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ABSTRAK 

 

Rinawati. 2017. Pengaruh status sosial ekonomi terhadap kecerdasan siswa kelas 

atas di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan. Skripsi. Program Studi 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN Ponorogo). Pembimbing Dr. Moh. Miftachul Choiri, 

M.A 

Kata Kunci: Status Sosial Ekonomi Keluarga, Kecerdasan Siswa 

Status sosial ekonomi (terutama penghasilan orang tua) berpengaruh terhadap 

kecerdasan siswa. Dari hasil pengamatan  di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan ada 

beberapa siswa pada saat pembelajaran  berlangsung  mereka kurang aktif dalam 

menulis, belum bisa membaca bahkan mereka hanya bermain dan  mengganggu 

temanya. Pada saat pembelajaran di kelas ada beberapa siswa  tidak mempunyai alat 

tulis yang lengkap bahkan  mereka hanya membawa buku seadanya. Akan tetapi 

siswa tersebut mau mengerjakan apabila diberikan lembar soal. Dari hasil 

pengamatan di atas peneliti ingin mengetahui masalah terkait  status sosial ekonomi 

keluarga terhadap kecerdasan siswa/siswi di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan. 

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui status sosial ekonomi 

keluarga di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan; 2. Untuk mengetahui kecerdasan 

siswa di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan; 3. Untuk mengetahui adakah pengaruh 

status sosial ekonomi keluarga terhadap kecerdasan siswa di MIN Wonokarto 

Ngadirojo Pacitan. 

 Dalam penelitian  ini peneliti menggunakan metode kuantitatif yang bersifat 

korelasional. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan angket, dengan 

populasi seluruh siswa MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan dengan teknik sampel 

jenuh yang berjumlah 30 siswa. Adapun  untuk teknik analisis data digunakan rumus 

statistik “Regresi Linier Sederhana.”. 

Berdasarkan perhitungan statistika menunjukkan bahwa: (1) Secara umum 

dapat dikatakan bahwa status sosial ekonomi keluarga di MIN Wonokarto Ngadirojo 

Pacitan dalam kategori sedang dengan frekuensi 19 anak dan presentase 63,33% dari 

30 responden. (2) Secara umum dapat dikatakan bahwa kecerdasan siswa di MIN 

Wonokarto Ngadirojo Pacitan dalam kategori sedang dengan frekuensi 22 anak dan 

presentase 73,33% dari 30 responden. (3) Koefisien determinasi (R
2
), didapatkan 

status sosial ekonomi keluarga berpengaruh 9,26349687% terhadap kecerdasan 

siswa/siswi kelas atas di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan Tahun Pelajaran 

2016/2017, dan 90,73650313% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk 

dalam penelitian ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak adalah anugrah terindah yang dititipkan tuhan yang Maha Esa 

kepada orangtuanya.Seharusnya kita bisa bersyukur dan memelihara amanah yang 

diberikan Tuhan dengan baik.Masih banyak orang yang hidupnya kurang 

sempurna karena tidak adanya anak.
1
 

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama-tama dikenalkan 

kepada anak, atau dapat dikatakan bahwa seorang anak itu mengenal kehidupan 

sosial itu pertama-tama di dalam lingkungan keluarga. Adanya interaksi antara 

anggota keluarga yang satu dengan yang lain itu menyebabkan bahwa ia berfungsi 

sebagai individu dan juga berfungsi sebagai makhluk sosial. Sebagai individu dia 

harus memenuhi segala kebutuhan hidupnya demi untuk kelangsungan hidupnya 

di dunia ini. 

Sebagai makhluk sosial ia menyesuaikan diri dengan kehidupan bersama 

yaitu saling tolong-menolongdan mempelajari adat istiadat yang berlaku dalam 

masyarakat ini yang memperkenalkan adalah orangtuanya, yang akhirnya dimiliki 

oleh anak-anak itu, sehingga dengan demikian perkembangan seorang anak di 

dalam keluarga itu sangat ditentukan oleh kondisi situasi keluarga dan 

                                                           
1
Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidikan Dalam Perspektif Baru(Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013), 5. 
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pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh orangtuanya. Sehingga didalam 

kehidupan masyarakat akan kita jumpai bahwa perkembangan anak yang satu 

dengan yang lain akan berbeda-beda.
2
 

Mengingat betapa urgennya fungsi keluarga dalam proses pendidikan ini, 

karena memang fungsi keluarga sebagai lembaga atau badan pendidikan pertama 

dan utama maka pendidikan dalam keluarga merupakan pendidikan pendahuluan 

dan persiapan bagi pendidikan pada lembaga sekolah dan masyarakat. Karena 

memang arti pendidikan dapat diidentikan (disamakan) dengan pewarisan nilai-

nilai, maka dalam keluarga juga menjadi salah satu fungsi yang harus dimiliki. 

Diungkapkan bahwa: berbagai bentuk keluarga yang ada dalam masyarakat baik 

keluarga besar (extanded family) ataupun keluarga inti, (nuclear family) turut 

memberikan warna terhadap proses pewarisan nilai ini. Seperti keluarga besar 

kemungkinan anak mendapat perlakuan “lebih dilayani” dan terjadi dibandingkan 

dengan keluarga inti.  

Dari pengalaman kehidupan anak maka proses pendidikan yang diperoleh 

seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, maka 

umumnya tidak teratur dan tidak sistematis, sejak seseorang lahir sampai mati, 

seperti dalam keluarga, tetangga pekerjaan, hiburan, pasar, atau didalam 

pergaulan sehari-hari ini adalah kehidupan formal. Dengan dasar pemikiran 

bahwa institusi dibedakan dari sejauh mana  lingkungan mempengaruhi proses 

pendidikan. Akhirnya tergambar banyak tuntutan terhadap keluarga sebagai 

                                                           
2
Abu Ahmadi, Sosiologi Pendidikan (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), 86. 
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tatanan lembaga pendidikan, yang secara kronologis peristiwa pendidikan yang 

dialami oleh seorang anak keluarga adalah lingkungan utama.  

Ekonomi juga sangat berperan dalam pendidikan, dunia sekarang tidak 

hanya disibukkan oleh masalah-masalah politik yang membuat banyak 

pertentangan, melainkan juga masalah ekonomi atau perdagangan. Walau setiap 

keluarga berusaha mengingatkan perekonomianya, namun mereka tidak selalu 

berhasil sebab keberhasilan itu ditentukan oleh banyak faktor. Akibatnya masih 

banyak keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan. Dan bila secara kebetulan 

mereka diam pada lokasi yang sama, maka terjadilah suatu desa miskin. Desa-

desa seperti ini masih banyak di indonesia. 
3
 

Kata miskin di atas diukur  dari tingkat perekonomian keluarga, bukan 

tingkat kualitas mental atau rohani. Sekali lagi betapa peran ekonomi  suatu desa 

bisa di kategorikan miskin, sedang atau makmur. Atau mungkin asumsi mereka 

mengatakan bahwa kehidupan positif yang lain akan bisa dicapai manakala 

kehidupan ekonomi sudah memadai. Tingkat kehidupan keluarga atau tingkat 

kehidupan sekolah sangat ditentukan oleh kondisi ekonominya masing-masing. 

Samuelson merumuskan enam devinisi ilmu ekonomi. Pertama, ilmu 

ekonomi atau politik ekonomi adalah suatu studi yang mempelajari aktivitas-

aktivitas tanpa uang dengan melibatkan proses transaksi secara tukar-menukar 

diantara orang-orang. Kedua, ilmu ekonomi adalah suatu studi bagaimana orang-

orang memilih untuk menggunakan sumber-sumber produktif yang langka atau 

                                                           
3
Made Pidarta, Landasan Kependidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 240-241.  
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terbatas, tanah, tenaga kerja, barang-barang modal seperti mesin, pengetahuan 

teknikal untuk memproduksi beragam komoditas (seperti pakaian, makanan, 

mobil, radio, minuman ringan, buku, alat-alat tulis dan lain-lain). Ketiga, ilmu 

ekonomi  adalah studi dari orang-orang dalam tataan bisnis dari keseluruhan 

siklus hidup, untuk kemudian menghasilkan pendapatan dan kesenangan hidup. 

Ke empat, ilmu ekonomi adalah suatu studibagaimana manusia berkiprah dalam 

dunia bisnis dengan mengorganisasikan aktivitas-aktivitas produksi dan 

konsumsi. Kelima, ilmu ekonomi adalah studi mengenai kesejahteraan. Ke enam, 

ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana meningkatkan derajat 

hidup masyarakat.  

Sebagaimana telah dituliskan dalam hasil penelitian Wahlsten dalam 

Sugihartono dkk, yang mengkaji pengaruh status sosial ekonomi (terutama 

penghasilan orang tua) terhadap kecerdasan menunjukkan bahwa perpindahan 

seorang anak dari keluarga sosial ekonomi rendah menuju sosial ekonomi tinggi 

berdampak pada meningkatnya IQ anak.
4
 Maka dari itu kecerdasan bisa untuk 

mengatasi semua masalah itu. Karena kecerdasan sendiri mempunyai arti 

penggunaan kekuatan intelektual secara nyata, tetapi kemudian diartikan. Sebagai 

suatu kekuatan lain. 

Masyarakat umum mengenal intelligence sebagai istilah yang 

menggambarkan kecerdasan, kepintaran kemampuan berfikir seseorang atau 

                                                           
4
Muhammad Irham & Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan Teori dan Aplikasi dalam 

Proses Pembelajaran (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,2013), 71. 
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kemampuan memecahkan problem yang dihadapi. Gambaran seseorang yang 

yang memiliki intelligensi tinggi, biasanya merupakan cerminan siswa yang 

pintar, siswa yang pandai dalam studinya. Binet, seorang ahli psikologi berbangsa 

prancis dan kelompoknya telah berhasil membuat suatu alat untuk mengukur 

kecerdasan, disebut IQ.
5
 

Dari hasil pengamatan, ada beberapa siswa pada saat pembelajaran  

berlangsung  mereka kurang aktif dalam menulis, belum bisa membaca bahkan 

mereka hanya bermain dan  mengganggu temanya. Pada saat pembelajaran 

dikelas ada beberapa siswa  tidak mempunyai alat tulis yang lengkap bahkan  

mereka hanya membawa buku seadanya. Akan tetapi siswa tersebut mau 

mengerjakan apabila diberikan lembar soal. Dari hasil pengamatan diatas dapat 

disimpulkan bahwa IQ siswa tersebut rendah dan ekonomi keluarga siswa 

tersebut rendah. Peneliti memilih lokasi penelitian di MIN Wonosobo Ngadirojo 

Pacitan karena berdasarkan pertimbangan, keunikan dan kesesuaian dengan topik 

yang diambil. Di MIN Wonosobo Ngadirojo Pacitan mempunyai murid yang 

relatif banyak dan tergolong maju. Dengan penelitian di MIN Wonosobo 

Ngadirojo Pacitan berharap menemukan hal-hal yang baru.  

Dari fenomena diatas maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian 

dengan judul “PENGARUH STATUS SOSIAL EKONOMI KELUARGA 

TERHADAP KECERDASAN SISWA DI MIN WONOKARTO NGADIROJO 

PACITAN TAHUN PELAJARAN 2016/2017”. 
                                                           

5
Hamzah, Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran (Bumi Aksara: Jakarta, 2008), 60.  
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B. Batasan Masalah 

Berdasarkan dari identifikasi masalah seperti diuraikan sebelumnya, maka 

dalam penelitian ini permasalahan akan dibatasi “status sosial ekonomi keluarga 

terhadap kecerdasan siswa di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan”. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana status sosial ekonomi keluarga siswa di MIN Wonokarto 

Ngadirojo Pacitan? 

2. Bagaimana kecerdasan  siswa di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan? 

3.  Adakah pengaruh  status sosial ekonomi keluarga bagi kecerdasan siswa di 

MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui status sosial ekonomi keluarga siswa-siswi di MIN 

Wonokarto Ngadirojo Pacitan tahun pelajaran 2016/2017. 

