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KAJIAN TEORETIS

A. Kerangka Teoretis

1. Motivasi Belajar Ekonomi Siswa

a. Pengertian Motivasi Belajar

Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengarahkandaya dan

menggunakan potensi yang ada pada diri kita. Siagian mengemukakan

bahwa dari segi taksonomi, motivasi berasal dari kata “motive”, yang

artinya bergerak. Berbagai hal yang biasanya terkandung dalam berbagai

defenisi  tentang motivasi antara lain adalah keinginan, harapan,

kebutuhan, tujuan, sasaran, dorongan dan insentif. Suatu motif adalah

keadaan kejiwaan yang mendorong, mengaktifkan atau menggerakkan

dan motif itulah yang mengarahkan dan menyalurkan perilaku, sikap, dan

tindak tanduk seseorang yang selalu dikaitkan dengan pencapaian tujuan,

baik tujuan organisasi maupun tujuan pribadi masing-masing anggota

organisasi.1

Sarlito Wirawan menyatakan bahwa motivasi berasal dari bahasa

Inggris yaitu motion yang artinya gerakan atau sesuatu yang

bergerak.Jadi istilah motifpun erat kaitannya dengan “gerak”.Dalam hal

ini gerakan yang dilakukan oleh manusia dan dikenal dengan istilah

perbuatan.Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia ditimbulkan

1Siagian. Teori Motivasi dan Aplikasinya. Jakarta. Rineka Cipta. 2005. hal. 142
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oleh adanya rangsangan dalam diri seseorang tersebut.Motif dalam

psikologi berarti rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga bagi

terjadinya suatu tingkah laku.2

Dalam kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan, dengan kata

lain hasil belajar akan menjadi optimal, kalau ada motivasi. Karena

motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian

prestasi.Seseorang melakukan usaha karena adanya motivasi. Adanya

motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sardiman

mengemukakan bahwa dalam kegiatan belajar, pernanan motivasi baik

intrinsik (dari dalam diri) maupun ekstrinsik sangat diperlukan. dengan

motivasi seseorang dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif, dapat

mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan

belajar.3Selanjutnya Sardiman menjelaskan beberapa bentuk dari

motivasi dalam belajar yaitu memberi angka, hadiah, ego involment,

memberi ulangan, mengetahui hasil, pujian, hukuman, hasrat untuk

belajar dan minat.4

Pengertian motivasi yang lebih lengkap menurut Danim motivasi

diartikan sebagai kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan,

atau mekanisme psikologis yang mendorong seseorang atau sekelompok

2 Sarlito Wirawan Sarwono. Pengantar Umum Psikologi. Jakarta. Bulan Bintang. 1982.
hal 64

3Sardiman.Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta. Rajawali, Pers. 2004. hal.
92

4Ibid. hal.103.
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orang untuk mencapai prestasi tertentu sesuai dengan apa yang

dikehendakinya. Motivasi paling tidak memuat tiga unsur esensial, yakni

: (1) faktor pendorong atau pembangkit motif, baik internal maupun

eksternal, (2) tujuan yang ingin dicapai, (3) strategi yang diperlukan oleh

individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tersebut.5

Menurut Robbins dan Judge, motivasi adalah the processes that

account for an individu’s, intencity, direction, and persistence of efford

toward attaining a goal (motivasi sebagai proses yang meliputi

intensitas, arah, dan ketekunan usaha individu menuju pencapaian suatu

tujuan).6

Motivasi merupakan istilah yang lazim digunakan untuk

mengetahui maksud seseorang atas suatu hal untuk mencapai tujuan

tertentu, misalnya uang, keselamatan, prestise, dan sebagainya. Namun

demikian, tujuan khusus yang tampaknya diperjuangkan banyak orang

dalam analisis kerapkali berubah menjadi alat untuk mencapai tujuan

lain, yang lebih dipandang fundamental. Dengan demikian, kekayaan,

rasa aman (keselamatan), status, dan segala macam tujuan lain yang

dipandang sebagai “kausalitas” perilaku hanya merupakan hiasan semata-

5 Sudarwan Danim,.Motivasi Kepemimpinan dan dan Efektifitas Kelompok, Jakarta:
Rineka cipta, 2004. hal.2.

6Stephen P. Robbins and Thimoty Judge.Organization Behavior, 13th. Ed. (New Jersey:
Perason Education, Inc, Upper Saddle River), 2009 hal 209.
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mata untuk mencapai tujuan akhir setiap orang, yakni menjadi dirinya

sendiri.7

Menurut Moekijat mendefenisikan motivasi adalah faktor yang

mendorong orang untuk bertindak atau berprilaku dengan cara tertentu;

proses motivasi mencakup: (a) Pengenalan dan penilaian kebutuhan yang

belum dipuaskan, (b) Penentuan tujuan yang akan memuaskan

kebutuhan, dan (c) Penentuan tindakan yang diperlukan untuk

memuaskan kebutuhan.8

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disintesiskan bahwa

tidak ada motivasi jika tidak dirasakan adanya kebutuhan dan kepuasan

serta ketidakseimbangan. Rangsangan terhadap hal termaksud akan

menumbuhkan tingkat motivasi, dan motivasi yang telah tumbuh akan

merupakan dorongan untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan atau

pencapaian keseimbangan. Motif merupakan suatu dorongan kebutuhan

dari dalam diri guru yang perlu dipenuhi agar guru tersebut dapat

menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, sedangkan motivasi adalah

kondisi yang menggerakkan guru agar mampu mencapai tujuan dari

motifnya.

Secara umum motivasi itu adalah sebagai berikut :9

7Sastrohadiwiryo.Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. Pendekatan Administrasi dan
Operasional. Jakarta. Bumi Aksara. 2002,hal. 266

8Moekijat.Dasar-Dasar Motivasi. Bandung: Pioner Jaya. 2002. hal. 5
9http://ardians.guru-indonesia.net/artikel_detail-13109.html
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1. Motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi

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

kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat mendesak/dirasakan.

