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ABSTRAK 

 

Ekawidiyaningsih. 2018. Korelasi  antara Kondisi Ekonomi Orang Tua dan Rasa 

Percaya Diri dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas IV SDN 3 Nglaran 

Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2017/2018. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Guru MI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Ali Ba’ul Chusna, M.S.I.  

 

Kata Kunci : Kondisi Ekonomi Orang Tua, Rasa Percaya Diri, Prestasi  Belajar 

 Prestasi belajar dipengaruhi oleh banyak faktor misalnya, kondisi ekonomi 

orang tua dan rasa percaya diri siswa. Kondisi ekonomi orang tua ini dapat 

mempengaruhi pemenuhan sarana prasarana dalam hal belajar. Demikian pula dengan 

rasa percaya diri seorang siswa juga dapat mempengaruhi bagaimana proses 

belajarnya.  

Tujuan penelitian ini adalah: (1)Untuk mengetahui korelasi yang signifikan 

antara kondisi ekonomi orang tua dengan prestasi belajar siswa kelas IV SDN 3 

Nglaran Kabupaten Pacitan tahun pelajaran 2017/2018. (2)Untuk mengetahui korelasi 

yang signifikan antara rasa percaya diri  dengan prestasi belajar siswa kelas IV SDN 

3 Nglaran Kabupaten Pacitan tahun pelajaran 2017/2018. (3)Untuk mengetahui 

korelasi yang signifikan antara kondisi ekonomi orang tua dan rasa percaya diri 

dengan prestasi belajar siswa kelas IV SDN 3 Nglaran Kabupaten Pacitan tahun 

pelajaran 2017/2018. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan desain non eksperimen yaitu expost facto, yaitu penelitian sesudah 

kejadian. Adapun tehnik pegumpulan data menggunakan angket. Sedangkan tehnik 

analisis data dengan uji product Moment dan uji korelasi berganda dengan bantuan 

software SPSS Versi 16. 

Dari analisis dan penelitian dapat disimpulkan: (1)Terdapat korelasi positif 

yang signifikan antara kondisi ekonomi orang tua dengan prestasi belajar siswa kelas 

IV SDN 3 Nglaran Kabupaten Pacitan Tahun pelajaran 2017/2018, pada resiko 

kesalahan α = 5%, dengan nilai signifikasi 0,000 dan koefisien korelasi sebesar 0,793, 

yang berkategori tingkat korelasi kuat. (2)Tidak terdapat korelasi yang signifikan 

antara rasa percaya diri dengan prestasi belajar siswa kelas IV SDN 3 Nglaran 

Kabupaten Pacitan Tahun pelajaran 2017/2018, pada resiko kesalahan α = 5%, 

dengan nilai signifikasi 0,134 dan koefisien korelasi sebesar 0,406. (3)Terdapat 

korelasi positif yang signifikan antara kondisi ekonomi dan rasa percaya diri secara 

bersama-sama dengan prestasi belajar siswa kelas IV SDN 3 Nglaran Kabupaten 

Pacitan Tahun pelajaran 2017/2018 dengan koefisien korelasi 0,820, yang berkategori 

sangat kuat. Pada resiko kesalahan α = 5%, jika nilai signifikasi 0,01 dan nilai α = 

0,05, maka signifikasi of change lebih kecil dari α, sehingga Ho ditolak dan Ha 

diterima. Kontribusi atau sumbangan secara simultan variabel kondisi ekonomi dan 

rasa percaya diri dengan prestasi belajar adalah 67,2% dan 32,8% ditentukan oleh 

variabel lain misalnya, motivasi, minat dan masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kegiatan pembelajaran merupakan suatu proses transformasi pesan 

edukatif berupa materi belajar dari sumber belajar kepada pembelajar. Belajar 

adalah suatu proses dan aktivitas yang selalu dilakukan dan dialami  manusia 

sejak manusia di dalam kandungan, buaian, tumbuh berkembang dari anak-anak, 

remaja sehingga menjadi dewasa, sampai ke liang lahat, sesuai dengan prinsip 

pembelajaran sepanjang hayat.1 Menurut Abdilah, belajar adalah suatu usaha 

sadar yang dilakukan oleh individu dalam dalam perubahan tingkah laku baik 

melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek-aspek kognitif, afektif 

dan psikomotor untuk memperoleh ujian.2 

Berdasarkan konsep belajar di atas  dapat diketahui tentang prestasi 

belajar. Secara sederhana yang dimaksud prestasi belajar siswa adalah hasil yang 

diperoleh siswa dari kegiatan pembelajaran. Menurut Ahmadi prestasi belajar 

yang ingin dicapai seseorang merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang 

mempengaruhinya baik dari dalam diri (faktor internal) maupun dari luar (faktor 

                                                           
1Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 

1. 
2Helmawati, Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktis (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2014), 187.  
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eksternal) individu.3 Sedangkan menurut Dalyono, keluarga (ekonomi orang tua) 

merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi belajar, 

sedangkan menurut Fathurrohman faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

salah satunya adalah sikap siswa (percaya diri) yang mana faktor tersebut 

termasuk kedalam faktor dari dalam diri atau internal. 

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak 

kualitas manusia. Keyakinan dan harapan bahwa keluarga diandalkan sebagai 

ketahanan moral bahkan generasi bangsa.4 Salah satu komponen keluarga ialah 

orang tua. Ia dapat menjadi mitra kerja yang efektif dalam usaha-usaha 

meningkatkan keberhasilan yang lebih besar bagi anak-anaknya.5 

Perkembangan seorang anak di dalam keluarga itu sangat ditentukan oleh 

kondisi keluarga dan pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh orang tuanya. 

Sehingga di dalam kehidupan masyarakat akan kita jumpai perbedaan 

perkembangan anak yang satu dengan yang lain.6 Kondisi keluarga yang 

dimaksud salah satunya adalah keadaan ekonomi keluarga. 

Ekonomi sangat berperan dalam pendidikan. Saat ini dunia tidak hanya 

disibukkan oleh masalah-masalah politik yang membuat banyak pertentangan, 

melainkan juga masalah ekonomi atau perdagangan. Walaupun setiap keluarga 

                                                           
3 Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 

138. 
4Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 

36. 
5 J. David Smith, Sekolah Untuk Semua Teori dan Implementasi Inklusi (Bandung: Nuansa 

Sendekia, 2015), 216. 
6 Abu Ahmadi, Sosiologi Pendidikan (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), 86. 
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berusaha meningkatkan perekonomianya, namun tidak selalu berhasil dengan 

baik, karena keberhasilan ditentukan oleh banyak faktor. Akibatnya masih 

banyak keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan. Dan apabila secara 

kebetulan mereka berada di lokasi yang sama, maka terjadilah suatu desa miskin. 

Desa-desa seperti ini masih banyak di Indonesia.7 

Keadaan sosial ekonomi keluarga dapat juga berperan terhadap 

perkembangan anak-anak.8 Dalam hal ini keluarga berpartisipasi langsung 

terhadap kegiatan ekonomi.9 Orang tua yang kondisi ekonomi relatif kurang, 

boleh jadi menyebabkan anak kekurangan gizi dan kebutuhan-kebutuhan anak 

mungkin tidak terpenuhi. Selain itu, faktor kekurangan ekonomi menyebabkan 

suasana rumah menjadi muram sehingga dapat menyebabkan gairah belajar 

menurun atau berkurang. Namun, hal itu tidak mutlak terjadi. Terkadang faktor 

kesulitan ekonomi justru menjadi cambuk atau pendorong bagi anak untuk lebih 

berhasil. Sebaliknya, pada tingkat ekonomi yang berlebih, dimana semua 

kebutuhan anak dapat terpenuhi, tidak menutup kemungkinan bisa menyebabkan 

kekurangan perhatian anak terhadap kegiatan belajar, karena perhatian anak 

justru lebih tertuju pada aspek kesenangan.10 Dari paparan di atas dapat 

disimpulkan bahwa faktor ekonomi  termasuk faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi prestasi belajar. 