2. Untuk mengetahui kecerdasan siswa-siswi di MIN Ngadiro Wonokarto jo 

Pacitan tahun pelajaran 2016/2017. 
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3. Untuk  mengetahui pengaruh status sosial ekonomi keluarga bagi kecerdasan 

siswa-siswi di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan tahun pelajaran 

2016/2017.  

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis  

penelitian ini sebagai cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan intelektual keilmuan terkait dengan status sosial ekonomi keluarga dan 

kecerdasan. 

2. Secara praktis 

a. Bagi sekolah 

Dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam pembelajaran dan dijadikan 

alat evaluasi untuk mengetahui kecerdasan siswa. 

b. Bagi orang tua 

Untuk lebih bisa memperhatikan anaknya dan memberi arahan yang baik 

demi kecerdasan anaknya. 

c. Bagi guru  

Dapat dijadikan sebagai informasi agar guru lebih mengetahui tingkat 

kecerdasan siswa dan guru lebih bisa mengatasi siswa. 

d. Bagi peneliti 

Dapat meningkat kan pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya status 

sosial ekonomi keluarga terhadap kecerdasan siswa. 



10 
 

 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan laporan hasil penelitian kuantitatif ini nantinya 

akan dibagikan menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan 

bagian akhir. Untuk memudahkan dalam penulisan, maka pembahasan dalam 

laporan penelitian nanti penulis kelompokkan menjadi lima bab, masing-masing 

bab terdiri dari sub bab yang berkaitan. Sistematika pembahasan ini adalah: 

Bab I : Pendahuluan, merupakan gambaran umum untuk memberikan pola 

pemikiran bagi keseluruhan laporan penelitian yang meliputi latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan untuk memudahkan 

dalam pemaparan data. 

Bab II : Berisi kajian pustaka, yang berisi tentang deskriptif landasan teori 

(status sosial ekonomi keluarga dengan kecerdasan siswa), telaah hasil penelitian 

terdahulu, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. 

Bab III : Bab ini berisi tentang rancangan penelitian kuantitatif, populasi 

dan sampel, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan teknik 

analisis data. 

Bab IV : Bab ini berisi hasil penelitian tentang gambaran umum lokasi 

penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis), dan pembahasan 

atau interpretasi atas angka statistik. 
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Bab V : Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari seluruh uraian dari bab 

terdahulu dan saran yang bisa menunjang peningkatan dari permasalahan yang 

dilakukan peneliti. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN TELAAH PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERPIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Kajian tentang status sosial ekonomi keluaga 

a. Pengertian status sosial ekonomi keluarga 

Kebanyakan Negara punya subkultur, salah satu paling lazim 

untuk mengategorikan subkultur adalah memakai status sosial 

ekonomi keluarga. Status sosial ekonomi keluarga adalah kelompok 

orang berdasarkan karakteristik ekonomi, individual dan pekerjaanya. 

Status sosial ekonomi keluarga mengandung kesenjangan tertentu. 

Individu dari status sosial ekonomi bawah sering kali kurang 

pendidikannya.
6
 

status sosial ekonomi keluarga adalah keadaan sosial ekonomi 

keluargayang mempunyai peranan terhadap perkembangan anak-anak. 

misalnya: keluarga yang perekonomianya cukup, menyebabkan 

lingkungan materil yang dihadapi oleh anak di dalam keluarganya 

akan lebih luas, sehingga dia dapat kesempatan yang lebih luas 

didalam mengembangkan bermacam-macam kecakapan, yang mana 

                                                           
6
Jhon W. Santrock, Psikologi Pendidikan Edisi Kedua  (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 

2008), 172.  
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kecakapan-kecakapan tersebut tidak mungkin dapat dikembangkan 

kalau tidak ada alat-alatnya.  

Menurut Bischof devinisi sosial ekonomi merupakan problem 

solving dalam segala situasi yang baru atau yang mengandung 

masalah.
7
 Menurut Ralph Linton, status sosial memiliki dua arti yaitu: 

Dalam pengertian abstrak (berhubungan dengan individu yang 

mendudukinya), status ialah suatu posisi dalam pola tertentu. Dilihat 

dari arti lainnya (tanpa dihubungkan dengan individu yang 

mendudukinya), secara sederhana status dapat dikatakan sebagai 

kumpulan hak-hak dan kewajiban. Menurut Roucek Weren, status ialah 

posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial.  

Menurut Linton bahwa “status sosial adalah sekumpulan hak 

dan kewajiban yang dimiliki seseorang dalam masyarakatnya. Orang 

yang memilki status sosial yang tinggi akan ditempatkan lebih tinggi 

dalam struktur masyarakat dibandingkan dengan orang yang status 

sosialnya rendah. Tingkat ekonomi keluarga tergantung juga dari jenis 

pekerjaan orang tua dan penghasilan yang diterima oleh keluaraga. 

Seseorang yang berprofesi sebagai dokter akan memiliki penghasilan 

yang berbeda dengan seseorang yang sebagai buruh. 
8
 

                                                           
7
Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 143. 

8
Muhammad Irham & Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan(Jogjakarta: AR-RUZZ 

MEDIA,2013), 71. 
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Menurut Turkiner anak-anak dari status sosial ekonomi 

keluarga rendah mempunyai IQ yang rendah pula. Karena di rumah, 

orang tua mereka mungkin tidak menetapkan standar pendidikan yang 

tinggi untuk anak, tidak mampu membantu belajar membaca, dan tidak 

punya cukup uang untuk membayar biaya pendidikan dan materi 

penunjang seperti buku dan biaya perjalan ke perjalanan ke museum 

atau kebun binatang. Mereka mungkin kurang gizi dan tinggal di area 

yang kumuh dan penuh kekerasan.
9
 

b. Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga 

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang di kemukakan oleh 

Soelaiman Linton, yang menyatakan bahwa dilihat dari segi ekonomi 

dalam masyarakat terdapat 3 (tiga) lapisan masyarakat yaitu:  

1) lapisan ekonomi mampu/kaya ini mempunyai pendapatan tinggi, 

sehingga mereka dapat hidup layak. 2) lapisan ekonomi menengah, 

lapisan masyarakat yang tergolong lapiasan ekonomi menengah ini 

mempunyai pendapatan yang dikatakan cukup untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 3) lapisan ekonomi miskin, lapisan masyarakat 

yang tergolong lapisan ekonomi miskin ini memiliki pendapatan yang 

minim.
10

 

                                                           
9
Robert E. Slavin, Psikologi Pendidikan Teori dan Praktik (Jakarta: Indeks, 2008), 167. 

10Ifdianto Anggi, “Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar 

Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Kabila Kab.Bonebolango” (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 

2013), 6.  
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Gerungan menyatakan bahwa keadaan sosial ekonomi keluarga 

tentulah mempunyai peranan terhadap perkembangan anak apabila kita 

pikirkan bahwa keadaan perekonomian yang cukup, lingkungan 

material yang dihadapi dalam keluarganya lebih luas, ia dapat lebih 

luas memperkembangkan bermacam-macam kecakapan yang tidak 

didapat apabila tidak ada pasarannya. 

Menurut Mayor Polak dalam Gunawan , dikatakan bahwa yang 

dimaksud dengan status ialah kedudukan sosial seseorang dalam 

kelompok serta dalam masyarakat. Status mempunyai 2 aspek yaitu: 

Aspek stabil (struktural), yakni yang bersifat hierarki (berjenjang), 

yang mengandung perbandingan tinggi atau rendah secara relatif 

terhadap status-status lain. Aspek dinamis (fungsional), yakni peranan 

sosial yang berkaitan dengan suatu status tertentu, yang diharapkan 

dari seseorang yang menduduki suatu status tertentu. Jadi status bisa 

diartikan berhubungan dengan stratifikasi sosial.
11

 

Para pakar sosiologi mendefinisikan status sosial ekonomi dari 

segi pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan gengsi seseorang dalam 

masyarakat. Faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya status 

sosial ekonomi masyarakat diantaranya : 

 

 

                                                           
11

Gunawan, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 40-443. 
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1. Pendidikan 

Pendidikan adalah aktifitas dan usaha untuk meningkatkan 

kepribadian dengan jalan membina potensi pribadinya, yaitu rohani 

(pikiran, cipta, rasa dan hati nurani) serta jasmani (panca indra dan 

keterampilan). Pendidikan diselenggarakan  melalui jalur 

pendidikan sekolah(pendidikan formal) dan jalur pendidikan luar 

sekolah (non formal).  

2. Pekerjaan 

Pekerjaan seseorang akan mempengaruhi kehidupan 

pribadinya, pekerjaan yang ditekuni oleh setiap orang berbeda-

beda, perbedaan itu akan menyebabkan perbedaan tingkat 

penghasilan yang rendah sampai pada tingkat penghasilan yang 

tinggi, tergantung pada pekerjaan yang ditekuninya. 

3. Pendapatan 

Pendapatan merupakan jumlah semua pendapatan kepala 

keluarga maupun anggota lainnya yang diwujudkan dalam bentuk 

uang dan barang. 

Berdasarkan penggolongannya, Badan Pusat Statistik (BPS) 

membedakan pendapatan penduduk menjadi 4 golongan yaitu : 

1. Golongan pendapatan sangat tinggi, jika pendapatan rata-rata lebih 

dari Rp. 3.500.000,00 setiap bulan 
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2. Golongan pendapatan tinggi, jika pendapatan rata-rata antara Rp. 

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

3. Golongan pendapatan sedang, jika pendapatan rata-rata antara Rp. 

1.500.000,00 sd Rp. 2.500.000,00 setiap bulan. 

4. Golongan pendapatan rendah, jika pendapatan rata-rata di bawah 

Rp. 1.500.000,00 setiap bulan.
12

 

Faktor-faktor ini cenderung berjalan bersamaan, sehingga 

status sosial ekonomi paling sering diukur sebagai kombinasi 

penghasilan. Perbedaan jumlah penghasilan juga berdampak pada 

pertumbuhan individu. Dilihat dari segi asupan gizi, hal ini disebabkan 

gizi merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan 

pertumbuhan fisik anak yang kadang juga berdampak pada kondisi 

psikologis anak. Oleh karena itu semakin tinggi kehidupan ekonomi 

orang tua, maka semakin tinggi pula status sosialnya dalam 

masyarakat. 

Wahlsten dalam Sugihartono dkk, yang mengkaji pengaruh 

status sosial ekonomi (terutama penghasilan orang tua) terhadap 

kecerdasan menunjukkan bahwa perpindahan seorang anak dari 

keluarga sosial ekonomi rendah menuju sosial ekonomi tinggi 

                                                           
12

Soedarto.Status Sosial Ekonomi dan Intensitas Komunkasi Keluarga pada Ibu Rumah 

Tangga di Panggung Kidul Semarang utara.Jurnal Psikologi Undip, (online), 

(http://ejournal.undip.ac.id, diakses 1 april 2015). 

http://ejournal.undip.ac.id/
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berdampak pada meningkatnya IQ anak tersebut sebanyak 12-16 

poin.
13

 

 

2. Kajian tentang kecerdasan 

a. Pengertian kecerdasan  

Kecerdasan amat penting dalam dunia pendidikan, bagi 

pendidik (guru) dan orang tua pada umumnya perlu mengetahui 

konsep-konsep kecerdasan yang jelas agar dapat menuntun 

perkembangan kecerdasan anak (siswa).
14

 

Menurut Spearman, bahwa ada suatu konsep lama tentang 

kekuatan (power) yang dapat melengkapi akal pikiran manusia dengan 

gagasan abstrak yang universal, untuk dijadikan sumber tunggal 

pengetahuan sejati. Kekuatan demikian dalam bahasa Yunani disebut 

Nous, sedangkan penggunaan kekuatan dimaksud Noesis.Kedua istilah 

tersebut kemudian dalam bahasa Latin dikenal sebagai Intellectus dan 

Intelligentia . 