2. Motivasi dapat juga dikatakan serangkaian usaha untuk menyediakan

kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin

melakukan sesuatu, dan bila dia tidak suka, maka akan berusaha untuk

meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu.

3. Motivasi dalam kegiatan belajar dapat dikatakan sebagai keseluruhan

daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan

belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang

memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang

dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai.

Motivasi belajar adalah merupakan faktor psikis yang bersifat non-

intelektual.Dalam kegiatan belajar mengajar, motivasi dapat dikatakan

sebagai keseluruhan daya penggerak didalam diri siswa yang

menimbulkan, menjamin kelangsungan dan memberikan arah kegiatan

belajar, sehingga diharapkan tujuan yang ada dapat tercapai. Dalam

kegiatan belajar motivasi itu sangat diperlukan, sebab seseorang yang

tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak akan mungkin melakukan

aktifitas belajar.

Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang

ditandai dengan munculnya perasaan (feeling) dan didahului dengan
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adanya tanggapan terhadap adanya tujuan.10 Martin Handoko

mengartikan motivasi itu sebagai suatu tenaga atau faktor yang terdapat

dalam diri manusia, yang menimbulkan, mengarahkan, dan

mengorganisasikan tingkah lakunya.11

Dalam kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan, dengan kata

lain hasil belajar akan menjadi optimal, kalau ada motivasi. Karena

motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian

prestasi. Seseorang melakukan usaha karena adanya motivasi. Adanya

motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik.

berpendapat bahwa motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang

mendorong terjadinya proses belajar. Motivasi belajar pada diri siswa

dapat menjadi lemah. Lemahnya motivasi, atau tidak adanya motivasi

belajar akan melemahkan kegiatan belajar. Selanjutnya mutu hasil belajar

akan menjadi rendah, oleh karena itu, motivasi belajar pada diri siswa

perlu diperkuat terus menerus. Agar siswa memiliki motivasi belajar

yang kuat, pada tempatnya diciptakan suasana belajar yang

menggembirakan.

Motivasi belajar adalah kesanggupan untuk melakukan kegiatan

belajar karena didorong oleh keinginannya untuk memenuhi kebutuhan

dari dalam dirinya ataupun yang datang dari luar.Kegiatan itu dilakukan

10Martin Handoko, Motivasi Daya Penggerak Tingkah Laku, (Yogyakarta : Kanisius,
2002),   hal. 9

11Ibid,hal. 9
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dengan kesungguhan hati dan terus menerus dalam rangka mencapai

tujuan.12

Secara lebih jelas Alex Sobur mengemukakan ciri-ciri motivasi

belajar yaitu: (a) tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus

dalam waktu yang lama, tidak berhenti sebelum selesai); (b) ulet

menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa); (c) tidak memerlukan

dorongan untuk berprestasi; (d) ingin mendalami bahan/bidang

pengetahuan yang diberikan; (e) selalu berusaha berprestasi sebaik

mungkin (tidak cepat puas dengan prestasinya); (f) mununjukkan minat

terhadap macam-macam masalah; (g) senang dan rajin belajar, penuh

semangat dan cepat bosan dengan tugas-tugas rutin; (h) dapat

mempertahankan pendapat-pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu,

tidak mudah melepaskan hal yang diyakini tersebut); (i) mengejar tujuan-

tujuan jangka panjang (dapat menunda pemuasan kebutuhan sesaat yang

ingin dicapai kemudian); (j) senang mencari dan memecahkan soal-

soal.13

Secara garis besar motivasi berdasarkan sumbernya dibedakan atas

dua jenis, yaitu motivasi yang murni timbul dari dalam dirinya sendiri

yang lebih di kenal dengan istilah motivasi intrinsik dan adapula yang

berkat dorongan dari luar dirinya yang dikenal dengan istilah motivasi

ekstrinsik. Seperti yang dikemukakan oleh Muhibbin Syah bahwa

motivasi dibedakan atas dua macam:

12http://sunartombs.wordpress.com/2008/09/23/motivasi-belajar/
13Alex Sobur.Psikologi Umum. (Bandung: Pustaka Setia, 2003). hal. 188
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1. Motivasi intrinsik, adalah motivasi yang murni yang timbul dari dalam

diri seseorang untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya. Dalam hal

belajar motivasi ini seperti perasaan menyenangi materi dan

kebutuhan terhadap materi tersebut.

2. Motivasi ekstrinsik, adalah motivasi yang timbul berkat dorongan dari

luar diri seseorang, seperti pujian, hadiah, peraturan dan tata tertib,

suri tauladan orang tua, guru dan sebagainya.14

Hal senada juga dikemukakan oleh Oemar Hamalik bahwa

motivasi intrinsik adalah motivasi yang tercakup di dalam situasi belajar

dan menemui kebutuhan dan tujuan-tujuan seseorang. Motivasi ini sering

juga disebut dengan motivasi murni. Motivasi yang sebenarnya yang

timbul dari dalam diri seseorang, misalnya keinginan, menyenangi

(minat), harapan. Jadi, motivasi ini timbul tanpa pengaruh dari luar.

Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang disebabkan oleh

faktor-faktor dari luar situasi belajar, seperti angka kredit, ijazah, medali

pertentangan, dan persaingan yang bersifat negatif dan hukuman.15

Bila kita cermati kedua pendapat tersebut di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa secara garis besar para ahli mengelompokkan

motivasi atas dua jenis saja, yaitu motivasi intrinsik (bersumber dari

dalam diri) dan motivasi ekstrinsik (bersumber dari luar diri individu).

Terlihat juga bahwa para ahli mengelompokkan motivasi berdasarkan

14Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda Karya,  1996), hal.
137

15 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal.162
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sumber atau asal dorongan yang timbul untuk mencapai tujuan yang

diinginkannya.

