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ABSTRAK 

Nursamsi, 2021. Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orangtua, Fasilitas Belajar di Rumah, 

dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa di SD Inpres Kampung Beru 
Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. (Dibimbing oleh H. Mashur Razak dan 

Hj. Fatmasari). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : Pengaruh Status Sosial 

Ekonomi Orangtua, Fasilitas Belajar di Rumah, dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi 
Belajar Siswa di SD Inpres Kampung Beru Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten 

Bantaeng.  

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Waktu  penelitian  
dilakukan  mulai  bulan  Mei  sampai Juni  2020.  Populasi  penelitian adalah seluruh 

siswa SD Inpres Kampung Beru Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng  yang 

berjumlah 209 orang. Sampel penelitian ini adalah kelas V dengan jumlah 27 orang dan 
kelas VI dengan jumlah 29 orang. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :1) Terdapat pengaruh positif Status Sosial 

Ekonomi Orangtua terhadap Prestasi Belajar Siswa kelas V dan VI SD Inpres Kampung 

Beru Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. 2) Terdapat pengaruh positif 
Fasilitas Belajar di Rumah terhadap Prestasi Belajar Siswa kelas V dan VI SD Inpres 

Kampung Beru Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng . 3) Terdapat pengaruh 

positif Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa kelas V dan VI SD Inpres 
Kampung Beru Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. 4) Terdapat pengaruh 

positif Status Sosial Ekonomi Orangtua, Fasilitas Belajar di Rumah, dan Motivasi Belajar 

terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas V dan VI SD Inpres Kampung Beru Kecamatan 
Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng.. Hal ini berarti secara simultan variabel independen 

(Status Sosial Ekonomi Orangtua, Fasilitas Belajar di Rumah, dan Motivasi Belajar)   

Mempengaruhi Prestasi Belajar Siswa Kelas V dan VI SD Inpres Kampung Beru 

Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. 
 

Kata kunci :  Status Sosial Ekonomi Orangtua, Fasilitas Belajar, Motivasi Belajar, 
Prestasi Belajar 
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ABSTRACT 

Nursamsi, 2021. The Influence of Parents' Socio-Economic Status, Home Study 

Facilities, and Learning Motivation on Student Achievement at SD Inpres Kampung Beru, 
Gantarangkeke District, Bantaeng Regency. (Supervised by H. Mashur Razak and Hj. 

Fatmasari).  

This study aims to determine and analyze: The Influence of Parents' Socio-Economic 

Status, Home Learning Facilities, and Learning Motivation on Student Achievement in 
SD Inpres Kampung Beru, Gantarangkeke District, Bantaeng Regency. 

This research approach uses quantitative research. The time of the study was 

carried out from May to June 2020. The research population was all students of SD 
Inpres Kampung Beru, Gantarangkeke District, Bantaeng Regency, totaling 209 people. 

The sample of this research is class V with a total of 27 people and class VI with a total 

of 29 people.  
The results of this study indicate that: 1) There is a positive influence of Parents' 

Socio-Economic Status on Student Achievement in Grades V and VI of SD Inpres 

Kampung Beru, Gantarangkeke District, Bantaeng Regency. 2) There is a positive effect 

of Home Study Facilities on the Learning Achievement of Grade V and VI students of SD 
Inpres Kampung Beru, Gantarangkeke District, Bantaeng Regency. 3) There is a positive 

effect of learning motivation on student achievement in grades V and VI of SD Inpres 

Kampung Beru, Gantarangkeke District, Bantaeng Regency. 4) There is a positive 
influence of Parents' Socio-Economic Status, Home Study Facilities, and Learning 

Motivation on Student Achievement in Grades V and VI of SD Inpres Kampung Beru, 

Gantarangkeke District, Bantaeng Regency. Studying at Home, and Learning Motivation) 
Affecting Student Achievement in Grades V and VI of SD Inpres Kampung Beru, 

Gantarangkeke District, Bantaeng Regency. 

 

Keywords: Parents Socio-Economic Status, Learning Facilities, Learning Motivation, 
Learning Achievement 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pada hakikatnya pendidikan sangat berperan penting dalam pembentukkan 

pemikiran  manusia dalam  menjadikan  pribadi  manusia  yang baik  atau  buruk. 

Sesuai dengan perkembangan zaman, pendidikan merupakan suatu keharusan. 

Manusia mengalami persaingan yang sangat kuat dan mengharuskan setiap 

manusia meningkatkan kemampuan dalam berbagai bidang. Seperti kemampuan 

dalam  berilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Perkembangan  pendidikan  sangat 

cepat dan modern membuat mutu pendidikan semakin penuh dengan dinamika. 

Dinamika tersebut merupakan berbagai masalah-masalah yang mendasari 

merosotnya mutu pendidikan. Merosotnya mutu pendidikan di Indonesia 

disebabkan oleh buruknya sistem pendidikan nasional dan rendahnya sumber daya 

manusia. 

Pendidikan melibatkan keluarga, masyarakat, pemerintah. Ketiga hal 

tersebut saling berkaitan satu sama lain. Dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah 

terdapat proses belajar mengajar yang akan menghasilkan perubahan dalam 

individu dan kecakapan pada diri individu. Perubahan-perubahan itu berwujud 

pengetahuan atau pengalaman baru yang diperoleh individu dari usaha dalam 

belajar. 
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Status sosial ekonomi seseorang tentu mempunyai peranan terhadap 

perkembangan anak-anaknya. Keluarga yang mempunyai status sosial ekonomi 

yang baik, tentu akan memberi perhatian yang baik pula pada pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari dan  akan memikirkan masa depan anak-anaknya. Menurut 

Sugihartono, dkk (2015) menyatakan status sosial ekonomi orang tua, meliputi 

tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua. 

Keluarga yang memiliki status sosial ekonomi kurang mampu, akan cenderung 

untuk memikirkan bagaimana pemenuhan kebutuhan pokok, sehingga perhatian 

untuk meningkatkan pendidikan anak juga kurang. 

Kondisi status sosial ekonomi orang tua merupakan salah satu faktor 

eksternal yang mempengaruhi belajar. Cara orang tua mendidik anaknya besar 

pengaruhnya terhadap prestasi belajar anak. Hal ini dipertegas oleh Sutjipto 

Wirowidjojo (dalam Slameto, 2015) dengan pernyataannya yang menyatakan 

bahwa: Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga 

yang sehat besar artinya untuk pendidikan dalam ukuran kecil, tetapi bersifat 

menentukan untuk pendidikan dalam ukuran besar yaitu pendidikan bangsa, 

negara, dan dunia Melihat pernyataan di atas, dapatlah dipahami betapa 

pentingnya peranan keluarga di dalam pendidikan anaknya.  Cara orang tua 

mendidik anak-anaknya  akan  berpengaruh terhadap belajarnya. 

Keadaan ekonomi orang tua siswa turut mendukung siswa dalam pengadaan 

sarana dan prasarana belajar, selain status social ekonomi factor eksternal lainnya 
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adalah fasilitas belajar di rumah. Dengan adanya fasilitas belajar di rumah yang 

lengkap maka akan sangat penting bagi anak dalam proses belajar.  

Selain faktor eksternal diatas, terdapat factor internal yang dapat 

mempengaruhi prestasi belajar, yaitu motivasi belajar. Menurut Inayah (2013) 

menyatakan bahwa kecenderungan siswa yang memilki motivasi belajar tinggi 

akan memilki minat dan semangat yang tinggi akan belajar dengan senang dan 

sukarela. Sebaliknya siswa yang motivasi belajarnya rendah akan mempunyai 

minat dan semagat yang rendah dalam belajar, malas untuk ikut proses 

pembelajaran. 

Motivasi belajar sangat di pengaruhi oleh lingkungan keluarga terutama 

kondisi sosial ekonomi orang tua yang bisa mendukung prestasi siswa dalam 

setiap mata pelajaran. Orang tua merupakan faktor yang menentukan bagi peserta 

didik memberikan motivasi kapada  anaknya  sehingga  prestasi belajar dapat 

tercapai maksimal. Biasanya siswa yang kondisi sosial ekonominya tinggi memilki 

motivasi lebih dibandingkan dengan yang rendah mereka tercukupi dari fasilitas 

yang diberikan oleh orang tua sehingga siswa mampu mencapai prestasi belajar 

yang tinggi. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di SD Inpres Kampung 

Beru, Siswa yang orang tuanya berlatar belakang ekonomi   rendah cenderung 

tidak mampu menyediakan fasilitas belajar seperti bahan-bahan bacaan, terutama 

internet di rumah, HP yang memudahkan akses sumber belajar, sehingga hal ini 

menyebabkan siswa yang bersangkutan kurang berprestasi dalam kegiatan 
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pembelajaran. Rendahnya permasalahan kondisi sosial ekonomi orang tua peserta 

didik menentukan pemahamannya tentang hasil belajar yang akan diperoleh 

peserta didik. Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas, pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh kondisi sosial 

ekonomi orang tua, fasilitas belajar di rumah dan motivasi belajar terhadap prestasi 

belajar peserta didik.  

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian sebelumnya pada latar belakang masalah dan 

identifikasi masalah, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu:  

1. Apakah status sosial ekonomi berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa SD 

Inpres Kampung Beru Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng? 

2. Apakah fasilitas belajar di rumah berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa 

SD Inpres Kampung Beru Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng? 

3. Apakah motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa SD Inpres 

Kampung Beru Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng? 

4. Apakah status sosial ekonomi, fasilitas belajar di rumah dan motivasi belajar 

secara simultan berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa SD Inpres 

Kampung Beru Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng? 

 

 



5 

 

     

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan menganalisis :  

1. Pengaruh status sosial ekonomi terhadap prestasi belajar siswa SD Inpres 

Kampung Beru Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. 

2. Pengaruh fasilitas belajar di rumah terhadap prestasi belajar siswa SD Inpres 

Kampung Beru Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. 

3. Pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa SD Inpres Kampung 

Beru Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. 

4. Pengaruh status sosial ekonomi, fasilitas belajar di rumah dan motivasi belajar 

secara simultan terhadap prestasi belajar siswa SD Inpres Kampung Beru 

Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi guru, Penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk pendidik agar 

memiliki pengetahuan yang luas tentang pengaruh status sosial ekonomi, 

fasilitas belajar di rumah, dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa. 

2. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukkan bagi sekolah dalam 

memperhatikan status sosial ekonomi, fasilitas belajar di rumah, dan motivasi 

belajar dan prestasi belajar siswa. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi, 

sebagai bahan referensi penelitian khususnya penelitian dalam status sosial 

ekonomi, fasilitas belajar di rumah, dan motivasi belajar terhadap prestasi 

belajar siswa.. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam bagian ini, penulis memaparkan beberapa penelitian, yang berkaitan 

dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang pengaruh status sosial 

ekonomi, fasilitas belajar di rumah dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

siswa. 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nuning Ernawati dengan judul 

“Pengaruh Motivasi Belajar, Status Sosial Ekonomi Orangtua, dan Lingkungan 

Sekolah secara bersama-sama terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Aktiva 

Tetap Siswa Kelas XI Akuntansi SMK YPKK 2 Sleman Tahun Ajaran 

2016/2017”.Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan 

untuk mengetahui: (1) Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Mata 

Pelajaran Aktiva Tetap Siswa (2)  Pengaruh  Status  Sosial Ekonomi Orangtua 

terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Aktiva Tetap Siswa (3) Pengaruh 

Lingkungan Sekolah terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Aktiva Tetap Siswa 

(4) Pengaruh Motivasi Belajar, Status  Sosial Ekonomi Orangtua dan Pengaruh 

Lingkungan Sekolah terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Aktiva Tetap Siswa 

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan angket.Hasil penelitian 

ini adalah: (1) Terdapat pengaruh positif Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar 

Mata Pelajaran Aktiva Tetap ditunjukkan dengan Y=0,662X1+20,803, rx1y=0,419 
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dan r2x1y=0,175. (2) Terdapat pengaruh positif Status Sosial Ekonomi Orangtua 

terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Aktiva Tetap ditunjukkan dengan  

Y=0,960X2+52,843,  rx2y=0,247  dan  r2x2y=0,061.  (3) Terdapat pengaruh positif 

Lingkungan Sekolah terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Aktiva Tetap 

ditunjukkan dengan Y=0,942X3+20,419, rx3y=0,357 dan r2x3y=0,128. (4) 

Terdapat pengaruh positif Motivasi Belajar, Status Sosial Ekonomi Orangtua, dan 

Lingkungan Sekolah terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Aktiva Tetap 

ditunjukkan dengan Y=0,465X1+0,917X2+0,621X3-12,365, Ry(1,2,3)=0,515 dan 

R2
y(1,2,3)=0,265. Sumbangan Relatif dari variabel Motivasi Belajar 46,40%,   

variabel   Status   Sosial   Ekonomi   Orangtua   21,90%,   dan   variabel Lingkungan 

Sekolah 31,70%, dan total Sumbangan Efektif yaitu 26,50%. 

Kedua, peneliian yang dilakukan oleh Ratna Khairunnisa dkk dalam Jurnal 

Pendas Mahakam Vol 4 Tahun 2019 dengan judul “Pengaruh fasilitas belajar 

terhadap motivasi belajar siswa   SDN 001 Samarinda Utara”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh fasilitas belajar terhadap motivasi belajar 

siswa   di SDN 001 Samarinda Utara Tahun Pembelajaran 018/2019. Penelitian ini 

dilaksanakan pada tanggal 20 Maret –02 April 2019. Penelitian ini dilakukan di 

SDN 001 Samarinda Utara. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa dan siswi  -

A dan V-B SDN 001 Samarinda Utara. Penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data 

menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil  dari  penelitian  ini  

menunjukkan  bahwa:  (1)  terdapat  pengaruh  fasilitas belajar terhadap  motivasi  
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belajar  siswa  kelas  V  di  SDN  001  Samarinda Utara, hal  ini  dibuktikan dengan 

ditolaknya H0 dan diterimanya Ha yang diajukan karena nilai r hitung > r table 

yaitu 0.325 > 0.268 pada taraf signifikansi 5% dengan jumlah responden (N) 

sebanyak 54. (2) berdasarkan nilai R Square yang diperoleh, maka besarnya 

pengaruh fasilitas belajar terhadap motivasi belajar siswa   di SDN 001 Samarinda 

Utara yaitu sebesar 0,106 atau 10,6%. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yunavaka Salsabila dalam jurnal 

Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran Volume 1 Nomor 1 Tahun 2021, dengan 

judul “Pengaruh Motivasi Belajar dan Sarana Prasarana terhadap Prestasi 

Belajar Siswa kelas V SD Negeri Se-Gugus Jatayu, Cluwak, Pati, Jawa Tengah 

Tahun 2019/2020”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi 

belajar terhadap prestasi belajar siswa, pengaruh sarana prasarana terhadap prestasi 

belajar siswa, pengaruh motivasi belajar dan sarana prasarana secara bersama-

sama terhadap prestasi belajar siswa kelas V SD Negeri Se-Gugus Jatayu, Cluwak, 

Pati, Jawa Tengah Tahun 2019/2020. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Ada pengaruh positif dan signifikan 

motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas V SD Negeri Se-Gugus 

Jatayu, Cluwak, Pati, Jawa Tengah Tahun 2019/2020. (2) Ada pengaruh positif dan 

signifikan sarana prasarana terhadap prestasi belajar siswa kelas V SD Negeri Se-

Gugus Jatayu, Cluwak, Pati, Jawa Tengah Tahun 2019/2020. (3) Ada pengaruh 

positif dan signifikan motivasi belajar dan saran prasaran secara bersama-sama 

terhadap prestasi belajar siswa kelas V SD Negeri Se-Gugus Jatayu, Cluwak, Pati, 

Jawa Tengah Tahun 2019/2020 
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2.2 Belajar 

2.2.1 Pengertian Belajar 

Menurut kamus besar bahasa indonesia, pengertian belajar yaitu berusaha 

memperoleh kepandaian atau ilmu. Seseorang dikatakan belajar jika dalam diri 

orang tersebut terjadi suatu proses kegiatan yang mengakibatkan suatu perubahan 

tingkah laku. Beberapa pengertian belajar menutut para ahli, antara lain:  

1. Dimyati dan Mudjiono (2006) : Belajar merupakan suatu proses internal yang 

kompleks, yang terlibat dalam proses internal tersebut adalah yang meliputi 

unsur afektif, dalam matra afektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, interes, 

apresiasi, dan penyesuaian perasaan social 

2. Djamarah dan Zain (2010) : Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat 

pengalaman dan latihan. Artinya tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah 

laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap bahkan 

meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. 

3. Hamalik (2010) : Belajar adalah bukan suatu tujuan tetapi merupakan proses 

untuk mencapai tujuan. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan 

melalui pengalaman.  

4. Trianto (2011) : Belajar sebagai perubahan pada individu yang terjadi melalui 

pengalaman dan bukan karena pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau 

karekteristik seseorang sejak lahir. 

Menurut Robert M. Gagne Belajar adalah perubahan yang terjadi dalam 

kemampuan manusia yang terjadi setelah belajar terus menerus, bukan hanya 



11 

 

     

 

disebabkan proses pertumbuhan saja. Menurut Cronbach “Learning is how by 

change in behavior as result of experience” yang artinya belajar adalah suatu 

aktivitas yang ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman. Menurut Harold Spears “Learning is to observe, to read, to imitate, to 

try something themselves, to listen, to follow direction” yang artinya belajar adalah 

mengamati, membaca, meniru, mencoba sendiri tentang sesuatu, mendengarkan, 

mengikuti petunjuk.  

Menurut Ahli Psikolog Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu 

dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, 

psikomotorik. Secara kuantitatif (ditinjau dari segi jumlah), belajar berarti kegiatan 

pengisian atau pengembangan kemampuan kognitif dengan fakta sebanyak-

banyaknya. Jadi belajar dalam hal ini dipandang dari sudut berapa banyak materi 

yang dikuasai siswa. Secara institusional (tujuan kelembagaan), belajar dipandang 

sebagai proses validasi (pengabsahan) terhadap penguasaan siswa atas materimateri 

yang telah ia pelajari. Bukti institusional yang menunjukkan siswa telah belajar 

dapat diketahui dalam hubungannya dengan proses belajar. Ukurannya ialah 

semakin baik mutu mengajar yang dilakukan guru maka akan semakin baik pula 

mutu perolehan siswa yang kemudian dinyatakan dalam bentuk skor atau nilai. 

Adapun pengertian belajar secara kualitatif atau tinjauan mutu ialah proses 

memperoleh arti-arti dan pemahaman-pemahaman serta cara-cara menafsirkan 

dunia di sekeliling siswa, belajar dalam pengertian ini difokuskan pada tercapainya 

9 
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daya pikir dan tindakan yang berkualitas untuk memecahkan masalah-masalah yang 

kini dan nanti dihadapi siswa. 

Adapun perubahan tingkah laku dalam pengertian belajar memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: Perubahan terjadi secara sadar, Perubahan dalam belajar bersifat 

continue dan fungsional, Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif, 

Perubahan dalam belajar tidak bersifat sementara, Perubahan dalam belajar 

bertujuan dan terarah, Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Secara 

umum belajar dapat dipahami sebagai proses memperoleh pengetahuan melalui 

latihan dan pengalaman untuk membentuk tingkah laku. Belajar bukan hanya 

masalah hasil akan tetapi juga suatu proses. Sehingga hasil dari belajar jarang dapat 

dilihat secara instan. Ada proses yang harus dilakukan terlebih dahulu. 