                                                           
7 Made Pidarta, Landasan Kependidikan (Jakarta Rineka Cipta, 2007), 240-241. 
8 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 236. 
9 Dwi Narwoko, Sosiologi Teks Pengantar & Terapan (Jakarta: Prenada Media, 2004), 277. 
10 Alex Sobur, Psikologi Umum Dalam Lintasan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 249.  
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Selain faktor ekonomi, prestasi belajar juga dipengaruhi oleh faktor 

percaya diri. Percaya diri menurut Mustari adalah keyakinan bahwa orang 

mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan 

tertentu. Percaya diri juga merupakaan keyakinan orang atas kemampuan untuk 

menghasilkan level-level yang pelaksanaanya dapat mempengaruhi kejadian-

kejadian yang berpengaruh dalam kehidupan mereka. Maka dapat dikatakan 

bahwa tujuan itu tidak akan tercapai tanpa adanya rasa percaya diri dari dirinya 

sendiri.11  

Setiap individu siswa memiliki lingkungan dan latar belakang yang 

berbeda-beda, sehingga dapat mempengaruhi kepribadian dan pembentukan 

sikap percaya diri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan rasa 

percaya diri yang dimilikinya, individu siswa akan sangat dengan mudah 

berinteraksi dengan lingkungan belajarnya. 

Kepercayaan diri itu tumbuh ketika seseorang merasa tentram, nyaman, 

yakin, dan tidak takut. Keyakinan itu tumbuh pada akar keimanan. Seseorang 

yang semulanya percaya diri pun bisa menjadi tidak percaya diri ketika ia 

melakukan suatu kesalah.12 Rasa percaya diri seseorang juga banyak dipengaruhi 

oleh tingkat kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki.  

Orang yang percaya diri adalah orang yang mandiri. Ia percaya pada 

kemampuan dan kekuatan dirinya dalam mengatasi permasalahan. Dalam 

                                                           
11 Mohamad Mustari, Nilai Karakter Refleksi Untuk Pendidikan, (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada,2014), 51. 
12 Izzatul Jannah, Percaya Diri Aja, Lagi, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), 17. 
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konteks keimanan, ia lebih sering tergantung hanya kepada Allah dan kurang 

bergantung kepada yang lain, selain Allah.13 

Selain hal di atas, percaya diri juga disebabkan oleh pengalaman yang 

pernah dialami, keberhasilan atau kegagalan dalam menyelesaikan permasalahan 

tertentu juga akan mempengaruhi konsep diri seseorang. Jika seseorang terus-

menerus menghadapi kegagalan dan tidak sabar menghadapinya, maka konsep 

diri yang dimiliki pun menjadi negatif.  Dan apabila seseorang memiliki tingkat 

kesabaran yang tinggi, maka ia akan mampu menghadapi segala pengalaman 

buruk dalam hidup dan tetap percaya diri.14 Orang yang percaya diri selalu yakin 

pada setiap tindakan yang dilakukannya, merasa bebas untuk mlakukan hal-hal 

yang sesuai dengan keinginannya dan bertanggung jawab atas yang 

dilakukannya. Tentu hal tersebut dapat menjadi pendorong dan mempermudah 

dalam proses belajarnya. 

Selain pendapat di atas, Bandura meyakini bahwa self-afficacy merupakan 

elemen kepribadian yang krusial. Self-afficacy ini merupakan keyakinan diri 

(sikap percaya diri) terhadap kemampuan sendiri untuk menampilkan tingkah 

laku yang akan mengarahkannya kepada hasil yang diharapkan.15 Kepercayaan 

diri juga berhubungan dengan pembentukan  perilaku berprestasi, seperti 

                                                           
13 Ibid, 19.  
14 Ibid, 24. 
15 Syamsu Yusuf Dan Juntika Nurihsan, Teori Kepribadian, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2008), 135. 
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meningkatkan usaha dan ketekunan.16 Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan 

bahwa rasa percaya diri siswa dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan 

suatu tujuan tertentu yakni prestasi belajar. 

Dalam proses belajar mengajar di sekolah, siswa harus dimotivasi agar 

mempunyai rasa percaya diri yang baik. Rasa percaya diri dapat dimunculkan 

dengan memberikan bantuan kepada siswa untuk menemukan kelebihan atau 

potensi yang ia miliki. Setiap manusia mendapatkan anugrah dari Tuhan berupa 

kelebihan, potensi atau kecerdasan yang sangat perlu untuk dikembangkan. Di 

sinilah dibutuhkan kedekatan, kejelian, dan kesabaran dari seorang guru untuk 

menemukan sekaligus mengembangkan kelebihan atau potensi yang dimiliki 

oleh siswa.17   

Sekolah Dasar (SD) merupakan pendidikan tingkat pertama dalam 

mempersiapkan generasi bangsa yang berkompeten. Sekolah Dasar Negeri 

(SDN) 3 Nglaran merupakan SD inti dari enam SD yang berada ditiga desa yaitu, 

desa Nglaran, desa Jetak dan desa Wonoanti. SD inti adalah salah satu SD dalam 

satu gugus SD yang dianggap paling maju, baik secara fisik, sarana-prasarana, 

ketenagaan, maupun prestasinya. Begitupun dengan SDN 3 Nglaran, sekolah ini 

memiliki jumlah siswa yang banyak dan tergolong maju apabila dibandingkan 

dengan sekolah-sekolah yang lain. 

                                                           
16 Komarudin, Psikologi Olahraga, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 72.  
17 Akhmad Muhaimmin Azzet, Urgensi Pendidikan Karakter Di Indonesia: Revitalitas 

Pendidikan Karakter Terhadap Keberhasilan Belajar Dan Kemajuan Bangsa, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013), 41. 
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Dan dari hasil observasi awal yang telah peneliti lakukan, didapatkan data 

bahwa siswa SDN 3 Nglaran berasal dari berbagai kondisi ekonomi yang 

berbeda-beda.  Selain kondisi ekonomi juga didapatkan data bahwa setiap siswa 

memiliki percaya diri yang berbeda juga. Dari kedua hal yang berbeda-beda 

tersebut dapat diketahui bahwa anak yang berasal dari ekonomi orang tua yang  

tinggi dan rasa percaya diri yang tinggi ia mendapatkan prestasi yang baik dan 

terdapat pula siswa dengan ekonomi orang tua yang rendah dan rasa percaya diri 

yang rendah ia memiliki prestasi yang kurang baik. Namun, juga ditemui anak 

yang berasal dari ekonomi orang tua yang tinggi dan percaya diri yang tinggi 

justru mereka berprestasi kurang baik ataupun ekonomi orang tua rendah dan 

percaya diri rendah tetapi ia memiliki prestasi yang baik. 

Berangkat dari fenomena yang terjadi maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Korelasi antara Kondisi Ekonomi Orang 

Tua dan Rasa Percaya Diri dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas IV SDN 3 

Nglaran Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2017/2018” dengan harapan hasil 

penelitian ini dapat menemukan inovasi-inovasi baru sehingga, dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa SDN 3 Nglaran. 
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B. Batasan Masalah  

Banyak faktor atau variabel yang dikaji untuk ditindak lanjuti dalam 

penelitian ini. Pembatasan masalah diperlukan dalam penelitian ini mengingat 

adanya keterbatasan waktu, dana, dan tenaga. Selain itu, agar penelitian in lebih 

terarah dan tidak terjadi perluasan kajian karena luasnya permasalahan yang ada. 