Dimyati mengemukakan bahwa motivasi belajar sangat penting

diketahui dan dipahami oleh siswa maupun guru. Motivasi belajar

penting bagi siswa dan guru, bagi siswa pentingnya motivasi belajar

adalah sebagai berikut :

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

contohnya, setelah seorang siswa membaca suatu bab materi pelajaran

akan lebih mampu menangkap isi materi pelajaran dibandingkan siswa

yang tidak membaca buku, sehingga mendorong siswa yang lain untuk

membaca buku sebelum materi pelajaran diberikan oleh guru.

2. Menginformasikan kekuatan usaha belajar siswa, contohnya; seperti

contoh diatas bahwa siswa yang sudah membaca buku terlebih dahulu

akan lebih mampu menangkap isi pelajaran dibandingkan dengan

siswa yang tidak membaca buku terlebih dahulu. Hal ini berarti bahwa

siswa yang sudah terlebih dahulu membaca buku mempunyai

kemampuan atau usaha dalam belajar dibanding siswa yang tidak

membaca buku terlebih dahulu.

3. Mengarahkan kegiatan belajar siswa, contoh siswa yang terbukti

memperoleh nilai yang tidak memuaskan karena selalu bersenda gurau

atau bermain pada saat belajar akan mengubah prilaku jika ia

menginginkan nilai yang baik.
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4. Membesarkan semangat belajar siswa, contohnya siswa yang

menyadari bahwa ia telah menghabiskan dana yang sangat besar,

sementara adiknya masih banyak yang harus dibiayai, maka ia akan

berusaha agar cepat lulus.

5. Menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian

bekerja. Siswa yang memahami bahwa orang yang tidak

berpendidikan akan memperoleh pekerjaan dengan gaji yang rendah,

sedangkan orang yang berpendidikan akan mudah memperoleh

pekerjaan yang menghasilkan uang yang banyak, akan berusaha untuk

memperoleh nilai yang baik sehingga dapat menyelesaikan sekolah

tepat pada waktunya.16

Sedangkan menurut Oemar Hamalik mengemukakan bahwa

motivasi berfungsi sebagai berikut:

1. Mendorong timbulnya kelakukan atau suatu perbuatan. Tanpa

motivasi maka tidak akan timbul sesuatu perbuatan seperti

belajar/bekerja.

2. Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan perbuatan

kepencapaian tujuan yang diinginkan

16Dimyati dan Munjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal.
85
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3. Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai mesin

bagi mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau

lambatnya suatu pekerjaan.17

2. Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua

a. Pengertian Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua

Keadaan sosial ekonomi setiap orang itu berbeda-beda dan

bertingkat, ada yang keadaan sosial ekonominya tinggi, sedang, dan

rendah.Sosial ekonomi menurut Abdulsyani adalah kedudukan atau

posisi sesorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis

aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal,

dan jabatan dalam organisasi.18sedangkan menurut Soerjono Soekanto

sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan

dengan orang lain dalam arti lingkungan peraulan, prestasinya, dan hak-

hak serta kewajibannya dalam hubunganya dengan sumber daya.19

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan

pengertian keadaan sosial ekonomi dalam penelitian ini adalah

kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan

tingkat pendidikan, tingkat pendapatan pemilikan kekayaan atau fasilitas

serta jenis tempat tinggal.

17 Oemar Hamalik, Op Cit, hal. 161
18Abdulsyani.Sosiologi Skematika., Teori dan Terapan. Jakarta: Bumi Aksara. Hal 53
19 Sarjono Soekanto. Sosiolagi suatu pengantar. Jakarta:PT. Raja Grafindo. 2002.
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b. Faktor-faktor yang Menentukan Keadaan Sosial Ekonomi

Berdasarkan kodratNya manusia dilahirkan memiliki kedudukan

yang sama dan sederajatnya, akan tetapi sesuai dengan kenyataan setiap

manusia yang menjadi warga suatu masyarakat, senantiasa mempunyai

status atau kedudukan dan peranan. Ada beberapa faktor yang dapat

menentukan tinggi rendahnya keadaan sosial ekonomi orang tua di

masyarakat, diantaranya tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat

pendapatan, kondisi lingkungan tempat tingal, pemilikan kekayaan, dan

partisipasi dalam aktivitas kelompok dari komunitasnya. Dalam hal ini

uraiannya dibatasi hanya 4 faktor yang menentukan yaitu tingkat

pendidikan, pendapatan, dan kepemilikan kekayaan, dan jenis tempat

tinggal.20

1. Tingkat Pendidikan

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal 1, pada dasarnya

jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan

dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Pendidikan menurut

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

20Ibid. Hal 89
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keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan adalah aktivitas dan usaha untuk meningkatkan

kepribadian dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu

rokhani (pikir, cipta, rasa, dan hati nurani) serta jasmani (panca indera

dan keterampilan-keterampilan).21

2. Pendapatan

Berdasarkan bidang kegiatannya, pendapatan meliputi

pendapatan sektor formal dan pendapatan sektor informal. Pendapatan

sektor formal adalah segala penghasilan baik berupa barang atau uang

yang bersifat regular dan diterimakan biasanya balas jasa atau

kontrasepsi di sektor formal yang terdiri dari pendapatan berupa uang,

meliputi: gaji, upah dan hasil infestasi dan pendapatan berupa barang-

barang meliputi: beras, pengobatan, transportasi, perumahan, maupun

yang berupa rekreasi.

Pendapatan sektor informal adalah segala penghasilan baik

berupa barang maupun uang yang diterima sebagai balas jasa atau

kontraprestasi di sektor informal yang terdiri dari pendapatan dari

hasil infestasi, pendapatan yang diperoleh dari keuntungan sosial, dan

pendapatan dari usaha sendiri, yaitu hasil bersih usaha yang dilakukan

sendiri, komisi dan penjualan dari hasil kerajinan rumah.