Belajar adalah  proses perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari 

belajar  akan membentuk manusia yang cerdas dan mampu meningkatkan sumber 

daya manusia yang berkualitas. Belajar dianggap sebagai proses perubahan prilaku 

sebagai akibat dari pengalaman dan latihan. Belajar adalah proses perubahan 

perilaku yaitu proses perubahan yang terkait dengan aspek pengetahuan 

(knowledged), sikap (attitude), dan ketrampilan (skills). Hudojo (2003) 

mengemukakan bahwa belajar merupakan suatu proses aktif dalam memperoleh 

pengalaman atau pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah 

laku.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, belajar adalah proses perubahan 

tingkah laku dan penampilan dengan serangkaian aktivitas seperti membaca, 

10 
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mengamati, mendengar, meniru dan lainnya sebagai hasil dari pengalaman dan  

latihan, artinya tujuan kegiatan belajar adalah perubahan tingkah  laku  baik  

yang  menyangkut  pengetahuan,  keterampilan,  maupun  sikap bahkan meliputi 

segenap aspek organisme atau individu. 

2.2.2 Tahapan Belajar 

Ada beberapa tahapan dalam belajar, yaitu : 

1. Inkompetensi bawah sadar 

Kondisi pada saat ini kita tidak tahu kalau ternyata kita tidak tahu. 

Contohnya adalah banyak pembalap muda ketika mulai belajar mengemudi sering 

terjadi kecelakaan. Itu dikarenakan pembalap muda lebih memiliki dari driver yang 

lebih tua dan berpengalaman. Orang-orang yang berada dalam situasi ini cenderung 

mengambil risiko, membuka diri untuk bahaya atau merugikan, karena alasan 

sederhana bahwa mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan. 

2. Inkompetensi sadar 

Sadar diri pengakuan bahwa kita tidak tahu, dan penerimaan penuh pada 

ketidaktahuan kita. 

3. Kompetensi sadar 

Menyadari bahwa kita tahu, bahwa adalah ketika kita mulai memiliki 

keahlian pada subjek, tetapi tindakan kami belum berjalan secara otomatis. Belajar 
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dari ini, kita harus melaksanakan semua tindakan di tingkat sadar. Ketika belajar 

mengemudi, misalnya, kita harus sadar tahu di mana tangan dan kaki, berpikir 

dalam setiap keputusan apakah akan menginjak rem, putar, atau gigi. Ketika kita 

melakukannya, kita berpikir secara sadar tentang bagaimana melakukannya. Pada 

tahap ini, reaksi kita jauh lebih lambat dibandingkan reaksi dari para ahli. 

4. Kompetensi bawah sadar 

Tahapan ahli yang hanya melakukannya, dan bahkan mungkin tidak tahu 

bagaimana dia melakukannya secara rinci. Dia tahu apa yang dia lakukan, dengan 

kata lain, ada sesuatu yang dia lakukan dalam hidup ini untuk orang lain tampak 

berisiko, tetapi baginya bebas dari risiko. Hal ini terjadi karena ia telah membangun 

pengalaman dan mencapai kompetensi sadar dalam kegiatan selama beberapa 

tahun. Dia tahu apa yang dia lakukan, dan dia juga tahu apa yang dia tidak bisa 

lakukan. Untuk seseorang yang tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman, apa 

yang tampak berisiko 

2.2.3 Hakikat Pembelajaran 

Sudjana (2005) mengemukakan bahwa kegiatan pembelajaran adalah 

pelaksanaan proses belajar mengajar, yakni suatu proses penerjemah dan 

mentransformasikan nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum kepada para peserta 

kognitif semata tetapi dapat juga berbentuk proses pembentukan sikap prilaku atau 

afektif. Pembentukan sikap prilaku melibatkan pemberian contoh atau model untuk 

di tiru peserta. Model dan contoh ini dapat berasal dari pengajar atau orang lain. 
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Pembelajaran juga melibatkan berbagai metode dan media. Oleh karena itu para 

pendidik memiliki kewajiban untuk menjadi panutan untuk menjadikan 

pembelajaran lebih inovatif, kreatif, dan fleksibel. 

Secara etimologis kata “Pembelajaran” adalah terjemahan dari bahasa 

inggris “Intruction”. Kata pembelajaran itu sediri merupakan perkembangan dari 

istilah belajar mengajar atau proses belajar-mengajar yang telah cukup lama 

digunakan dalam dunia pendidikan formal (sekolah). Pembelajaran adalah 

kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa 

belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Sedangkan 

“Pembelajaran menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 adalah 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar” (Tim Cemerlang, 2007). Pola interaksi guru dengan siswa 

pada hakekatnya adalah hubungan antara dua pihak yang setara, yaitu antara dua 

manusia yang sedang medewasakan dirinya, mesikipun yang stu telah ada pada 

tahap yang seharusnya lebih maju dalam aspek akal, moral, maupun emosional. 

Dengan kata lain guru dan siswa merupakan subjek, karena masing-masing 

memiliki kebebasan secara aktif. Dengan menyadari pola interaksi tersebut 

memungkinkan keterlibatan mental siswa secara optimal dalam merealisasikan 

pengalaman belajar.  

Saylor (Sutardi, 2007) menyatakan bahwa “Instruction isthis the 

implementation of curriculum plan, usually but not necessarily, involving teaching 

in the sense of student, teacher interaction in an educational setting. Pembelajaran 
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merupakan aktualisasi kurikulum yang menuntut keaktifan seorang guru dalam 

mewujudkannya. Guru aktif dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan siswa 

sesuai dengan program yang dibuatnya. 

Proses pembelajaran pada dasarnya merupakan interaksi antara guru dan 

siswa. Kualitas hubungan antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran 

sebagian besar ditentukan oleh guru dalam mengajar (teaching) dan siswa dalam 

belajar (learning). Kualitas hubungan antara guru dan siswa menentukan 

keberhasilan proses pembelajaran yang efektif. Mengingat begitu pentingnya 

peranan hubungan antara guru dan siswa dalam menentukan keberhasilan 

pembelajaran, maka guru dituntut untuk mampu menciptakan hubungan yang 

positif. Guru dituntut untuk menciptakan suasana yang kondusif agar siswa 

bersedia terlibat sepenuhnya pada kegiatan pembelajaran. 

Beberapa fungsi guru dalam proses pembelajaran. Ada lima fungsi guru dalam 

proses pembelajaran, yaitu sebagai berikut : 

1. Manajer 

Sebagai menajer dalam pembelajaran, seorang guru pada hakekatnya 

berfungsi umtuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan 

dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian guru 

bertugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengontrol 

kegiatan. 
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2. Fasilitator 

Seorang guru berfungsi untuk memberi kemudahan (kesempatan) kepada 

siswa untuk belajar. Guru tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya sumber belajar 

bagi siswa, namun guru berperan penting untuk dapat menunjukkan sumber-sumber 

belajar lain pada siswa. 

3. Moderator 

Guru bertugas mengatur, mengarahkan, mendorong dan mempengaruhi 

kegiatan pembelajaran. Guru merupakan motor atau daya penggerak dari semua 

komponen pembelajaran guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

4. Motivator 

Guru harus bisa memotivasi siswa, menciptakan suasana yang mendorong 

siswa untuk mau belajar dan memiliki keinginan untuk belajar secara kontinu. 

5. Evaluator 

Guru bertugas mengevaluasi (menilai) proses belajar mengajar dan 

memberikan umpan balik hasil (prestasi) belajar siswa, baik aspek kognitif, afektif 

maupun psikomotor. 

 

 

 



18 

 

     

 

2.3 Status Sosial Ekonomi Orangtua 

2.3.1 Pengertian Status Sosial Ekonomi Orangtua 

Menurut  Soerjono  Soekanto  (2013) “Status sosial  adalah tempat 

seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang 

lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisnya, dan hak-hak serta kewajiban-

kewajibannya”. Soerjono Soekanto membagi status menjadi dua macam yaitu: 

1) Ascribed Status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa 

memerhatikan    perbedaan-perbedaan    rohaniah    dan kemampuan. Kedudukan 

tersebut diperoleh karena kelahiran, misalnya kedudukan anak seorang bangsawan 

adalah bangsawan pula. 

2) Achieved Status, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-

usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran. Akan 

tetapi, bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung dari kemampuan masing-masing 

dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. 

Gerungan (2004) menyatakan bahwa yang menjadi kriteria rendah-

tingginya status sosial ekonomi antara lain adalah jenis dan lokasi rumahnya, 

penghasilan keluarga, dan beberapa kriteria lainnya mengenai kesejahteraan 

keluarga. Latar belakang sosial ekonomi yang sangat tinggi di mana anak-anak 

sudah biasa hidup mewah sekali dan cenderung dimanjakan oleh lingkungan 

sosialnya, serta keadaan miskin sekali, berpengaruh negatif terhadap 

perkembangan sosial anak-anak tersebut  
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Sugihartono (2013) “status sosial ekonomi orangtua, meliputi tingkat 

pendidikan orangtua, penghasilan orangtua. Tingkat pendidikan orangtua berbeda 

satu dengan lainnya. Meskipun tidak mutlak, tingkat pendidikan ini dapat 

mempengaruhi sikap orangtua terhadap pendidikan anak serta tingkat aspirasinya 

terhadap pendidikan anak serta tingkat aspirasinya terhadap pendidikan anak”. 

Menurut Slameto (2013) keadaan ekonomi orangtua erat hubungannya 

dengan belajar anak. Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan 

pokoknya, misal makan, minum, pakaian, perlindungan kesehatan dan lain-lain, 

juga membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, penerangan, 

alat tulis- menulis, buku-buku dan lain-lain. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Status Sosial 

Ekonomi Orangtua merupakan kedudukan orangtua di masyarakat yang dapat 

diukur dengan jenis dan lokasi rumahnya, penghasilan keluarga, dan beberapa 

kriteria lainnya mengenai kesejahteraan keluarga. Keadaan ekonomi orangtua erat 

hubungannya dengan belajar anak. 

2.3.2 Indikator Status Sosial Ekonomi Orangtua 

Menurut Soerjono Sukanto (2013) ukuran atau kriteria yang biasa dipakai 

untuk menggolong-golongkan ke dalam status sosial ekonomi yaitu:  
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1)  Ukuran kekayaan 

Barangsiapa yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk dalam lapisan 

atas. Kekayaan seseorang menentukan tingginya status di masyrakat. 

2)  Ukuran kekuasaan 

Barangsiapa yang memiliki banyak wewenang di masyarakat, itu yang 

menempati status lapisan atas. 

3)  Ukuran kehormatan 

Orang yang paling disegani dan dihormati, medapat tempat yang teratas di 

masyarakat. 

4)  Ukuran ilmu pengetahuan 

Ilmu pengetahuan sebagai ukuran dipakai oleh masyarakat yang menghargai 

ilmu pengetahuan. 

Menurut Tatik Suryani (2008) beberapa indikator yang sering digunakan 

untuk mengukur status sosial: 

1) Pekerjaan 

2) Pendidikan 

3) Pendapatan 
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Berdasar pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa indikator 

untuk mengukur Status Sosial Ekonomi Oramgtua dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1)  Pendidikan 

Pendidikan sangat berpengaruh terhadap pembentukan tingkah laku manusia. 

Pendidikan dijadikan indikator dalam mengukur kelas sosial karena 

masyarakat menganggap bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang akan 

semakin tinggi gaji yang diterima, selain itu di dalam kesempatan mendapatkan 

pekerjaan juga akan lebih baik. 

2)  Penghasilan 

Penghasilan adalan hasil yang diterima seseorang atau sekelompok orang atas 

pekerjaan yang dilakukan yang berasal dari bermacam-macam sumber. 

Penghasilan menjadi tujuan utama seseorang melakukan pekerjaan  yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan. 

3)  Pemilikan barang berharga 

Pemilikan barang berharga seseorang akan menunjukkan status sosial 

ekonomi  nya  di  masyarakat.  Seseorang  yang  memiliki barang berharga akan 

lebih terpandang di lingkungan masyarakat. Pemilikan barang berharga oleh 

orangtua juga akan menunjang pendidikan anaknya dalam hal penyediaan 

fasilitas belajar. 
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4)   Kekuasaan atau jabatan sosial di masyarakat 

Jabatan sosial di masyarakat dilihat dari kekuasaan atau wewenang  yang 

dimiliki seseorang di masyarakat. Seseorang yang memiliki kekuasaan dan 

wewenang di masyarakat akan lebih disegani dan dihormati oleh 

masyarakat. Misalnya: tokoh agama, lurah, ketua RT, dan perangkat desa 

lainnya. 

2.4 Fasilitas Belajar di Rumah 

2.4.1 Pengertian Fasilitas Belajar 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fasilitas adalah segala hal yang 

dapat memudahkan perkara (kelancaran tugas dan sebagainya) atau kemudahan. 

(Kamus Besar Indonesia, 2001). Menurut Slameto (2013), “Fasilitas belajar adalah 

alat pelajaran yang dipakai oleh guru pada waktu mengajar dan yang dipakai siswa 

dalam menerima bahan pelajaran yang diajarkan”. 

Menurut Popi Sopiatin (2010) “Fasilitas belajar adalah merupakan sarana 

dan prasarana yang harus tersedia untuk melancarkan kegiatan pendidikan di 

sekolah. Sarana adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabotan yang 

secara langsung digunakan untuk proses pendidikan di sekolah, meliputi   gedung, 

ruang belajar/kelas, media belajar, meja dan kursi”. 

Menurut Muhroji dkk (2004), “Fasilitas belajar adalah semua  yang  

diperlukan am  proses  belajar  mengajar  baik bergerak maupun tidak bergerak agar 

tercapai tujuan pendidikan dapat berjalan lancar, teratur, effektif, dan efisien” 
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Fasilitas belajar sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar baik fasilitas 

belajar belajar di sekolah dan di rumah. Setiap komponen fasilitas belajar 

mempunyai fungsi tersendiri. 

Dari pendapat-pendapat di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa 

fasilitas belajar adalah segala sesuatu baik berupa  benda  bergerak  atau  tidak  

bergerak  serta  uang (pembiayaan) yang dapat mempermudah, memperlancar, 

mengefektifkan serta mengefisienkan penyelenggaraan kegiatan belajar guna 

mencapai tujuan belajar. Fasilitas belajar digunakan guru dan juga oleh siswa dalam 

proses pembelajaran.   Dengan adanya  fasilitas  belajar  maka  proses  belajar  dan  

pembelajaran maka akan lebih lancar dan prestasi belajar lebih baik lagi. 

Fasilitas belajar di rumah sangat membantu siswa untuk mengerjakan   tugas   

yang   diberikan   di   sekolah   yang   harus dikerjakan di rumah, serta mencari 

informasi terkait dengan materi pelajaran. Dengan adanya fasilitas belajar di rumah 

yang memadai diharapkan  hasil  siswa  akan  meningkat,  sebab  fasilitas  yang 

memadai akan menumbuhkan semangat belajar siswa di rumah dan membuat 

proses belajar menjadi lebih menyenangkan. 

2.4.2   Fungsi Fasilitas Belajar 

Mudhoffir   (1992)   Mengemukakan   bahwa   fungsi fasilitas belajar adalah 

untuk menunjang dan menggalakkan kegiatan  program  pusat  sumber  belajar  

agar  semua  kegiatan tersebut dapat berjalan dan efisien. Adanya fasilitas yang 

baik, sumber-sumber belanja seolah- olah memiliki kekuatan. Semua peralatan 
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dapat berdaya guna dan siswa semakin rajin serta akan tekun belajar dengan 

fasilitas yang ada. Fungsi atau manfaat fasilitas menurut Popi Sopiatin (2010) 

yaitu: 

1) Fasilitas belajar (media pembelajaran) yang ada akan menjadikan 

pengajaran atau belajar lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

2) Materi  pelajaran  akan  lebih  mudah  dipahami  oleh siswa. 

3) Fasilitas belajar (media pembelajaran) memungkinkan dilaksanakannya 

metode belajar mengajar yang lebih bervariasi 

3 Siswa akan lebih banyak melakukan kegiatan belajar (belajar akan lebih 

fokus kepada siswa). 

Menurut Azhar Arsyad (2006), pemanfaatan sarana belajar memberikan 

beberapa manfaat, yaitu: 

1) Pemanfaatan sarana belajar dapat memperjelas pesan dan informasi sehingga 

dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan prestasi belajar. 

2) Meningkatkan dan menggairahkan perhatian anak sehingga dapat 

menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa 

dan lingkungannya dan memungkinkan siswa untuk belajar sendiri sesuai 

dengan kemampuan minat. 

3) Memberikan   kesamaan   pengalaman   kepada   siswa tentang  peristiwa-  

peristiwa  di  lingkungan  mereka, serta memungkinkan terjadi interaksi 

langsung dengan guru, masyarakat dan lingkungannya. 
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Dari pendapat di atas dapat diambil kesimpulan tentang fungsi fasilitas 

belajar adalah sebagai berikut : 

1) Menjadikan pengajaran atau belajar lebih menarik perhatian siswa sehingga 

dapat menumbuhkan motivasi belajar dan proses belajar menjadi lebih lancar. 

2) Meningkatkan   gairah   saat   belajar   sehingga   mata pelajaran lebih cepat 

dan mudah dipahami oleh siswa tersebut. 

3) Proses belajar menjadi fokus dan lebih bervariasi atau tidak monoton, serta 

memungkinkan terjadi interaksi langsung dengan guru, masyarakat dan 

lingkungannya sehingga siswa tidak bosan dan belajar menjadi lebih 

menyenangkan bagi siswa tersebut.  

2.4.3   Indikator Fasilitas Belajar 

Menurut Slameto (2013) indikator fasilitas belajar antara lain : 

1) Ruang atau tempat belajar 

Sebuah syarat untuk dapat belajar dengan sebaik-baiknya ialah tersedia tempat 

belajar yang khusus. Setiap pelajar hendaknya mengusahakan agar dapat 

menggunakan tempat belajar yang khusus. Tempat belajar di rumah yang 

nyaman yaitu cukup luas untuk aktifitas belajar, warna tembok yang                        

menarik, dilengkapi ventilasi udara dan dilengkapi dengan penerangan                    

yang cukup. 
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2) Perabot belajar 

Benda benda seperti perlengkapan belajar adalah benda- benda yang membantu 

tercapainya suatu proses belajar, yaitu: meja belajar khusus, kursi belajar 

khusus, lampu belajar, rak buku, almari/ rak buku dan rak sepatu. 

3) Alat bantu belajar 

Alat dan benda sebagai perlengkapan bantu belajar adalah alat  tulis  yang  

lengkap,  jangka,  busur  derajat,  dan  alat hitung kalkulator dan laptop atau 

komputer. Semakin lengkap  alat-alat  tentunya  semakin  dapat  belajar  dengan 

baik dan belajar tidak dapat dilakukan tanpa adanya alat- alat belajar 

secukupnya. 

4) Sumber belajar 

Sebagai sumber belajar bagi siswa yaitu buku pelajaran, akses internet, radio, 

majalah atau koran, dan televisi. Internet dapat diakses dengan handphone, 

laptop atau komputer. yang terkoneksi internet. 

2.5    Motivasi Belajar 

2.5.1   Pengertian Motivasi Belajar 

Setiap siswa memiliki kondisi mental yang berbeda-beda, terdapat siswa 

dengan mental yang kuat dan ada pula siswa yang mentalnya lemah, terdapat 

kekuatan mental yang menjadi penggerak belajar. Kekuatan penggerak tersebut 

berasal dari berbagai sumber. 
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Menurut  Muhibbinsyah  (2014)  Pengertian  dasar motivasi adalah 

keadaan internal organisme baik manusia ataupun hewan. yang mendorongnya 

untuk berbuat sesuatu. Dalam pengertian ini, motivasi berarti pemasok daya 

(energizer) untuk bertingkah laku secara terarah (Gleitman, 1986; Reber, 1988). 