Penelitian ini dibatasi pada korelasi antara kondisi ekonomi orang tua dan rasa 

percaya diri dengan prestasi belajar siswa. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

ditentukan rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adakah korelasi yang signifikan antara  kondisi ekonomi orang tua dengan 

prestasi belajar siswa kelas IV SDN 3 Nglaran Kabupaten Pacitan tahun 

pelajaran 2017/2018? 

2. Adakah korelasi yang signifikan antara rasa percaya diri siswa dengan 

prestasi belajar siswa kelas IV SDN 3 Nglaran Kabupaten Pacitan tahun 

pelajaran 2017/2018? 

3. Adakah korelasi bersama yang signifikan antara kondisi ekonomi orang tua 

dengan rasa percaya diri terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SDN 3 

Nglaran Kabupaten Pacitan tahun pelajaran 2017/2018. 
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D. Tujuan penelitian  

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam proses penelitian ini 

adalah:  

1. Untuk mengetahui korelasi yang signifikan antara kondisi ekonomi orang tua 

dengan prestasi belajar siswa kelas IV SDN 3 Nglaran Kabupaten Pacitan 

tahun pelajaran 2017/2018. 

2. Untuk mengetahui korelasi yang signifikan antara rasa percaya diri  dengan 

prestasi belajar siswa kelas IV SDN 3 Nglaran Kabupaten Pacitan tahun 

pelajaran 2017/2018. 

3. Untuk mengetahui korelasi yang signifikan antara kondisi ekonomi orang tua 

dan rasa percaya diri dengan prestasi belajar siswa kelas IV SDN 3 Nglaran 

Kabupaten Pacitan tahun pelajaran 2017/2018. 

 

E. Manfaat penelitian  

1. Secara teoritis 

penelitian ini sebagai cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan intelektual keilmuan terkaid dengan kondisi ekonomi orang tua, rasa 

percaya diri dan prestasi belajar. 
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2. Secara praktis  

a. Bagi guru 

Informasi tentang hubungan ekonomi orang tua dan rasa percaya diri 

dengan prestasi belajar siswa dapat menjadi dasar dan bahan 

pertimbangan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. 

b. Bagi sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan sekolah dan 

mekanisme penanganan mngenai administrasi dan kepercayaan diri siswa 

yang dapat mempengaruhi prestasi siswa-siswa lainnya. 

c. Bagi siswa 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tentang ekonomi 

orang tua dan rasa percaya diri siswa. 

d. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan 

pengalaman dalam proses pembelajaran sehingga termotivasi untuk lebih 

meningkat kualitas diri sebagai calon pendidikan yang profesional. 

 

F. Sistematika Pembahasan  

Sebagaimana gambaran umum skripsi ini, maka dikemukakan sistem 

pembahasan sebagai berikut: Pembahasan skripsi ini terdiri dari bab yang 

sebelumnya diawali bagian-bagian formalitas meliputi halaman sampul, halaman 
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judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, abstrak, kata 

pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan lampiran. 

Bagian teks yang terisi dari lima bab dan masing-masing bab berisi sub-

sub yaitu: 

BAB I: berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

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

sistematika pembahasan.  

BAB II: berisi tentang telaah hasil penelitian terdahulu dan landasan teori. 

Terkait dengan tema penelitian dalam bab ini dipaparkan pula kerangka berfikir 

dan hipotesis. 

BAB III: berisi tentang metodologi penelitian yang mencakup rancangan 

penelitian, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, tehnik 

pengumpulan data dan tehnik analisis data yang berguna untuk menghitung data-

data yang telah diperoleh. 

BAB IV: berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang 

mencakup tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, serta 

pembahasan dan interprestasi data. 

BAB V: berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok-pokok 

permasalahan, dan saran-saran yang relevan dengan permasalahan yang ada. 

 

 



 

16 
 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, 

KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Di samping memanfaatkan berbagai teori yang relevan dengan bahasan 

ini, penulis juga melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang ada 

relevansinya dengan penelitian ini. Adapun hasil telaan hasil penelitian terdahulu 

sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wiji Susanto (S1) dengan judul skripsi 

“Pengaruh Kesenjangan Ekonomi Keluarga terhadap Perilaku Siswa di SDN 

Ketro III Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 

2016/2017.” Hasil dari penelitian ini adalah (1) Untuk variable ekonomi 

keluarga ditemukan, terdapat sebanyak 13,33% dalam kondisi ekonomi 

tinggi, 86,6% dalam kategori ekonomi keluarga sedang, dan 0% untuk 

kategori ekonomi rendah. (2) Untuk variabel perilaku, ditemukan sebesar 

13,33% dalam katerogi perilaku sangat baik, 66,66% dalam kategori baik, 

dan 20% dengan dalam kategori kurang baik. (3) Berdasarkan hasil di atas, 

diperoleh analisi data dengan fhitung sebesar 0,204 dan prosentase sebesar 

7,2357341% yang mengandung pengertian bahwa terdapat pengaruh  antara 
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ekonomi keluarga terhadap perilaku siswa di Ketro III Kecamatan Tulakan 

Kabupaten Pacitan tahun pelajaran 2016/2017, sedangkan sisanya 

dipengaruhi faktor-faktor lain.18 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Luthfiana Masruroh (S1) dengan judul skripsi 

“ Korelasi Gaya Belajar dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas VB SD 

Ma’arif Ponorogo Tahun Pelajar 2015/2016.” Hasil penelitiannya adalah (1) 

Gaya belajar siswa kelas VB SD Ma’arif Ponorogo adalah berkategori visual 

dengan presentase 20,59% sebanyaj 7 responden dari 34 responden. Kategori 

auditori dengan presentase 47,05% sebanyak 16 responden dari 34 

responden. Kategori kinestetik dengan presentase 26,47% sebanyaj 9 

responden dari 34 responden. Kategori visual auditori dengan presentase 

2,9% sebanyak 1 responden dari 34 responden. Dan kategori auditori 

kinestetik dengan presentase 2,95% sebanyak 1 responden dari 34 responden. 

(2) Prestasi belajar siswa kelas VB SD Ma’arif Ponorogo adalah kategori 

baik dengan preentase 17,64 sebanyak 6 responden dari 34 responden. 

Sedangkan kategori cukup dengan presentase 64,70% sebanyak 22 responden 

dari 34 responden dan kategori kurang 17,64% sebanyak 6 responden dari 34 

responden. (3) Terdapat korelasi antara gaya belajar dengan prestasi belajar 

siswa kelas VB SD Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016. Karena 

                                                           
18 Wiji Susanto, Pengaruh Kesenjangan Ekonomi Keluarha terhadap Perilaku Siswa di SDN 

Ketro III Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2016/2017, (skripsi IAIN 

Ponorogo 2017). 
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pada taraf signifikan 5% Qt = 0,349 dan Q0= 0,494 maka Q0 > Qt sehingga 

Ho ditolak/Ha diterima.19 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dini Anugrah Safitri dengan judul 

“Hubungan Percaya Diri dengan Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas V 

SDN Keramat Jati 19 Pagi”. Hasil penelitiannya ialah bahwa rasa percaya 

diri siswa berhubungan dengan prestasi belajarnya. Hal ini dibuktikan dari 

hasil data yang penulis oleh rumus spearman rank yang menghasilkan 

koefisien korelasi sebesar 0,460 yang menunjukkan adanya korelasi positif 

yang sedang antara rasa percaya diri dengan prestasi belajar matematika 

siswa.20 

Adapun perbedaan dan persamaan yang terdapat pada penelitian 

sebelumnya ialah; (1) Dari penelitian yang dilakukan oleh Wiji Susanto di atas 

terdapat kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang ekonomi keluarga. 