Dalam bahasa Inggris masing-masing diterjemahkan sebagai 

intellect dan intelligence.Intelligence, dalam bahasa indonesia kita 

sebut inteligensi (kecerdasan) semula berarti penggunaan kekuatan 

                                                           
13

Muhammad Irham & Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan, 71. 
14

Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidikan dalam Perspektif Baru (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013), 136.  
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intelektual secara nyata, tetapi kemudian diartikan sebagai suatu 

kekuatan lain.
15

 

George menyebutkan intelegensi sebagai kemampuan untuk 

memahami masalah-masalah yang bercirikan: abstrak, diarahkan pada 

tujuan, ekonomi keluarga, dan sosial.
16

 Dalam perkembangan 

selanjutnya, pengertian inteligensi banyak mengalami perubahan, 

namun selalu mengandung pengertian bahwa inteligensi merupakan 

kekuatan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu. Masyarakat 

umum mengenal intelegensi sebagai istilah yang menggambarkan 

kecerdasan, kepintaran ataupun kemampuan untuk memecahkan 

problem yang dihadapi. Sementara menurut kaum awam intelegensi 

diartikan sebagai ukuran kepandaian. 

Intelegensi sering disebut juga dengan istilah kognitif. Teman 

mendefinisikan bahwa kognitif adalah kemampuan untuk berpikir 

secara abstrak. Sementara yang dimaksud dengan intelek adalah 

berpikir, sedangkan yang dimaksud dengan intelegensi adalah 

kemampuan kecerdasan. Dengan demikian letak perbedaannya antara 

                                                           
15

Hamzah, Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran (Bumi Aksara: Jakarta,2008),58-

61. 
16

Cholil & Sugeng Kurniawan, Psikologi Pendidikan Telaah Teoritik dan Praktik (Surabaya: 

IAIN SA Press, 2011),187. 
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intelegensi dengan kognitif yaitu kalau intelegensi lebih bersifat aktif 

sedangkan kognitif lebih bersifat pasif (statis).
17

 

Pengertian di atas menjelaskan bahwa inteligensi merupakan 

suatu tindakan yang menyebabkan terjadinya perhitungan atas kondisi-

kondisi secara optimal bagi organisme dapat hidup. Dalam psikologi, 

dikemukakan bahwa inteligensi atau kecerdasan terdiri dari 3 

komponen yaitu (a) kemampuan untuk mengarahkan pikiran  atau 

mengarahkan tindakan, (b) kemampuan untuk mengubah arah tindakan 

apabila tindakan tersebut telah dilaksanakan, (c) kemampuan untuk 

mengubah diri sendiri. 

b. Macam-macam kecerdasan 

Menurut Gardner, terdapat sepuluh macam kecerdasan, pada 

awalnya Gardner mengidentifikasikan 8 macam, tepat kemudian 

diikuti tokoh-tokoh lain yang menjelaskan dua macam kecerdasan 

tambahan sehingga terdapat 10 macam kecerdasan, yaitu kecerdasan 

verbal, kecerdasan logika, kecerdasan visual, kecerdasan gerak tubuh, 

kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan 

intrapersonal, kecerdasan naturalis, kecerdasan spiritual, kecerdasan 

eksistensional. 

 

                                                           
17

Cece Rahmat, et al., Psikologi Pendidikan (Bandung: Upi Press, 2006), 142. 
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1) Kecerdasan Verbal/Bahasa 

Menurut Asri Budiningsih, kecerdasan verbal ini bertanggung 

jawab terhadap tingkat kemampuan bahasa individu. Oleh sebab 

itu, kecerdasan ini dapat ditingkatkan dengan kegiatan-kegiatan 

bahasa secara tulis maupun lisan. Misalnya puisi, humor, cerita, 

tata bahasa dan lain-lain. 

2) Kecerdasan Logika 

Menurut Asri Budiningsih, kecerdasan logika matematika ini 

sering di wujudkan dalam bentuk berpikir secara ilmiah, baik 

induktif maupun deduktif dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat, keluarga.  Misalnya  PR anak. 

3) Kecerdasan Visual 

Menurut Asri Budiningsih, kecerdasan visual berkaitan dengan 

seni rupa, navigasi cara memandang sebuah ruang yang sangat 

bergantung pada indera penglihatan dan daya imajinasi. 

4) Kecerdasan Gerak Tubuh 

Menurut Asri Budiningsih, tubuh dan ekspresinya dapat 

digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan. Namun demikian, 

kadang lebih bermakna dari sebuah pesan lisan atau tulisan, 

bahkan kadang lebih menyentuh sisi jiwa dan perasaan yang 

paling dalam. Misalnya kemampuan menari, keterampilan 

olahraga dan sebagainya. 
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5) Kecerdasan Musikal 

Menurut Asri Budiningsih, kecerdasan musical ini berkaitan 

dengan kemampuan individu dalam mengenali dan menggunakan 

ritme dan nada, serta kepekaan terhadap bunyi-bunyi yang ada di 

lingkungan sekitar.  

6) Kecerdasan Interpersonal  

Menurut Asri Budiningsih, kecerdasan interpersonal berhubungan 

dengan kemampuan individu dalam menjalin hubungan kerja 

sama dan menjalin komunikasi dengan orang lain. Dalam konteks 

keseharian, akan terlihat dalam bentuk kemampuan mengenali 

perbedaan perasaan maupun motivasi setiap individu. 

7) Kecerdasan Intrapersonal  

Menurut Asri Budiningsih, kecerdasan intrapersonal berkaitan 

dengan tingkat kemampuan individu mengenali, memahami dan 

mengendalikan terhadap aspek-aspek internal individu meliputi 

perasaan, spiritual, motivasi, refleksi diri, identitas diri, dan 

sebagainya. 

8) Kecerdasan Naturalis 

Menurut Asri Budiningsih, kecerdasan ini berkaitan dengan 

kemampuan individu  mengenali, memahami, dan mengenali 

tanda-tanda pada lingkungan alam atau perubahan alam dengan 

melihat tanda-tandanya. Bahkan melihat segi keindahan dan 
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keteraturan sehingga jenis kecerdasan ini lebih banyak dimiliki 

oleh orang-orang yang peduli lingkungan. 

9) Kecerdasan Spiritual 

Menurut Asri Budiningsih, kecerdasan spiritual berkaitan dengan 

kemampuan indiividu dalam melihat, memahami tentang tuhannya 

dan melakukan pendekatan diri. Kecerdasan ini dapat 

dikembangkan melalui pendidikan keagamaan. 

10) Kecerdasan Eksistensial 

Menurut Asri Budiningsih, berkaitan dengan kemampuan individu 

dalam menyadari dan menghayati dengan benar akan keberadaan 

atau eksistensi dirinya di dunia dan tujuannya.  

c. Perbedaan kecerdasan 

Oemar Hamalik menyebutkan terdapat perbedaan individu 

yang sering dikaji sehingga  perlu diperhatikan dalam proses 

pembelajaran, antara lain kecerdasan, bakat, penyesuaian sosial dan 

emosional, latar belakang keluarga. Kemampuan secara umum dikenal 

masyarakat luas sebagai kecerdasan atau inteligensi. Kecerdasan 

menurut Ricard I. Arends, mengacu pada kemampuan-kemampuan 

individu untuk menyelesaikan masalah dan untuk beradaptasi dengan 

lingkungan fisik yang ditemuinya. 
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d. Fungsi kecerdasan 

Kecerdasan merupakan sisi tunggal dari karakteristik yang 

terus berkembang sejalan dengan proses kematangan seseorang. 

Fungsi kecerdasan adalah:
18

 

1) Direction, kemampuan untuk memusatkan pada suatu masalah 

yang harus dipecahkan. 

2) Adaptation, kemampuan untuk menandakan adaptasi terhadap 

masalah yang dihadapinya atau fleksibel dalam menghadapi 

masalah. 

3) Criticism, kemampuan untuk mengadakan kritik, baik terhadap 

masalah yang dihadapi maupun terhadap dirinya sendiri.  

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi  kecerdasan 

Faktor yang mempengaruhi intelegensi seperti:
19

 

1. morbiditas dan morabilitas. 

2. status sosial ekonomi orang tua.  

3. keberhasilan belajar.  

4. Lingkungan.  

 

 

 

                                                           
18

Wowo Sunaryo kuswana, Biopsikologi Pembelajaran Perilaku (Bandung: Alfabeta, 2014), 

148.  
19

Ibid, 149. 
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B. Telaah Penelitian Terdahulu 

Dalam skripsi yang ditulis oleh Moh. Holilurrahman NIM: 09130060, 

tahun 2016 dengan judul “PENGARUH STATUS SOSIAL EKONOMI 

KELUARGA TERHADAP PRESTASI BELAJAR IPS SISWA KELAS VIII 

SMP AL-KAMAL BLITAR”.20
 

1. Latar belakang masalah 

a. Apakah terdapat pengaruh status sosial ekonomi keluarga terhadap 

prestasi belajar IPS Kelas VIII SMP AL-KAMAL BLITAR? 

2. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan analisis temuan hasil penelitian tentang 

pengaruh status sosial ekonomi keluarga terhadap prestasi belajar IPS 

Siswa Kelas VIII SMP Al-Kamal Blitar. 

a. Status ekonomi orang tua dilihat dari pendidikan kekayaan, jabatan 

dan pendapatan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

prestasi anak-anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap anak 

berprestasi bukan dari lingkup keluarga yang terpenuhi segala 

kebutuhan hidupnya, melainkan seluruh siswa memiliki prestasi 

sesuai dengan kemampuan dan dorongan positif dari orang tuanya. 

Dorongan positif bisa diupayakan berupa pemberian semangat dan 

kasih sayang kepada anak-anaknya. Meluangkan waktu untuk 

                                                           
20

Skripsi  Holilulrrahman, pengaruh status sosial ekonomi keluarga terhadap prestasi belajar 

ips siswa kelas viii smp al-kamal blitar, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 

2016), 4.   
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memperhatikan cara belajar dan hasil belajar anak, akan sangat 

membantu anak untuk meningkatkan prestasinya dalam sekolah. Hal 

ini sebagaimana terjadi di SMP Al-Kamal, bahwa prestasi belajar 

siswa IPS tidak dipengaruhi dengan status ekonomi orang tua.  

Dalam skripsi yang ditulis oleh Dana Frasetya NIM 

11601244050 “Hubungan antara Tingkat Kecerdasan Intelektual dan 

Status Sosial Ekonomi Orang Tua dengan Prestasi Belajar 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Siswa Kelas VII di 

SMP Negeri 4 Gamping Tahun Pelajaran 2014/2015”.
21

 

3. Rumusan Masalah 

Atas dasar pembatasan masalah seperti tersebut di atas, maka 

penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

a. Apakah ada hubungan yang signifikan antara tingkat kecerdasan 

intelektual dengan prestasi belajar pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan siswa kelas VII di SMP Negeri 4 Gamping ? 

1) Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuihubungan 

antaratingkat kecerdasan intelektual dan status sosial ekonomi 

orang tua dengan prestasi belajar pendidikan jasmani olahraga dan 

                                                           
21

Skripsi Frasetya, Hubungan antara Tingkat Kecerdasan Intelektual dan Status Sosial 

Ekonomi Orang Tua dengan Prestasi Belajar Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Siswa 

Kelas VII di SMP Negeri 4 Gamping Tahun Pelajaran 2014/2015, (Yogyakarta: Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2015),  
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kesehatan siswa kelas VII di SMPNegeri 4 Gamping, 

Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta.Hasilpenelitian 

yang diperoleh yaitu terdapat hubungan yang signfikan 

antaratingkat kecerdasan intelektual (X1) dengan prestasi belajar 

pendidikanjasmani olahraga dan kesehatan (Y) dan tidak terdapat 

hubungan yangsignifikan antarastatus sosial ekonomi orang tua 

(X2) dengan prestasibelajar pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan(Y). 