21UU No. 20 Tahun 2003 .tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta:Sinar Frafika.
2003 Hal 4
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Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pendapatan orang

tua adalah penghasilan berupa uang yang diterima sebagai balas jasa

dari kegiatan baik dari sektor formal dan informal selama satu bulan

dalam satuan rupiah. Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh

setiap penduduk akan berbeda antara yang satu dengan yang lain, hal

ini karena dipengaruhi oleh keadaan penduduk sendiri dalam

melakukan berbagai macam kegiatan sehari-hari. Menurut Sumardi

dalam Yerikho (2007) mengemukakan bahwa pendapatan yang

diterima oleh penduduk akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan

yang dimilikinya. Dengan pendidikan yang tinggi mereka akan dapat

memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan

pekerjaan yang lebih baik disertai pendapatan yang lebih besar.

Sedangkan bagi penduduk yang berpendidikan rendah akan mendapat

pekerjaan dengan pendapatan yang kecil.

Dalam penelitian ini pendapatan yang diterima penduduk

menurut Biro Statistik Kabupaten Kampar dapat digolongkan

berdasarkan 3 golongan yaitu:

Tingkat Pendapatan
Tinggi

Tingkat Pendapatan
Menengah

Tingkat Pendapatan
Rendah

Rp. 3.500.000 Rp. 2.500.000 Rp. 1.700.000

Pendapatan adalah jumlah semua pendapatan kepala keluarga

maupun anggota keluarga lainnya yang diwujudkan dalam bentuk
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uang dan barang. Berdasarkan jenisnya, Biro Pusat Statistik

membedakan pendapatan menjadi dua yaitu:

a) Pendapatan Berupa Barang

Pendapatan berupa barang merupakan segala penghasilan

yang bersifat regular dan biasa, akan tetapi tidak selalu berupa

balas jasa dan diterimakan dalam bentuk barang atau jasa. Barang

dan jasa yang diterima/diperoleh dinilai dengan harga pasar

sekalipun tidak diimbangi ataupun disertai transaksi uang oleh yang

menikmati barang dan jasa tersebut.Demikian juga penerimaan

barang secara cuma-cuma, pembelian barang dan jasa dengan harta

subsidi atau reduksi dari majikan merupakan pendapatan berupa

barang.

b) Pendapat Berupa Uang.

Berdasarkan bidang kegiatannya, pendapatan meliputi

pendapatan sektor formal dan pendapatan sektor informal.

Pendapatan sektor formal adalah segala penghasilan baik berupa

barang atau uang yang bersifat regular dan diterimakan biasanya

balas jasa atau kontrasepsi di sektor formal yang terdiri dari

pendapatan berupa uang, meliputi: gaji, upah dan hasil infestasi dan

pendapatan berupa barang-barang meliputi: beras, pengobatan,

transportasi, perumahan, maupun yang berupa rekreasi.
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Pendapatan sektor informal adalah segala penghasilan baik

berupa barang maupun uang yang diterima sebagai balas jasa atau

kontraprestasi di sektor informal yang terdiri dari pendapatan dari

hasil infestasi, pendapatan yang diperoleh dari keuntungan sosial,

dan pendapatan dari usaha sendiri, yaitu hasil bersih usaha yang

dilakukan sendiri, komisi dan penjualan dari hasil kerajinan rumah.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pendapatan

orang tua adalah penghasilan berupa uang yang diterima sebagai

balas jasa dari kegiatan baik dari sektor formal dan informal selama

satu bulan dalam satuan rupiah. Besar kecilnya pendapatan yang

diterima oleh setiap penduduk akan berbeda antara yang satu

dengan yang lain, hal ini karena dipengaruhi oleh keadaan

penduduk sendiri dalam melakukan berbagai macam kegiatan

sehari-hari.

3. Pemilikan Kekayaan atau Fasilitas.

Pemilikan kekayaan atau fasilitas adalah kekayaan dalam bentuk

barang-barang dimana masih bermanfaat dalam menunjang kehidupan

ekonominya. Fasilitas atau kekayaan itu antara lain

a) Barang-Barang Berharga

Menurut Abdulsyani bahwa pemilikan kekayaan yang

bernilai ekonomis dalam berbagai bentuk dan ukuran seperti

perhiasan, televisi, kulkas dan lain-lain dapat menunjukkan adanya
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pelapisan dalam masyarakat.Dalam penelitian ini barang-barang

dapat menunjukkan keadaan sosial ekonomi seseorang. Barang-

barang yang berharga tersebut antara lain tanah, sawah, rumah dan

lain-lain. Barang-barang tersebut bisa digunakan untuk membiayai

pendidikan anak. Semakin banyak kepemilikan harta yang bernilai

ekonomi dimiliki orang tua maka akan semakin luas kesempatan

orang tua untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya, dan orang tua

dapat mencukupi semua fasilitas belajar anak, sehingga dapat

memotivasi anak untuk berprestasi.22

b) Jenis-Jenis Kendraan Pribadi.

Kendaraan pribadi dapat digunakan sebagai alat ukur tinggi

rendahnya tingkat sosial ekonomi orang tua. Misalnya: orang yang

mempunyai mobil akan merasa lebih tinggi tingkat sosial

ekonominya dari pada orang yang mempunyai sepeda motor.

4. Tempat Tinggal

Rumah dapat mewujudkan suatu tingkat sosial ekonomi bagi

keluarga yang menempati.Apabila rumah tersebut berbeda dalam hal

ukuran dan kualitas rumah.Rumah yang dengan ukuran besar,

permanen dan milik pribadi dapat menunjukkan bahwa kondisi sosial

ekonominya tinggi berbeda dengan rumah yang keil, semi permanen

dan menyewa menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonominya rendah.

22Abdulsyani.Opcit.Hal 53
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c. Hubungan Kondisi Sosial Ekonomi dengan Motivasi Belajar Anak.