Perbedaannya adalah penelitian diatas variabel dependennya perilaku siswa 

sedangkan penelitian ini variabel dependennya adalah prestasi belajar. penelitian 

di atas menggunakan regresi sedangkan peneliti menggunakan korelasi. (2)Dari 

penelitian yang dilakukan oleh Luthfiyana Masruroh terdapat persamaan yakni 

sama-sama menggunakan penelitian korelasi dan variabel Y adalah prestasi 

belajar. Perbedaannya adalah pada variabel X yang digunakan, dalam penelitian 

                                                           
19 Luthfiyana Masruroh, Korelasi Gaya Belajar dengan Prestassi Belajar Siswa Kelas VB SD 

Ma’arif Ponorogo Tahun Pelajar 2015/2016, (skripsi STAIN Ponorogo 2016). 
20 Dini Anugrah Safitri, Hubungan Percaya Diri dengan Prestasi Belajar Matematika Siswa 

Kelas V SDN Keramat Jati 19 Pagi,  (skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015).  
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di atas dengan satu variabel sedangkan penelitian ini dengan 2 variabel. (3)Dari 

penelitian yang dilakukan oleh Dini Anugrah didapat persamaan ialah 

menggunakan metode penelitian Expost  Facto. Sedangkan Perbedaan yang 

terdapat ialah penelitian di atas menganalisis data menggunakan tehnik 

Spearman Rank sedangkan peneliti menggunakan bantuan software SPSS.  

 

B. Landasan Teori 

1. Kondisi Ekonomi Orang Tua 

a. Pengertian Ekonomi Orang tua 

Ekonomi berasal dari kata Yunani ekonomic, oikonomikos, 

oikonomia, kata oikos berarti “rumah”, “nemein” berarti mengurus, 

mengelola. Ekonomi adalah tindakan yang dilakukan manusia untuk 

mencapai kemakmuran.21 

Sedangkan pengertian ekonomi menurut para ahli ialah22: 

1) Paul A. Samuelson mengemukakan bahwa ekonomi merupakan 

cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk 

memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh 

berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh 

masyarakat. 

                                                           
21 Ahmad Syaikhudin, Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (Ponorogo: STAIN Po Press, 

2012), 7. 
22 http://www.pengertianahli.com/2013/08/pengertian-ekonomi-menurut-para-ahli.html? m=1,  

diakses 20 Maret 2018. 

http://www.pengertian/
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2) Menurut Adam Smith ekonomi adalah penyelidikan tentang 

keadaan dan sebab adanya kekayaan negara.  

3) Abraham Maslow menyatakan bahwa ekonomi ialah salah satu 

bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan 

asas kehidupan manusia melalui penggemblengan segala sumber 

ekonomi yang ada dengan berasaskan prinsip serta teori tertentu 

dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah sebuah ilmu yang 

mempelajari tentang bagaimana manusia mencukupi kebutuhan 

hidupnya yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi.  

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan “keluarga” 

adalah ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat 

mendasar di masyarakat. Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil 

di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan 

kehidupan tentram, aman, damai dan sejahtera dalam memenuhi cinta 

dan kasih sayang diantara anggotanya.23 

Ekonomi keluarga adalah suatu kajian tentang upaya manusia 

dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya melalui aktivitas-aktivitas 

yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas kebutuhan 

dan kebahagiaan bagi kehidupan  keluarganya.24Semakin banyak 

                                                           
23 Mufidah, 35. 
24 http://www.scirb.com/doc/297694243/pengertian-ekonomi-keluarga, diakses 5 Juni 2018. 

http://www.scirb.com/doc/297694243/pengertian-ekonomi-keluarga
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anggota keluarga akan semakin meningkat pula tuntutan/beban hidup 

yang harus dipenuhi. Suatu keluarga mempunyai anggota banyak 

apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapataan sudah 

pasti menimbulkan kemiskinan. Adanya perbedaan dalam ekonomi di 

antara masyarakat bukan saja merupakan sifat dasar, akan tetapi 

sangatlah penting dalam pengembangan kepribadian seseorang.25 

b. Kondisi Ekonomi Orang Tua  

Soelaiman dalam Ifdianto menyatakan bahwa dilihat dari segi 

ekonomi dalam masyarakat terdapat 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 

lapisan 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 sangat 

minim.26 

Gerungan menyatakan bahwa keadaan ekonomi keluarga 

tentulah mempunyai peranan terhadap perkembangan anak apabila kita 

                                                           
25 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,1995 ), 126. 
26 Ifdianto Anggi, “Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua terhadap Motivasi Belajar 

Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Kabila Kab. Bonebolango,” Jurnal Penelitian, (2013), 5. 

(kim.ung.ac.id/indexs.php/KIMFEB/article/download/2382/2361, diakses 6 Maret 2018). 
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pikirkan bahwa keadaan perekonomian yang cukup, lingkungan material 

yang dihadapi dalam keluarganya lebih luas, ia dapat lebih luas 

mengembangkan bermacam-macam kecakapan yang tidak didapat 

apabila tidak ada prasarananya.27 

Para pakar sosiologi mendefinisikan kondisi ekonomi dilihat 

dari segi pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan gengsi seseorang dalam 

masyarakat. Faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kondisi 

ekonomi masyarakat diantaranya: 

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 

ketrampilan). 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. 

                                                           
27 Ibid, 6.   



 

23 
 

3) Pendapatan  

Pendapatan merupakan jumlah semua pendapatan kepala keluarga 

maupun anggota lainnya yang diwujudkan dalam bentuk uang atau 

barang. Berdasarkan penggolongannya, Badan Pusat Statistik (BPS) 

membedakan pendapatan penduduk menjadi 4 golongan yaitu: 

a) Golongan pendapatan sangat tinggi, jika pendapatan rata-rata 

lebih dari Rp. 3.500.000,00 setiap bulan 

b) Golongan pendapatan tinggi, jika pendapatan rata-rata antara 

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

c) Golongan pendapatan sedang, jika pendapatan rata-rata antara 

Rp. 1.500.000,00 s/d Rp. 2.500.000,00 setiap bulan. 

d) Golongan pendapatan rendah, jika pendapatan rata-rata di 

bawah Rp. 1.500.000,00 setiap bulan.28 

Status sosial ekonomi tentu mempunyai peranan terhadap 

perkembangan anak-anaknya. Keluarga yang mempunyai status sosial 

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

pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan akan memikirkan masa depan 

anak-anaknya. Menurut Sugihartono menyatakan status sosial ekonomi 

orang tua, meliputi tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, 

penghasilan orang tua. Keluarga yang memiliki status sosial ekonomi 

                                                           
28 Endang Sri Indarwati, “Status Sosial Ekonomi dan Intensitas Komunikasi Keluarga Pada 

Ibu Rumah Tangga di Panggung Kidul Semarang Utara,” Psikologi Undip, (Online), (Http://Ejournal 

Undip.ac.id, Diakses 5 Januari 2018). 

http://ejournal/
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kurang mampu, akan cenderung untuk memikirkan bagaimana 

pemenuhan kebutuhan pokok, sehingga untuk meningkatkan 

pendidikan anak juga kurang.29 

Sedangkan menurut Ahmadi, kondisi ekonomi setiap keluarga 

ialah berbeda-beda. Dalam hal ini kondisi ekonomi keluarga 

digolongkan menjadi dua, yakni:  

1) Ekonomi yang kurang/miskin  

  Keadaan ini akan menimbulkan: 

a) Kurangnya alat-alat belajar 

b) Kurangnya biaya yang disediakan oleh orang tua 

c) Tidak mempunyai tempat belajar yang baik 

Keadaan seperti pensil, tinta, penggaris, buku tulis, buku 

pelajaran, jangka, dan lain-lain akan membentuk kelancaran dalam 

belajar. Kurangnya alat-alat itu akan menghambat kemajuan 

belajar anak. 

Faktor biaya merupakan faktor yang sangat penting karena 

belajar dan kelangsungannya sangat memerlukan biaya. Misalnya 

untuk membeli alat-alat, uang sekolah dan biaya-biaya lainnya. 