Sedangkan pada regresi ganda menunjukan bahwa tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kecerdasan 

intelektual (X1) dan status sosial ekonomi orang tua (X2) dengan 

prestasi belajar pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan siswa 

kelas VII di SMP Negeri 4 Gamping(Y). Koefisien determinasi 

diperoleh 0,089 sehingga prestasi belajar pendidikan jasmani 

dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan intelektual danstatus sosial 

ekonomi orang tua sebesar 8,9%. Tidak signifikannya hubungan 

tingkat kecerdasan intelektual (X1) dan status sosial ekonomiorang 

tua (X2) dengan prestasi belajar pendidikan jasmani olahraga 

dankesehatan siswa kelas VII di SMP Negeri 4 Gamping (Y) ini 

disebabkanoleh rendahnya hubungan antara status sosial ekonomi 

orang tua (X2)dengan prestasi belajar (Y).  
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Secara khusus hal ini dikarenakan sebagianbesar status 

sosial ekonomi orang tua dari siswa kelas VII SMP Negeri 4 

Gamping memiliki kategori sedang dan kurang.Dengan hal 

inimenunjukan bahwa status sosial ekonomi orang tua tidak 

memilikipengaruh yang besar terhadap prestasi belajar pendidikan 

jasmani olahragadan kesehatan seperti pengaruh dari tingkat 

kecerdasan. 

2) Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat kecerdasan 

intelektual dan status sosial ekonomi orang tua dengan prestasi 

belajar pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan siswa kelas VII 

di SMP Negeri 4 Gamping, Ambar ketawang, Gamping, Sleman, 

Yogyakarta. Prestasi belajar pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan siswa kelas VII di SMP Negeri 4 Gamping ditentukan 

oleh kombinasi tingkat kecerdasan intelektual dan status sosial 

ekonomi orang tua sebesar 8,9%. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori di atas, maka dapat di 

kembangkan kerangka berfikir.Dimana ekonomi keluarga sangatlah berpengaruh 

terhadap kecerdasan siswa. Kerangka berpikir yang diajukan oleh peneliti sebagai 
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berikut: jika status sosial ekonomi keluarga baik, maka kecerdasan siswa di MIN 

Wonokarto Ngadirojo Pacitan juga akan bertambah baik. Akan tetapi jika status 

sosial ekonomi keluarga kurang baik, maka kecerdasan siswa di Wonokarto 

Ngadirojo Pacitan juga kurang baik. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berfikir, landasan teori dan telaah hasil penelitian 

terdahuludi atas, peneliti menggunakan 2 jenis hipotesis yang diuji, yaitu : 

1. Hipotesis verbal 

Hipotesis verbal dalam penelitian ini adalah : 

HO : Tidak ada korelasi positif yang signifikan antara status sosial 

ekonomi keluarga terhadap kecerdasan siswa  di MIN Wonokarto ngadirojo 

pacitan tahun pelajaran 2016/2017. 

H1 :Ada korelasi positif yang signifikan antara status sosial ekonomi 

keluarga terhadap kecerdasan siswa di MIN Wonokarto ngadirojo pacitan 

tahun pelajaran 2016/2017. 

2. Hipotesis Statistik 

Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah : 

X  : Status sosial ekonomi keluarga di MIN Wonokarto ngadirojo pacitan 

tahun pelajaran 2016/2017.  

Y : Kecerdasan siswa di MIN Wonokarto ngadirojo pacitan tahun 

pelajaran 2016/2017. 
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XY : Pengaruh status sosial ekonomi keluarga terhadap kecerdasan siswa 

di MIN Wonokarto ngadirojo pacitan tahun pelajaran 2016/2017.  

HO :  X Y = 0 

H1 :  X Y ≠ 0 

HO : Tidak ada korelasi positif yang signifikan antara variabel X dan 

variabel Y 

H1 :  Ada korelasi positif yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian Kuantitatif 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
22

 Untuk menganalisis 

data yang sudah terkumpul menggunakan metode kuantitatif yang bersifat 

korelasional yaitu melalui analisis regresi linear sederhana yaitu bertujuan 

untuk menganalisis besarnya pengaruh variabel bebas (independent) terhadap 

variabel terikat (dependent).
23

 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini termasuk dalam 

penelitian kuantitatif korelasional dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu status sosial ekonomi 

keluarga terhadap kecerdasan. Variabel adalah objek penelitian atau apa yang 

menjadi titik perhatian suatu penelitian variabel. 

a. Status sosial ekonomi keluarga sebagai variabel bebas (independent) adalah 

merupakan variabel menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

(dependent) status sosial ekonomi keluarga terhadap kecerdasan siswa di 

MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan tahun pelajaran 2016/2017. 

                                                           
22

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Alfabeta, 2012), 3.  
23

Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS (Yogyakarta : UAJ Yogyakarta, 

2009),91. 
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b. Kecerdasan siswa sebagai variabel terikat (dependent) adalah merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel 

bebas. 

 

B. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
24

 Populasi dalam penelitian ini menggunakan seluruh 

siswa/siswi di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan. 

2. Sampel 

Pada saat melakukan penelitian, tentu saja banyak memerlukan 

individu-individu sebagai sumber data (responden).
25

 Sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel 

dalam penelitian ini meggunakan teknik sampel sistematis anggota yang 

terdiri dari 60 orang, diberi nomor urut 1 sampai 60. Pengambilan sampel 

dapat mengambil nomor ganjil saja, atau mengambil nomor genap saja. 

Misalnya nomor ganjil 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya dan jika genap misalnya 

2, 4, 6, 8, 10. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

                                                           
24

Ibid, Metode Penelitian Pendidikan, 117. 
25

Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 73.   
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semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga 

dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari 

populasi itu. 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.
26

 

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang status sosial ekonomi keluarga siswa di MIN Wonokarto 

Ngadirojo Pacitan tahun pelajaran 2016/2017. 

2. Data tentang kecerdasan siswa di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan tahun 

pelajaran 2016/2017. 

3. Data tentang pengaruh status sosial ekonomi keluarga terhadap kecerdasan 

siswa di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan tahun pelajaran 2016/2017. 

Tabel 3.1 Instrumen Pengumpulan Data 

Judul 

penelitian 

Variabel 

penelitian 

Indikator Subjek Teknik No soal 

PENGARUH 

STATUS 

X= Status 

sosial 

a. Pendidik

an orang 

Siswa 

MIN 

Angket 11, 12, 

15,  16 

                                                           
26

 Suharsimi Arikunto, Managemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 134.  
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SOSIAL 

EKONOMI 

KELUARGA 

TERHADAP 

KECERDASAN 

SISWA DI MIN 

WONOKARTO 

NGADIROJO 

PACITAN 

ekonomi 

keluarga. 

 

 

tua 

b. Pekerjaa

n orang 

tua 

c. Pendapat

an orang 

tua 

Wonok

arto 

 

 

8, 9, 14  

 

1, 2, 3, 4, 

6, 7, 10, 

13 

 

 

Y= 

Kecerdasan. 

a. Macam-

macam 

kecerdas

an 

b. Perbedaa

n 

kecerdas

an 

c. Fungsi 

kecerdas

an 

d. Faktor 

Siswa Angket 9, 10, 11, 

13 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 

6, 15 

 

 

5, 7, 8, 

12 
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yang 

mempen

garuhi 

kecerdas

an 

 

 

14, 16 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian dalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan 

mendapatkan data yang standart data yang ditetapkan.
27

 Dalam rangka 

memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan teknik atau metode sebagai berikut: 

1. Metode Angket 

Angket (questionnaire) merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam penelitian ini angket 

yang berupa pertanyaan digunakan untuk memperoleh data tentang status 

sosial ekonomi keluarga dan kecerdasan di MIN Wonokarto Ngadirojo 

Pacitan.
28

 Dalam pelaksanaanya angket diberikan kepada siswa-siswi di 

                                                           
27

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 308 
28

Ibid, 199. 
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MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan untuk dijawab atau diisi dengan 

keadaan yang sebenarnya. 

Dalam Skala Likert variabel yang diukur dijabarkan indikator 

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen berupa pertanyaan atau pernyataan. 

Jawaban setiap item setiap instrumen yang menggunakan Skala 

Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, berupa 

kata-kata untuk keperluan analisis kuantitatif maka jawaban itu dapat diberi 

skor sebagaimana di bawah ini: 

a. Selalu   : 4 

b. Sering   : 3 

c. Kadang-kadang : 2 

d. Tidak pernah  : 1 

Untuk nomer item soal angket status sosial ekonomi keluarga 

yang positif yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Dan 

yang negatif nomer 1, 7, 11, 18. 

Sedangkan nomer item soal angket kecerdasan  siswa yang positif 

yaitu 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, dan yang negatif nomer 

2, 4, 5, 16, 19, 20. 
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2. Metode Observasi  

Observasi adalah sebagai pengumpulan data yang mempunyai ciri 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Teknik pengumpulan 

data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan 

perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang 

diamati tidak terlalu besar. 

Teknik observasi ini dilakukan untuk memperoleh data, seperti 

letak geografis, sarana prasarana, gedung dan lain-lain di MIN Wonokarto 

Ngadirojo Pacitan Tahun Pelajaran 2016/2017. 

3. Dokumentasi  

Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan 

atau transkrip, buku agenda, kondisi lingkungan sekolah dan sebagainya. 

Dibandingkan dengan metode lain, seperti telah dijelaskan dalam 

menggunakan metode dokumentasi ini memegang chek-list untuk mencatat 

variabel yang ditentukan. Apabila terdapat atau muncul variabel yang 

dicari, maka peneliti tinggal memberi tanda chek yang sesuai.
29

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2014), 243. 
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E. Teknik Analisis Data 

1. Pra Penelitian 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen 

yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, 

instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah.Sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti.
30

 

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung validitas 

instrumen adalah rumus korelasi yang dikemukakan oleh Pearson, 

yang dikenal dengan rumus korelasi product moment. Adapun 

rumusnya adalah sebagai berikut :  

=  
 − ( ) ( ) {  2 −   )2  {  2 − ( )2}

 

Rxy= Angka indeks Korelasi product moment  = Jumlah seluruh nilai X  = Jumlah seluruh nilai Y   = Jumlah hasil perkalian antara nilai X dan nilai Y 

= Jumlah responden 

                                                           
30

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian(Jakarta : Rineka Cipta, 2013), 274.  
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Dalam hal analisis item ini Masrur sebagaimana dikutip dari 

Sugiyono menyatakan “Teknik korelasi menentukan validitas item ini 

sampai sekarang merupakan teknik yang paling banyak digunakan”. 

Selanjutnya dalam memberikan interprestasi terhadap koefisien 

korelasi, Masrur menyatakan “Item yang mempunyai korelasi positif 

dengan kriterium (skor total) serta korelasi yang tinggi, menunjukkan 

bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Biasanya 

syarat minimum untuk dianggap memenuhi adalah kalau r = 0.3”. jadi 

kalau korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0.3 maka butir 

dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.
31

 

Untuk mengetahui validitas data, peneliti melakukan 

penyebaran angket dengan instrumen status sosial ekonomi keluarga 

terhadap kecerdasan siswa (20 item soal) kepada siswadi MIN 

Wonokarto Ngadirojo Pacitan. Adapun perhitungan validitas pada tiap 

item soal dengan menggunakan rumus product moment yaitu 

merupakan suatu teknik untuk mencari korelasi antara 2 varian yang 

sering digunakan. Dalam penyajian validitas ini penulis akan 

menuliskan perhitungan setiap item soal. 

 

 

 

                                                           
31

Ibid,. 211 



40 
 

 

 

Tabel 3.2 

Rekapitulasi Uji Validitas Butir Soal Instrumen Penelitian Status 

Sosial Ekonomi Keluarga 

Variabel No. 