Kata “motif” diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan 

di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu 

tujuan. Berawal dari kata “motif” itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya 

penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat- saat tertentu, 

terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan/mendesak. 

Menurut Winkels sebagaimana yang dikutip oleh Eveline Siregar dan 

Hartini Nara (2011) motif adalah adanya penggerak dalam diri  seseorang untuk  

melakukan  aktivitas-aktivitas  tertentu  demi mencapai suatu tujuan tertentu. 

Pendapat lain disampaikan oleh Sardiman A.M. (2012) “motivasi dikatakan 

serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi- kondisi tertentu, sehingga 

seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan 

berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu”. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar 

adalah dorongan serta penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan 

aktivitas–aktivitas untuk melakukan sesuatu secara terarah guna mencapai 

sebuah tujuan. 
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2.5.2 Pentingnya Motivasi dalam Belajar 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2013) Motivasi Belajar penting bagi siswa 

dan guru. Bagi siswa pentingnya Motivasi Belajar adalah sebagai berikut: 

1) Menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir. 

2) Menginformasikan   tentang   kekuatan   usaha   belajar,   yang dibandingkan 

dengan teman sebaya. 

3) Mengarahkan kegiatan belajar. 

4) Membesarkan semangat belajar. 

5) Menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja yang 

berkesinambungan; individu dilatih untuk menggunakan kekuatannya 

sedemikian rupa sehingga dapat berhasil. 

Menurut Ngalim Purwanto (2007) setiap motif itu bertalian erat dengan 

suatu tujuan, suatu cita-cita. Makin berharga tujuan itu bagi yang bersangkutan, 

maka makin kuat pula motifnya. Guna/fungsi dari motif-motif tersebut ialah: 

1) Motif itu mendorong manusia untuk berbuat/bertindak. Motif itu berfungsi 

sebagai penggerak atau sebagai motor yang memberikan energi (kekuatan) 

kepada seseorang untuk melakukan suatu tugas. 

2) Motif itu menentukan arah perbuatan, yakni kearah perwujudan suatu tujuan 

atau cita-cita. Motivasi mencegah penyelewengan dari  jalan  yang harus 

ditempuh  untuk  mencapai  tujuan  itu. Makin jelas tujuan itu, makin jelas 

pula terbentang jalan yang harus ditempuh  
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3) Motif itu menyeleksi perbuatan kita. Artinya menentukan perbuatan-

perbuatan mana yang harus dilakukan, yang serasi, guna mencapai tujuan itu 

dengan mengesampingkan perbuatan yang tak bermanfaat bagi tujuan 

tersebut. 

Dari pendapat yang telah diuraikan bahwa Motivasi Belajar memiliki peran 

penting bagi para siswa, di mana siswa akan terdorong untuk lebih giat lagi dalam 

belajar, serta Motivasi belajar siswa mejadikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan 

siswa dapat terarah dan bermanfaat untuk mencapai tujuan atau cita-cita yang 

diinginkan siswa. 

2.5.3 Ciri-ciri Motivasi Belajar 

Sardiman A.M. (2012) menyebutkan Motivasi Belajar yang ada pada diri 

setiap orang itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam waktu yang 

lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai). 

2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa) 

3) Menunjukkan minat terhadap bemacam-macam masalah (minat untuk 

sukses). 

4) Lebih senang bekerja mandiri 

5) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat mekanis, 

berulang-ulang begitu saja sehingga kurang kreatif) 

6) Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu) 
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7) Tidak mudah melepaskan hal yang sudah diyakini. 

8) Senang mencari dan memecahkan soal. 

Ada beberapa ciri-ciri Motivasi Belajar yang dikemukakan oleh Arden N. 

Frandsen dalam bukunya Sardiman A.M. (2012)  yakni: 

1) Adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas; 

2) Adanya sifat yang kreatif pada orang yang belajar dan adanya keinginan untuk 

selalu maju; 

3) Adanya  keinginan  untuk  mendapatkan  simpati  dari  orangtua, guru, dan 

teman-temannya; 

4) Adanya  keinginan  untuk  memperbaiki  kegagalan  yang  lalu dengan usaha 

yang baru, baik dengan kooperasi maupun dengan kompetisi; 

5) Adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila menguasai pelajaran; 

6) Adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir dari belajar. 

Maslow mengemukakan ciri-ciri Motivasi Belajar adalah 

1) Adanya kebutuhan fisik. 

2) Adanya kebutuhan akan rasa aman, bebas dari ketakutan. 

3) Adanya  kebutuhan  akan  kecintaan  dan  penerimaan  dalam hubungan 

dengan orang lain. 

4) Adanya   kebutuhan   untuk   mendapatkan   kehormatan   dari masyarakat. 

5) Sesuai   dengan   sifat   seseorang   untuk   mengemukakan   atau 

mengetengahkan diri. 
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Apabila ciri-ciri tersebut terdapat pada siswa dapat dikatakan bahwa siswa 

tersebut memiliki Motivasi Belajar yang cukup kuat dalam aktifitas belajarnya. Dari 

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator siswa yang memiliki motivasi 

tinggi dalam belajar adalah ketekunan, keuletan, minat belajar, mandiri, percaya 

diri, aktif, serta tidak mudah putus asa 

Adapun indikator  yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui 

Motivasi Belajar siswa adalah ciri-ciri motivasi belajar yang dikemukakan oleh 

Sardiman A.M. (2012), yaitu sebagai berikut: 

1) Tekun menghadapi tugas. 

2) Ulet menghadapi kesulitan. 

3) Menunjukkan minat terhadap bemacam-macam masalah. 

4) Lebih senang bekerja mandiri 

5) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. 

6) Dapat mempertahankan pendapatnya. 

7) Tidak mudah melepaskan hal yang sudah diyakini. 

8) Senang mencari dan memecahkan soal. 

2.5.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

Ali Imron (1996) mengemukakan enam unsur atau faktor yang 

mempengaruhi motivasi dalam proses pembelajaran. Keenam faktor tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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1) Cita-cita / aspirasi pembelajar 

2) Kemampuan pembelajar 

3) Kondisi pembelajar 

4) Kondisi lingkungan pembelajar 

5) Unsur – unsur dinamis belajar/pembelajaran 

6) Upaya guru dalam membelajarkan pembelajar 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak hal 

yang dapat mempengaruhi motivasi setiap siswa, baik pengaruh yang berasal dari 

dalam diri siswa maupun dari luar siswa. Di mana setiap siswa akan memiliki 

tingkat motivasi untuk belajar yang berbeda dengan siswa lainnya pasalnya setiap 

siswa tentunya .  

2.6 Prestasi Belajar 

2.6.1 Pengertian Prestasi Belajar 

Kata “prestasi” berasal dari bahasa Belanda yaitu prestatie. Kemudian 

dalam bahasa Indoinesia menjadi “prestasi” yang berarti hasil usaha. Kata prestasi 

banyak digunakan dalam berbagai bidang dan kegiatan, antara lain dalam kesenian, 

olahraga, dan pendidikan, khususnya pengajaran. Jadi, yang dimaksud dengan 

prestasi adalah kemampuan, keterampilan, dan sikap seseorang dalam 

menyelesaikan suatu hal (Arifin, 1990). 

Prestasi berarti hasil yang telah dicapai oleh seseorang melalui kegiatan 

tertentu. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai prestasi berikut ini 
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akan dikutip pendapat ahli. Menurut Taniredja (2015) bahwa prestasi adalah hasil 

yang dicapai, tinggi rendahnya suatu nilai sebagai hasil yang dicapai oleh  

seseorang.  Selain  itu  prestasi  juga merupakan pengaruh reputasi yang timbul dari 

keberhasilan,  pencapaian  tingkat  atau  hal-hal lain.  

Prestasi   artinya   hasil   yang   telah   dicapai   (dari   yang   telah diusahakan, 

dilakukannya, dan sebagainya). Prestasi akademis adalah hasil pelajaran yang 

diperoleh dari kegiatan belajar di sekolah atau pengukuran tinggi yang bersifat 

kognitif dan biasanya ditentukan melalui pengukuran dan penilaian. 

Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang  

dikembangkan  melalui  mata  pelajaran,  lazimnya  ditunjang dengan nilai tes 

atau nilai angka yang diberikan guru (Kamus Bahasa Indonesia PN Balai Pustaka, 

2002). 

Berdasarkan  pendapat  ahli  tersebut  di atas  dapat  disimpulkan  bahwa  

prestasi  belajar adalah hasil  yang  telah  dicapai  oleh  seseorang  dari suatu   

kegiatan  belajar  yang   menunjukkan kecakapannya yang dapat diukur dengan 

suatu alat yang disebut test. Jadi prestasi yang diraih oleh seseorang adalah 

merupakan indikator adanya kecakapan yang dimiliki oleh seseorang. Dapat   

diasumsikan   bahwa   seseorang   tidak mungkin   dapat   meraih   suatu   prestasi   

tanpa melakukan suatu usaha dan memiliki suatu kecakapan. 
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2.6.2 Fungsi Prestasi Belajar 

Menurut Cronback, kegunaan prestasi belajar banyak ragamnya bergantung 

pada ahli dan versinya masing-masing.  Namun diantaranya sebagai                          

berikut: 

a.   Sebagai umpan balik bagi pendidik 

b.   Untuk keperluan diagnostik 

c.   Untuk keperluan bimbingan dan penyuluhan. 

d.   Untuk keperluan seleksi 

e.   Untuk keperluan penempatan atau penjurusan  

f.   Untuk menentukan isi kurikulum 

g.   Untuk menentukan kebijaksanaan sekolah (Arifin, 1990). 

Penilaian hasil belajar merupakan komponen penting dalam kegiatan 

pembelajaran. Upaya peningkatan kualitas pembelajaran dapat ditempuh melalui 

peningkatan kualitas sistem penilaian. Ada beberapa fungsi penilaian dalam 

pendidikan, baik yang menggungkan tes maupun non-tes. Diantara fungsi-fungsi 

penilaian itu antara lain adalah sebagai berikut: 
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a. Dasar mengadakan seleksi 

Maksudnya adalah apabila suatu sekolah ingin mengadakan penerimaan 

siswa baru yang melalui jalan seleksi serta akan mengadakan pengelompokan hasil 

penerimaan siswa baru berdasarkan kemampuan bakat serta minat dari masing-

masing siswa dapat melalui jalan penilaian ini. 

b. Dasar penempatan 

Dalam dunia pendidikan ada istiah belajar kelompok. Dalam pembagian 

kelompok belajar siswa tentu tidak langsung dibagi berdasarkan   urutan   absensi   

maupun   deretan   tempat   duduk. Biasanya para guru membagi kelompok                 

belajar berdasarkan kemampuan yang sama yang dimiliki setiap siswa.                               

Hal tersebut mempermudah guru dalam memberikan pelayanan proses 

pembelajaran. 

c. Diagnostik 

Dengan   adanya   penilaian   tentu   para   guru   akan   dapat mengetahui 

kelemahan dan kelebihan yang dimiliki siswa. 

d. Umpan balik 

Bagi para guru tentu akan lebih senang apabila pelajaran yang 

disampaikannya dapat diterima dengan baik oleh para siswanya. Untuk  mengetahui  

seberapa  banyak  penerimaan  siswa  terhadap pelajaran  yang  telah  diberikan,  

maka  guru  dapat  mengujinya dengan penilaian. 
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e. Menumbuhkan motivasi belajar dan mengajar 

Hasil penilaian seharusnya dapat memotivasi belajar siswa, dan dapat 

menjadi pembimbing bagi mereka yang memperoleh hasil penilaian belajar. Bagi 

mereka yang memperoleh hasil penilaian kurang  baik  seharusnya  menjadi  

cambuk  untuk  lebih  berhasil dalam kegiatan penilaian yang akan datang dan 

secara tepat mengetahui di wilayah mana terletak kelemahannya 

Bagi mereka yang memperoleh hasil baik tentu saja hasil penilaian tersebut 

dapat menjadi motivasi mempertahankan dan meningkatkan hasilnya, serta 

menjadi pedoman dalam mempelajari bahan pengayaan. Selain siswa juga                                             

dapat menjadi pendorong guru untuk meningkatkan proses pembelajaran                        

yang lebih baik. 

f. Perbaikan kurikulum dan program pembelajaran 

Dengan adanya penilaian hasil belajar akan memberikan pencapaian 

program kurikulum. Selanjutnya dapat menjadi dasar melanjutkan atau merubah 

program kurikulum dan proses pembelajaran bagi sekolah 

g.   Pengembangan ilmu 

Hasil tes, pengukuran dan penilaian tentu saja akan dapat memberikan 

sumbangan yang berarti bagi perkembangan teori dan dasar pendidikan. Ilmu 

seperti pengukuran pendidikan sangat tergantung pada hasil-hasil tes, pengukuran 

dan penilaian yang dilakukan sebagai kegiatan sehari-hari guru dan pendidik 

lainnya. Berdasarkan  hasil  tes  pengukuran  dan penilaian  akan  diperoleh 
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pengetahuan empirik yang sangat berharga untuk pengembangan ilmu dan teori 

(Saifudin, 1987). 

2.6.3 Hal-Hal Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Prestasi  belajar  yang  dicapai  seorang  individu  merupakan  hasil          

interaksi antara berbagai yang mempengaruhi, baik dari dalam diri                             

(faktor internal) maupun dari luar diri (eksternal) individu (Tabrani, Kusdinar, 

dkk, 1989). 

Yang termasuk faktor internal yaitu: 

1. Faktor   jasmaniah   (fisiologis)   baik   yang   bersifat   bawaan maupun yang 

diperoleh. 

2. Faktor psikologis terdiri atas: 

a. Faktor intelektif yang meliputi: Faktor potensial, yaitu kecerdasan                      

dan bakat. Faktor kecakapan nyata, yaitu prestasi yang telah                       

dimiliki. 

b. Faktor nonintelektif ialah unsur-unsur kepribadian tertentu seperti sikap, 

kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi, dan lain-lain. 

3. Faktor kematangan fisik (psikhis).  

Yang tergolong faktor eksternal yaitu : 

a. Faktor sosial yang terdiri atas: 

1) Lingkungan keluarga 
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2) Lingkungan sosial 

3) Lingkungan masyarakat 

4) Lingkungan kelompok 

b. Faktor   budaya   seperti   adat   istiadat,   ilmu   pengetahuan teknologi, 

dan kesenian. 

c. Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, dan    

iklim 

d. Faktor lingkungan spiritual atau keagamaan. 

2.6.4 Indikator Prestasi Belajar 

Indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menyatakan bahwa 

prestasi belajar dapat dinyatakan berhasil apabila memenuhi ketentuan kurikulum 

yang disempurnakan. Menurut Muhibbin Syah (2008:141) “Evalusai adalah 

penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dalam sebuah program”.Hal ini dapat dilihat sejauh mana perubahan 

yang telah terjadi melalui kegiatan belajar mengajar. Pengajar harus mengetahui 

sejauh mana mahasiswa akan mengerti bahan yang akan diajarkan. Penilaiaan 

memberi informasi hasil pengajaran yang telah dilaksanakan.Untuk mengetahui 

prestasi belajar mahasiswa dapat menggunakan suatu alat untuk mengevaluasi yaitu 

dengan test.  

Muhibbin Syah (2008: 151) jenis, indikator, dan cara evaluasi prestasi dapat 

disajikan dalam:  
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Tabel 2.1 Indikator-indikator Prestasi Belajar 

No Prestasi Belajar Indikator Prestasi Belajar 

1 Ranah Cipta (Kognitif)                          

a. Pengamatan                                      

b. Ingatan                                            

c. Pemahaman                                    

d. Penerapan                                            

e. Analisis 

(pemeriksaan dan 

pemilahan secara teliti)                           

f. Sintesis (membuat 

panduan baru dan utuh) 

- Dapat menunjukkan                                                 

- Dapat membandingkan                                             

- Dapat menghubungkan                                            

- Dapat menyebutkan                                                         

- Dapat menunjukkan kembali                                                  

- Dapat menjelaskan                                                            

- Dapat mendefinisikan dengan lisan sendiri                              

- Dapat memberikan contoh                                                    

- Dapat menggunakan secara tepat                                   

- Dapat menguraikan                                                               

- Dapatmengklasifikasikan/memilahmilah                                 

- Dapat menghubungkan                                                         

- Dapat menyimpulkan                                                             

- Dapat menggenerelasasikan (membuat prinsip   

baru) 

2 

Ranah Rasa (Afektif)               

a. Penerimaan                       

b. Sambutan                             

c. Apresiasi (sikap 

menghargai)                               

d. Internalisasi 

(pendalaman)                                               

e. Karaktirasasi 

- Mengingkari                                                                       

- Melembagakan atau meniadakan                                         

- Menjelmakan dalam pribadi dan perilaku 

sehari-hari) 

3 

Ranah Karsa 

(Psikomotor)                           

a. Ketrampilan bergerak 

dan bertindak                             

b. Kecakapan kespresi 

verbal dan nonverbal 

- Mengkoordinasikan gerak mata, tangan, kaki, 

dan anggota tubuh lainnya                                                          

- Mengucapkan                                                                    

- Membuat mimik dan gerakan jasmani 

 

 Penelitian ini difokuskan pada salah satu ranah dalam teori prestasi belajar, 

yakni pada ranah kognitif khususnya pada pengamatan, ingatan, dan pemahaman. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

3.1  Kerangka Konseptual 

Status Sosial Ekonomi Orangtua sangat berpengaruh terhadap prestasi 

anak-anaknya. Status Sosial Ekonomi Orangtua dapat diukur dengan kekayaan, 

pendidikan, serta pemilikan barang berharga, serta kekuasaan dan wewenang di 

masyarakat yang dimiliki orangtua. Orangtua dengan keadaan ekonomi yang 

mencukupi tentunya akan menyediakan segala fasilitas belajar di rumah guna 

menunjang belajar siswa sebaliknya, orangtua dengan keadaan ekonomi yang 

rendah fasilitas belajar yang dibutuhkan siswa belum sepenuhnya terpenuhi 

sehingga prestasi belajar siswa cenderung rendah. Dengan demikian, kondisi status 

sosial ekonomi orangtua yang memenuhi dimungkinkan  akan  tumbuh  semangat  

belajar  karena  telah terpenuhinya kebutuhan belajarnya, sehingga akan 

memperoleh prestasi belajar yang tinggi dan berlaku sebaliknya. 

Motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dalam diri untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas secara terarah untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi belajar 

yang ada dalam diri siswa sangat mempengaruhi aktivitas belajar di mana siswa 

yang memiliki motivasi belajar tinggi akan belajar lebih giat, yang pada akhirnya 

merupakan suatu usaha untuk mencapai prestasi belajar tetap yang optimal, 

berbeda dengan siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah siswa 

cenderung bermalas-malasan dalam belajar dan pada akhirnya prestasi belajar 
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yang diperoleh kurang optimal. Dengan demikian, siswa yang memiliki motivasi 

belajar tinggi dalam belajar dimungkinkan akan tumbuh semangat untuk belajar, 

sehingga akan memperoleh prestasi belajar yang tinggi dan berlaku sebaliknya. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka kerangka konseptual pada penelitian 

ini ditunjukkan dalam bagan sebagai berikut : 

Gambar 3.1  Kerangka Konseptual Penelitian 

 

   

   

 

   

  

  

 

 

  

 

X1 

Status Sosial Ekonomi Orangtua  

Y 

Pestasi Belajar  

1) Pengamatan 

2) Ingatan 

3) Pemahaman 

X2 

Fasilitas Belajar di Rumah  

X3 

Motivasi Belajar 

1) Tekun dan ulet menghadapi 

tugas. 