Maka keluarga yang miskin akan merasa berat untuk 

                                                           
29  Lilis Nur Chotimah, “Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua terhadap Prestasi 

Belajar Siswa (Studi Kasus Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Jember Tahun Ajaran 2016/1017),” jurnal 

pendidikan ekonomi, 1 (2017), 75, (https://journal.unej.ac.id/indexs.php. 

jpe/article/download/5004/3687,  diakses 10 Maret 2018). 

https://journal.unej.ac.id/indexs.php.%20jpe/article/download/5004/3687
https://journal.unej.ac.id/indexs.php.%20jpe/article/download/5004/3687
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mengeluarkan biaya bermacam-macam itu, karena keuangan 

dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan anak sehari-hari. 

Lebih-lebih keluarga itu dengan banyak anak, maka hal ini akan 

merasa lebih sulit lagi. 

Keluarga yang miskin juga tidak dapat menyediakan tempat 

untuk belajar  yang mewadai, di mana tempat belajar itu 

merupakan salah satu sarana terlaksananya belajar secara efisien 

dan efektif. 

2) Ekonomi yang berlebih (kaya) 

Keadaan ini sebaliknya dari keadaan yang pertama, di mana 

ekonomi keluarga berlimpah ruah. Mereka akan menjadi segan 

belajar karena ia terlalu banyak bersenang-senang. Mungkin juga 

ia dimanjakan oleh orang tuanya, orang tua tidak tahan melihat 

anaknya belajar dengan bersusah payah. Keadaan seperti ini akan 

dapat menghambat kemajuan belajar.30 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30  Abu Ahmadi dan widodo, 88-89.  
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2. Rasa Percaya Diri 

a. Pengertian percaya diri 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata diri diartikan sebagai 

orang, seseorang, tidak dengan orang lain, dipakai sebagai pelengkapan 

beberapa kata kerja untuk menyatakan bahwa penderitaannya atau 

tujuannya adalah badan sendiri.31  

Menurut Anggelis percaya diri diartikan sebagai keyakinan pada 

kemampuan diri sendiri, yang mana percaya diri itu berasal dari tekad 

pada diri sendiri untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkan dan 

dibutuhkan dalam hidup. Definisi yaang serupa dinyatakan oleh 

Liendenfield yang mendefinisikan rasa percaya diri sebagai hal yang 

lebih menekankan pada kepuasan yang dirasakan individu terhadap 

dirinya. Dengan kata lain individu yang percaya diri adalah individu 

yang percaya diri adalah individu yang merasa puas pada dirinya 

sendiri.32 

Selanjutnya Wijaya memakai kepercayaan diri sebagai kekuatan 

keyakinan mental seseorang atas kemampuan dan kondisi dirinya dan 

mempunyai pengaruh terhadap kondisi dan perkembangan kepribadian 

seseorang secara keseluruhan. Definisi yang sama dikemukakan oleh 

                                                           
31 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 

2005), 267. 
32 Nur Asiyah, “Pola Asuh Domokratis, Kepercayaan Diri, dan Kemandirian Mahasiswa 

Baru,” Psikologi Indonesia, 2 (Mei, 2013), 114, (journal.untag 

sby.ac.id/index.php/persona/article/viewfile/98/85, diakses 1 Maret 2018). 
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Hambbly yang menjelaskan bahwa suatu keyakinan terhadap diri sendiri 

sehingga mampu menangani segala sesuatu dengan tenang, tidak merasa 

inferior di hadapan siapapun dan tidak merasa canggung bila 

menghadapi orang banyak.33 

Percaya diri adalah keyakinan bahwa orang mempunyai 

kemampuan untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. 

Percaya diri juga merupakan keyakinan orang atas kemampuannya 

menghasilkan level-level pelaksanaan yang mempengaruhi kejadian-

kejadian yang mempengaruhi kehidupan mereka. Percaya diri adalah 

keyakinan bahwa orang mempunyai kemampuan untuk memutuskan 

jalannya suatu tindakan yang dituntut untuk mengurusi situasi-situasi 

yang dihadapi.34 Kepercayaan diri juga berhubungan dengan 

pembentukan perilaku berprestasi, seperti meningkatkan usaha dan 

ketekunan.35 

b. Jenis-jenis percaya diri 

Adapun karakteristik orang yang memiliki rasa percaya diri:36 

1) Berani tampil beda, seorang yang percaya diri adalah seseorang 

yang hampir pasti memahami dirinya sendiri, lebih baik dari pada 

orang lain. Ia mengerti kebutuhan-kebutuhan dirinya, mengerti 

                                                           
33 Ibid, 114. 
34 Mohamad Mustari, 51-52. 
35 Komarudin, Psikologi Olah Raga (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 72.  
36 Izzatul Jannah, 16-19.  
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keterbatasan-keterbatasannya, hingga jadilah seseorang yang berani 

tampil beda, tentunya hal positif dan tidak hanya asal beda. 

2) Berani menerima tantangan, seseorang yang percaya diri memiliki 

keyakinan akan kemampuan dirinya sehingga ia yakin bahwa ia 

akan bisa menghadapi masalah dan tantangan yang akan ia lalui. 

3) Asersif berarti tegas, mempunyai pendapat serta berani berkata 

tidak. Seseorang yang percaya diri tentu bersikap tegas, sebab ia 

berilmu. Ia tahu kapan saat untuk berkata “ya” dan kapan saat 

berkata “tidak”. 

4) Mandiri, seseorang yang percaya diri adalah seseorang yang 

mandiri. Ia percaya pada kemampuan dan kekuatan dirinya dalam 

mengatasi masalah. 

c. Faktor yang mempengaruhi percaya diri 

Berikut ini beberapa aspek yang berperan dalam mempengaruhi 

percaya diri, sehingga bisa jadi negatif dan positif.37 

1) Keluarga  

Orang tua adalah faktor yang paling penting dalam 

membangun konsep diri. Kadang kala tanpa sadar orang tua sering 

memberikan “cap” tertentu, entah itu “ cap negatif” atau “cap 

positif”.  

                                                           
37 Ibid,  22-24. 



 

29 
 

Tidak hanya secara verbal, perlakuan orang tua yang nonverbal 

(bukan kata-kata) pun sering membuat kita mengambil kesimpulan 

tertentu dari diri kita. Misalnya, orang tua yang terlalu melindungi 

anaknya (over protect) sedikit-sedikit tidak boleh, selalu dilayani, 

selalu dilindungi dan dibela meskipun salah maka anak akan 

tumbuh menjadi pribadi yang tidak mandiri dan tidak percaya pada 

kemampuan dirinya sendiri. Sebaliknya, ketika orang tua 

memperlakukan kita dengan proposional, misalnya, kapan kita 

masih ditolong, kapan kita dimotivasi untuk mengerjakan sesuatu 

sendiri, dan dipercaya ketika kita belajar melakukan sesuatu meski 

kerap kali salah, maka kita akan mengembangkan konsep diri 

positif. 

Selain orang tua, saudara kandung juga dapat mempengaruhi 

konsep diri dari seorang anak. Posisi urutan dalam keluarga juga 

akan mempengaruhi konsep diri. Anak sulung yang diberlakukan 

sebagai pemimpin bagi adik-adiknya dan mendapat kesempatan 

untuk berperan lebih dominan akan mendapat keuntungan besar 

untuk mengembangkan konsep diri yang positif. Anak bungsu boleh 

jadi akan dianggap nanak kecil oleh kakak-kakaknya, sehingga ia 

berkembang untuk lebih tidak mempercayai dirinya sendiri, sebab 

merasa kurang dipercaya. 
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2) Masyarakat  

Sejak kecil kita dituntut bertindak menurut aturan dan patokan 

yang berlaku di masyarakat. Norma masyarakat itu diteruskan 

melalui pendidikan orang tua kepada kita, lalu disiarkan melalui 

media massa, cetak dan elektronik. Ketika telivisi menyiarkan 

norma-norma pergaulan bebas seperti sekarang ini bisa jadi untuk 

teman-teman yang tidak mempunyai pegangan nilai-nilai keimanan 

dan syariat yang kuat dapat mengembangkan konsep negatif, sebab 

tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat. 