Soal 

“r” Hitung “r” Tabel Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

Status Sosial 

Ekonomi 

Keluarga 

(X) 

1 -0.2046 0.361 Drop 

2 0.483831 0.361 Valid 

3 0.36951 0.361 Valid 

4 0.364081 0.361 Valid 

5 0.429256 0.361 Valid 

6 -0.21019 0.361 Drop 

7 0.440787 0.361 Valid 

8 0.588138 0.361 Valid 

9 0.660108 0.361 Valid 

10 0.476682 0.361 Valid 

11 0.122373 0.361 Drop 

12 0.66233 0.361 Valid 

13 0.517538 0.361 Valid 

14 0.386678 0.361 Valid 

15 0.396821 0.361 Valid 

16 0.617596 0.361 Valid 

17 0.564389 0.361 Valid 

18 0.34338 0.361 Drop 

19 0.456433 0.361 Valid 

20 0.382315 0.361 Valid 

 

Tabel 3.3 

Rekapitulasi Uji Validitas Butir Soal Instrumen Penelitian 

Kecerdasan Siswa 

Variabel 

 

No. 

Soal 

“r” Hitung “r” Tabel Keterangan 

 

 

 

 

1 0.53912 

 

0.361 Valid 

2 -0.1514 

 

0.361 Drop 
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Kecerdasan 

Siswa  (Y) 

3 0.53743 

 

0.361 Valid 

4 -0.1499 

 

0.361 Drop 

5 0.31328 

 

0.361 Drop 

6 0.39866 

 

0.361 Valid 

7 0.61695 

 

0.361 Valid 

8 0.54693 

 

0.361 Valid 

9 0.41381 

 

0.361 Valid 

10 0.50894 

 

0.361 Valid 

11 0.36404 

 

0.361 Valid 

12 0.48748 

 

0.361 Valid 

13 0.62484 

 

0.361 Valid 

14 0.47367 

 

0.361 Valid 

15 0.607 

 

0.361 Valid 

16 0.20543 

 

0.361 Drop 

17 0.59545 

 

0.361 Valid 

18 0.58292 

 

0.361 Valid 

19 -0.0469 

 

0.361 Drop 

20 -0.2304 

 

0.361 Drop 

 

Nomor-nomor pernyataan yang dianggap valid tersebut 

kemudian dipakai untuk pengambilan data dalam penelitian ini. 
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Dengan demikian butir pernyataan instrumen dalam penelitian ini ada 

30 butir pernyataan yang terdiri dari 16 butir untuk variabel status 

sosial ekonomi keluarga dan 14 butir pernyataan untuk variabel 

kecerdasan siswa.  

b. Realibilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas 

jugamenunjuk pada adanya konsisten dan stabilitas nilai hasil skala 

pengukuran tertentu. Reliabilitas berkonsentrasi pada masalah akurasi 

pengukuran dan hasilnya.
32

 

Untuk menguji reliabilitas instrumen, dalam penlitian ini 

dilakukan dengan Internal Consistency dilakukan dengan cara 

menentukan instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh 

dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis data dapat digunakan 

untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Dan dikatakan reliabel jika 

lebih dari r = 0.3.
33

 

                                                           
32

Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif  (Yogyakarta : Graha Ilmu, 

2006), 100. 

 
33

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2008), 

131. 
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Adapun teknik yang digunakan untuk menganalisis 

reliabilitas instrumen ini adalah teknik Belah Dua (split half) yang 

dianalaisis dengan menggunakan rumus Sperman Brown di bawah ini : � = 
2�

1+�  

Keterangan : �  = reabilitas internal seluruh instrumen �  = korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua 

Berikut penghitungan data reliabilitas status sosial ekonomi 

keluarga  di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan: 

1) Membuat tabel pembelahan item soal ganjil dan genap dapat 

dilihat pada lampiran 07. 

2) Mencari koefisien korelasi dengan rumus product moment antara 

belahan skor ganjil dan skor genap (lihat lampiran 08). 

 

∑X   =  629 ∑Y   = 561 ∑XY =  12073 

∑X2
 =  13621 ∑Y2

  = 11075  

 

�  = 

N(∑XY) ˗ (∑X) (∑Y)  [  2˗  )2 [  2˗ ( )2] 
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�  = 

(30 x 12073) ˗ (629) (561)   [(30.13621 ˗ 629)2 [(30 x 11075  ˗ (561)2] 

 

�  = 

362190 ˗ 352869   (408630 ˗ 395641 )(332250 ˗ 314721) 

 

�  = 

9321 

   (12989)(17529)  

 

= 

9321  227684181  

 

= 

9321 

15089,20743 

 

             = 0,617726281 atau 0,617 

 

3) Memasukkan hasil hitungan ke dalam rumus Spearman Brown 

4) � =
2.�

1+�  = 
2 0,617726281

1+ 0,617726281
 = 

 1,235452562  

1,617726281
 

5)           = 0,76369691 (dibulatkan menjadi 0,763) 
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Dari hasil perhitungan reliabilitas di atas dapat diketahui bahwa 

nilai reliabilitas instrumen status sosial ekonomi keluarga sebesar 

0,76314162 atau 0,763 kemudian dikonsultasikan dengan “r”tabel pada 

taraf signifikansi 5% adalah sebesar 0,361. Karena “r”hitung> dari “r”tabel, 

yaitu 0,763>0,361 maka instrumen tersebut dikatakan reliable dan dapat 

digunakan untuk penelitian. 

Berikut penghitungan data reliabilitas kecerdasan siswa di MIN 

Wonokarto Ngadirojo Pacitan: 

1) Membuat tabel pembelahan item soal ganjil dan genap dapat dilihat 

pada lampiran 09. 

2) Mencari koefisien korelasi dengan rumus product moment antara 

belahan skor ganjil dan skor genap (lihat lampiran 10). 

∑X   =  744 ∑Y   = 721 ∑XY = 18089 

∑X2 
 =  18684 ∑Y2

  =  17655  

 

�  = 

N(∑XY) ˗ (∑X) (∑Y)  [  2˗  )2 [  2˗ ( )2] 

 

�  = 

(30 x 18089) ˗ (744) (721)   [(30.18684 ˗ 744)2 [(30 x 17655  ˗ (721)2] 
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�  = 

542670 ˗ 536424   (560520 ˗ 553536 )(529650 ˗ 519841) 

 

�  = 

6246 

   (6984)(9809)  

 

= 

6246  68506056  

 

= 

6246 

8276,838527 

 

             = 0,754635961 atau 0,754 

 

3) Memasukkan hasil hitungan ke dalam rumus Spearman Brown. � =
2.�

1+�  = 
2 0,754635961

1+ 0,754635961
 = 

 1,509271922  

1,754635961
 

  = 0,860162424 (dibulatkan menjadi 0,860) 

Dari hasil perhitungan reliabilitas di atas, dapat diketahui nilai 

reliabilitas instrumen pada variabel Kecerdasan Siswa (Y) sebesar 0,860, 

kemudian dikonsultasikan dengan “r” tabel pada taraf signifikansi 5% adalah 
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sebesar 0,361. Jadi “r” hitung > dari “r” tabel, yaitu 0,860> 0,361, maka 

instrumen pada variabel Kecerdasan Siswa (Y) reliabel dan dapat digunakan 

untuk penelitian. 

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, 

sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah 

dipahami dan dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab 

masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Dengan demikian, 

analisis teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis 

terhadap data dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi 

sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami 

dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan 

kegiatan penelitian baik berkaitan dengan deskripsi data maupun untuk 

membuat induksi atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi 

(parameter) berdasarkan data yang diperoleh dari sampel (statistik). 

Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2 yang 

digunakan adalah analisis deskriptif dengan cara mengetahui nilai mean dan 

standar deviasi terlebih dahulu. Rumus untuk nilai mean dan standar deviasi 

adalah sebagai berikut: 

Rumus mean: Mx = 
 �  

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah 

data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul yang digunakan 
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untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan.
34

Untuk menjawab rumusan masalah atau menguji 

hipotesis yang telah dirumuskan, teknis analisis data menggunakan statistik 

regresi linier sederhana, karena untuk mengetahui pengaruh dari dua variabel 

status sosial ekonomi dan kecerdasan. Karena kuantitatif, maka kegiatan ini 

merupakan interpretasi terhadap data melalui angka-angka. 

Untuk menganalisis rumusan tentang pengaruh status sosial ekonomi 

keluarga terhadap kecerdasan siswa di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan 

Tahun Pelajaran 2016/2017 yang digunakan adalah teknik analisa berupa 

analisa regresi linier sederhana.Adapun rumus regresi linier sederhana untuk 

mencari pola pengaruh antara satu variabel independen.Sebelum melakukan 

analisa regresi linier sederhana maka veriabel yang dicari hubunganya harus 

mempunyai data yang berdistribusi normal. Rumus regresi linier sederhana 

yaitu sebagai berikut:  

y =  �0 +  �1 1+  �(model untuk populasi) 

ŷ = 0+ 1. (model untuk sampel) 

Keterangan : 

y  =  variabel terikat/dependen 

x  =  variabel bebas/independen �0  =  intercept (titik potong) populasi �1 =  slope (kemiringan garis lurus) populasi 

                                                           
34

Ibid,. 243. 
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�  =  error/residual � =  − ŷ  

ŷ =  estimasi/taksiran dari nilai y 

0 = estimasi/taksiran dari intercept populasi (harga konstan atau harga ŷ 

bila x = 0) 

1  = estimasi/taksiran dari slope populasi. 
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BAB 1V 

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Letak geografis MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan 

MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan sangat nyaman dan strategis karena 

berada di lingkungan pedesaan dan jalan yang menghubungkan desa satu ke 

desa yang lainnya. Adapun batasan wilayah MIN Wonokarto Ngadirojo 

Pacitan: 

2. Sejarah MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan 

Pada awalnya Madrasah ini bernama Madrasah Ibtidaiyah Swasta 

GUPPI Wonokarto yang semula pada tahun 1975 didirikan di lokasi Dukuh 

Pager Dusun sobo desa Wonokarto, yang dikepalai oleh Bapak Zarkasi pada 

periode tahun 1975 s/d 1985, periode kedua Kepala Bapak Sujiono tahun 

1985 s/d 1990, kepala periode ketiga Bapak Zainudin (tahun 1990 s/d 

1993,Kepala periode keempat Bapak Riadianto (tahun 1993 s/d 2008) 

Kepala Periode kelima Bapak Djumari, S.Ag (tahun 2008 s/d 2014),Kepala 

Periode kelima bapak Anung Suroto, S.Pd (tahun 2015 s/d sekarang).
35

 

 Pada tahun 2004 dikarenakan Madrasah tersebut siswa kelas 

satunya kosong sehingga di pindah lokasi di dukuh Kajon dusun Sobo  yang 

                                                           
35

Hasil Penelitian di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan. 
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tepatnya didaerah perbatasan Desa Wonodadi Kulon. Meskipun 

perpindahan MI tersebut oleh masyarakat dukuh Kepuh tidak dikehendaki, 

oleh Tokoh Kepala Dusun Sobo Almarhum Eyang Muhammad Yasir tetap 

pada pendirian dipindah ke lokasi dukuh Kajon Dusun Sobo Desa 

Wonokarto. Dengan berpindahnya tempat tersebut maka berangsur-angsur 

dari tahun ke tahun siswanya bertambah banyak dengan rata-rata siswa 

mencapai 120an. 

Dengan kondisi siswa yang seperti itu Beliau Bapak Muhammad 

Yasir berniat untuk diajukan/diusulkan untuk menjadi Madrasah Negeri, 

dan dengan jerih payah beliau bersama masyarakat pada akhirnya niatan 

tersebut terkabulkan juga. Tepatnya pada Bulan April tahun 2004 

menjadilah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Wonokarto, hingga saat ini, meski 

dusunnya sudah menjadi desa Wonosobo pecahan dari desa Wonokarto 

tetap dengan nama Madrasah Ibtidaiyah Negeri Wonokarto.  

3. Visi dan Misi MIN Wonokarto Ngadirojo Pcacitan 

a. Visi: Terwujudnya Generasi yang Taat beragama, Cerdas, Rukun, 

Berkepribadian dan Kompetitif. 

b. Misi 

Misi MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan sebagai berikut: 

1) Membina siswa untuk taat beribadah  dan taat pada ajaran agama. 
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2) Berkepribadian dan disiplin. 