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia, dimana dengan

pendidikan wawasan dan kedewasaannya akan cepat tumbuh bagi orang

yang berpendidikan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan

penyelenggaraan pendidikan memerlukan sarana dan prasarana yang

dalam hal ini pengadaannya membutuhkan biaya dan dana yang cukup.

Dengan demikian factor ekonomi orang tua dapat memenuhi perangkat

keras sarana belajar dan akan memberikan motivasi belajar bagi anak.

Usaha untuk mencapai keberhasilan siswa dalam menciptakan

motivasi belajar siswa diperlukan berbagai usaha untuk dapat dilakukan

oleh orang tua.Diantaranya dengan menyediakan fasilitas belajar,

mengawasi kegiatan, dan penggunaan waktu belajar serta memperhatikan

kesulitan belajar anak.

Menurut Dimyati salah satu faktor yang paling berpengaruh

terhadap hasil belajar ialah status sosial ekonomi orang tua, siswa yang

status ekonomi orang tuanya baik, berkecukupan, mampu, kaya

menunjukkan nilai yang lebih tinggi dalam tes kemampuan akademik,

dalam tes hasil belajar dan lamanya bersekolah daripada mereka yang

status sosial ekonomi orang tuanya rendah atau kurang menguntungkan,

kurang berada, dan miskin.23

Sumadi mengatakan bahwa anak yang kekurangan makanan

misalnya akan penyakitan. Dan hal ini akan mengakibatkan lebih lambat

23Dimyati.Opcit. Hal 87
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perkembangannya sehingga proses belajar anak tersebut akan

terhambat.24 Pada sisi lain ada beberapa siswa yang enggan membeli

buku penunjang untuk mata pelajaran tertentu. Mereka beralsan bahwa

buku penunjang tersebut mahal sedangkan kondisi ekonomi orang tua

mereka tidak mampu untuk membelinya.Meskipunmereka membutuhkan

buku penunjang tersebut untuk memudahkan mereka dalam mempelajari

materi yang diajarkan.

Status sosial ekonomi tidaklah dikatakan sebagai factor mutlak

dalam perkembangan anak, hal ini tergantung oleh sikap orang tua serta

corak interaksi dalam keluarga. Ada beberapa indicator tentang penilaian

seseorang mengenai kedudukan seseorang dalam lapisan sosial

dimasyarakat diantaranya:

1. Bentuk ukuran rumah, keadaan perwatan, tata kebun dan sebagainya.

2. Wilayah tempat tinggal, apakah bertempat dikawasan elit atau kumuh.

3. Pekerjaan atau profesi yang dipilih seseorang.

4. Sumber pendapatan.25

Sementara itu,Abdulsyani berpendapat bahwa factor-faktor yang

dapat menentukan motivasi belajar anak yang dapat dilihat dari kondisi

sosial ekonomi adalah:

1. Memiliki kekayaan yang bernilai ekonomis.

24 Sumadi Sryabrata. Psikologi Pendidikan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
Hal 182.

25Nasution.Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. 2004. Hal 53.
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2. Status dalam pekerjaan

3. Kesolehan dalam agama.

4. Latar belakang rasial dan lamanya seseorang tinggal disuatu tempat.

5. Status dasar keturunan

6. Status dasar jenis keklamin dan umur. 26

Sedangkan soekanto menyatakan bahwa komponen pokok

kedudukan sosial ekonomi meliputi:

1. Pendidikan

2. pekerjaan

3. Pendapatan

4. Tingkat pengeluaran dan pemenuhan kebutuhan hidup.27

Dari teori soekanto mengemukakan bahwa kondisi ekonomi

orang tua dapat dilihat dari:

1. Jenis pekerjaan orang tua, dengan pengkuran sebagai berikut:

a) Jenis pekerjaan ayah

b) Jenis pekerjaan ibu

2. Keadaan system keluarga dan lingkungan tempat tinggal

a) Keutuhan keluarga

b) Perhatian orang tua terhadap kegiatan anak disekolah

c) Perhatian orang tua terhadap perkembangan anak disekolah

d) Kualitas bahan bangunan rumah tinggal orang tua.

e) Jarak rumah tinggal dengan tempat penyelenggaraan pendidikan

26Abdulsyani.Opcit.Hal 86.
27Sarjono Soekanto. Opcit. Hal 90
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f) Jarak rumah tinggal dengan tempat penyelenggaraan pendidikan.

3. Tingkat pengeluaran/ pemenuhan kebutuhan keluarga

a) Tingkat pemenuhan pokok dalam hal ini empat sehat lima

sempurna

b) Tingkat pemenuhan kebutuhan rekreasi keluarga

4. Kepemilikan harta dan modal yang bernilai ekonomi

a) Status kepemilikan rumah tinggal orang tua

b) Kemampuan penggunaan daya listrik rumah tempat tinggal

c) Alat transportasi yang dimiliki keluarga.

d) Alat liburan yang dimiliki keluarga.28

3. Pendidikan Orang Tua

a. Pengertian Pendidikan Orang Tua

Sebelum penulis menjelaskan pengertian pendidikan orang tua,

terlebih dahulu penulis menjelaskan apa itu pendidikan. Pendidikan

merupakan usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan

nilai-nilai didalam masyarakat dan kebudayaan.Dalam perkembangannya

istilah pendidikan atau paedagogie berarti bimbingan atau pertolongan

yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar anak menjadi

dewasa.Menurut Langeveld dalam Hasbullah, “pendidikan adalah setiap

28Soekanto.Opcit.Hal 91
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usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan oleh orang

dewasa kepada anak untuk pendewasaan anak itu”.29

Pendidikan adalah suatu usaha sadar yang teratur dan sistematis

yang dilakukan oleh orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk

memperngaruhi anak agar mempunyai sifat dan tabi’at sesuai dengan

cita-cita pendidikan.30

Pendidikan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh

seseorang kepada orang lain untuk mengembangkan dan memfungsionalkan

rohani (pikir, rasa, karsa, cipta dan budi nurani) manusia; dan jasmani

(pancaindera dan keterampilan-keterampilan) manusia agar meningkat wawa-

san pengetahuannya, bertambah terampil sebagai bekal keberlangsungan

hidup dan kehidupannya disertai akhlak mulia dan mandiri di tengah

masyarakat. Pendidikan adalah suatu sistem pendidikan yang berdasarkan

kebudayaan nasional dan mengutamakan kepentingan masyarakat dengan

menerapkan lima asas: kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan,

dan kemanusiaan. 31

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana guna mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkanpotensi dirinya untukmemiliki kekuatan spiritual

29Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
Hal 1-2

30 Zakiah Drajat, Ilmu Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Bumi Aksara,. 1992 Hal 21
31Musaheri.Pengantar Pendidikan. Yogyakarta: IRCiSoD. 2007. Hal 48
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keagamaan, pengendalian diri,kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.32

Pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat kelembagaan

(seperti sekolah dan madrasah) yang dipergunakan untuk

menyempurnakan perkembangan individu dalam menguasai

pengetahuan, kebiasaan, sikap, dan sebagainya. Pendidikan dapat

berlangsung secara informal dan nonformal disamping secara

formalseperti di sekolah, madrasah, dan institusi-institusi lainnya.33

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal 3 Pendidikan

bertujuan untuk “Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan

manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki

pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian

yang mantap dan bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan diselenggarakan melalui

jalur pendidikan sekolah (pendidikan formal) dan jalur pendidikan luar

sekolah (pendidikan non formal). Jalur pendidikan sekolah (pendidikan

formal) terdapat jenjang pendidikan sekolah, jenjang pendidikan sekolah

pada dasarnya terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah,

pendidikan atas,  dan pendidikan tinggi.34

32 UU RI No 20 Tahun 2003 .Tentang  Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sinar
Grafika. 2003 Hal 4
33 Muhibbin Syah. Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2010. Hal 11

34UU RI No 20 Tahun 2003 .Tentang  Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Snar Grafika.
2003 Hal 12.
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Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal 3 Pendidikan

prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan

perkembangan jasmani dan rohani peserta didik di luar lingkungan

keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar, yang diselenggarakan di

jalur pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan luar sekolah.pendidikan

dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun.

Diselengarakan selama enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di

sekolah menengah lanjutan tingkat pertama atau satuan pendidikan yang

sederajat.Tujuan pendidikan dasar adalah untuk memberikan bekal

kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan

kehidupan sebagai pribadi anggota masyarakat, warga Negara dan

anggota umat manusias serta mempersiapkan peserta didik untuk

mengikuti pendidikan menengah.pendidikan menengah adalah

pendidikan yang diselenggarakan bagi pendidikan dasar. Bentuk satuan

pendidikan yang terdiri atas: Sekolah Menengah Umum, Sekolah

Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Keagamaan, Sekolah

Menengah Kedinasan, dan Sekolah Menengah Luar Biasa.Dan

pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang

diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota

masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau professional yang

dapat menerapkan, mengembangkan, atau menciptakan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Satuan pendidikan yang

menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi, yang



38

dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau

universitas.35

Menurut Nasution menyatakan bahwa dalam berbagai studi,

tingkat pendidikan tertinggi yang diperoleh seseorang digunakan sebagai

indeks kedudukan sosialnya. Korelasi antara pendidikan dan golongan

sosial antara lain terjadi sebab anak dari golongan rendah kebanyakan

kurang termotivasi dalam belajarnya. Orang yang termasuk golongan

sosial atas memotivasi agar anaknya menyelesaikan pendidikan.

Fenomena yang terjadi kebnayakan orang tua menginginkan anaknya

menjadi orang yang sukses dalam pendidikan maupun kariernya.

Sehingga dimsa yang akan datang mereka dapat memperbaiki kualitas

hidupnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. 36

Kesimpulan dari beberapa pendapat diatas bahwa orang tua

yang berpendidikan akan memberikan perhatian yang lebih pada anak

terutama dalam bidang pendidikan dengan harapan dimasa mendatang

kualitas kehidupannya lebih baik dari sebelumnya.Pendidikan yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan yang dimiliki orang tua

(Ayah) berdasarkan tingkat atau jenjang pendidikannya. Tingkat

pendidikan orang tua selain dilihat dari jenjangnya juga dapat dilihat dari

tahun sukses atau lamanya orang tua sekolah. Semakin lama orang tua

bersekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikannya.Contohnya,

orang tua yang hanya sekolah 6 tahun berarti hanya sekolah sampai SD

35UU RI No. 20 Tahun 2003 psl 3.Tentang  Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Snar
Grafika. 2003 hal 13.

36Nasution.Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Bumi Kasara. 2004. Hal 74
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berbeda dengan orang yang sekolahnya sampai 12 tahun berarti lulusan

SMA.Tingkat pendidikan yang pernah ditempuh orang tua berpengaruh

pada kelanjutan sekolah anak mereka. Orang tua yang memiliki

pendidikan yang tinggi mempunyai dorongan atau motivasi yang besar

untuk menyekolahkan anak mereka dan memperhatikan belajar anak-

anaknya

b. Hubungan Pendidikan Orang Tua dengan Motivasi Belajar

Ekonomi Siswa

Orang tua mempunyai harapan bahwa anak-anaknya minimal

mempunyai pengetahuan dan sedikit keterampilan yang akan digunakan

untuk mengatasi persoalan kehidupannya sehari-hari. Dimulai dengan

pengetahuan kognitif yang paling dasar yaitu memebaca dan menulis,

seorang anak kemudian diharapkan mempunyai sedikit pengetahuan

eksistensial pragmatis, yaitu yang berguna untuk menjalani

kehidupannya.37

Menurut Nasution bahwa dalam berbagai studi, tingkat pendidikan

tertinggi yang diperoleh seseorang digunakan sebagai indeks kebudayaan

sosialnya. Korelasi antara pendidikan dan golongan sosial anatara lain

terjadi oleh sebab anak dari golongan rendah kebnayakan kurang

motivasi dalam belajarnya. Orang yang termasuk golongan sosila atas

memotivasi anaknya agar menyelesaikan pendidikannya.Fenomea yang

terjadi kebanyakan orang tua menginginkan anaknya menjadi orang yang

sukses dalam pendidikan maupun kariernya. Sehingga dimasa yang akan

37Karlina.Orang Tua di Dalam Pendidikan Anak-Anak.http://mkb.kerjabudaya.
org/ringkasan  pemikiran.htm.(26 oktober 2013).
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dating mereka dapat memeperbaiki kualitas hidupnya menjadi lebih baik