2) Menunjukkan minat terhadap 

bemacam-macam masalah. 

3) Lebih senang bekerja mandiri 

4) Cepat bosan pada tugas-tugas 

yang rutin. 

5) Dapat mempertahankan 

pendapatnya. 

6) Senang mencari dan 

memecahkan soal. 
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3.2 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pikir yang ada, maka hipotesis penelitian yang 

diajukan adalah sebagai berikut : 

H1: Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara status sosial ekonomi 

orangtua terhadap prestasi belajar siswa SD Inpres Kampung Beru 

Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. 

H2:   Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara fasilitas belajar di 

rumah terhadap prestasi belajar siswa SD Inpres Kampung Beru Kecamatan 

Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. 

H3:  Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara motivasi belajar  

terhadap prestasi belajar siswa SD Inpres Kampung Beru Kecamatan 

Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. 

H4: Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara status sosial ekonomi 

orangtua, fasilitas belajar di rumah, dan motivasi belajar secara simultan 

terhadap prestasi belajar siswa SD Inpres Kampung Beru Kecamatan 

Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. 

3.3   Defenisi Operasional 

Berdasar pada kerangka konseptual penelitian diatas maka  definisi 

operasional dari masing masing  variabel  yaitu Variabel  Status Sosial Ekonomi 
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Orangtua (X1), Variabel Fasilitas Belajar di Rumah  (X2), Motivasi Belajar (X3), 

Prestasi Belajar (Y). 

3.3.1 Variabel Status Sosial ekonomi Orangtua 

Status sosial ekonomi orangtua merupakan kedudukan orangtua di 

masyarakat yang dapat diukur dengan jenis dan lokasi rumahnya, penghasilan 

keluarga, dan beberapa kriteria lainnya mengenai kesejahteraan keluarga. Keadaan 

ekonomi orangtua erat hubungannya dengan belajar anak. Menurut  Soerjono  

Soekanto  (2013) “Status sosial  adalah tempat seseorang secara umum dalam 

masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan 

pergaulannya, prestisnya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya”. Variabel 

status sosial ekonomi orangtua sebagai variabel bebas , dengan indikator sebagai 

berikut: 

1) Pendidikan 

2) Penghasilan 

3) Pemilikan barang berharga 

4) Kekuasaan atau jabatan social di masyarakat 

3.3.2 Variabel Fasilitas Belajar di Rumah 

 Fasilitas belajar adalah segala sesuatu baik berupa  benda  bergerak  atau  

tidak  bergerak  serta  uang (pembiayaan) yang dapat mempermudah, 

memperlancar, mengefektifkan serta mengefisienkan penyelenggaraan kegiatan 

belajar guna mencapai tujuan belajar.  Menurut Slameto (2013), “Fasilitas belajar 
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adalah alat pelajaran yang dipakai oleh guru pada waktu mengajar dan yang dipakai 

siswa dalam menerima bahan pelajaran yang diajarkan”. Variabel  fasilitas belajar 

di rumah  sebagai  variabel  bebas,  dengan indikator sebagai berikut: 

1) Ruang tempat belajar 

2) Perabot belajar 

3) Alat bantu belajar 

4) Sumber belajar 

3.3.3 Variabel Motivasi Belajar 

Motivasi belajar adalah dorongan serta penggerak dalam diri siswa yang 

menimbulkan aktivitas–aktivitas untuk melakukan sesuatu secara terarah guna 

mencapai sebuah tujuan. Seperti yang dikemukakan Sardiman A.M. (2012) 

“motivasi dikatakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi- kondisi 

tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak 

suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka 

itu”. Variabel  motivasi belajar  sebagai  variabel  bebas,  dengan indikator 

sebagai berikut: 

1) Tekun dan ulet menghadapi tugas. 

2) Menunjukkan minat terhadap bemacam-macam masalah. 

3) Lebih senang bekerja mandiri 

4) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. 

5) Dapat mempertahankan pendapatnya. 

6) Senang mencari dan memecahkan soal. 
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3.3.4 Variabel Prestasi Belajar 

Prestasi  belajar adalah hasil  yang  telah  dicapai  oleh  seseorang  dari 

suatu   kegiatan  belajar  yang   menunjukkan kecakapannya yang dapat diukur 

dengan suatu alat yang disebut test. Menurut Taniredja (2015) bahwa prestasi 

adalah hasil yang dicapai, tinggi rendahnya suatu nilai sebagai hasil yang dicapai 

oleh  seseorang. 

Variabel    prestasi    belajar    sebagai    variabel    terikat    dengan 

indikatornya adalah  salah satu ranah dalam teori prestasi belajar, yakni pada ranah 

kognitif khususnya pada pengamatan, ingatan, dan pemahaman. Asumsi dasar 

dalam penelitian ini adalah: “bahwa status sosial ekonomi orangtua, fasilitas 

belajar di rumah dan motivasi belajar mempengaruhi prestasi belajar siswa” 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Pendekatan Penelitian 

Jika dilihat dari segi pengertian, metode penelitian merupakan segala 

bentuk aturan dan teknik yang digunakan peneliti dalam usahanya mengumpulkan 

data dan menganalisis data yang ada. Menurut Sugiyono (2017) metode penelitian 

adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang sistematis, 

rasional, empiris yang mempunyai kriteria  objektif, valid, dan reliabel dengan 

tujuan  dapat  ditemukan,  dibuktikan dan  dikembangkan  menjadi  suatu 

pengetahuan, sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah secara 

administrasi. 

Bertolak dari permasalahan dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, jenis 

penelitian adalah kuantitatif, karena penelitian ini menggunakan metode regresi 

linear berganda untuk mengetahui pengaruh antara variabel terikat dan variabel 

bebas. Oleh karena itu, semua variabel dalam penelitian ini sesuai dengan data di 

lapangan, dengan kata lain penelitian ini berupa hasil pengisian instrumen yang 

dilakukan oleh objek penelitian. 
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4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Inpres Kampung Beru yang terletak di 

Desa Tombolo Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni semester genap tahun ajaran 2020/2021. 

4.3 Populasi dan Sampel 

Populasi diartikan sebagai objek atau subjek yang mempunyai kuantitas 

dan  karakteristik tertentu  yang  telah  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari, 

diteliti dan diambil kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa di   SD Inpres Kampung Beru sebanyak 209 orang.  

Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik 

purposive sampling  yaitu menentukan sampel dengan secara sengaja dengan 

pertimbangan tertentu yaitu siswa kelas V dan kelas VI SD Inpres Kampung Beru  

Kab.Bantaeng dengan kelas V sebanyak 27 orang dan kelas VI sebanyak 29 orang, 

dengan pertimbangan bahwa siswa-siswa tersebut sudah memiliki kemampuan 

untuk menjawab kuisioner dengan baik sehingga bisa memenuhi tujuan penelitian. 

4.4 Teknik Pengumpulan Data 

4.4.1 Kuisioner 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

melalui kuesioner yaitu dengan cara memberi beberapa pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dipilih jawabannya. Kusioner merupakan teknik pengumpulan 
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data yang efesien bila peneliti tahu dengan pasti variable yang akan diukur dan 

tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Kusioner dapat diberikan kepada 

responden secara langsung atau melalui internet (Sugiyono, 2017). 

Skala pengukuran yang digunakan melalui metode Likerts Summated 

Ratings (LSR), dengan alternatif pilihan jawaban 1 sampai dengan 5 dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

Nilai 5    :    Untuk pilihan pernyataan sangat setuju (SS) yang menunjukkan 

bahwa responden sangat setuju dengan pilihan pernyataan 

tersebut  karena sangat sesuai dengan keadaan responden. 

Nilai 4    :    Untuk pilihan pernyataan setuju (S) yang menunjukkan bahwa 

responden setuju dengan pilihan pernyataan tersebut   karena 

sesuai dengan keadaan responden. 

Nilai 3    :    Untuk   jawaban   ragu-ragu   artinya   responden   tidak   dapat 

menentukan dengan pasti pilihan pernyataan yang cocok dengan 

keadaan responden. 

Nilai 2    :    Untuk pilihan pernyataan tidak setuju (TS) yang menunjukkan 

bahwa responden tidak setuju dengan pilihan pernyataan tersebut 

karena tidak sesuai dengan keadaan responden 

Nilai 1    :    Untuk  pilihan  pernyataan  sangat  tidak  setuju  (STS)  yang 

menunjukkan  bahwa  responden  sangat  idak  setuju  dengan 

pilihan pernyataan tersebut karena sangat tidak sesuai dengan 

keadaan responden. 
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4.4.2 Studi Dokumentasi 

Yang dimaksud dengan studi dokumentasi adalah cara peneliti 

mengumpulkan informasi dengan mengumpulkan dan mempelajari sumber data 

tertulis   untuk   memperoleh   data   pendukung.   Data-data   tersebut   antara   lain 

mengenai prestasi belajar siswa, visi misi sekolah, jumlah siswa dan guru yang ada 

di sekolah, dan data tertulis lainnya yang mendukung dalam penelitian ini. 

4.5 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini untuk variabel terikat 

dan variabel bebas menggunakan data kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka 

yang dapat dihitung, yang diperoleh dari perhitungan kuesioner yang dibagikan 

kepada siswa   SD Inpres Kampung Beru Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten 

Bantaeng. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 2 (dua) 

komponen, yaitu: 

1. Data  primer,  adalah  data  yang  diperoleh  peneliti  melalui  kuesioner  yang 

dibagikan kepada sejumlah responden yang menjadi sampel dalam penelitian 

2. Data sekunder, adalah data pendukung yang diperoleh dari literatur-literatur, 

bahan   kepustakaan   dan   dokumen-dokumen   yang   berhubungan   dengan 

masalah yang akan diteliti. 
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4.6 Metode Analisis Data 

4.6.1 Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Valid atau tidaknya suatu kuesioner dapat diketahui melalui uji validitas. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan dalam kuesioner mampu untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur dalam kuesioner. Raharjo (2019) 

menyatakan bahwa Uji Validitas Product Moment Pearson Correlation dengan 

SPSS menggunakan prinsip mengkorelasika atau menghubungkan antara masing- 

masing skor item dengan skor total yang diperoleh dari jawaban kuesioner. 

Adapaun dasar pengambilan keputusan dalam uji ini, bisa dilakukan dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan nilai r table, dengan ketentuan jika nilai r 

hitung > r tabel maka item soal angket tersebut dinyatakan valid sebaliknya jika 

nilai r hitung < r tabel  maka item soal angket tersebut dinyatakan tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Sugiyono (2017) alat ukur yang reliabel merupakan alat ukur 

yang bila digunakan untuk mengukur subjek yang sama akan menghasilkan data 

yang  sama  meskipun  digunakan  beberapa  kali.  Dengan  kata  lain,  bahwa 

reliabilitas menunjukkan sejauh mana pengukuran dapat memberikan hasil yang 

tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali terhadap subjek yang sama. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Raharjo (2019) yang mengartikan reliabilitas sebagai 

sesuatu hal yang dapat dipercaya atau keadaan dapat dipercaya.   
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Uji reabilitas adalah  sebenarnya  alat  untuk  mengukur  suatu  kuesioner  

yang  merupakan indikator dari varibel atau construct. Dalam Penelitian, suatu 

kuesioner dikatakan relliable apabila jawaban responden terhadap pernyataan yang 

ada di dalam kuesioner tetap konsisten atau tetap stabil walaupun penelitian 

dilakukan dalam waktu yang berbeda. Dalam uji reliabilitas, proses pengujian 

terhadap seluruh butir  atau  item pertanyaan dalam  kuesioner  penelitian  dapat  

dilakukan  secara bersama-sama. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan 

SPSS. Uji reabilitas data dapat dilakukan dengan uji reliabilitas Alpha Cronbach’s 

(α). Jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 maka kusioner dinyatakan reliabel atau 

konsisten. Sementara, jika nilai Cronbach’s Alpha < 0,60 maka kusioner dinyatakan 

tidak reliabel atau tidak konsisten. 

4.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Menurut Sujarweni (2016) uji asumsi klasik terhadap model regresi yang 

digunakan, dilakukan agar dapat diketahui apakah model regresi tersebut 

merupakan model regresi yang baik atau tidak.  Dalam penelitian ini, terdapat 3 

(tiga) uji asumsi klasik yang digunakan, yaitu : 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan salah satu uji asumsi klasik yang dipergunakan 

untuk menguji apakah semua variabel dalam penelitian baik variabel terikat 

ataupun variabel bebas, keduanya berdistribusi normal atau tidak dalam model 

regresi. Model regresi dikatakan baik apabila berdistribusi data normal atau 

mendekati normal. Uji Probability Plot ini dilakukan dengan cara melihat 
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penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal atau grafik. Model regresi dikatakan 

memenuhi asumsi normalitas, apabila data pada grafik menyebar di sekitaran garis 

diagonal dan bentuknya mengikuti arah garis diagonal. Sebaliknya, apabila data 

pada grafik menyebar dan berada jauh dari garis diagonal atau data yang ada tidak 

mengikuti arah garis diagonal yang tampak pada grafik maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas (Sujarweni, 2016).  

Uji normalitas juga dapat dilakukan menggunakan Kolmogorov-Smirnov 

dengan SPSS. Ketentuan untuk menarik kesimpulan dalam Uji Normalitas K-S 

adalah jika nilai signifikansi (Sig.) > dari 0,05 maka data hasil penelitian 

berdistribusi normal. Akan tetapi sebaliknya, jika nilai signifikansi (Sig.) < dari 

0.05 maka data hasil penelitian dikategorikan tidak berdistribusi normal 

(Raharjo,2019). 

2. Uji Multikolonieritas 

Sujarweni (2016) mengemukakan bahwa Uji multikolonieritas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas. Tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas merupakan dasar 

untuk mengkategorikan model regresi sebagai model regresi yang baik. Namun, 

sebaliknya jika variabel bebas saling berkorelasi satu sama lain, maka variabel- 

variabel tersebut tidak orthogonal. Variabel orthogonal diartikan sebagai variabel 

bebas yang memiliki nilai korelasi antara sesama variabel bebas adalah nol. 

Raharjo (2019) menyatakan bahwa untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolonierirtas  di  dalam  regresi  ada  beberapa  cara,  salah  satunya  adalah 
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dengan  dilihat  dari  nilai  varaince  inflation  faktor  (VIF)  dan  nilai  tolerance. 

Apabila tidak terdapat variabel bebas yang memiliki VIF > 10 atau tolerance  

0,10  maka  dapat  disimpukan  tidak  ada  multikolinieritas  antar  variabel  bebas 

dalam model regresi. 

3. Uji Heteroskedastistas 

Dalam uji asumsi klasik, uji heterokedastistas digunakan sebagai penguji 

ketidaksamaan varians dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik                

adalah model yang tidak terjadi heterokedastistas. Untuk mendeketksi ada              

tidaknya heterokeadtistas dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satu                  

cara yang dapat digunakan  untuk  mendeteksi  gejala  heteroskedastisitas  dalam  

model  regresi adalah dengan melakukan uji glejser. Secara tata kerja, prinsip kerja 

uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser dilakukan dengan cara 

meregresikan variabel independent atau bebas terhadap nilai absolute residual atau 

biasa disingkat dengan Abs_RES. Dasar pengambilan keputusan Uji 

Heteroskedastisitas (Glejser), jika nilai signifikansi (Sig.) > dari 0,5 maka 

kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. 

Namun sebaliknya, jika nilai signifikansi (Sig.) < dari 0,5 maka dapat ditarik 

kesimpulan terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi suatu penelitian 

(Raharjo, 2019). 
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4.6.3 Analisis Kuantitatif 

4.6.3.1  Analisis regresi berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variable bebas yaitu : Status sosial orangtua (X1), Kondisi ekonomi 

orangtua  (X2), Motivasi orang tua (X3), terhadap prestasi belajar siswa (Y). 

Adapun  bentuk persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

Y= b1X1+b2X2+b3X3 

Keterangan :  

Y  =  Prestasi belajar siswa 

b1, b2, b3 =  Koefisien regresi 

X1  =  Status sosial orangtua 

X2  =  Kondisi ekonomi orangtua 

X3  =  Motivasi orang tua 

4.6.4 Pengujian Hipotesis 

1.6.4.1 Uji t 

Uji t dimaksudkan untuk melihat apakah secara individu atau parsial 

variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Pada umunya, uji t 

digunakan untuk melakukan uji signifikansi adanya pengaruh variabel bebas (X) 

terhadap variabel terikat (Y). Apakah variabel X1, X2 dan X3 , berpengaruh 
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secara signifikan terhadap variabel Y yaitu kualitas secara terpisah. Uji t dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a.   Membuat hipotesis: 

Ho :             tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial 

pada masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

Ha :            terdapat  pengaruh  yang  signifikan  secara  parsial  

pada masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

b.   Menentukan level of significant (α) sebesar 5% dan menentukan nilai t 

tabel dengan degree of freedom (df) sebesar (n-k-1) 

c.   Menentukan besarnya nilai t hitung dengan menggunakan rumus :  

dimana :          bk = koefisien regresi variabel b1-3 

                                sb = standar deviasi dari estimasi b1-3 

d.   Pengambilan keputusan berdasarkan nilai t 

Bila t hitung  > t tabel  maka dapat disimpulkan dalam penelitian 

tersebut bahwa Ho ditolak dan Ha diterima 

Bila t hitung  < t tabel  maka dapat disimpulkan dalam penelitian 

tersebut bahwa Ho diterima dan Ha ditolak  
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4.6..4.2   Uji F 

Uji F adalah untuk mengetahui hubungan antara X dan Y apakah variabel 

X1 X2 dan X3 benar-benar berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y. Uji 

F dipakai oleh peneliti untuk mengetahui signifikasi adanya pengaruh variabel 

bebas yaitu X1,X2,X3 terhadap variabel terikat yaitu Y secara bersamaan atau 

simultan. Pengujian ini dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu : 

a.   Membuat hipotesis 

Ho :      tidak  ada  pengaruh  secara  simultan  dari  variabel  bebas 

terhadap variabel terikat. 

Ha :      ada pengaruh secara simultan dari variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

b.   Menentukan  level  of  significant  (α)  sebesar  5%  dan  menentukan  nilai 

Ftabel dengan degree of freedom (df) sebesar (n-k-1) 

c.   Menentukan besarnya nilai F hitung dengan menggunakan rumus : F 

hitung = MSR = MSR      

            MSE     S2 

dimana : MSR = Mean Squared Regression 

MSE = Mean Squared Residual 
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d.   Pengambilan keputusan berdasarkan nilai F 

Bila F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima 

Bila F hitung < F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak 

4.6.4.3  Uji β 

Uji beta yaitu untuk menguji variabel-variabel bebas/independen (X) yang 

mempunyai pengaruh paling dominan terhadap variabel terikat/independen (Y) 

dengan menunjukkan variabel yang mempunyai koefisien beta standardized 

tertinggi. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Raharjo, 2019) : 

SE (X)%  =  BetaX X Koefisien Korelasi x 100% 

SE (X)%  =  BetaX X rxy X 100 

4.6.5   Koefisien Determinasi ( R2) 

Koefisiensi  determinasi  bertujuan  untuk  mengukur  seberapa  jauh  

kemampuan  model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah 0 << 1. Koefisien determinasi yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan  hampir  semua  informasi  yang  

dibutuhkan  untuk  memprediksi  variable dependen. Penggunaan R square adalah 

bisa terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap 

tambahan variabel independen ke dalam model, maka R square pasti meningkat 

tidak peduli apakah variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan 

atau tidak. Tidak seperti R square, nilai adjusted R square dapat naik atau turun 



58 

 

     

 

apabila terdapat tambahan variabel independen ke dalam model. Oleh karena itu, 

sebaiknya digunakan nilai adjusted R square untuk mengevaluasi model regresi 

terbaik (Ghozali, 2001)
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dipaparkan dan dijelaskan data hasil penelitian ebagai jawaban 

dari pertanyaan yang dikemukakan sebelumnya yakni tentang pengaruh status 

sosial ekonomi orangtua, fasilitas belajar di rumah dan motivasi belajar terhadap 

prestasi belajar siswa kelas V dan VI SD Inpres Kampung Beru, setelah melakukan 

observasi, mengumpulkan dokumen, serta mengisi jawaban pada pernyataan yang 

terdapat pada instrument penelitian. 