3) Mengembangkan lulusan yang mampu membaca al-Quran dan 

hafal surat-surat pendek dalam juz ’ama. 

4) Membimbing siswa untuk hidup rukun di lingkungan madrasah 

dan masyarakat. 

5) Melaksanakan bimbingan aqidah secara efektif dan efisien. 

6) Mengembangkan semangat belajar, berprestasi dan bekerja keras. 

7) Meningkatkan nilai rata-rata UAS/UASBN setiap tahun. 

8) Memperjuangkan juara lomba, kreatifitas dan olympiade minimal 

tingkat Kecamatan dan Kabupaten. 

9) Membiasakan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. 

10) Meningkatkan kinerja guru melalui media pengembangan diri 

sehingga memacu professionalisme guru. 

4. Sarana dan Prasarana MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan 

Fasilitas penunjang yang ada di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan 

Tahun Pelajaran 2016/2017 

No. Ruang/fasilitas Jumlah Keterangan 

1. Ruang Kepala Sekolah 1 Baik 

2. Ruang Guru 1 Baik 

3. Ruang Kelas 6 Baik 

4. Ruang Perpustakaan 1 Baik 

5.  Kantin 1 Baik 

6. Gudang  1 Baik  
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7. Ruang Kesenian 1 Baik 

8. Toilet Guru 1 Baik  

9. Toilet Siswa 2 Baik  

5. Struktur Organisasi 

  MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan merupakan lembaga formal, 

untuk itu struktur organisasi sangat penting sangat penting guna 

mempertegas tanggung jawab masing-masing personil sehingga program 

kerja yang disusun untuk mencapai tujuan yang dirumuskan terlaksana 

dengan baik. 

6. Keadaan Guru dan Siswa MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan 

a. Guru  

 Guru atau pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung 

jawab member bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam 

perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaanya 

mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk sosial dan sebagai 

individu yang sanggup berdiri sendiri.Berdasarkan tinjauan peneliti 

dilapangan jumlah pendidik guru dapat dilihat pada table diawah ini. 
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Tabel 4.3 Keadaan Guru 

G

ol

on

ga

n 

T

M

T 

S

K 

C

P

N

S 

TMT 

SK 

Awal 

TMT 

SK 

Terak

hir 

Inst

ansi 

yan

g 

men

gan

gkat 

Stat

us 

Pen

ugas

an 

Gaji 

Pokok 

per 

Bulan 

(Rp) 

Stat

us 

Tem

pat 

Tug

as 

Identitas 

Satminkal 
Tugas 

Utam

a di 

Madr

asah 

Ini 

Stat

us 

Kea

ktif

an 

Pers

onal 

Mapel 

Utam

a 

Yang 

Diam

pu 

Jeni

s 

Sat

min

kal 

NPS

N 

Sat

min

kal 

08 

01/

01/

20

05 

01/01/2

005 

01/06/2

015 
1 1 

3,315,90

0 
1     1 1 27 

07 

01/

10/

20

07 

01/10/2

007 

01/10/2

014 
1 1 

2,990,00

0 
1     1 1 32 

07 

01/

10/

20

07 

01/10/2

007 

01/01/2

015 
1 1 

2,990,00

0 
1     1 1 32 

06 

01/

10/

20

07 

01/10/2

007 

01/01/2

015 
1 1 

2,696,20

0 
1     1 1 32 

06 

01/

10/

20

07 

01/10/2

007 

01/01/2

015 
1 1 

2,696,20

0 
1     1 1 32 

06 

01/

01/

20

07 

01/01/2

007 

01/01/2

015 
1 1 

2,696,20

0 
1     1 1 32 

03 

01/

10/

20

07 

01/10/2

007 

01/01/2

015 
1 1 

2,381,10

0 
1     2 1   

03 

01/

01/

20

09 

01/01/2

009 

01/01/2

015 
1 1 

2,381,10

0 
1     2 1   

02 

01/

11/

20

14 

01/12/2

015 

01/12/2

015 
1 1 

2,284,40

0 
1     1 1 11 

02 

01/

11/

20

14 

01/12/2

015 

01/12/2

015 
1 1 

2,284,40

0 
1     1 1 32 

    
01/01/2

005 

01/01/2

015 
5 2 300,000 2 1 

6071

4238 
1 1 32 

    
01/01/2

005 

01/01/2

015 
5 2 300,000 2 1 

6071

4238 
1 1 32 

    
01/02/2

009 

01/01/2

015 
5 2 300,000 1     1 1 27 

    
13/07/2

015 

13/07/2

015 
5 2 250,000 1     1 1 32 

    
13/07/2

015 

13/07/2

015 
5 2 250,000 1     1 1 32 
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b. Siswa  

Siswa di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan berasal dari macam-

macam latar belakang keluarga yang berbeda.Akan tetapi saat sudah berada 

di sekolah perbedaan-perbedaan itu tidak lagi terlihat, mereka belajar dan 

bermain bersama.Untuk mengetahui siswa di MIN Wonokarto Ngadirojo 

Pacitan lihat tabel dibawah ini. 

Tabel 4.4 Keadaan Siswa 

Nama Siswa Tempat Lahir 
Tanggal Lahir 

(dd/mm/yyyy) 

Jenis 

Kelamin 

Tingkat/ 

Kelas 

Fransisca Novia A Pacitan 01/08/2002 P 6 

Mario Yoga Firnanda Pacitan 29/07/2005 L 6 

Nela Sari. S Pacitan 13/01/2005 P 6 

Radit Nindrafian Pacitan 10/05/2005 L 6 

Rudi Andreansyah Pacitan 21/12/2004 L 6 

Yuliana Pacitan 21/03/2005 P 6 

Andhi Saputra Pacitan 05/02/2005 L 5 

Andika Putra Yoditama Pacitan 28/10/2006 L 5 

Angga Andika Yudhistira Pacitan 10/07/2005 L 5 

Dhafit Dhamara Pacitan 13/11/2005 L 5 

Dimas Yoga Pratama Pacitan 06/09/2006 L 5 

Eka Nurhidayah Febrianti Pacitan 18/02/2006 P 5 

Hendri Nugroho Pacitan 07/11/2005 L 5 

Maulana Sandi Pacitan 05/12/2006 L 5 

Mira Kalista Pacitan 29/12/2005 P 5 

Rio Saputra Pacitan 02/04/2006 L 5 

Sri Rahayu Pacitan 03/06/2006 P 5 

Vita Umaroh Pacitan 29/04/2006 P 5 

Amelia Permata Witari Pacitan 11/06/2007 P 4 

Devy Anesha Pacitan 24/02/2007 P 4 

Elsha Yuliantika Pacitan 09/07/2006 P 4 

Elyza Putri Algita Pacitan 08/05/2006 P 4 

Lina Saputri Pacitan 18/03/2007 P 4 
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Radit Setiawan Pacitan 10/11/2005 L 4 

Winda Putri Lestari Pacitan 22/03/2007 P 4 

Suyanti Pacitan 02/07/2004 P 4 

Rian Adi Saputra Pacitan 18/07/2007 L 3 

Heru Saputra Pacitan 26/04/2007 L 3 

Agus Ferdiansah Pacitan 06/08/2008 L 3 

Arya Maulana Pacitan 16/08/2007 L 3 

Ega Satria Mahendra Batam 23/08/2008 L 3 

Febrianji Azore Pacitan 19/02/2008 L 3 

Marcell Ananta Saputra Pacitan 02/03/2008 L 3 

Nanda Ardiansyah Pacitan 01/04/2008 L 3 

Narendra  Pratama Pacitan 29/02/2008 L 3 

Nendy Yuda Pratama Pacitan 16/03/2008 L 3 

Oktavia Devi Ramandhani Pacitan 04/10/2007 P 3 

Putri Oktavia Anjarwati Pacitan 20/10/2008 P 3 

Refta Aulia Prastika Pacitan 18/03/2007 P 3 

Rena Anggri Kurnia Pacitan 01/05/2007 L 3 

Septiana Rahmadlani Pacitan 07/09/2008 P 3 

Valentino Pundung Setiawan Pacitan 13/03/2008 L 3 

Yoga Aditya Pacitan 11/04/2008 L 3 

Ana Saputri Pacitan 20/04/2009 P 2 

Ahmad Deny Mubarroq Pacitan 07/12/2009 L 2 

Anggita Resqiana Putri Pacitan 25/12/2008 P 2 

Alfian Putra Pamungkas Pacitan 21/04/2009 L 2 

Da'i 'Afif' Ilman Zuhriy Pacitan 28/10/2009 L 2 

Deni Ridho Pacitan 21/07/2007 L 2 

Evindra Rere Revansa Putri Pacitan 10/03/2008 P 2 

Fadhila Ratna Juwita Ponorogo 01/11/2008 P 2 

Feri  Pacitan 16/12/2004 L 2 

Fellanika Isfiransa Pacitan 07/03/2009 P 2 

Melki Pria Ditama Pacitan 02/04/2009 L 2 

Rafi Ferdian Pacitan 19/12/2008 L 2 

Rava Wahyu Pratama Pacitan 05/10/2009 L 2 

Reddista Nur Hazzaffri Pacitan 11/03/2009 L 2 

Reddisti Nur Hazzaffri Pacitan 11/03/2009 P 2 

Siti Nur Cahyani Pacitan 07/04/2008 P 2 

Taufiqur Rohman Pacitan 07/05/2009 L 2 

Yanwar Zulaikha Pacitan 26/01/2010 L 2 
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Dewi Ninawati Pacitan 11/08/2009 P 1 

Adiv Fajar Pria Wibowo Pacitan  26/06/2010 L 1 

Ainnun Ayu Pratiwi Pacitan 02/06/2010 P 1 

Akmal Khoirul Mujib Pacitan 26/06/2010 L 1 

Alensyah Adi Putra Pacitan  05/12/2009 L 1 

Alvian Eka Mandhala Putra Pacitan  25/09/2010 L 1 

Fizhal Rengga Alviansyah Pacitan  19/07/2010 L 1 

Freshtyyan Happy Ramadhan Pacitan  11/08/2010 L 1 

Lutfy Ravalino Syah Putra Pacitan 09/05/2010 L 1 

Nadia Rahmadani Pacitan 23/08/2009 P 1 

Najwa Qothrunnada Pacitan  10/08/2010 P 1 

Raffi Yoga Dinata Pacitan  20/12/2009 L 1 

Rahel Anastasya Pacitan  23/04/2010 L 1 

Rahma Wigi Nur Aini Pacitan  03/08/2010 P 1 

Riki Saputra Pacitan  02/09/2010 L 1 

Sevi Wanda Pratama Pacitan 06/04/2009 P 1 

 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data Tentang Status Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap 

Kecerdasan Siswa di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan Tahun 

Pelajaran 2016/2017 

 Untuk mendapatkan data mengenai status sosial ekonomi keluaraga 

di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan, peneliti menyebarkan angket yang 

telah diketahui validitasnya kepada siswa kelas Atas di MIN Wonokarto 

Ngadirojo Pacitan. dengan sampel yang berjumlah 30 siswa.Setelah 

diketahui jawaban angket, langkah berikutnya adalah mengubah angket  

menjadi angka (skor). Untuk masing-masing item soal terdapat empat 

alternatif jawaban (berpedoman pada Skala Likert). 
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 Selanjutnya skor jawaban angket Status Sosial Ekonomi Kaluarga  

siswa-siswi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 4.5 

Skor Jawaban Angket Status Sosial Ekonomi Keluarga 

No.Resp Nilai Angket 

1 56 

2 36 

3 41 

4 38 

5 52 

6 35 

7 32 

8 36 

9 28 

10 30 

11 41 

12 31 

13 31 

14 28 

15 31 

16 30 

17 33 

18 36 
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19 31 

20 29 

21 55 

22 49 

23 34 

24 36 

25 56 

26 41 

27 27 

28 43 

29 32 

30 35 

Jumlah 1113 

 

 Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan perolehan skor variabel 

status sosial ekonomi keluarga tertinggi bernilai 56 dengan frekuensi 2 orang 

dan terendah bernilai 27 dengan frekuensi 1 orang. 