3) Sekolah  

Guru adalah sosok yang menentukan. Oleh karenanya, 

tanggapan, perlakuan, penilaian guru menjadi sangat penting bagi 

perkembangan konsep diri kita. Siswa yang sering diperlakukan 

buruk (dihukum atau ditegur di depan umum) cenderung sulit untuk 

mengembangkan percaya diri. Sebaliknya, yang sering dipuji, 

dihargai, diberi hadiah (apalagi di depan umum), akan lebih mudah 

mengembangkan konsep diri yang positif, sehingga lebih percaya 

diri. 

Selain guru, konsep diri seorang anak dapat dipengaruhi oleh 

teman sebaya. Teman menjadi faktor penting. Saat merasa tidak 

diterima oleh komunitas (kelompok) yang kita sukai maka kita akan 

merasa rendah diri sebab konsep diri kita cenderung berkembang 



 

31 
 

negatif. Akan tetapi, jika kita bisa diterima dan mendapat perlakuan 

positif dari teman-teman sebaya, hal itu akan dapat 

mengembangkan konsep diri kearah positif. 

4) Pengalaman  

Demikian juga pengalaman. Keberhasilan atau kegagalan 

kita dalam menyelesaikan permasalahan tertentu, akan 

mempengaruhi konsep diri kita. Jadi terus menerus menghadapi 

kegagalan dan tidak sabar menghadapinya maka konsep diri kita 

pun jadi negatif. 

d. Cara menumbuhkan rasa percaya diri  

Penting kiranya untuk siswa dapat menumbuhkan rasa percaya diri 

dengan beberapa cara yang dapat dilakukan oleh para siswa dalam 

menumbuhkan rasa percaya diri yaitu: 38 

1) Menerima takdir untuk berjiwa besar 

Hendaknya menjadi manusia yang selalu bersyukur atas apa 

yang telah digariskan dan tidak diperbolehkan untuk sombong. 

Sebab percaya diri itu berbeda dengan sombong. Sombong berarti 

mengecilkan orang lain dan membesarkan diri sendiri sedangkan 

percaya diri berarti memandang dirinya berkualitas dan mampu 

melaksanakan amal. 

 

                                                           
38 Ibid, 33-36 
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2) Berani berbuat kesalahaan untuk kemudian memperbaiki 

Dalam hadist qudsi, Alloh berfirman, sesungguhnya aku 

menyukai orang-orang yang bertobat. Jika anak adam tidak berbuat 

salah, maka aku (Alloh) akan menciptakan makhluk baru yang 

mereka berbuat kesalahan dan mereka bertobat. 

Dari hadist tersebut menyatakan bahwa Alloh lebih 

menghargai mereka yang berbuat kesalahan, tetapi bukan berarti 

kita tidak berhati-hati. Kita tidak boleh beralasan takut berbuat 

salah, sehingga akhirnya kita justru tidak melakukan apa-apa. 

3) Berani belajar 

Belajar sebenarnya adalah memindahkan daerah nyaman kita 

menuju daerah yang tidak nyaman. Orang yang memiliki rasa 

percaya diri akan tertantang dengan daerah ini, karena baginya, 

hasil dari ketidaknyamanan itu jauh lebih besar daripada proses saat 

ia mengalami ketidaknyamanan. 

4) Siap mengalami kekalahan 

Seorang yang percaya diri tidak akan terpusat pada 

kekalahannya tetapi berpusat pada hal-hal yang mungkin 

membawanya menuju kemenangan. Artinya, orang yang percaya 

diri tidak akan meratapi kekalahan yang dialami, dan menata 

dengan penuh semangat. 
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5) Menyukai tantangan 

Tantangan juga akan membuat seseorang relatif lebih tahan 

banting, cerdas dan senantiasa tenang dalam menghadapi segala 

sesuatu. 

3. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi  

Prestasi merupakan hasil yang dicapai seorang ketika mengerjakan 

tugas/kegiatan tertentu. Prestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu 

prestatie, kemudian dalam bahasa Indonesia, prestasi merupakan hasil 

yang telah dicapai dari yang telah dilakukan.39 

Menurut Helmawati Prestasi adalah hasil dari pembahasan 

pembelajaaran. Semua itu diperoleh dari evaluasi atau penilaian. Setiap 

orang akan memiliki hasil belajar atau prestasi yang berbeda antara satu 

dengan yang lain. Prestasi diperoleh dari hasil pembelajaran setelah 

dinilai dan dievaluasi dapat saja rendah, sedang, ataupun tinggi.40 

 

 

                                                           
39Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013),11  
40Helmawati, Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktis (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 

205. 
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Beberapa pengertian prestasi yang diungkapkan para tokoh, antara 

lain:41 

1) Sebagaimana dikutip dari Parwoto prestasi adalah hasil yang 

dicapai seseorang dalam usaha belajar sebagaimana yang 

dinyatakan dalam raport. 

2) Sebagaimana dikutip dari S. Nasution prestasi adalah kesempurnaan 

yang dicapai seseorang dalam berfikir, merasa dan berbuat. 

b. Pengertian Belajar 

Definisi belajar menurut beberapa ahli : 

1) Skiner dalam bukunya Educational psychology seperti yang dikutip 

Barlo dalam Helmawati berpendapat bahwa belajar adalah suatu 

proses adaptasi tingkah laku yang berlangsung secara progesif. 

2) Menurut Abdilah, belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan 

oleh individu dalam dalam perubahan tingkah laku baik melalui 

latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek-aspek kognitif, 

afektif dan psikomotor untuk memperoleh ujian.42 

3) Menurut W.S Winkel belajar adalah suatu efektivitas mental/psikis 

yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang 

menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan-

                                                           
41 Slamet, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 

2. 
42Helmawati, 187. 
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pemahaman, ketrampilan dan nilai sikap. Perubahan itu secara 

relatif konstant dan berbekas.43 

4) Witting dalam bukunya psychology of learning mendefinisikan 

belajar sebagai belajar ialah perubahan yang relatif menetap yang 

terjadi dalam segala macam/keseluruhan tingkah laku suatu 

organisme sebagai hasil pemahaman.44 

Menurut Slameto sebagaimana dikutip oleh Yatim Riyanto, 

prinsip belajar berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar 

ialah: 

1) Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif, 

meningkatkan minat, dan membimbing untuk mencapai tujuan 

intruksional. 

2) Belajar harus menimbulkan “reinforcement” dan motivasi yang kuat 

pada siswa untuk mencapai tujuan intruksional. 

3) Belajar perlu lingkungan yang menantang di mana anak dapat 

mengembangkan kemampuannya bereksplorasi dan belajar dengan 

efektif. 

4) Belajar perlu ada interaksi siswa dalam lingkungannya. 

 

                                                           
43Sulistyorini, Evaluasi Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Yogyakarta: Teras, 

2009), 5. 
44Mohibbin Syah, Psikologi Belajar, Edisi Revisi 5 (Jakata: Rajagrafindo Persada,   2006), 65. 
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Sesuai materi atau bahan yang harus dipelajari: 

1) Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur, 

penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah menangkap 

pengertiannya. 

2) Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai 

dengan tujuan intruksional yang harus dicapai. 

3) Belajar memerlukan sarana yang cukup sehingga siswa dapat 

belajar dengan tenang. 