5.1  Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Singkat Objek Penelitian 

Susunan  organisasi  SD Inpres Kampung Beru terdiri atas : 

Kepala Sekolah :  Abdul Jalil, S.Pd., SD. 

Guru :  1.  H. Kamarudddin B, S.Pd. 

    2.  Nursamsi, S.Pd. 

   3.  Kartini Hajar, S.Pd. 

   4.  Emmi Kamri, S.Pd. 

   5.  Andi Murni, S.Pd. 

   6.  Hadijah, S.Ag. 

   7.  Mardiani, S.Pd. 

   8.  Indrawati, S.Or. 

   9.  Erniwati, S.Pd., M.Pd. 
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   10.  Masnah, S.Pd. 

  11. Haerani 

   12. Gonnawati 

   13. Suardi  

Struktur Kelas 

a. Struktur Kelas V 

Wali Kelas  :  Erniwati, S.Pd., M.Pd. 

Siswa : 1.  Rehan   

   2.  Rafiul Akbar  

  3.  Muhammad Hilal Alkadri 

  4.  Fikar 

  5.  M. Ilham 

  6.  M. Irham 

  7.  Aidil 

  8.  Muh. Rafli 

  9.  Ahmad Muhajirin 

10.  Sopyan Pratama 

 11.  Muhammad Alfan Nur Ramadhan JH 

 12.  Muh. Sukrillah 

  13.  Reski Amaliya Saputri 

  14.  Resti Rahayu 

  15.  Qinara Putri 
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  16.  Elsa 

  17.  Nurul Asisa 

  18.  Aisya Nur Atika 

  19.  Isna Apriyani 

  20.  Nurul Askiyah 

  21.  Maliha Naura 

  22.  Andhini Dwi Asti 

  23.  Nuralisa Putri 

  24.  Asra Alisa 

  25.  Naya 

  26.  Jilmatul Haera  

  27.  Selfi 

  28.  Selfiani 

  29.  M. Iswar 

b. Struktur Kelas VI 

Wali Kelas  :  Nurmiah, S.Pd. 

Siswa : 1.  Rehan Saputra 

   2.  Muhammad Akbar 

  3.  Dimas 

  4.  Muh. Ilham A. 

  5.  Faril 

  6.  M. Syahrul Ramadhan 
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  7.  Iqra Indra Sakti 

  8.  Dani Erlangga 

  9.  Muh. Alif Gaffar 

 10.  Muh. Rifaldi 

  11.  Yusran 

  12.  Adrian Tegar 

  13.  Ahyar Mubaraq 

  14.  Muh. Nabil Anugrah 

  15.  Miftahul Khaer 

  16.  Sulkadri 

  17.  Muzawilul Khaer 

  18.  Sulkadri 

  19.  Muzawilul Ilmi 

  20.  Farel Ardiansyah 

  21.  Zay May Syahida 

  22.  Annisa 

  23.  Nurfadillah 

  24.  Esti Ulfiani 

  25.  Nita Alfiani 

  26.  Fitri Esti 

  27.  Wahdaniatunnisa 
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5.1.2 Deskripsi Responden 

Deskripsi dalam penelitian ini adalah 56 siswa kelas V dan VI SD Inpres 

Kampung Beru Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. Untuk melihat 

responden penelitian berdasarkan kelas dan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel 

dan gambar berikut : 

a. Deskripsi Responden Penelitian Berdasarkan kelas  

Distribusi responden berdasarkan kelas ini ditampilan untuk mengetahui 

banyaknya siswa dalam tiap kelas yang menjadi objek penelitian. Adapun identitas 

responden berdasarkan kelas dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini : 

Tabel 5.1  Responden Berdasarkan Kelas 

No Item Frekuensi (Orang) Persentase 

1 Kelas V 29 52 

2 Kelas VI 27 48 

 Total 56 100 

          Sumber : Data Primer 

 Table 5.1 menunjukkan bahwa responden terdiri dari tingkat responden dari 

tiga sekolah yang berbeda, responden dari kelas V SD Inpres Kampung Beru 

berjumlah 29 orang atau 52%. Responden dari kelas VI SD Inpres Kampung Beru 

berjumlah 27 orang atau 48%.  
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b. Deskripsi Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin 

Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin dimaksudkan untuk 

mengetahui porsi jumlah responden berdasarkan gender atau jenis kelamin. Adapun 

identitas responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut 

ini 

Tabel 5.2  Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Item Frekuensi (Orang) Persentase 

1 Laki-Laki 33 60 

2 Perempuan 23 40 

 Total 56 100 

          Sumber : Data Primer 

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa sebagian besar 

responden yaitu siswa yang berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 33 orang 

(60%) dan sebagiannya lagi adalah siswa perempuan, yaitu sebanyak 23 orang 

(40%). Hal ini berarti selisih jumlah antara siswa yang berjenis kelamin laki-laki 

dan siswa berjenis kelamin perempuan tidak jauh berbeda. 

5.1.3 Analisis Persepsi Responden Terhadap Variabel 

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui hasil tanggapan responden 

terhadap variabel-variabel yang digunakan melalui item kuesioner yang diajukan. 

Selanjutnya untuk pengolahan distribusi frekuensi dari masing-masing variabel 

tersebut dilakukan dengan mengelompokkan skor nilai dari jawaban para responden 

penelitian. Distribusi frekuensi hasil jawaban responden merupakan tingkat Sosial 

Ekonomi Orangtua Siswa, Fasilitas Belajar di Rumah dan Motivasi Belajar Siswa 
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Kelas V dan VI di SD Inpres Kampung Beru Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten 

Bantaeng. 

Penghitungan masing-masing item untuk masing-masing variabel dilakukan 

dengan cara menentukan terlebih dahulu lebar interval skor, dengan cara 

menghitung skor tertinggi dan terendah dari butir-butir pernyataan. Masing-masing 

variabel ini memiliki skor tertinggi tiap pernyataan 5 dan terendah 1, kemudian 

dapat diketahui rentang nilai masing-masing item untuk kategori tiap jenjang, yaitu 

skor tertinggi dikurangi skor terendah kemudian dibagi tingkatan pembagian kelas 

interval yang diharapkan. Penghitungannya adalah sebagai berikut: 

 Interval =   Nilai Tertinggi- Nilai Terendah  

Jumlah Kelas 

            Interval =  5 -                 = 0,8 

                   5 

Sehingga dapat ditentukan skala distribusi kriteria pendapat responden 

sebagai berikut : 

1 – 1,80 Sangat rendah atau penilaian sangat tidak setuju atau sangat jarang 

1,81 – 2,60 Rendah atau penilaian tidak setuju atau jarang 

2,61 – 3,40 Sedang atau penilaian ragu-ragu, atau kadang-kadang 

3,41 – 4,20 Tinggi atau penilaian setuju atau sering 

4,21 – 5,00 Sangat tinggi atau penilaian sangat setuju atau sangat sering 
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Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dilakukan proses pengolahan 

data untuk menentukan nilai masing-masing pertanyaan. Adapun hasil 

selengkapnya adalah sebagai berikut : 

a. Deskripsi Responden Variabel (X1) 

      Tabel 5.3 Jawaban Responden Variabel Status Sosial Ekonomi Orangtua 

 

No 

 

Item Pertanyaan 

Tanggapan 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

R 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Mean 

1 

Orang tua saya pegawai kantoran atau 
dengan penghasilan diatas Rp.2.000.000 

0 

 

0 

 

12 

21,4 

25 

44,6 

19 

33,9 

4,13 

2 

Orang tua saya tidak memiliki 
kendaran roda empat atau kendaraan 
roda dua 

0 0 9 

16,1 

30 

53,6 

17 

30,4 

 

4,14 

3 

Orang tua saya adalah petani yang 
hanya mengelola lahan pertanian 
orang lain 

0 0 12 

21,4 

23 

41,1 

21 

37,5 

 

4,16 

4 

Di Lingkungan kami orang tua saya 
termasuk ke jajaran pemerintahan atau 
tokoh masyarakat yang selalu 
diundang jika ada rapat oleh 
pemerintah setempat 

0 0 13 

23,2 

22 

39,3 

21 

37,5 

 

4,14 

5 

Rumah kami hanya rumah kecil yang 
kamarnya berbagi dengan saudara 

0 0 9 

16,1 

26 

46,4 

21 

37,5 

 

4,21 

6 

Di rumah kami menggunakan listrik 
subsisi Pemerintah 

0 0 9 

16,1 

31 

55,4 

16 

28,6 

 

4,13 

7 
Orang tua saya tidak menerima 
bantuan sosial dari pihak Pemerintah 

0 0 12 

21,4 

26 

46,4 

18 

32,1 

4,11 

Sumber Data: Data Primer diolah 

Dari tabel tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa pada item pertama 

responden yang menjawab ragu-ragu atau kadang-kadang sebanyak 12 orang atau 
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21,4%, yang menjawab setuju sebanyak 25 responden atau 44,6%, dan sangat setuju 

sebanyak 19 responden atau 33,9%. Dengan nilai mean sebesar 4,13 termasuk 

dalam kategori tinggi. Selanjutnya pada item kedua responden dengan jawaban 

tertinggi setuju sebanyak 30 responden atau 53,6%, kemudian sangat setuju 

sebanyak 17 responden atau 30,4% dan terendah yaitu jawaban ragu-ragu sebanyak 

9 responden atau 16,1%, dengan nilai rata-rata sebesar 4,14 termasuk dalam 

kategori tinggi.  

Selanjutnya, pada item pertanyaan ketiga. Responden yang menjawab 

sangat tidak setuju tidak ada, Responden dengan jawaban terbanyak yaitu mereka 

yang menyatakan setuju sebanyak 23 responden 41,1%, responden dengan jawaban 

sangat setuju sebanyak 21 orang atau 37,5%, responden dengan jawaban kadang-

kadang atau ragu sebanyak 12 responden atau 21,4%, dengan nilai rata-rata sebesar 

4,16 termasuk dalam kategori tinggi. 

Pada item pertanyaan keempat, responden dengan jawaban tertinggi 

sebanyak 22 respoden atau 39,3% menyatakan setuju, responden dengan jawaban 

sangat setuju sebanyak 37,5% atau 21 responden, dan terendah dengan jawaban 

ragu-ragu sebanyak 13 responden atau 23,2% dengan nilai rata-rata sebesar 4,14 

termasuk dalam kategori tinggi. 

Selanjutnya pada item pertanyaan kelima, responden dengan jawaban 

tertinggi sebanyak 26 responden atau 46,,4% menyatakan setuju, responden dengan 

jawaban sangat setuju sebanyak 21 responden atau 37,5%, dan jawaban sangat 

rendah yaitu sebanyak 9 responden atau 16,1% menyatakan ragu-ragu, dengan nilai 
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rata-rata sebesar 4,21 atau termasuk kategori sangat baik. Untuk pertanyaan 

keenam, responden dengan jawaban setuju yang tertinggi sebanyak 31 responden 

atau 55,4% dan jawaban sangat setuju sebanyak 16 responden atau 28,6% dan 

jawaban terendah sebanyak 9 responden atau 16,1% menyatakan ragu-ragu, dengan 

nilai rata-rata sebesar 4,13 termasuk dalam kategori baik.  

Pada item pertanyaan ketujuh, responden dengan jawaban tertinggi 

sebanyak 26 respoden atau 46,4% menyatakan setuju, responden dengan jawaban 

sangat setuju sebanyak 32,1% atau 18 responden, dan terendah dengan jawaban 

ragu-ragu sebanyak 12 responden atau 21,4% dengan nilai rata-rata sebesar 4,11 

termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti bahwa siswa kelas V dan VI di SD 

Inpres Kampung Beru Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng 

membutuhkan dukungan sosial ekonomi orangtua untuk mendukung prestasi 

belajar mereka. 

Berdasarkan tabel 5.5 maka status sosial ekonomi orang tua berada 

dikategori baik. Status sosial ekonomi orang tua sedikit banyaknya membantu siswa 

dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam pembelajaran. Siswa dengan status 

ekonomi lebih terbantu dengan terpenuhinya kebutuhannya karena status ekonomi 

orang tuanya yang baik. Orang tua dengan status sosial eonomi senantiasa 

memotivasi anaknya untuk belajar serta meningkatkan prestasi karena hal ini juga 

berpengaruh dengan kehidupan sosial orangtua. Orang tua dengan latar belakang 

pendidikan yang baik juga akan senantiasa memotivasi anaknya dalam berprestasi 

di sekolah.  
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b. Deskripsi Responden Variabel (X2) 

              Tabel 5.4 Jawaban Responden Variabel Fasilitas Belajar di Rumah 

 

No 

 

Item Pertanyaan 

Tanggapan 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

R 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Mean 

1 

Saya belajar di ruang belajar sendiri 
yang nyaman 

0 

 

0 

 

8 

14,3 

26 

46,4 

22 

39,3 
4,25 

2 
Saya belajar menggunakan meja 
belajar yang nyaman 

0 0 3 

5,4 

32 

57,1 

21 

37,5 
4,32 

3 

Saya belajar menggunakan buku-buku 
yang ada di rak buku dalam ruang 
belajar 

0 0 5 

8,9 

26 

46,4 

25 

44,6 
4,36 

4 
Alat tulis yang saya miliki lengkap. 0 0 5 

8,9 

25 

44,6 

26 

46,4 
4,38 

5 
Saya menggunakan kamus untuk 
mempermudah belajar Bahasa Inggris 

0 0 5 

8,9 

26 

46,4 

25 

44,6 
4,36 

6 
Di rumah saya terdapat jaringan wi fi 0 0 7 

12,5 

24 

42,9 

25 

28,6 
4,32 

7 
Saya menggunakan handphone untuk 
mencari informasi mengenai materi 
pelajaran. 

0 0 10 

17,9 

26 

46,4 

20 

35,7 
4,18 

  Sumber Data: Data Primer diolah 

Dari tabel tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa pada item pertama 

responden yang menjawab ragu-ragu atau kadang-kadang sebanyak 8 orang atau 

14,3%, yang menjawab setuju sebanyak 26 responden atau 46,4%, dan sangat setuju 

sebanyak 22 responden atau 33,9%. Dengan nilai mean sebesar 4,25 termasuk 

dalam kategori sangat tinggi. Selanjutnya pada item kedua responden dengan 

jawaban tertinggi setuju sebanyak 32 responden atau 57,1%, kemudian sangat 
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setuju sebanyak 21 responden atau 37,5% dan terendah yaitu jawaban ragu-ragu 

sebanyak 3 responden atau 14,3%, dengan nilai rata-rata sebesar 4,32 termasuk 

dalam kategori sangat tinggi.  

Selanjutnya, pada item pertanyaan ketiga. Responden yang menjawab 

sangat tidak setuju tidak ada, Responden dengan jawaban terbanyak yaitu mereka 

yang menyatakan setuju sebanyak 26 responden 46,4%, responden dengan jawaban 

sangat setuju sebanyak 25 orang atau 44,6%, responden dengan jawaban kadang-

kadang atau ragu sebanyak 5 responden atau 8,9% dengan nilai rata-rata sebesar 

4,36 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Pada item pertanyaan keempat, 

responden dengan jawaban tertinggi sebanyak 26 responden 46,4% menyatakan 

sangat setuju, responden dengan jawaban setuju sebanyak 25 orang atau                      

44,6%, dan terendah dengan jawaban ragu-ragu sebanyak 5 responden                              

atau 8,9% dengan nilai rata-rata sebesar 4,38 termasuk dalam kategori                            

tinggi. 

Selanjutnya pada item pertanyaan kelima, responden dengan jawaban 

terbanyak yaitu mereka yang menyatakan setuju sebanyak 26 responden 46,4%, 

responden dengan jawaban sangat setuju sebanyak 25 orang atau 44,6%, responden 

dengan jawaban kadang-kadang atau ragu sebanyak 5 responden atau 8,9% dengan 

nilai rata-rata sebesar 4,36 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Untuk 

pertanyaan keenam, responden dengan jawaban sangat setuju yang tertinggi 

sebanyak 25 responden atau 44,6% dan jawaban setuju sebanyak 24 responden                 

atau 42,9% dan jawaban terendah sebanyak 7 responden atau 12,5%                  
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menyatakan ragu-ragu, dengan nilai rata-rata sebesar 4,32 termasuk dalam kategori 

baik.  

Pada item pertanyaan ketujuh, responden dengan jawaban tertinggi 

sebanyak 26 respoden atau 46,4% menyatakan setuju, responden dengan jawaban 

sangat setuju sebanyak 35,7% atau 20 responden, dan terendah dengan jawaban 

ragu-ragu sebanyak 10 responden atau 17,9% dengan nilai rata-rata sebesar 4,18 

termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti bahwa fasilitas belajar di rumah 

sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa siswa kelas V dan VI di SD 

Inpres Kampung Beru Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng karena 

fasilitas belajar di rumah membantu mereka lebih mudah memahami pelajaran yang 

diajarkan oleh guru.  

Berdasarkan data yang dipaparkan diatas, variabel fasilitas belajar di rumah 

dapat dikatakan berada pada kategori baik. Terpenuhinya fasilitas belajar di                    

rumah membantu siswa meningkatkan prestasi belajarnya karena semua                    

hal yang siswa butuhkan dalam menunjang prestasinya tersedia di rumah.                       

Siswa yang belajar dengan fasilitas lengkap merasa lebih bersemangat                                

karena menurutnya dengan begitu belajar jadi lebih mudah dan                       

menyenangkan. 

 

 

 



72 

 

     

 

c. Deskripsi Responden Variabel (X3) 

              Tabel 5.5 Jawaban Responden Variabel Motivasi Belajar 

 

No 

 

Item Pertanyaan 

Tanggapan 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

R 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Mean 

1 

Saya mengerjakan tugas dengan 
mandiri dan sungguh-sungguh. 

0 

 

0 

 

10 

17,9 

27 

48,2 

19 

33,9 

4,16 

2 

Saya mengumpulkan tugas tepat pada 
waktunya 

0 0 2 

3,6 

3 

58,9 

21 

37,5 

 

4,34 

3 

Saya diskusi dengan teman ketika 
kesulitan  mengerjakan soal 

0 0 10 

17,9 

18 

32,1 

28 

50,0 

 

4,32 

4 

Saya   bertanya   kepada   guru   
apabila   belum mengerti tentang 
materi yang sedang dijelaskan 

0 0 7 

12,5 

25 

44,6 

24 

42,9 

 

4,30 

5 

Saya senang apabila diberi tugas 
dengan soal yang bervariasi 

0 0 7 

12,5 

27 

48,2 

22 

39,3 

 

4,27 

6 

Saya berusaha menjawab pertanyaan 
dari guru karena ingin tau pendapat 
saya benar atau salah 

0 0 6 

10,7 

29 

41,8 

21 

37,5 

 

4,27 

7 
Saya  mempertahankan  pendapat  
saya  ketika sedang berdiskusi 

0 0 9 

16,1 

24 

42,9 

23 

31,1 

4,25 

  Sumber Data: Data Primer diolah 

Dari tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa pada item pertama responden 

yang menjawab ragu-ragu atau kadang-kadang sebanyak 10 orang atau 17,9%, yang 

menjawab setuju sebanyak 27 responden atau 48,2%, dan sangat setuju sebanyak 

19 responden atau 33,9%. Dengan nilai mean sebesar 4,16 termasuk dalam kategori 

tinggi. Selanjutnya pada item kedua responden dengan jawaban tertinggi setuju 
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sebanyak 33 responden atau 58,9%, kemudian sangat setuju sebanyak 21 responden 

atau 37,5% dan terendah yaitu jawaban ragu-ragu sebanyak 9 responden                          

atau 16,1%, dengan nilai rata-rata sebesar 4,34 termasuk dalam kategori                       

tinggi.  