2. Kecerdasan Siswa Kelas Atasdi MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan 

Tahun Pelajaran 2016/2017 

 Untuk mendapatkan data mengenai kecerdasan siswa kelas atas di 

MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan, peneliti menyebarkan angket yang 

sudah diketahui validitasnya pada siswa di MIN Wonokarto dengan sampel 

berjumlah 30 siswa.  
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Tabel 4.6 

Daftar Kecerdasan Siswa 

No.Resp Nilai Angket 

1 50 

2 49 

3 47 

4 50 

5 49 

6 48 

7 51 

8 50 

9 42 

10 52 

11 49 

12 47 

13 42 

14 47 

15 48 

16 50 

17 46 

18 41 

19 36 

20 30 

21 42 

22 51 

23 34 

24 39 

25 33 

26 53 

27 30 

28 24 

29 32 

30 47 

Jumlah 1304 
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 Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan perolehan skor variabel 

kecerdasan siswa tertinggi bernilai 53 dengan frekuensi 1 orang dan terendah 

24 dengan frekuensi 1 orang.  

 

C. Analisis  Data 

1. Analisis Data tentang Status Sosial Ekonomi Keluarga di MIN 

Wonokarto Ngadirojo Pacitan Tahun Pelajaran 2016/2017 

Untuk mengetahui data tentang status sosial ekonomi keluarga, maka 

peneliti menggunakan angket yang diberikan kepada 30 responden, angket ini 

terdiri dari 16 soal. Setelah diketahui skor jawaban angket lalu mencari mean 

(Mx) dan Standar Deviasi (SD) dari data yang sudah diperoleh. Berikut tabel 

perhitungan mean dan standar deviasi. 

Tabel 4.7 Perhitungan untuk Mencari Mean dan Standar Deviasi dari 

Status Sosial Ekonomi Keluarga di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan 

X F f.X x’ f.x’ x’2
 f.x’2

 

56 2 112 9 18 81 324 

55 1 55 8 8 64 64 

52 1 52 7 7 49 49 

49 1 49 6 6 36 36 

43 1 49 5 5 25 25 

41 3 123 4 12 16 144 

38 1 38 3 3 9 9 

36 4 144 2 8 4 64 

35 2 70 1 2 1 4 

34 1 34 0 0 0 0 

33 1 33 -1 -1 1 1 

32 2 64 -2 -4 4 16 

31 4 124 -3 -16 9 256 
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X F f.X x’ f.x’ x’2
 f.x’2

 

30 2 60 -4 -8 16 64 

29 1 29 -5 -5 25 25 

28 2 56 -6 -12 36 144 

27 1 27 -7 -7 49 49 

Jumlah 30 1119 17 16 425 1274 

 

Dari hasil data di atas, kemudian dicari mean dan standar deviasinya 

dengan langkah sebagai berikut: 

a. Mencari mean (rata-rata) dari variabel X 30 dikalikan f.x 

 = 
 

 = 
1119

30
 = 37,3 dibulatkan 37,3 

       

b. Mencari standar deviasi dari variabel X 

 =   ′ 2

 −    ′  2
 

 

 =  1274

30
 −   16

30
 2

 

 

=  42,46666667 − (0,533333333)2 

 

=  42,46666667 − 0,284444444 

 

=  42,18222223 

 

= 
6,494784232 
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Dari hasil di atas dapat diketahui Mx = 37,3  dan SDx = 6,494784232. 

Untuk menentukan status sosial ekonomi keluarga itu tinggi, sedang atau 

rendah dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

a. Skor lebih dari Mx + 1.SD adalah status sosial ekonomi keluarga di MIN 

Wonokarto Ngadirojo Pacitan tinggi.  

b. Skor kurang dari Mx – 1.SD adalah status sosial ekonomi keluarga di 

MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan rendah. 

c. Skor antara Mx – 1.SD sampai dengan Mx + 1.SD adalah status sosial 

ekonomi keluarga di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan sedang. 

Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1. SD = 37,3 + 1.6,494784232 

  = 37,3+  6,494784232 

  = 43,79478423 

  = 44 (dibulatkan) 

Mx – 1. SD = 37,3– 1.6,494784232 

  = 37,3– 6,494784232 

  = 30,80521577 

  = 31 (dibulatkan) 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 44 

dikategorikan status sosial ekonomi keluarga di MIN Wonokarto Ngadirojo 

Pacitan tinggi, sedangkan skor kurang dari 31 dikategorikan status sosial 

ekonomi keluarga di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan rendah, dan skor 
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antara 31-44 dikategorikan status sosial ekonomi keluarga di MIN Wonokarto 

Ngadirojo Pacitan sedang. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang status sosial ekonomi keluarga 

di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 Kategorisasi Status Sosial Ekonomi Keluarga di MIN 

Wonokarto Ngadirojo Pacitan 

No Nilai Frekuensi Persentase Kategori 

1 >44 5 16,66% Tinggi 

2 31 – 44 19 63,33% Sedang 

3 <31 6 20% Rendah 

Jumlah 30   

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan status 

sosial ekonomi keluarga di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan dalam kategori 

tinggi dengan frekuensi sebanyak 5  anak dengan persentase 13,33%, dalam 

kategori sedang dengan frekuensi 19 anak dengan persentase 63,33%, dan 

dalam kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 6 anak dengan persentase 

20%. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa status sosial 

ekonomi keluarga di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan adalah dalam 

kategori sedang dengan 30 responden. 

Adapun hasil dari pengkategorian ini secara terperinci dapat dilihat 

dalam lampiran 07. 
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2. Analisis Data tentang Kecerdasan Siswa di MIN Wonokarto Ngadirojo 

Pacitan Tahun Pelajaran 2016/2017 

Untuk mengetahui data tentang kecerdasan siswa, maka peneliti 

menggunakan angket yang diberikan kepada 30 responden, angket ini terdiri 

dari 14  soal. Setelah diketahui skor jawaban angket lalu mencari mean (My) 

dan Standar Deviasi (SD) dari data yang sudah diperoleh. Berikut tabel 

perhitungan mean dan standar deviasi. 

Tabel 4.9 Perhitungan untuk Mencari Mean dan Standar Deviasi dari 

Kecerdasan Siswa di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan  

Y F f.Y y’ f.y’ y’2
 f.y’2

 

53 1 53 9 9 81 81 

52 1 52 8 8 64 64 

51 2 102 7 14 49 194 

50 4 200 6 24 36 576 

49 3 147 5 15 25 225 

48 2 96 4 8 16 64 

47 4 188 3 12 9 144 

46 1 46 2 2 4 4 

42 3 126 1 3 1 9 

41 1 41 0 0 0 0 

39 1 39 -1 -1 1 1 

36 1 36 -2 -2 4 4 

34 1 34 -3 -3 9 9 

33 1 33 -4 -4 16 16 

32 1 32 -5 -5 25 25 

30 2 60 -6 -12 36 144 

24 1 24 -7 -7 49 49 

Jumlah 30 1309 17 61 425 1609 
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Dari hasil data di atas, kemudian dicari mean dan standar deviasinya, 

dengan langkah sebagai berikut: 

a. Mencari mean (rata-rata) dari variabelY 

  
 

 = 
1309

30
 = 43,633333333 dibulatkan 43,63 

b. Mencari standar deviasi dari variabel Y 

 =   ′ 2

 −    ′  2
 

 

 =  1609

30
 −   61

30
 2

 

 

=  53,63333333 − (2,0333333333)2 

 

=  53,63333333 − 4,134444444 

 

=  49,49888889 

 

= 
7,035544676 

 

Dari hasil di atas dapat diketahui My = 43,63 dan SDy = 7,035544676. 

Untuk menentukankecerdasan siswa/siswi itu tinggi, sedang atau rendah 

dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

a. Skor lebih dari My + 1.SD adalah kecerdasan siswa di MIN Wonokarto 

Ngadirojo Pacitan tinggi. 
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b. Skor kurang dari My – 1.SD adalah kecerdasan siswa di MIN Wonokarto 

Ngadirojo Pacitan rendah. 

c. Skor antara My – 1.SD sampai dengan My + 1.SD adalah kecerdasan 

siswa di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan sedang. 

Adapun perhitungannya adalah: 

My + 1. SD = 43,63+ 1. 7,035544676 

  = 43,63 + 7,035544676 

  = 50,66554468 

  = 51 (dibulatkan) 

My – 1. SD = 43,63 – 1. 7,035544676 

  = 43,63 – 7,035544676 

  = 36,59445532 

  = 36 (dibulatkan) 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 51 

dikategorikan kecerdasan siswa di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan tinggi, 

sedangkan skor kurang dari 36 dikategorikan kecerdasan siswa di MIN 

Wonokarto Ngadirojo Pacitan rendah, dan skor antara 36-51 dikategorikan 

kecerdasan siswa di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan sedang. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang kecerdasan siswa di MIN 

Wonokarto Ngadirojo Pacitan dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.9 Kategorisasi Kecerdasan Siswa di MIN Wonokarto Ngadirojo 

Pacitan 

No Nilai Frekuensi Persentase Kategori 

1 >51 4 13,33% Tinggi 

2 36 – 51 22 73,33% Sedang 

3 <36 7 23,33% Rendah 

Jumlah 30   

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

kecerdasan siswa di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan dalam kategori tinggi 

dengan frekuensi sebanyak  4 anak dengan persentase 13,33%, dalam kategori 

sedang dengan frekuensi 22 anak dengan persentase 73,33%, dan dalam 

kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 7 anak dengan persentase 23,33%. 

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa kecerdasan siswa di 

MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan dalam kategori sedang dengan 30 

responden. 

Adapun hasil dari pengkategorian ini secara terperinci dapat dilihat 

dalam lampiran 08. 

 

D. Analisis Hasil Penelitian 

a. UjiNormalitas 

Sebelum menggunakan rumus statistika kita perlu mengetahui 

asumsi yang digunakan dalam penggunaan rumus.Uji persyaratan ini 

berlaku untuk penggunaan rumus parametrik yang diasumsi normal yaitu 

uji normalitas.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji normalitas 
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data tentang pengaruh status sosial ekonomi keluarga terhadap kecerdasan 

siswa di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan. 

Peneliti menggunakan salah satu rumus uji normalitas yaitu 

menggunakan rumus Lillifors. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut: 

a) Merumuskan hipotesa 

Ho  :  data berdistribusi normal 

Ha  :  data tidak berdistribusi normal. 

b) Menghitung rata-rata (mean) dengan membuat tabel distribusi tunggal. 

c) Menghitung nilai frekuensi kumulatif bawah (fkb). 

d) Menghitung masing-masing frekuensi dibagi jumlah data (f/n). 

e) Menghitung masing-masing frekuensi kumulatif bawah (fkb) dibagi 

jumlah data (fkb/n). 

f) Menghitung nilai Z dengan rumus X adalah data nilai asli dan µ  adalah 

rata-rata populasi dapat ditaksir dengan menggunakan rata-rata sampel 

atau mean sedangkan � adalah simpangan baku populasi dapat ditaksir 

dengan nilai standar deviasi dari sampel. Nilai Z akan dihitung setiap 

nilai setelah diurutkan dari terkecil ke terbesar. 

g) Menghitung P ≤ Z, probabilitas dibawah nilai Z dapat dicari pada tabel 

Z yaitu dengan melihat nilai Z pada kolom 1 kemudian pada taraf 

signifikan yang terletak pada leher tabel. Untuk nilai negatiflihat 
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kolom luas diluar Z. Untuk nilai positif lihat kolom luas antara rata-

rata dengan Z+0,5. 

h) Mencari nilai L yang didapatkan dari selisih fkb/n dan P≤Z. 

i) Membandingkan angka tertinggi dari L dengan tabel Lillifors. 

j) Uji hipotesa. 