sebelumnya.38

Hubungan orang tua dan anak yang baik adalah hubungan yang

penuh pengertian yang disertai dengan bimbingan dan perhatian kepada

anaknya, bila perlu disertai dengan sedikit hukuman bila anaknya tidak

mau belajar. Begitu juga sikap baik orang tua terhadap anaknya akan

mempengaruhi semangat dan hasil belajar anaknya.39Orang tua

mempunyai andil dalam keberhasilan anaknya.Kadang-kadang tanggung

jawab itu kurang disadari oleh orang tua sehingga sering timbul bahwa

kurangnya keberhasilan anaknya merupakan akibat dari

kurangnyaperhatian dan tanggung jawab pengelola pendidikan.

Tingkat pendidikan yang dialami orang tua berpengaruh terhadap

pengetahuan orang tua, keyakinan, nilai, dan tujuan tentang pengasuhan,

sehingga berbagai perilaku orang tua berkaitan berkaitan secara tidak

langsung dengan prestasi sekolah anak-anak. Sebagai contoh, tingkat

pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan ‘fasilitas’ orang tua

untuk terlibat dalam pendidikan anak-anak mereka, dan juga

memungkinkan orang tua untuk memperoleh model keterampilan sosial

dan strategi pemecahan masalah yang kondusif bagi sekolah untuk

keberhasilan anak-anak. Dengan demikian, peserta didik yang orang

tuanya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi mungkin memiliki

hal untuk kesempurnaannya belajar, keyakinan akan kemampuan yang

38Nasution.Opcit. Hal 74
39Abu Ahmadi dan Joko Tri Pasetya.. Strategi Belajar Mengajar. Pustaka Setia: Bandung.

2005. Hal 289
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lebih positif, orientasi kerja yang kuat, dan mereka mungkin

menggunakan strategi belajar yang lebih efektif daripada anak-anak

dengan orang tua yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah.

Dalam keluarga, orang tua mempunyai peranan yang sangat vital

terhadap kemajuan keluarganya yang meliputi pendidikan anakanaknya.

Sehingga menurut M. Ngalim Purwanto, orang tua dapat dikatakan

sebagai pendidik sejati, pendidik karena kodratnya.40

Orang tua yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi dan

pengalaman yang banyak tentunya akan mempengaruhi gaya

kepemimpinannya di dalam keluarga,sebab semakin tinggi tingkat

pendidikan orang tua maka akan bertambah luas pandangan dan

wawasannya, termasuk dalam mengatur keluarganya.

B. Penelitian Relevan

1. Penelitian tentang kondisi orang tua juga pernah diteliti oleh Sianturi, 2005

dengan judul “hubungan kondisi ekonomi orang tua dengan  motivasi

belajar siswa terhadap pembelajaran ekstrakurikuler drum band di SMP 1

Siak Hulu41. Bahwa sanya berdasarkan hasil penelitiannya, diperoleh nilai

korelasi person 0,981. pengujian menunjukkan nilai t-hitung=26,116 dan t-

tabel (0.05:27;1 sisi) sebesar 2,771 atau nilai thitung lebih besar dari t-

tabel. Kesimpulan statistik : Ho ditolak, yang bearti terdapat

hubungan yang nyata (signifikan) antara variabel kondisi ekonomi orang

40 M. Ngalim Purwanto. Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis. Bandung: Remaja
Rosdakarya,. 2000. Hal 80

41Sianturi.Hubungan Kondisi Ekomomi Orang Tua Terhadap Motivasi Siswa Terhadap
Pembelajaran Ekstrakurikulir Drum Band Di SMP 1 Siak Hulu 2005.
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tua dengan motivasi belajar anak. Hasil analisis tersebut memperlihatkan

bahwa masih ada variabel lain walaupun kecil yang mempunyai hubungan

dengan motivasi belajar anak. Dilihat dari basil tersebut, bahwa motivasi

belajar anak akantinggi apabila orang tua memperhatikan fasilitas yang

digunakan anak sewaktu belajar serta perhatian orang tua sangat

diperlukan guna lebih memotivasi anak dalam belajar semakin baik.

2. Penelitian tentang pendidikan orang tua juga pernah dilakukan

olehSumarto, 2006 dengan judul penelitiannya Pengaruh Pendidikan

Orang Tua dalam Memotivasi Anak Ke Perguruan Tinggi Pada Siswa

SMA NU 01 Wahid Hasyim Tahun Ajaran 2005/200642. Besarnya

koefisien program pendidikan Oramng Tua  terhadap Motivasi belajar siswa

adalah ro (observasi) 0.566 Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui : df =

43, rt (tabel) pada taraf signifikan 5% = 0, 266, rt (tabel) pada taraf

signifikan 1% = 0,345. ro (observasi) = 0,566 bila di bandingkan rt (tabel)

pada taraf signifikan 5%  (0,566 > 0,266) Ini berarti Ha ditolak, Ho diterima.

ro (observasi) = 0,566 bila di bandingkan rt (tabel) pada taraf signifikan 1%

(0,566 > 0,345) Ini berarti Ha ditolak, Ho di terima.