Selanjutnya, pada item pertanyaan ketiga. Responden yang menjawab 

sangat tidak setuju tidak ada, Responden dengan jawaban terbanyak yaitu mereka 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 28 responden 50,0%, responden dengan 

jawaban setuju sebanyak 18 orang atau 32,1%, responden dengan jawaban kadang-

kadang atau ragu sebanyak 10 responden atau 17,9%, dengan nilai rata-rata sebesar 

4,32 termasuk dalam kategori tinggi. 

Pada item pertanyaan keempat, responden dengan jawaban tertinggi 

sebanyak 25 respoden atau 44,6% menyatakan setuju, responden dengan jawaban 

sangat setuju sebanyak 42,9% atau 24 responden, dan terendah dengan jawaban 

ragu-ragu sebanyak 7 responden atau 12,5% dengan nilai rata-rata sebesar 4,30 

termasuk dalam kategori tinggi. 

Selanjutnya pada item pertanyaan kelima, responden dengan jawaban 

tertinggi sebanyak 27 responden atau 48,2% menyatakan setuju, responden dengan 

jawaban sangat setuju sebanyak 22 responden atau 39,3%, dan jawaban sangat 

rendah yaitu sebanyak 7 responden atau 12,5% menyatakan ragu-ragu, dengan nilai 

rata-rata sebesar 4,27 atau termasuk kategori sangat baik. Untuk pertanyaan 

keenam, responden dengan jawaban setuju yang tertinggi sebanyak 29 responden 

atau 51,8% dan jawaban sangat setuju sebanyak 21 responden atau 37,5% dan 
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jawaban terendah sebanyak 6 responden atau 10,7% menyatakan ragu-ragu,                   

dengan nilai rata-rata sebesar 4,27 termasuk dalam kategori sangat                                  

baik.  

Pada item pertanyaan ketujuh, responden dengan jawaban tertinggi 

sebanyak 24 respoden atau 42,9% menyatakan setuju, responden dengan jawaban 

sangat setuju sebanyak 41,1% atau 23 responden, dan terendah dengan jawaban 

ragu-ragu sebanyak 9 responden atau 16,1% dengan nilai rata-rata sebesar                    

4,25 termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini berarti bahwa motivasi belajar 

merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa kelas V 

dan VI di SD Inpres Kampung Beru Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten 

Bantaeng . 

Berdasarkan data yang dipaparkan pada tabel, variabel motivasi belajar 

berada pada kategori baik. Siswa bersemangat dalam belajar, tekun dalam belajar 

serta bertanggung jawab dalam mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Siswa                  

teguh dengan pendapatnya jika dianggap bahwa pendapatnya itu sudah benar. 

Siswa dengan motivasi belajar yang baik akan meningkatkan prestasi                     

belajarnya. 
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d. Deskripsi Responden Variabel (Y) 

 Tabel 5.6 Jawaban Responden Variabel Prestasi Belajar 

 

No 

 

Item Pertanyaan 

Tanggapan 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

R 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

Mean 

1 

Saya memperhatikan dengan baik saat 
guru menjelaskan pelajaran 

0 

 

0 

 

5 

8,9 

23 

41,1 

28 

50,0 

4,41 

2 

Saya lebih banyak mencatat daripada 
mendengarkan waktu guru 
menerangkan 

0 0 2 

3,6 

25 

44,6 

29 

51,8 

 

4,48 

3 

Saya mengerti semua penjelasan guru 
tentang materi pelajaran 

0 0 2 

3,6 

30 

53,6 

24 

42,9 

 

4,39 

4 

Jika ada penjelasan guru yang kurang 
saya pahami maka saya akan bertanya 
pada guru  

0 0 5 

8,9 

26 

46,4 

25 

44,6 

 

4,36 

5 

Saya berusaha belajar melalui buku 
atau internet 

0 0 6 

10,7 

30 

53,6 

20 

35,7 

 

4,25 

6 

Saya mengingat materi yang sudah 
diajarkan 

0 0 4 

7,1 

26 

46,4 

26 

46,4 

 

4,39 

7 

Saya berdiskusi dengan teman untuk 
menambah pegetahuan dan saling 
bertukar pendapat 

0 0 5 

8,9 

31 

55,4 

20 

35,7 

 

4,27 

Sumber Data: Data Primer diolah 

 Dari tabel tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa pada item pertama 

responden yang menjawab ragu-ragu atau kadang-kadang sebanyak 5 orang atau 

8,9%, yang menjawab setuju sebanyak 23 responden atau 41,1%, dan sangat setuju 

sebanyak 28 responden atau 50,0%. Dengan nilai mean sebesar 4,41 termasuk 

dalam kategori tinggi. Selanjutnya pada item kedua responden dengan jawaban 
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tertinggi sangat setuju sebanyak 29 responden atau 51,8%, kemudian yang 

menjawab setuju sebanyak 25 responden atau 44,6% dan terendah yaitu jawaban 

ragu-ragu sebanyak 2 responden atau 3,6%, dengan nilai rata-rata sebesar 4,48 

termasuk dalam kategori sangat tinggi.  

Selanjutnya, pada item pertanyaan ketiga. Responden yang menjawab 

sangat tidak setuju tidak ada, Responden dengan jawaban terbanyak yaitu mereka 

yang menyatakan setuju sebanyak 30 responden 53,6%, responden dengan jawaban 

sangat setuju sebnayak 24 orang atau 42,9%, responden dengan jawaban kadang-

kadang atau ragu sebanyak 2 responden atau 3,6%, dengan nilai rata-rata sebesar 

4,39 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Pada item pertanyaan keempat, 

responden dengan jawaban tertinggi sebanyak 26 respoden atau 46,4% menyatakan 

setuju, responden dengan jawaban sangat setuju sebanyak 44,6% atau 21 

responden, dan terendah dengan jawaban ragu-ragu sebanyak 13 responden atau 

23,2% dengan nilai rata-rata sebesar 4,36 termasuk dalam kategori tinggi. 

Selanjutnya pada item pertanyaan kelima, responden dengan jawaban 

tertinggi sebanyak 30 responden atau 53,6% menyatakan setuju, responden dengan 

jawaban sangat setuju sebanyak 20 responden atau 35,7%, dan jawaban sangat 

rendah yaitu sebanyak 6 responden atau 10,7% menyatakan ragu-ragu, dengan nilai 

rata-rata sebesar 4,25 atau termasuk kategori sangat baik. Untuk pertanyaan 

keenam, responden dengan jawaban setuju yang sebanyak 26 responden atau 46,4% 

dan jawaban sangat setuju sebanyak 26 responden atau 46,4% dan jawaban 
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terendah sebanyak 4 responden atau 7,1% menyatakan ragu-ragu, dengan nilai rata-

rata sebesar 4,39 termasuk dalam kategori sangat baik.  

Pada item pertanyaan ketujuh, responden dengan jawaban tertinggi 

sebanyak 31 respoden atau 55,4% menyatakan setuju, responden dengan jawaban 

sangat setuju sebanyak 35,7% atau 20 responden, dan terendah dengan jawaban 

ragu-ragu sebanyak 5 responden atau 8,9% dengan nilai rata-rata sebesar 4,27 

termasuk dalam kategori sangat tinggi. 

Sesuai dengan tabel diatas, maka variabel prestasi belajar siswa dapat dikatakan 

berada pada kategori baik. Siswa dapat memahami dengan penjelasan guru 

mengenai materi pelajaran. Siswa mampu meningat materi pelajaran yang telah 

lalu, meskipun ada sebagian siswa yang harus diingatkan kembali.siswa semangat 

untuk belajar mandiri melalui sarana yang tersedia 

5.1.4 Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui tingkat kecermatan suatu alat 

ukur dalam menjalankan fungsi ukurnya. Kriteria yang digunakan valid atau tidak 

valid adalah bila koefisien korelasi r yang diperoleh lebih dari atau sama dengan 

koefisien di tabel nilai-nilai kritis r, yaitu pada taraf signifikansi 5%, instrument tes 

yang diujicobakan tersebut dinyatakan valid.  

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan perhitungan product moment 

terhadap item-item kuesioner dengan program komputer statistik. Nilai r tabel 
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untuk penelitian ini adalah r tabel dengan df = (n – 2) = 54 pada taraf kepercayaan     

= 5% yaitu 0,256. Adapun hasil uji tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.7 Uji Validitas Variabel X dan Variabel Y 

Variabel Item r-hitung r-tabel Ket 

X1 

1 0,716 0,266 Valid 

2 0,675 0,266 Valid 

3 0,678 0,266 Valid 

4 0,797 0,266 Valid 

5 0,719 0,266 Valid 

6 0,612 0,266 Valid 

7 0,458 0,266 Valid 

X2 

1 0,596 0,266 Valid 

2 0,499 0,266 Valid 

3 0,613 0,266 Valid 

4 0,463 0,266 Valid 

5 0,446 0,266 Valid 

6 0,425 0,266 Valid 

7 0,453 0,266 Valid 

X3 

1 0,694 0,266 Valid 

2 0,451 0,266 Valid 

3 0,682 0,266 Valid 

4 0,667 0,266 Valid 

5 0,592 0,266 Valid 

6 0,607 0,266 Valid 

7 0,464 0,266 Valid 

Y 

1 0,702 0,266 Valid 

2 0,510 0,266 Valid 

3 0,467 0,266 Valid 

4 0,677 0,266 Valid 

5 0,686 0,266 Valid 

6 0,644 0,266 Valid 

7 0,536 0,266 Valid 

Sumber: data Primer diolah 

Hasil tersebut di atas menunjukkan bahwa butir-butir kuesioner variabel X 

yaitu Status Sosial Ekonomi Orangtua (X1), Fasilitas Belajar di Rumah (X2), 
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Motivasi Belajar (X3) dalam penelitian ini adalah valid, hal ini ditunjukkan dengan 

nilai r hitung pada masing-masing item lebih besar dari r tabel (0,266), artinya 

seluruh butir pertanyaan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Begitu pula 

dengan variabel  Independen (Y) yaitu Prestasi Belajar Siswa. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran 

tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap obyek 

yang sama dengan alat ukur yang sama. Selanjutnya untuk mengetahui reliabilitas 

dari pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner, digunakan teknik Cronbach’s Alpha. 

Suatu instrument dianggap reliabel, apabila koefisien alpha di atas 0,6. Perhitungan 

uji reliabilitas dilakukan dengan program statistik. 

Tabel 5.8 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach 

Alpha 

Ket 

X1: Status Sosial Ekonomi 

Orangtua 

0,790 Reliabel 

X2: Fasilitas Belajar di Rumah 0,639 Reliabel 

X3: Motivasi Belajar 0,698 Reliabel 

Y  : Prestasi Belajar 0,714 Reliabel 

     Sumber : Data primer diolah 

Hasil pengujian reliabilitas terhadap seluruh item pertanyaan diperoleh nilai 

Cronbach Alpha lebih besar 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item 

pertanyaan penelitian ini telah memenuhi syarat reliabilitas atau dengan kata lain 

bahwa kuesioner ini reliabel sebagai instrumen penelitian. 
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5.1.5. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada 

analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square (OLS). Jadi 

analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi 

klasik, misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Demikian juga tidak semua uji 

asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linear, misalnya uji 

multikolinearitas tidak dilakukan pada analisis regresi linear sederhana dan uji 

autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data cross sectional. 

Uji asumsi klasik juga tidak perlu dilakukan untuk analisis regresi linear 

yang bertujuan untuk menghitung nilai pada variabel tertentu. Misalnya nilai return 

saham yang dihitung dengan market model, atau market adjusted model. 

Perhitungan nilai return yang diharapkan dapat dilakukan dengan persamaan 

regresi, tetapi tidak perlu diuji asumsi klasik. 

Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas, uji normalitas, uji autokorelasi dan uji linearitas. Tidak ada 

ketentuan yang pasti tentang urutan uji mana dulu yang harus dipenuhi. Analisis 

dapat dilakukan tergantung pada data yang ada. Sebagai contoh, dilakukan analisis 

terhadap semua uji asumsi klasik, lalu dilihat mana yang tidak memenuhi 

persyaratan. Kemudian dilakukan perbaikan pada uji tersebut, dan setelah 

memenuhi persyaratan, dilakukan pengujian pada uji yang lain. 

 

http://www.konsultanstatistik.com/2009/03/regresi-linear.html
http://www.konsultanstatistik.com/2009/03/regresi-logistik.html
http://www.konsultanstatistik.com/2009/03/pengantar-regresi-ordinal.html
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a.  Uji Normalitas 

Uji normalitas dapat digunakan untuk melihat apakah nilai residual 

terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai 

residual yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada 

masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya. Sering terjadi kesalahan yang 

jamak yaitu bahwa uji normalitas dilakukan pada masing-masing variabel. Hal ini 

tidak dilarang tetapi model regresi memerlukan normalitas pada nilai residualnya 

bukan pada masing-masing variabel penelitian. 

Pengertian normal secara sederhana dapat dianalogikan dengan sebuah 

kelas. Dalam kelas siswa yang bodoh sekali dan pandai sekali jumlahnya hanya 

sedikit dan sebagian besar berada pada kategori sedang atau rata-rata. Jika kelas 

tersebut bodoh semua maka tidak normal, atau sekolah luar biasa. Dan sebaliknya 

jika suatu kelas banyak yang pandai maka kelas tersebut tidak normal atau 

merupakan kelas unggulan. Pengamatan data yang normal akan memberikan nilai 

ekstrim rendah dan ekstrim tinggi yang sedikit dan kebanyakan mengumpul di 

tengah. Demikian juga nilai rata-rata, modus dan median relatif dekat. 

Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal P Plot, uji 

Chi Square, Skewness dan Kurtosis atau uji Kolmogorov Smirnov. Tidak ada 

metode yang paling baik atau paling tepat. Tipsnya adalah bahwa pengujian dengan 

metode grafik sering menimbulkan perbedaan persepsi di antara beberapa 

pengamat, sehingga penggunaan uji normalitas dengan uji statistik bebas dari 

http://www.konsultanstatistik.com/search/label/Normalitas
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keragu-raguan, meskipun tidak ada jaminan bahwa pengujian dengan uji statistik 

lebih baik dari pada pengujian dengan metode grafik. 

  Gambar 5.1 Hasil Uji Normalitas 

  

Dasar pengambilan keputusannya menurut Singgih Santoso (2000) yaitu 

:Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. Dengan demikian karena grafik memenuhi 

asumsi maka model regresi memenuhi syarat uji normalitas (lihat lampiran). 

b.  Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan 

varians dari residual yang satu ke pengamatan yang lain. Model regresi yang 

memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. 

Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot 

dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai 

http://www.konsultanstatistik.com/search/label/Heteroskedastisitas
http://www.konsultanstatistik.com/2009/04/no-comment.html
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residualnya). Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada 

grafik, seperti mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya 

melebar kemudian menyempit.  

 Gambar 5.2 Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

Uji statistik yang dapat digunakan adalah uji Glejser, uji Park atau uji White. 

Beberapa alternatif solusi jika model menyalahi asumsi heteroskedastisitas adalah 

dengan mentransformasikan ke dalam bentuk logaritma, yang hanya dapat 

dilakukan jika semua data bernilai positif. Atau dapat juga dilakukan dengan 

membagi semua variabel dengan variabel yang mengalami gangguan 

heteroskedastisitas. Dalam hasil uji dengan bantuan program SPSS 20 uji 

homoskedastisitas dapat dilihat dari perbandingan nilai t dengan nilai signifikan 

sebaga berikut: 

Tabel 5.9 Uji Heteroskedastisitas 

No Variabel Nilai t Nilai Sig Keterangan 

1 X1 atas Y 5,515 0,000 Ada hubugan 

2 X2 atas Y 1.841 0,001 Ada hubugan 

3 X3 atas Y 3.015 0,004 Ada hubugan 

Sumber :Data Primer Diolah 

http://www.konsultanstatistik.com/2009/03/uji-heteroskedastisitas-dengan-glejser.html
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Menurut  singgih santoso (2000) model regresi yang baik adalah tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Tampak pada gambar diatas menunjukkan tidak 

terjadinya heteroskedastisitas. Ini ditandai dengan tidak adanya pola yang jelas, 

serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. 

c. Uji Multikolinieritas 

Tabel 5.10 Uji Multikolinier 

 

 

 

 

               Dependent Variable: Prestasi Belajar  

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dikatakan bahwa model regresi 

memenuhi syarat uji multikolineritas. Sebagaimana dilihat pada kolom VIF hasil 

uji SPSS 24 yang berada disekitar angka 1 dan kolom tolerance mendekati angka 

1. (Ghozali, 2002). Pada pendekatan yang lain, tabel korelasi menunjukkan hasil 

analisis interkorelasi antara variabel bebas yang ditandai dengan nilai koefisien 

korelasi pearson pada out put SPSS. 

Multikolinearitas artinya terdapat hubungan linear yang sempurna diantara 

semua variabel independent dari model regresi. Dalam model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent. Uji 

multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai toleransi lebih besar dari 10% 

 Collinearity Statistics 

Model Variabel Tolerance VIF 

   (Constant)   

1   Status Sosial Ekonomi 

Keluarga  (X1) 

0,817 1.224 

2    Fasilitas Belajar di Rumah (X2) 0,671 1,491 

3    Motivasi Belajar (X3) 0,773 1,293 

https://www.statistikian.com/2012/08/korelasi.html
https://www.statistikian.com/2012/07/pearson-dan-asumsi-klasik.html
https://www.statistikian.com/2012/07/pearson-dan-asumsi-klasik.html
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(0,10) dengan Variace Inflation Factor (VIF) kurang dari 10, maka tidak terdapat 

multikolinearitas.  