4) Repetisi, dalam proses belajar perlu latihan berkali-kali agar 

pengertian/ketrampilan/sikap itu mendalam pada siswa.45 

c. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar pada umumnya berkenaan dengan aspek 

pengetahuan, sedangkan hasil belajar meliputi aspek pembentukan 

aspek watak peserta didik.46 Kata prestasi banyak digunakan diantaranya 

dalam berbagai bidang dan kegiatan antara lain dalam kesenian, 

olahraga dan pendidikan, khususnya pembelajaran. 

Menurut Sutratinah Tirtonegoro dalam Muhammad Fathurohman 

& Sulistyorini menyatakan bahwa prestasi belajar adalah penilaian hasil 

usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, 

huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah 

                                                           
45Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran Sebagai Referensi Bagi Guru/Pendidik Dalam 

Implementasi Pembelajaran yang Efektif dan Berkualitas (Jakarta: Prenada Media, 2009), 63.  
46 Zainal Arifin, 11. 
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dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar. Sedangkan 

menurut Tohirin, prestasi belajar adalah apa yang telah dicapai oleh 

setiap siswa setelah melakukan kegiatan belajar.47 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

Pencapaian prestasi belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, diantaranya ialah faktor internal dan faktor eksternal.  

1) Faktor internal  

a) Kesehatan 

Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar pengaruhnya 

terhadap kemampuan belajar. Bila seseorang selalu tidak sehat, 

sakit kepala, demam pilek, batuk dan sebagainya, dapat 

mengakibatkan tidak bergairah untuk belajar. 

Demikian pula halnya jika kesehatan rohani (jiwa) kurang 

baik, misalnya mengalami gangguan pikiran, perasaan kecewa 

akibat konflik dengan pacar, orang tua atau karena sebab 

lainnya, ini dapat mengganggu dan mengurangi semangat 

belajar. Karena itu, pemeliharaan kesehatan sangat penting bagi 

setiap orang baik fisik maupun mental, agar badan tetap kuat, 

                                                           
47Mohammad Fathurrohman dan sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta: Teras, 

2012), 119. 
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pikiran selalu segar dan bersemangat dalam melaksanakan 

kegiatan belajar.48 

b) Inteligensi dan bakat/potensi  

Aspek kejiwaaan besar pengaruhnya terhadap kemampuan 

belajar. Seseorang yang memiliki inteligensi baik umumnya 

mudah belajar dan hasilnya pun cenderung baik. Sebaliknya 

oarang yang inteligensinya rendah, cenderung mengalami 

kesukaran dalam belajar, lambat berfikir sehingga prestasi 

belajarnya pun rendah. Bakat juga besar pengaruhnya terhadap 

keberhasilan belajar.49 

c) Minat dan Motivasi  

Minat dapat timbul karena daya tarik dari luar dan juga 

datang dari hati sanubari. Timbulnya minat belajar disebabkan 

beberapa hal, antara lain karena keinginan yang kuat untk 

menaikkan martabat atau memperoleh pekerjaan yang baik 

serta ingin hidup senang dan bahagia. Minat belajar yang besar 

cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi, sedangkan minat 

rendah maka prestasi yang dihasilkan rendah.50 

 

 

                                                           
48 Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 55.  
49 Ibid, 55. 
50 Ibid, 56.  
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d) Cara belajar 

Cara belajar juga mempengaruhi pencapain hasil 

belajarnya. Belajar tanpa memperhatikan tehnik dan faktor 

fisiologis, psikologis dan ilmu kesehatan akan memperoleh 

hasil yang kurang memuaskan.51 

e) Sikap siswa 

Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif 

berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan 

cara yang relatif tetap terhadap obyek orang, barang, dan 

sebagainya, baik positif maupun negatif.  Mengingat sikap 

siswa seperti disiplin, percaya diri dan lain-lain terhadap mata 

pelajaran dapat mempengaruhi prestasi belajarnya. Perlu 

diupayakan agar tidak timbul sikap negatif siswa, guru dituntut 

untuk selalu menunjukkan sikap positif terhadap dirinya sendiri 

dan mata pelajaran.52 

2) Faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar diri) 

a) Keluarga  

Faktor orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap 

keberhasilan anak dalam belajar. Tinggi rendahnya pendidikan 

orang tua, besar kecilnya penghasilan, cukup atau kurang 

                                                           
51 Ibid, 57 
52 Mohammad Fathurrohman dan Sulistyorini, 127. 
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perhatian dan bimbingan orang tua, rukun atau tidaknya kedua 

orang tua, akrab atau tidaknya orang tua dan anak, tenang 

tidaknya situasi dalam rumah, semuanya turut mempengaruhi 

pencapaian hasil belajar anak.53 

b) Sekolah 

Keadaan sekolah tempat belajar turut mempengaruhi 

tingkat keberhasilan belajar. Kualitas guru, metode 

pengajaranya, kesesuaian kurikulum dengan kemampuan anak, 

keadaan fasilitas perlengkapan di sekolah, keadaan rungan, dan 

sebagainya, semua itu turut mempengaruhi keberhasilan belajar 

anak.54 

c) Masyarakat 

Keadaan masyarakat juga menentukan prestasi belajar. 

Bila di sekitar tempat tinggal keadaan masyarakatnya terdiri 

dari orang-orang yang berpendidikan, terutama anak-anaknya 

rata-rata bersekolah tinggi dan bermoral baik, hal ini akan 

mendorong anak lebih giat belajar.55 

 

 

 

                                                           
53 Dalyono, 58. 
54 Ibid, 58. 
55 Ibid, 29 
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d) Lingkungan sekitar 

Keadaan lingkungan tempat tinggal, juga sangat penting 

dalam mempengaruhi prestasi belajar. Keadaan lingkungan, 

bangunan rumah, suasana sekitar, keadaan lalu lintas, iklim dan 

sebagainya.56 

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi 

belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. 

e. Pengukuran prestasi belajar 

Pengukuran prestasi belajar sangatlah diperlukan dalam dunia 

pendidikan, karena dengan diketahui prestasi siswa maka diketahui pula 

kemampuan dan keberhasilan siswa dalam belajar. Untuk mengetahui 

prestasi belajar dapat dilakukan dengan cara memberikan penilaian atau 

evaluasi dengan tujuan supaya siswa mengalami perubahan secara 

positif. 

Menurut Zainal Arifin, evaluasi merupakan salah satu komponen 

penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui 

keefektifan pembelajaran.57 Penilaian merupakan suatu cara untuk 

memberikan informasi tentang hasil pengajaran yang telah disajikan. 

Pengukuran prestasi belajar tersebut dapat menggunakan suatu 

alat untuk mengevaluasi yaitu tes, yang dipakai untuk menilai hasil 

                                                           
56 Ibid, 60. 
57 Zainal Arifin, 2. 
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belajar siswa dan hasil mengajar dari pendidik. Menurut Syah untuk 

mengetahui prestasi belajar siswa dapat dilakukan dengan cara 

memberikan penilaian atau evaluasi yaitu untuk memeriksa kesesuaian 

antara apa yang diharapkan dan apa yang tercapai, hasil penilaian 

tersebut dapat digunakan untk memperbaiki dan mendekatkan tujuan 

yang diinginkan. 

4. Korelasi Ekonomi Orang Tua dan Rasa Percaya Diri dengan Prestasi 

Belajar. 

Prestasi belajar yang dicapai seseorang merupakan hasil interaksi 

berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dalam diri (faktor internal) 

maupun dari luar diri (faktor eksternal) individu. Faktor internal salah 

satunya ialah percaya diri dan faktor eksternal salah satunya ialah ekonomi 

keluarga. Faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri tapi saling berinteraksi 

secara langsung  ataupun tidak langsung dalam mencapai prestasi belajar. 