3. Selain itu penelitian tentang motivasi juga pernah dilakukan olehKurniawan

Sembiring dengan judul pengaruh motivasi siswa terhadap pencapaian prestasi

siswa pada mata pelajaran ekonomi di Kecamatan BerastagiKabupaten

Berastagi.43Berdasarkan analisis data mengenai pengaruh motivasi

42Sumarto.Pengaruh Kondisi Ekonomi Terhadap Motivasi Melanjutkan Pendidikan
KePerguruan Tinggi Pada Siswa SMAN 01 Wahid Hasyim Talang Tegal Tahun Ajaran
2005/2006. (online) http://kosongkegelapan.com/skripsi/skripsi%20witri.doc. Diakses 28 Oktober
2013

43Kurniawan Sembiring. Pengaruh Motivasi Terhadap Pencapaian Prestasi Siswa Pada
Mata Pelajaran  Ekonomi Kecamatan Brastagi Kabupaten Berastagi. Medan: Universitas Sumatra
Utara. 2007.



43

siswamotivasi siswa terhadap pencapaian prestasi siswa pada mata pelajaran

ekonomi di Kecamatan Berastagi Kabupaten Berastagi maka dapat diambil

kesimpulan bahwa ada pengaruh motivasi  siswa dengan pencapaian prestasi

siswapada mata pelajaran ekonomi di Kecamatan Berastagi Kabupaten

Berastagi memiliki korelasi positif yang signifikan. Besarnya kontribusi

motivasi siswa terhadap prestasi siswa adalah sebesar 31.3%, sedangkan

sisanya sebesar 68.7% ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada

penelitian ini, seperti bimbingan orang tua, sarana dan prasarana belajar,

minat siswa, metode pembelajaran dan lainnya.

Berdasarkan dari hasil ketiga penelitian diatas, kajian penelitian

penulis sangat memiliki perbedaan yakni jika dilihat dari segi judul,

perumusan masalah dan analisa data yang digunakan dengan judul

“Pengaruh Kondisi sosial Ekonomi dan Pendidikan Orang Tua Terhadap

Motivasi Belajar Anak di Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu Kabupaten

Kampar.

C. Konsep Operasional.

Konsep operasional ini merupakan penjabaran dalam bentuk konkrit dari

konsep teoretis agar mudah dipahami dan sebagai acuan dilapangan

penelitian.Untuk memberikan batasan terhadap kerangka teoretis yang ada agar

lebih mudah untuk dipahami dan dapat diukur, hal ini perlu untuk

memudahkan penulis dalam penelitian untuk mengumpulkan data di lapangan.

Adapun variabel yang akan dioperasionalkan adalah Kondisi Sosial Ekonomi

Orangtua (variabel X1), Pendidikan Orangtua (variabel X2) dan motivasi

belajar ekonomi siswa (variabel Y).
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1. Variabel Terikat (Y)

Dalam penelitian yang menjadi variabel terikat yaitu motivasi belajar

anak.Motivasi belajar merupakan alasan yang mendorong seseorang yang

akan melakukan proses belajar agar mendapatkan hasil belajar memuaskan.

Pada penelitian ini, yang menjadi indikator motivasi belajar diukur dengan:

a. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam waktu yang

lama, tidak berhenti sebelum selesai). Seperti: Mengerjakan tugas hingga

benar-benar selesai

b. Ulet menghadapi kesulitan (siswa tidak lekas putus asa) seperti, bertanya

dengan orangtua jika tugas yang diberikan tidak dimengerti

c. Tidak memerlukan dorongan untuk berprestasi seperti tetap belajar

dirumah meskipun orang tua tidak dirumah

d. Ingin mendalami bahan/bidang pengetahuan yang diberikan, seperti

membaca buku-buku bacaan untuk menambah pengetahuan.

e. Selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin (tidak cepat puas dengan

prestasinya)seperti, mencari informasi agar pengetahuan yang di miliki

terus bertambah

f. Mununjukkan minat terhadap macam-macam masalahseperti, Selain

belajar membaca buku,  senang belajar dilaboratorium

g. Senang dan rajin belajar, penuh semangat dan cepat bosan dengan tugas-

tugas rutinseperti,senang dan rajin membaca buku-buku yang berkaitan

dengan Ekonomi.

h. Dapat mempertahankan pendapat-pendapatnya (kalau sudah yakin akan

sesuatu, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini tersebut) seperti,

dalam belajar yakin dengan pendapat atau jawaban yang dinyatakan
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i. Mengejar tujuan-tujuan jangka panjang (dapat menunda pemuasan

kebutuhan sesaat yang ingin dicapai kemudian) seperti, menabung agar

dapat digunakan untuk keperluan sekolah

j. Senang mencari dan memecahkan soal-soal seperti,mencari soal-soal

yang berkaitan dengan materi pelajaran dari berbagai buku sumber.

1) Variabel Bebas

a. Kondisi  Sosial Ekonomi Orangtua ( X1 )

Tingkat Pendapatan
Tinggi

Tingkat Pendapatan
Menengah

Tingkat Pendapatan
Rendah

Rp. 3.500.000 Rp. 2.500.000 Rp. 1.700.000

b. Pendidikan Orangtua ( X2).

D. Hipotesis

Berdasakan permasalahan yang telah dikemukakan, maka diajukan

hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ho :   Ada hubungan yang signifikan antara kondisi sosial ekonomi dan

pendidikan orang tua dengan motivasi belajar ekonomi siswa kelas

XI SMA LKMD Kec . Tapung Hulu Kab.Kampar.

1. Untuk orang tua (Ayah) SD/sederajat

2. Untuk orang tua (Ayah) SMP/sederajat

3. Untuk orang tua (Ayah) SMA/sederajat

4. Untuk orang tua (Ayah) S1/sederajat

5. Untuk orang tua (Ayah) S2/sederajat
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Ha : Tidak ada hubungan yang signifikan antara kondisi sosial ekonomi

dan pendidikan orang tua dengan motivasi belajar ekonomi siswa

kelas XI SMA LKMD  Kec . Tapung Hulu Kab.Kampar.