Selanjutnya akan kita pastikan dengan melihat cara deteksi 

multikolinearitas lainnya, yaitu berdasarkan nilai standar error dan koefisien beta 

regresi parsial. Dalam tabel coefficient nilai standar error kurang dari satu, yaitu X1 

= 0,074, X2 = 0,096, dan X3 = 0,090 dimana semua nilainya kurang dari satu. Serta 

nilai koefisien beta juga kurang dari satu dimana X1 = 0,410, X2 = 0,177, X3 = 

0,272. maka dapat dikatakan bahwa nilai standar error rendah dan multikolinearitas 

tidak terdeteksi.  

d.  Analisis Regresi Linier Berganda 

Sebelum membahas tentang pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu 

dilakukan analisis regresi berganda untuk mendapatkan formula persamaan hasil 

analisis regresi berganda yang dilakukan melalui program SPSS Versi 20. Adapun 

hasil atau out putnya adalah sebagaimana ditampilkan oleh tabel berikut: 

Tabel 5.11   

Hasil Olahan Data Regresi Linier Berganda 

     Data Olahan SPSS Versi 23 

 

Variabel 
Koefisien Regresi 

Thitung Sig. B Std. Error 

(Constant) .747 .419 1.784 .080 

Status Sosial Ekonomi Orangtua (X1) .410 .074 5.519 .000 

Fasilitas Belajar di Rumah (X2) .372 .086 3.841 .001 

Motivasi Belajar (X3) .272 .090 3.015 .004 
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Berdasarkan tabel diatas, dapat diperoleh model regresi linier berganda 

sebagai berikut : 

Y= 0.747+ 0,410 X1 + 0,177 X2 + 0.271X3  

a. Nilai konstanta sebesar 0.747 menunjukan bahwa apabila variabel 

independen konstan atau sama dengan nol maka Prestasi Belajar Siswa 

Kelas V dan Kelas VI SD Inpres Kampung Beru Kecamatan Gantarangkeke 

Kabupaten Bantaeng akan meningkat sebesar  0.747. (74,7%) 

b. Besarnya koefisien regresi β1 adalah 0.410, hal ini menunjukan apabila 

tanggapan responden atas Sosial Ekonomi Orang Tua Siswa meningkat 1 

satuan, maka Prestasi Belajar Siswa Kelas V dan Kelas VI SD Inpres 

Kampung Beru Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng akan 

meningkat sebesar 0.410 (41,0%). 

c. Besarnya koefisien regresi β2 adalah 0.372, hal ini menunjukan apabila 

tanggapan responden atas Fasilitas Belajar di Rumah meningkat 1 satuan, 

maka Prestasi Belajar Siswa Kelas V dan Kelas VI SD Inpres Kampung 

Beru Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng akan meningkat 

sebesar 0,372 (37,2 %). 

d. Besarnya koefisien regresi β3 adalah 0.272, hal ini menunjukan apabila 

tanggapan responden atas Motivasi Belajar meningkat 1 satuan, maka 

R R2 Adjusted R2 F hit   Prob   F tabel T tabel 

.784 

 

.615 

 

.593 27,692 0,000 

 

2,77 2,003 
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Prestasi Belajar Siswa Kelas V dan Kelas VI SD Inpres Kampung Beru 

Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng akan meningkat sebesar 

0,272 (27,2 %). 

e. Besarnya nilai koefisien korelasi berganda (R) adalah 0.784, hal ini 

menunjukan bahwa besarnya hubungan antara variabel independent X1,X2, 

dan X3 dengan Variabel Dependen (Y) yaitu Prestasi Belajar Siswa sebesar 

0.784 dan hal ini menunjukkan bahwa variabel Status Sosial Ekonomi 

Orangtua (X1), Fasilitas Belajar di Rumah (X2) dan Motivasi Belajar (X3) 

secara simultan mempunyai hubungan yang kuat terhadap meningkatkan 

Prestasi Belajar Siswa Kelas V dan VI SD Inpres Kampung Beru 

Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng 

f. Besarnya nilai koefisien determinasi (R2) adalah 0.615, hal ini menunjukan 

bahwa besarnya pengaruh variabel independen (X) terhadap Prestasi Belajar 

Siswa (Y) Kelas V dan VI SD Inpres Kampung Beru Kecamatan 

Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng sebesar 0.615 atau (61,5%) dan 

sisanya sebesar 0.385 atau 38,5 % dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain 

yang tidak dimasukan dalam model penelitian ini. 

    5.1.6   Hasil Pengujian Hipotesis 

a.  Pengujian secara Parsial  

Pengujian secara parsial dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas 

Status Sosial Ekonomi Orangtua (X1), Fasilitas Belajar di Rumah (X2) dan Motivasi 
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Belajar (X3) berpengaruh terhadap Prestasi Belajar Siswa (Y), maka akan 

dibuktikan melalui uji parsial.  

Pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y  

1. Status Sosial Ekonomi Orangtua  (X1)  

Berdasarkan hasil olahan SPSS, maka dapat dikatakan bahwa Variabel 

Status Sosial Ekonomi Orangtua  (X1) berpengaruh secara positif terhadap Prestasi 

Belajar Siswa (Y) Kelas V dan VI SD Inpres Kampung Beru Kecamatan 

Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. Nilai koefisien regresi sebesar 0,410 

menyatakan bahwa setiap terjadi peningkatan Status Sosial Ekonomi Orangtua 

Siswa akan meningkatkan Prestasi Belajar Kelas V dan VI SD Inpres Kampung 

Beru Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng 41,0%. 

Untuk selanjutnya besaran pengaruh tersebut dapat dilakukan dengan uji t 

untuk menentukan apakah pengaruh Status Sosial Ekonomi Orangtua  tersebut 

signifikan atau tidak.  Dengan asumsi dibawah ini: 

Jika t hitung> t tabel : Ho ditolak atau H1 diterima  

Berdasarkan asumsi diatas, maka diketahui t hitung> t tabel
  yaitu 5.519 > 2,003, 

dengan tingkat signifikan 0,000 <  0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

Status Sosial Ekonomi Orangtua berpengaruh secara signifikan terhadap Prestasi 

Belajar Kelas V dan VI SD Inpres Kampung Beru Kecamatan Gantarangkeke 

Kabupaten Bantaeng. 
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2.  Fasilitas Belajar di Rumah (X2) 

Dari hasil olahan SPSS, dapat dikatakan bahwa Variabel Fasilitas Belajar di 

Rumah (X2) berpengaruh secara positif terhadap Prestasi Belajar (Y) Kelas V dan 

VI SD Inpres Kampung Beru Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. 

Nilai koefisien regresi sebesar 0,372, hal ini berarti bahwa setiap terjadi 

peningkatan dalam Fasilitas Belajar di Rumah, maka secara otomatis akan 

meningkatkan Prestasi Belajar Kelas V dan VI SD Inpres Kampung Beru 

Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng 37,2 %.   

Untuk selanjutnya besaran pengaruh tersebut dapat dilakukan dengan uji t 

untuk menentukan apakah pengaruh Fasilitas Belajar di Rumah tersebut signifikan 

atau tidak.   

Jika t hitung> t tabel : Ho ditolak atau H1 diterima 

Berdasarkan asumsi diatas, maka diketahui t hitung < t tabel
 yaitu 3,841 > 2,003, 

dengan tingkat signifikan 0,001 >  0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

Fasilitas Belajar di Rumah berpengaruh signifikan terhadap Prestasi Belajar Kelas 

V dan VI SD Inpres Kampung Beru Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten 

Bantaeng.  

3.  Motivasi Belajar (X3) 

Dari hasil olahan SPSS, dapat dikatakan bahwa Variabel Motivasi Belajar 

(X3) berpengaruh secara positif terhadap Prestasi Belajar (Y) Kelas V dan VI SD 
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Inpres Kampung Beru Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. Nilai 

koefisien regresi sebesar 0,272, hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan 

dalam Motivasi Belajar, maka secara otomatis akan meningkatkan Prestasi Belajar 

Kelas V dan VI SD Inpres Kampung Beru Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten 

Bantaeng 27,2 %.   

Untuk selanjutnya besaran pengaruh tersebut dapat dilakukan dengan uji t 

untuk menentukan apakah pengaruh Pengembangan Karir tersebut signifikan atau 

tidak.   

Jika t hitung> t tabel : Ho ditolak atau H1 diterima 

Berdasarkan asumsi diatas, maka diketahui t hitung > t tabel
 yaitu 3,015 > 2,003, 

dengan tingkat signifikan 0,004 <  0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

Motivasi Belajar berpengaruh secara signifikan terhadap Prestasi Belajar Kelas V 

dan VI SD Inpres Kampung Beru Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng.  

b.  Pengujian Secara Simultan 

Pengaruh secara bersama dilakukan melalui uji F untuk menentukan apakah 

pengaruh secara bersama-sama tersebut signifikan atau tidak. Uji F dalam hal ini 

mempersyaratkan: 

 Jika Fhitung > dari F tabel  = H0 ditolak atau H1 diterima 

 Jika Fhitung < dari F tabel  = H0 diterima atau H1 ditolak 

Adapun hasil perhitungan uji F sebagai berikut : 
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Tabel 5.12 Hasil Uji Anova 

Dependent Variabel: Prestasi Belajar Siswa 

Predictor: Status Sosial Ekonomi Orangtua, Fasilitas Belajar di Rumah, Motivasi   

Belajar 

Berdasarkan tabel uji F tersebut diatas maka diketahui bahwa Fhitung> F tabel 

yaitu : 27.692 lebih besar dari 2,77 hal ini berarti pada taraf  0.05 maka : Status Sosial 

Ekonomi Orangtua  (X1),  Fasilitas Belajar di Rumah (X2), dan Motivasi Belajar 

(X3) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Prestasi 

Belajar Siswa (Y) Kelas V dan VI SD Inpres Kampung Beru Kecamatan 

Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. Dengan demikian hipotesis pertama dalam 

penelitian ini diterima atau terbukti.  

Berdasarkan uji serempak (uji F) diperoleh nilai F hitung sebesar 27.692 

lebih besar dari nilai F tabel (2,77) sehingga keputusannya menolak Ho dan 

menerima H1. Hal ini berarti secara serempak variabel independen (Status Sosial 

Ekonomi Orangtua, Fasilitas Belajar di Rumah, dan Motivasi Belajar)   

Mempengaruhi Prestasi Belajar Siswa Kelas V dan VI SD Inpres Kampung Beru 

Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. 

 

Model Sum Of Squares df Mean 

Squares 

F Sig 

Regression 4.743 3 1.581 27.692 .000b 

Residual 2.969 52 .057   

Total 7,711 55    
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5.2  Pembahasan  

5.2.1   Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orangtua  terhadap Prestasi Belajar   

Siswa 

Dari hasil analisis regresi diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel 

budaya organisasi sebesar 0,410, hal ini berarti bahwa status sosial ekonomi 

orangtua mempuyai pengaruh positif terhadap prestasi belajar. Kemudian dari hasil 

pengujian secara parsial maka diperoleh nilai value untuk status sosial ekonomi 

orangtua sebesar 0,000 < 0,05.  Hal ini dapat diartikan bahwa status sosial ekonomi 

orangtua berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa Kelas V dan VI SD 

Inpres Kampung Beru Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng, sebab 

semakin tinggi tanggapan responden mengenai status sosial ekonomi orangtua 

maka akan berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. Sehingga 

upaya yang dilakukan dalam peningkatan prestasi belajar siswa melalui status sosial 

ekonomi orangtua yakni : setiap siswa diberikan kesempatan yang sama dalam 

belajar, Selain itu guru perlu meminta kepada orangtua siswa agar senantiasa 

mendorong atau memotivasi anaknya untuk meningkatkan prestasi belajar. Status 

Sosial Ekonomi Orangtua yang tinggi akan memberikan dorongan untuk berprestasi 

secara maksimal, karena orangtua cenderung akan memberikan fasilitas, sarana, 

dan kebutuhan anak dalam proses belajar. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori 

yang dikemukakan oleh Slameto (2013) prestasi belajar dipengaruhi oleh faktor 

yang ada di luar individu (ekstern) diantaranya adalah faktor keluarga di mana 

Status Sosial Ekonomi Orangtua termasuk salah satu faktor di dalamnya. Faktor 
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Status Sosial Ekonomi Orangtua berpengaruh terhadap Prestasi Belajar Siswa 

karena semakin baik atau semakin tinggi status sosial ekonomi orang tua maka 

orangtua siswa akan semakin memotivasi anaknya untuk belajar karena selain 

untuk kebaikan anak, hal ini juga dikarenakan gengsi yang ada di Masyarakat 

karena dengan prestasi tinggi yang dimiliki anak maka orangtua dianggap sukses 

mendidik anaknya. Selain itu semakin baik status sosial ekonomi orangtua maka 

orangtua lebih mudah menyediakan fasilitas belajar untuk menungjang prestasi 

belajar anaknya. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat yang telah diuraikan, dapat  

ditarik  kesimpulan bahwa Status  Sosial Ekonomi  Orangtua merupakan tempat 

serta kedudukan orangtua di masyarakat yang dapat diukur serta memiliki 

hubungan yang erat dengan belajar anak. Orangtua dengan penghasilan yang 

mencukupi tentunya akan menyediakan segala fasilitas guna menunjang belajar 

siswa. Hal ini menjadikan siswa lebih giat dalam belajar dan pada akhirnya Prestasi 

Belajar Siswa akan meningkat. Hal ini sejalan dengan jurnal penelitian Yahya Reka 

Wirawan (2015) yang menyatakan bahwa status sosial ekonomi berpengaruh 

signifikan terhadap prestasi belajar ekonomi dan perilaku konsumsi siswa. 

5.2.2  Pengaruh Fasilitas Belajar di Rumah terhadap Prestasi Belajar Siswa 

Dari hasil analisis regresi diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel 

budaya organisasi sebesar 0,372, hal ini berarti bahwa fasilitas belajar di rumah 

mempuyai pengaruh positif terhadap prestasi belajar. Kemudian dari hasil 

pengujian secara parsial maka diperoleh nilai value untuk fasilitas belajar di rumah 
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sebesar 0,001 < 0,05.  Hal ini dapat diartikan bahwa fasilitas belajar di rumah 

berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar siswa Kelas V dan VI SD 

Inpres Kampung Beru Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng, sebab 

semakin tinggi tanggapan responden mengenai status sosial ekonomi orangtua 

maka akan berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap peningkatan prestasi belajar 

siswa. Hal ini dikarenakan sebagian besar responden memiliki fasilitas belajar di 

rumahnya, mulai dari handphone berbasis android atapun jaringan internet yang 

memudahkan siswa untuk belajar. Selain itu fasilitas belajar di sekolah juga cukup 

menunjang siswa dalam belajar. Sehingga upaya yang dilakukan dalam 

peningkatan prestasi belajar siswa melalui fasilitas belajar di rumah yakni : setiap 

siswa diberikan arahan akan pentingnya belajar, atapun memanfaatkan fasilitas 

yang telah disediakan orangtuanya, Selain itu guru perlu meminta kepada orangtua 

siswa agar senantiasa mengontrol anaknya agar membatasi penggunaan hanphone 

apabila diluar kegiatan belajar.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat yang telah diuraikan, dapat  

ditarik  kesimpulan bahwa fasilitas belajar di rumah merupakan sarana atau alat 

yang disediakan orangtua di rumah untuk menunjang atau membantu anak dalam 

belajar serta memiliki hubungan yang erat dengan cara belajar anak. Dengan 

tersedianya fasilitas belajar di rumah maka akan semakin memudahkan siswa dalam 

belajar, yang otomatis akan berpengaruh dalam meningkatkan prestasi siswa. 

Dalam hal penyediaan fasilitas belajar di rumah, orangtua memiliki peranan 

penting, misalnya ketika orangtua menyediakan fasilitas handphone berbasis 

android maka orangtua senantia mengontrol penggunaan fasilitas tersebut karena 
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yang terjadi di lingkungan masyarakat anak—anak lebih tertarik mengakses 

aplikasi sosial media disbanding aplikasi yang menunjang untuk pembelajaran. 

Disinilah peran guru dan orangtua sangat diperlukan agar menjadikan siswa lebih 

giat dalam belajar dan pada akhirnya Prestasi Belajar Siswa akan meningkat. Hal 

ini sejalan dengan hasil penelitian Fadli Khalil (2017) yang menyatakan terdapat 

perbedaan prestasi belajar antara siswa yang memiliki fasilitas belajar di rumah 

yang lengkap dan tidak lengkap. 

5.2.3  Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa 

Dari hasil analisis regresi diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel 

budaya organisasi sebesar 0,272, hal ini berarti bahwa motivasi belajar mempuyai 

pengaruh positif terhadap prestasi belajar. Kemudian dari hasil pengujian secara 

parsial maka diperoleh nilai value untuk motivasi belajar sebesar 0,004 < 0,05.  Hal 

ini dapat diartikan bahwa motivasi belajar berpengaruh signifikan terhadap prestasi 

belajar siswa Kelas V dan VI SD Inpres Kampung Beru Kecamatan Gantarangkeke 

Kabupaten Bantaeng, sebab semakin tinggi tanggapan responden mengenai status 

motivasi belajar maka akan berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar 

siswa. Dengan demikian dapat dikatakan semakin tinggi Motivasi Belajar maka 

akan semakin tinggi pula  Prestasi  Belajar,  sedangkan Motivasi Belajar yang 

rendah akan menyebabkan Prestasi Belajar Kelas V dan VI SD Inpres Kampung 

Beru Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng yang dicapai kurang 

maksimal.  
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Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Slameto 

(2013) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar diantaranya adalah 

faktor psikologis. Faktor psikologis yang termasuk adalah motivasi. Siswa dengan 

Motivasi Belajar yang tinggi akan mendorong siswa untuk lebih giat dalam 

kegiatan belajar sehingga siswa akan memperoleh prestasi belajar yang lebih baik. 

Motivasi belajar menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, 

dengan motivasi belajar siswa lebih memiliki tujuan dalam belajar, memiliki 

dorongan yang kuat dalam belajar sehingga prestasi belajar siswa semakin baik. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat yang telah diuraikan, dapat  

ditarik  kesimpulan bahwa Motivasi Belajar merupakan dorongan serta penggerak 

dalam diri siswa yang menimbulkan aktivitas-aktivitas untuk melakukan sesuatu 

secara terarah guna mencapai suatu tujuan. Siswa memiliki Motivasi Belajar yang 

tinggi apabila siswa cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin, di mana siswa akan 

merasa termotivasi dengan hal-hal baru. Semakin tinggi Motivasi Belajar maka 

Prestasi Belajar siswa akan meningkat. Hal ini sejalandengan hasil penelitian 

Yunafaka Salsabila (2021) yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif dan 

signifikan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1  Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai 

pengaruh, status sosial ekonomi orangtua,  fasilitas belajar di rumah, dan motivasi 

belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas V dan VI SD Inpres Kampung Beru 

Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan dari hasil analisis yaitu sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh positif Status Sosial Ekonomi Orangtua terhadap Prestasi 

Belajar Siswa kelas V dan VI SD Inpres Kampung Beru Kecamatan 

Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng yang ditunjukkan dengan  nilai koefisien 

regresi sebesar 0,410 menyatakan bahwa setiap terjadi peningkatan Status 

Sosial Ekonomi Orangtua Siswa akan meningkatkan Prestasi Belajar Kelas V 

dan VI SD Inpres Kampung Beru Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten 

Bantaeng 41,0%. 

2. Terdapat pengaruh positif Fasilitas Belajar di Rumah terhadap Prestasi Belajar 

Siswa kelas V dan VI SD Inpres Kampung Beru Kecamatan Gantarangkeke 

Kabupaten Bantaeng yang ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 

0,177, hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan dalam Fasilitas Belajar 

di Rumah, maka secara otomatis akan meningkatkan Prestasi Belajar Kelas V 
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dan VI SD Inpres Kampung Beru Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten 

Bantaeng 17,7 %.   

3. Terdapat pengaruh positif Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa 

kelas V dan VI SD Inpres Kampung Beru Kecamatan Gantarangkeke 

Kabupaten Bantaeng yang ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 

0,272, hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan dalam Motivasi Belajar, 

maka secara otomatis akan meningkatkan Prestasi Belajar Kelas V dan                       

VI SD Inpres Kampung Beru Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten                 

Bantaeng  27,2 %. 