Setelah melakukan langkah-langkah di atas, didapatkan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.10 HasilUjiNormalitasVariabel X danVariabel Y 

Variabel N 
Kriteria Pengujian 

Keterangan 
LMaksimum LTabel 

Status Sosial 

Ekonomi Keluarga 

30 0,12687 0,161 Berdistribusi 

normal 

Kecerdasan Siswa 30 0.14282 0,161 Berdistribusi 

normal 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui harga Lmaksimum untuk variabel X 

dan variabel Y. Selanjutnya dikonsultasikan kepada Ltabel nilai kritis uji 

Lillifors dengan taraf signifikan 0,05%. Dari konsultasi dengan Ltabel 

diperoleh hasil bahwa untuk masing-masing variabel X dan variabel Y 

dengan sampel data sebanyak 30 siswa/siswi berdistribusi normal.Adapun 

hasil perhitungan uji normalitas rumus Lillifors secara terperinci dapat 

dilihat pada lampiran 09 untuk variabel status sosial ekonomi keluarga dan 

lampiran 10 untuk variabel kecerdasan siswa. 
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a. Analisis Data Tentang Pengaruh Status Sosial Ekonomi Keluarga 

Terhadap Kecerdasan Siswa/Siswi Kelas Atas di MIN Wonokarto 

Ngadirojo Pacitan Tahun Pelajaran 2016/2017 

Untuk menganalisis data tentang pengaruh status sosial ekonomi 

keluarga terhadap kecerdasan siswa/siswi kelas atas di MIN Wonokarto 

Ngadirojo Pacitan, peneliti menggunakan teknik perhitungan Regresi Linier 

Sederhana. Dengan rumus sebagai berikut:
36

 ŷ =  �0  +  �1  

Keterangan: 

  = variabel terikat 

  = variabel bebas �0� ��1 = konstanta 

Selanjutnya dilakukan perhitungan regresi linier sederhana. Adapun 

langkah-langkah untuk membuat persamaan regresi linier sederhana adalah 

sebagai berikut: 

a. Membuat tabel perhitungan (lampiran 11). 

b. Menghitung nilai   
  = 

 �  = 
1113

30
 = 37,1 

c. Menghitung nilai   

  = 
 �  = 

1309

30
 = 43,63333333333 

                                                           
36

 Andhita Wulansari, Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: Nadi Press,2012), 121. 
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d. Menghitung nilai 1 

1 = 
 −  �. .   2 − �. (  )2

 

 

= 
(48740) − 30. (37,1)(43,63333333333) 43447 − 30. (37,1)2

 

 

= 
48740 − 48563,8999999

43447 − 41292,3
 

 

= 
176,1000001

2154,7
 

 

= 0,08168190513 

e. Menghitung nilai 0 

0 =   − 1   
 

= 43,63333333333 − (0,08168190513)(37,1) 

 

= 43,63333333333 − 3,03039868032 

 

= 40,602934653 

f. Mendapatkan model/persamaan regresi linier sederhana   = 0 + 1  

   = 40,602934653 + 0,08168190513  
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g. Setelah menemukan model persamaan regresi linier sederhana kemudian 

melakukan uji signifikansi model dengan langkah sebagai berikut: 

1) Menghitung nilai SSR 

SSR = ( 0  + 1 )  − ( )2�  

 

= ( 40,602934653  1309 +   0,08168190513  48740) − (1309)2

30
 

 

= (53149,2414607 + 3983,43806773) − 1713481

30
 

 

= 57132,6795284 − 57116,0333333 

 

= 16,6461951 

 

2) Menghitung nilai SSE 

SSE =  2 − ( 0  +  1 ) 

 

= 58913 − ( 40,602934653  1309 +  0,08168190513   48740)  
 

= 58913 − (53149,2414607 +  3981,17605603) 

 

= 58913 − 57130,4175167 

 

= 1782,5824833 
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3) Menghitung nilai SST 

SST =  2 − ( )2�  

 

= 58913 − (1309)2

30
 

 

= 58913 − 1713481

30
 

 

= 58913 − 57116,0333333 

 

= 1796,9666667 

4) Menghitung nilai MSR 

MSR = �  

 

= 
16,6461951

1
 

 

= 16,6461951 

  

 

5) Menghitung nilai MSE 

MSE = �  
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= � − 2
 

 

= 
1782,5824833

30 − 2
 

 

= 
1782,5824833

28
 

 

= 63,6636601178 

 

1) Membuat tabel anova (Analysis of Variance)dengan hasil perhitungan 

yang telah didapatkan. 

Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Anova (Analysis of Variance) 

Sumbe

r 

Variasi 

Degree of 

Freedom (df) 

Sum of Squre (SS) 

Mean Square 

(MS) 

Regresi 1 SS Regresi (SSR) 

16,6461951 

MS Regresi 

(MSR) 

16,6461951 

Error 28 SS Error (SSE) 

1782,5824833 

MS Error (MSE) 

63,6636601178 

Total 29 SS Total (SST) 

1796,9666667 
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2) Mencari Fhitung 

�  =  

 �  = 
16,6461951

63,6636601178
 

 �  = 0,26147090929 

 

3) Mencari Ftabel 

Untuk mencari Ftabel diketahui n = 30, derajat bebas (db/df) dapat 

dicari dengan rumus db = n – nr = 30 – 2 = 28. 

Ftabel= (1;n – 2) = Ftabel= 0,05(1;30 – 2) = 0,05(1; 28) 

Dengan melihat tabel distribusi “F” pada taraf signifikansi 0,05 maka 

diperoleh angka pada tabel adalah sebesar 0,161. 

4) Kesimpulan 

Dari persamaan regresi linier sederhana di atas, maka:  

Fhitung> Ftabel yaitu 0,26147090929˃ 0,161 maka tolak H0, artinya 

variabel independent (X) yaitu status sosial ekonomi keluarga kelas 

atas secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependent (Y) 

yaitu kecerdasan siswa/siswi kelas atas. 
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5) Menghitung koefisien determinasi 

2 =  

 

= 
16,6461951

1796,966667
 

 

= 0,00926349687 

 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R
2
) di atas, 

didapatkan nilai sebesar 9,26349687%, artinya status sosial ekonomi 

keluarga kelas atas  berpengaruh 9,263496687% terhadap kecerdasan 

siswa/siswi kelas atas di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan tahun 

pelajaran 2016/2017, dan 90,73650313% sisanya dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. 

 

E. Pembahasan dan Interpretasi 

Berdasarkan tabel analisis data di atas, dapat diketahui bahwa status sosial 

ekonomi keluarga di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan dalam kategori tinggi 

dengan frekuensi sebanyak 5  anak dengan persentase 13,33%, dalam kategori 

sedang dengan frekuensi 19 anak dengan persentase 63,33%, dan dalam kategori 

rendah dengan frekuensi sebanyak 6 anak dengan persentase 20%. Dengan 

demikian secara umum dapat dikatakan bahwa status sosial ekonomi keluarga di 
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MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan Tahun Pelajaran 2016/2017 termasuk dalam 

kategori sedang dari 30 rsponden yang bernilai santara 31-44.  

Berdasarkan tabel analisis data di atas, dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan kecerdasan siswa kelas atas di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan 

dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak  4 anak dengan persentase 

13,33%, dalam kategori sedang dengan frekuensi 22 anak dengan persentase 

73,33%, dan dalam kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 7 anak dengan 

persentase 23,33%. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa 

kecerdasan siswa di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan dalam kategori sedang 

dengan 30 responden yang bernilai 36-51. 

Untuk pengajuan hipotesis tentang pengaruh status sosial ekonomi 

keluarga terhadap kecerdasan siswa di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan Tahun 

Pelajaran 2016/2017, penulis menggunakan  Ftabel= (1;n – 2) sebagai acuan. 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan rumus regresi linier sederhana 

dapat diketahui bahwa responden yang diteliti berjumlah 30 responden sehingga 

30 – 2 = 43. Dengan taraf kesalahan sebesar 5% maka diperoleh Ftabel = (1; n – 

2) = Ftabel = 0,05(1; 30 – 2) = 0,05(1; 28). Dengan melihat tabel F dapat 

diketahui nilai Ftabel = 0,161 dan analisis hipotesis diperoleh Fhitung sebesar 

0,26147090929sehingga Fhitung >Ftabel. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh antara status sosial ekonomi keluarga terhadap kecerdasan  

siswa/siswi kelas kelas atas. 
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Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R
2
), didapatkan status 

sosial ekonomi keluarga berpengaruh 9,26349687% terhadap kecerdasan 

siswa/siswi kelas atas di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan Tahun Pelajaran 

2016/2017, dan 90,73650313% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

masuk dalam penelitian ini. 

Jadi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa status sosial ekonomi 

keluarga berpengaruh terhadap kecerdasan siswa/siswi kelas atas.Hal ini berarti, 

tinggi rendahnya kecerdasan siswa/siswi kelas atas di MIN Wonokarto Ngadirojo 

Pacitan dipengaruhi oleh status sosial ekonomi keluarga.Seperti yang dijelaskan 

oleh Wahlsten dalam Sugihartono dkk, yang mengkaji pengaruh status sosial 

ekonomi (terutama penghasilan orang tua) terhadap kecerdasan menunjukkan 

bahwa perpindahan seorang anak dari keluarga sosial ekonomi rendah menuju 

sosial ekonomi tinggi berdampak pada meningkatnya IQ anak tersebut sebanyak 

12-16 poin.
37

 

  

                                                           
37

 Muhammad Irham & Novan Ardiwiyani. Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi dalam Proses 

Pembelajaran (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2015), 71. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan teknik analisis statistik 

Regresi Linier Sederhana dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Status sosial ekonomi keluarga kelas atas di MIN Wonokarto Ngadirojo 

Pacitan adalah berkategori sedang. Hal ini terbukti dari hasil penelitian, yaitu 

dalam kategori tinggi dengan persentase 13,33%  sebanyak 5 anak, dalam 

kategori sedang dengan persentase 63,33% sebanyak 19 anak, dan dalam 

kategori rendah dengan persentase 20% sebanyak 6 anak dari 30 responden. 

2. Kecerdasan siswa/siswi kelas atas di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan 

adalah berkategori sedang. Hal ini terbukti dari hasil penelitian, yaitu dalam 

kategori tinggi dengan persentase 13,33% sebanyak 4  anak, dalam kategori 

sedang dengan persentase 73,33% sebanyak 22 anak, dan dalam kategori 

rendah dengan persentase 13,33% sebanyak 4 anak dari 30 responden. 

3. Dari persamaan regresi linier sederhana, maka diperoleh Fhitung>Ftabel 

yaitu0,26147090929 ˃ 0,161 maka tolak Ho, artinya variabel independent 

(X) yaitu status sosial ekonomi kelas atas di MIN Wonokarto Ngadirojo 

Pacitan secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependent (Y) yaitu 

kecerdasan siswa kelas atas Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi 
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(R
2
), didapatkan nilai sebesar 9,26349687 artinya status sosial ekonomi 

keluarga kelas atas berpengaruh 9,26349687%   terhadap kecerdasan 

siswa/siswi kelas atas di MIN Wonokarto Ngadirojo Pacitan Tahun Pelajaran 

2016/2017, dan 90,73650313% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak masuk dalam penelitian ini. 

B. Saran 

1. Diharapkan Bapak/Ibu guru untuk lebih peduli terhadap keadaan 

siswa/siswinya karena keadaan ekonomi sangat mempengaruhi kecerdasan 

siswa/siswi.  

2. Diharapkan siswa dapat lebih giat belajar agar nilainya lebih baik lagi. 

3. Di harap pihak sekolah dapat melakukan langkah baik terhadap keadaan 

siswa/siswinya karena keadaan ekonomi sangat mempengaruhi kecerdasan 

siswa/siswi. 

4. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian yang 

sama agar memperhatikan variabel independent (variabel X) yang memiliki 

hubungan dengan kecerdasan yaitu dengan memperhatikan faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi kecerdasan siswa, seperti lingkungan sekolah dengan 

kecerdasan , lingkungan keluarga dengan kecerdasan siswa, dan lain 

sebagainya. 
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