6.2  Saran 

Saran-saran yang dapat peneliti berikan sehubungan dengan kesimpulan 

penelitian ini adalah :  

1. Bagi Kepala Sekolah 

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengisian angket, untuk meningkatkan 

Prestasi Belajar kepala sekolah dianjurkan untuk meminta guru dalam 

melakukan kegiatan pembelajaran sebisa mungkin menggunakan metode 

pembelajaran yang menuntut siswa lebih aktif terutama di masa Pandemi 

sekarang agar pembelajaran tetap berlangsung, serta memanfaatkan sebaik 

mungkin fasilitas yang telah ada di sekolah ataupun di rumah guna menunjang 

proses pembelajaran.  
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2. Bagi Guru 

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengisian angket, untuk meningkatkan 

Prestasi Belajar, guru diharapkan lebih peka dengan kondisi di kelas, ketika 

siswa sudah mulai tidak kondusif mengikuti pelajaran, guru dapat melakukan 

kegiatan tanya jawab untuk menarik perhatian siswa, sehingga siswa dituntut 

untuk lebih aktif dalam hal pembelajaran. Guru berusaha meminta agar siswa 

mencari sumber referensi pada materi yang sedang dipelajari dari segala 

sumber khususnya dengan memanfaatkan  fasilitas  yang  telah  disediakan  

sekolah atau di rumah.  Khususnya di masa Pandemi Covid-19 guru  juga 

perlu melakukan pendekatan kepada siswa yang memiliki kemampuan di 

bawah teman-temannya, agar guru mengetahui permasalahan yang dihadapi 

siswa tersebut sehingga guru lebih mudah memotivasi siswa dalam 

meningkatkan prestasi belajarnya. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini memberikan informasi status sosial ekonomi orangtua, fasilitas 

belajar di rumah, dan motivasi belajar secara simultan berpengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa kelas V Dan VI SD Inpres Kampung Beru Kecamatan 

Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. Oleh karena itu, diharapkan dalam 

penelitian selanjutnya dapat ditemukan faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi Prestasi Belajar. 
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Lampiran 1 

Kuisioner Penelitian 

PENGARUH STATUS SOSIAL EKONOMI, FASILITAS 

BELAJAR DI RUMAH DAN MOTIVASI BELAJAR 

TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA SD INPRES 

KAMPUNG BERU KECAMATAN GANTARANGKEKE 

KABUPATEN BANTAENG  

 

A. KARAKTERISTIK RESPONDEN :  

Nama    :  

Kelas   : 

Identitas wali murid  :  

a. Nama  

Ayah   :  

Ibu   : 

      b.  Umur  

Ayah   :  

Ibu  :  

B. PETUNJUK UMUM PENGISIAN ANGKET  

a. Tulislah identitas diri anda secara lengkap pada lembar yang disediakan. 

 

b. Pilihlah salah satu dari 4 pilihan jawaban yang paling sesuai dengan  

keadaan diri anda dengan memberikan tanda silang (x). 

 

c. Kerjakan seluruh butir angket 

 

d. Tidak ada jawaban benar atau salah , jawaban yang paling tepat adalah yang 

paling sesuai dengan keadaan diri anda. 

 



 

e. Data yang anda diberikan sepenuhnya untuk kepentingan penelitian dan 

tidak akan mempengaruhi nilai anda. 

 

 

C.  KUESIONER INSTRUMEN PENELITIAN  

 Pilihan jawaban yang tersedia : 

 

 

 

 

        X1 = Status Sosial Ekonomi Orang Tua 

 
 

No. 

 

Pernyataan 

Jawaban 

5 4 3 2 1 

1 Orang tua saya pegawai kantoran atau dengan penghasilan 
diatas Rp.2.000.000 

     

2 Orang tua saya tidak memiliki kendaran roda empat atau 
kendaraan roda dua 

     

3 Orang tua saya adalah petani yang hanya mengelola 
lahan pertanian orang lain 

     

4 Di Lingkungan kami orang tua saya termasuk ke jajaran 
pemerintahan atau tokoh masyarakat yang selalu 
diundang jika ada rapat oleh pemerintah setempat 

     

5 Rumah kami hanya rumah kecil yang kamarnya berbagi 
dengan saudara 

     

6 Di rumah kami menggunakan listrik subsisi Pemerintah      

7 Orang tua saya tidak menerima bantuan sosial dari pihak 
Pemerintah 

     

    X2 = Fasilitas Belajar Di Rumah 

    

No. 

 

Pernyataan 

Jawaban 

5 4 3 2 1 

1 Saya belajar di ruang belajar sendiri yang nyaman      

2 Saya belajar menggunakan meja belajar yang nyaman      

5 = Sangat Setuju atau Sangat Sering 

4 = Setuju atau Sering 

 
3 = Ragu-Ragu atau  Kadang-kadang 

2 = Tidak Setuju atau Jarang 

1 = Sangat Tidak Setuju atau Sangat Jarang 



 

3 Saya belajar menggunakan buku-buku yang ada di rak 
buku dalam ruang belajar 

     

4 Alat tulis yang saya miliki lengkap.      

5 Saya menggunakan kamus untuk mempermudah belajar 
Bahasa Inggris 

     

6 Di rumah saya terdapat jaringan wi fi      

7 Saya menggunakan handphone untuk mencari informasi 
mengenai materi pelajaran. 

     

  X3 = Motivasi Belajar 

 

No 

 

Pernyataan 

Jawaban 

5 4 3 2 1 

1 Saya mengerjakan tugas dengan mandiri dan sungguh-
sungguh. 

     

2 Saya mengumpulkan tugas tepat pada waktunya      

3 Saya diskusi dengan teman ketika kesulitan  
mengerjakan soal 

     

4 Saya   bertanya   kepada   guru   apabila   belum 
mengerti tentang materi yang sedang dijelaskan 

     

5 Saya senang apabila diberi tugas dengan soal yang 
bervariasi 

     

6 Saya berusaha menjawab pertanyaan dari guru karena 
ingin tau pendapat saya benar atau salah 

     

7 Saya  mempertahankan  pendapat  saya  ketika 
sedang berdiskusi 

     

Y = Prestasi Belajar 
 

No 

 

Pernyataan 

JAWABAN 

5 4 3 2 1 

1 Saya memperhatikan dengan baik saat guru 
menjelaskan pelajaran 

     

2 Saya lebih banyak mencatat daripada mendengarkan 
waktu guru menerangkan 

     

3 Saya mengerti semua penjelasan guru tentang materi 
pelajaran 

     

4 Jika ada penjelasan guru yang kurang saya pahami 
maka saya akan bertanya pada guru  

     

5 Saya berusaha belajar melalui buku atau internet      

6 Saya mengingat materi yang sudah diajarkan      

7 Saya berdiskusi dengan teman untuk menambah 
pegetahuan dan saling bertukar pendapat 

     

 

 



 

Lampiran 2 

Tabulasi Data Hasil Penelitian 

Status Sosial Ekonomi Orangtua (X1) 

No 1 2 3 4 5 6 7 Rata-Rata 

1 5 4 5 5 4 5 3 4 

2 4 3 3 3 4 4 3 3 

3 5 5 5 5 4 4 4 5 

4 4 4 5 5 4 5 3 4 

5 4 5 4 5 5 3 4 4 

6 4 4 3 3 3 3 4 3 

7 4 5 5 4 4 5 3 4 

8 5 5 5 5 4 4 4 5 

9 4 5 5 5 5 4 4 5 

10 4 3 3 3 4 4 4 4 

11 5 5 4 4 5 4 4 4 

12 4 4 4 4 4 4 5 4 

13 4 5 5 4 4 4 3 4 

14 5 4 4 4 4 5 5 4 

15 4 4 5 4 5 5 5 5 

16 4 4 4 5 4 5 5 4 

17 5 5 5 5 4 4 5 5 

18 5 4 4 4 5 4 5 4 

19 4 4 3 4 3 3 3 3 

20 4 4 5 5 5 4 4 4 

21 3 4 4 3 3 4 3 3 

22 5 4 4 4 5 5 3 4 

23 4 4 3 3 3 3 4 3 

24 5 5 5 4 4 5 4 5 

25 4 3 3 3 3 4 4 3 

26 4 5 3 4 4 4 5 4 

27 3 4 3 3 3 3 4 3 

28 3 3 4 3 4 3 4 3 

29 4 4 4 5 5 5 4 4 

30 5 4 4 5 5 5 5 5 

31 3 3 4 3 3 3 4 3 

32 4 4 4 5 5 4 5 4 

33 4 5 5 4 5 4 5 5 

34 3 4 4 4 5 5 5 4 

35 5 5 5 5 4 4 3 4 

36 5 5 3 4 5 5 5 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 1 2 3 4 5 6 7 Rata-Rata 

37 4 4 5 5 5 5 4 5 

38 5 4 5 4 4 4 5 4 

39 4 4 5 5 4 4 4 4 

40 5 5 5 4 4 4 4 4 

41 3 4 4 4 5 5 5 4 

42 3 4 3 3 4 4 4 4 

43 5 4 5 5 5 4 4 5 

44 5 5 5 5 4 4 4 5 

45 4 5 5 4 5 4 4 4 

46 3 4 3 3 3 4 4 3 

47 4 4 4 5 5 5 4 4 

48 5 4 4 4 5 4 5 4 

49 4 4 4 5 5 4 5 4 

50 3 3 4 3 4 4 3 3 

51 3 3 4 4 4 3 3 3 

52 5 5 5 4 4 4 5 5 

53 3 3 4 4 3 3 3 3 

54 4 4 4 5 5 5 4 4 

55 5 4 4 5 4 4 5 4 

56 3 3 3 3 4 4 4 3 



 

Fasilitas Belajar di Rumah (X2) 

No 1 2 3 4 5 6 7 Rata-Rata 

1 4 4 4 4 4 4 5 4 

2 4 5 5 4 4 4 3 4 

3 5 4 5 5 4 5 5 5 

4 3 4 5 4 5 4 5 4 

5 4 4 3 3 4 3 3 3 

6 5 5 4 4 4 4 5 4 

7 5 4 4 4 5 5 5 5 

8 4 5 5 5 4 5 4 5 

9 4 5 5 5 5 4 4 5 

10 5 5 5 5 4 4 4 5 

11 5 4 4 4 5 5 3 4 

12 5 4 4 5 5 5 3 4 

13 4 5 4 5 4 4 5 4 

14 5 5 5 5 4 4 4 5 

15 4 4 5 5 4 5 3 4 

16 4 5 4 5 5 3 4 4 

17 4 4 4 4 5 5 5 4 

18 4 5 5 4 4 5 3 4 

19 4 4 3 3 3 3 4 3 

20 4 5 5 5 5 5 4 5 

21 4 3 4 3 3 4 4 4 

22 5 5 5 5 5 4 4 5 

23 3 4 4 4 5 5 5 4 

24 5 5 5 5 4 4 4 5 

25 3 3 3 4 3 4 3 3 

26 4 4 5 5 5 4 4 4 

27 3 4 3 4 4 3 3 3 

28 4 4 5 5 4 4 4 4 

29 5 4 4 4 4 5 4 4 

30 5 4 4 4 5 5 5 5 

31 3 4 4 3 4 3 4 4 

32 5 4 5 5 3 4 4 4 

33 5 5 5 5 4 4 4 5 

34 4 4 5 4 5 5 5 5 

35 5 5 4 4 4 5 4 4 

36 4 4 5 5 4 4 4 4 

37 4 5 4 4 4 5 5 4 

38 3 4 3 4 4 3 4 4 

39 4 5 5 3 4 5 4 4 

40 4 4 4 5 5 5 4 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 1 2 3 4 5 6 7 Rata-Rata 

41 5 4 4 4 5 5 5 5 

42 5 5 5 5 5 3 4 5 

43 4 4 4 5 5 5 5 5 

44 5 5 5 4 5 4 5 5 

45 4 5 5 4 5 4 4 4 

46 5 4 4 4 5 5 5 5 

47 4 4 4 5 5 5 4 4 

48 5 4 4 4 5 5 5 5 

49 4 4 4 5 5 5 5 5 

50 4 4 5 5 5 4 3 4 

51 3 3 4 4 4 4 3 4 

52 5 5 5 4 4 4 5 5 

53 3 5 4 4 3 5 5 4 

54 4 4 4 5 5 5 4 3 

55 5 4 4 5 4 4 5 4 

56 5 4 5 5 4 4 4 4 



 

Motivasi Belajar (X3) 

No 1 2 3 4 5 6 7 Rata-Rata 

1 3 4 3 3 3 4 4 3 

2 3 4 4 4 5 5 5 4 

3 5 5 5 5 4 4 5 5 

4 5 5 3 4 5 4 5 4 

5 4 4 5 5 5 4 4 4 

6 5 4 5 4 4 4 5 4 

7 4 4 5 4 5 5 5 5 

8 5 4 4 5 4 5 5 5 

9 5 4 4 4 5 5 5 5 

10 4 4 5 5 4 5 5 5 

11 3 4 3 3 3 4 4 3 

12 5 5 5 3 4 4 4 4 

13 4 4 3 4 4 4 4 4 

14 5 5 4 4 4 5 4 4 

15 4 4 5 5 4 4 4 4 

16 4 5 5 4 4 5 5 5 

17 3 4 3 4 4 3 4 4 

18 4 5 4 5 4 5 4 4 

19 3 4 3 3 4 3 4 3 

20 5 4 4 4 5 5 5 5 

21 4 5 5 4 5 4 4 4 

22 4 4 4 4 4 4 5 4 

23 4 5 5 4 4 4 3 4 

24 5 4 5 4 4 4 5 4 

25 3 4 3 4 3 4 3 3 

26 4 4 5 5 4 4 5 4 

27 5 4 5 4 4 4 5 4 

28 3 4 4 4 3 3 3 3 

29 4 5 5 4 4 5 5 5 

30 4 4 5 5 5 4 4 4 

31 3 3 3 3 4 4 3 3 

32 5 4 4 4 5 5 3 4 

33 5 4 5 5 5 5 5 5 

34 4 5 5 5 4 4 4 4 

35 5 5 3 5 4 4 4 4 

36 4 4 5 5 4 5 3 4 

37 4 5 4 5 5 5 4 5 

38 4 4 5 5 5 4 5 5 

39 4 3 3 3 4 3 4 3 

40 5 5 5 5 3 3 4 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 1 2 3 4 5 6 7 Rata-Rata 

41 4 5 5 5 5 5 4 5 

42 5 5 5 5 4 4 4 5 

43 5 5 5 4 5 5 3 5 

44 5 5 5 4 4 4 5 5 

45 3 5 4 4 3 5 5 4 

46 4 4 4 5 5 5 4 4 

47 5 4 4 5 4 4 5 4 

48 5 5 5 5 4 4 4 5 

49 4 4 4 5 5 5 5 5 

50 4 5 5 4 5 4 3 4 

51 4 5 5 4 5 4 4 4 

52 4 4 4 4 5 5 5 4 

53 4 4 4 5 5 5 4 4 

54 3 4 4 3 3 3 4 3 

55 4 4 4 5 5 4 5 4 

56 4 4 5 5 5 4 3 4 



 

Prestasi Belajar Siswa (Y) 

No 1 2 3 4 5 6 7 Rata-Rata 

1 5 5 4 4 5 4 4 4 

2 3 4 4 4 3 3 3 3 

3 5 5 5 5 5 5 4 5 

4 4 4 4 4 5 5 5 4 

5 4 4 5 4 4 5 5 4 

6 5 4 4 4 4 5 5 4 

7 4 4 5 5 5 5 4 5 

8 5 5 5 5 4 5 4 5 

9 5 5 4 4 5 5 5 5 

10 5 5 5 4 4 5 4 5 

11 5 5 5 4 4 4 4 4 

12 5 5 5 4 4 4 4 4 

13 5 5 4 4 5 4 4 4 

14 5 4 4 5 4 5 4 4 

15 4 5 5 5 5 4 4 5 

16 4 5 5 4 4 4 5 4 

17 5 5 5 4 4 4 4 4 

18 4 5 4 5 4 5 4 4 

19 4 3 4 3 3 3 4 3 

20 5 5 4 4 5 5 5 5 

21 5 5 4 5 4 4 4 4 

22 4 5 5 4 4 4 5 4 

23 4 5 4 5 4 4 5 4 

24 5 4 5 5 4 5 5 5 

25 3 4 4 3 3 4 3 3 

26 5 4 4 4 4 5 5 4 

27 3 4 3 3 4 4 3 3 

28 3 4 4 4 3 3 3 3 

29 5 4 5 4 4 5 4 4 

30 4 4 5 5 5 4 5 5 

31 3 3 4 3 3 4 4 3 

32 5 4 4 4 5 5 4 4 

33 5 4 4 5 5 5 4 5 

34 4 5 4 4 4 4 5 4 

35 5 5 5 5 4 4 4 5 

36 5 5 5 4 4 5 4 5 

37 5 5 4 4 5 5 4 5 

38 4 4 5 4 4 5 5 4 

39 4 4 4 5 5 5 4 4 

40 5 5 4 5 4 4 4 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 1 2 3 4 5 6 7 Rata-Rata 

41 4 5 4 5 4 5 4 4 

42 4 5 5 4 5 4 4 4 

43 4 5 4 5 4 5 5 5 

44 5 5 5 5 4 4 5 5 

45 5 5 4 4 4 4 5 4 

46 4 4 5 5 5 4 4 4 

47 5 4 5 5 4 4 4 4 

48 5 5 4 5 5 4 4 5 

49 4 4 4 5 5 5 5 5 

50 4 4 3 3 3 3 4 3 

51 4 5 5 4 5 4 3 4 

52 5 4 4 5 5 5 5 5 

53 4 4 4 5 5 5 4 4 

54 5 4 4 5 4 5 4 4 

55 4 4 5 5 4 4 5 4 

56 4 5 5 4 4 4 5 4 



 

Lampiran 3 

Hasil Validasi Data 

UJI VALIDITAS ITEM (r > 0.258) 

1.   VALIDITAS STATUS SOSIAL EKONOMI (X1) 

 



  

2.   VALIDITAS FASILITAS BELAJAR (X2) 

 

 

 

 

 

 



 

3.   VALIDITAS MOTIVASI BELAJAR (X3) 

 

 

 

 

 

 



 

4.   VALIDASI PRESTASI BELAJAR (Y) 

 

 

 

 

 

 



 

 UJI RELIABILITAS 

1.   RELIABILITAS STATUS SOSIAL EKONOMI (X1) 

 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.790 > 0.50 

 

2.   RELIABILITAS FASILITAS BELAJAR (X2) 

 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.639 > 0.50 

 

3.   RELIABILITAS MOTIVASI BELAJAR (X3) 

 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.698 > 0.50 

 

4.   RELIABILITAS PRESTASI BELAJAR (Y) 

 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.714 > 0.50

 

 

 

 



 

UJI STATISTIK DESKRIPTIF (RESPONDEN DAN ITEM) 

1.   DESKRIPTIF RESPONDEN 

*Peneliti tidak melampirkan output spss uji deskriptif responden 

 

2.   DESKRIPTIF ITEM PERNYATAAN 

VARIABEL STATUS SOSIAL EKONOMI (X1) 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

VARIABEL FASILITAS BELAJAR (X2) 
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VARIABEL MOTIVASI BELAJAR (X3) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VARIABEL PRESTASI BELAJAR (Y) 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

UJI ASUMSI KLASIK 

1.   UJI NORMALITAS 

 

 

 

 

2.   UJI MULTIKOLINEARITAS  NILAI VIF < 10.00

 

 

 

 

 

 

 

3.   UJI HETEROSKEDASTISITAS 

.001 .372 



 

 

Data tersebar di atas dan di bawah titik 0 pada sumbu Y, 

disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UJI HIPOTESIS 

1.   UJI T  T TABEL = 2.003 

t hitung > t tabel = ADA PENGARUH 

t hitung < t tabel = TIDAK ADA PENGARUH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   UJI F  F TABEL = 2.77

.372 .001 



 

 

 

 

3.   UJI KOEFISIEN REGRESI 

VARIABEL STATUS SOSIAL EKONOMI (X1), FASILITAS BELAJAR (X2), 

MOTIVASI BELAJAR (X3)  VARIABEL PRESTASI KERJA (Y) 
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