Faktor keluarga khususnya ekonomi orang tua merupakan salah satu 

faktor yang terdapat hubungan dengan prestasi belajar siswa. Menurut 

Gerungan menyatakan bahwa keadaan 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 mengembangkan 
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bermacam-macam kecakapan yang tidak didapat apabila tidak ada 

prasarananya.58 

Sedangkan faktor internal yang dapat mempengaruhi prestasi belajar 

ialah sikap siswa yang salah satuanya ialah percaya diri yang dimiliki oleh 

siswa. Seperti halnya menurut Bandura meyakini bahwa self-afficacy 

merupakan elemen kepribadian yang krusial. self-afficacy ini merupakan 

keyakinan diri (sikap percaya diri) terhadap kemampuan sendiri untuk 

menampilkan tingkah laku yang akan mengarahkannya kepada hasil yang 

diharapkan.59 Kepercayaan diri juga berhubungan dengan pembentukan  

perilaku berprestasi, seperti meningkatkan usaha dan ketekunan.60 

Peran keluarga juga sangat penting dalam mendorong dan 

memperhatikan kemajuan pendidikan siswa. Orang tua diharapkan mampu 

melakukan peranannya dengan baik, mampu mendidik, mengarahkan, 

mengerti kebutuhan anaknya, membiayai pendidikan anaknya dan 

memperhatikan perkembangan sikap anak agar berkembang secara optimal 

baik fisik maupun mental sehingga, dapat mengarahkannya kepada hasil 

yang diharapkan.61 

 

                                                           
58 Ifdianto, Pengaruh Status Sosial................., 5.  
59 Syamsu Yusuf Dan Juntika Nurihsan, Teori Kepribadian,..............,  135. 
60 Komarudin, Psikologi Olahraga (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 72.  
61Budi wulandari, Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Orang Tua Dan Sikap Siswa 

Dengan Prestasi Belajar Ssiologi Kelas XI IPS SMA NEGERI 1 WONOSARI Tahun Pelajaran 

2008/2009, (Skripsi UNS 2009). 
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C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah penelitian tersebut, maka kerangka 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Jika kondisi ekonomi orang tua dan rasa percaya diri tinggi, maka prestasi 

belajar siswa kelas IV juga baik atau meningkat. 

2. Jika kondisi ekonomi dan rasa percaya diri rendah, maka prestasi belajar 

siswa kelas IV kurang baik atau menurun. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan.62 Hipotesis penelitian ini adalah: 

Ha :  “Terdapat korelasi yang signifikan antara kondisi ekonomi orang 

   tua dan rasa percaya diri dengan prestasi belajar siswa kelas IV 

   SDN 3 Nglaran Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2017/2018” 

Ho : “Tidak terdapat korelasi yang signifikan antara kondisi ekonomi 

    orang tua dan rasa percaya diri dengan prestasi belajar siswa 

     kelas IV SDN 3 Nglaran Kabupaten Pacitan Tahun  Pelajaran 

   2017/2018” 

 

                                                           
62Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Cet.22 (Bandung: Alfabeta, 

2015), 64. 



 

45 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif, 

yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data berupa angka.63 

Penelitian ini menggunakan desain non eksperimen yaitu expost facto, yaitu 

penelitian sesudah kejadian. Penelitian ini sering disebut juga dengan after the 

fact, retrospective studi (studi penelusuran kembali). Menurut Sukardi 

sebagaimana dikutip oleh Deni Dermawan, penelitian expost facto merupakan 

penelitian yang dimana variabel-variabel bebas telah terjadi ketika peneliti mulai 

melakukan pengamatan variabel terikat dalam suatu penelitian. Dalam penelitian 

ini peneliti tidak mempunyai kontrol langsung terhadap variabel-variabel bebas 

(independent variable) karena manifestasi fenomena telah terjadi atau fenomena 

sukar dimanipulasi.64 

Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

                                                           
63 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 20.  
64 Deni Darmawan, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 

40. 
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Variabel X1 : Ekonomi Orang Tua 

Variabel X2 : Rasa Percaya Diri 

Variabel Y : Prestasi Belajar 

 

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.65 Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SDN 3 Nglaran 

Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2017/2018  yang berjumlah 15 siswa.  

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu.66 

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV 

SDN 3 Nglaran Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2017/2018 sebanyak 15 

siswa. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian populasi. 

                                                           
65Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: ALFABETA, 

2013), 80. 
66Ibid,  81. 
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Sebagaimana dirujuk dengan pendapat Suharsimi Arikunto yaitu apabila 

subjeknya kurang dari seratus, lebih baik diambil semua, sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika populasi 

lebih dari seratus, maka dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau 

lebih.67 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data tersebut menjadi 

sistematis dan dipermudah olehnya.68 Data yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Data tentang ekonomi orang tua siswa kelas IV SDN 3 Nglaran Kabupaten 

Pacitan 

2. Data tentang rasa percaya diri siswa kelas IV SDN 3 Nglaran Kabupaten 

Pacitan 

3. Data tentang prestasi belajar siswa kelas IV SDN 3 Nglaran Kabupaten 

Pacitan 

Untuk pengumpulan data tentang variable X1 dan X2 peneliti 

menggunakan angket, sedangkan untuk mengumpulkan data variabel Y peneliti 

menggunakan nilai raport yakni rata-rata dari nilai beberapa mata pelajaran 

                                                           
67Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), 120. 
68Suharsimi Arikunto, Managemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 134.  
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(MTK, B. Indonesia, IPA, PKN, IPS). Angket X1  terdiri dari 18 butir pertanyaan 

dan variabel X2 terdiri dari 25 butir pertanyaan. 

Tabel 3.1 

Tabel Instrumen Pengumpulan Data 
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Variabel 

Independen 

X1 Ekonomi 

orang tua 

Pendidikan 

orang tua 

Siswa/ 

siswi 

kelas IV 

Angket 1, 2, 6, 7, 8. 

Pekerjaan 

orang tua 

3, 4, 9, 10, 11. 

Penghasilan 

orang tua  

5, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18. 

Variabel 

Independen 

X2   rasa 

percaya diri  

Berani 

tampil beda 

Siswa/ 

siswi 

kelas IV 

Angket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7. 

Berani 

menerima 

tantangan 

8, 9, 10. 

11, 12, 13, 14, 

15, 16. 

Asertif/ 

tegas 

17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 

25. Mandiri  

Variabel 

Dependen Y 

Prestasi 

Belajar 

Rekap nilai 

rapor 

ulangan 

semester 

ganjil. 

Nilai 

ulangan 

semester 

ganjil 

Dokum

entasi 
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D. Tehnik Pengumpulan Data 

Dalam rangka memperoleh data penelitian ini tehnik yang digunakan 

peneliti dalam pengumpulan data ialah angket/kuesioner dan dokumentasi. 

1. Angket/Kuesioner 

Angket atau kuesioner merupakan tehnik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya.69 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan angket tertutup 

secara langsung artinya angket yang merupakan daftar pertanyaan diberikan 

langsung kepada siswa sebagai subyek penelitian, dan dalam pengisian 

angket, siswa diharuskan memilih jawaban yang sudah disediakan oleh 

peneliti. Jadi, cara menjawab sudah diarahkan dan kemungkinan jawabannya 

juga sudah ditetapkan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data 

tentang ekonomi orang tua (X1) dan rasa percaya diri (X2).  

Jawaban setiap item instrument menggunakan Skala Likert menpunyai 

gradasi dari sangat positif, sampai sangat negatif. Untuk keperluan analisis 

kuantitatif, jawaban itu dapat diberi skor sebagai berikut:70 

Selalu   : 4 

Sering   : 3 

Jarang   : 2 

Tidak pernah  : 1 

                                                           
69Sugiyono, 142. 
70 Ibid, 93.  
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2. Dokumentasi  

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki 

benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-

peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.71 

Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data tentang 

keadaan sekolah, keadaan siswa dan data lain yang relevan dengan 

penelitian. Tehnik ini juga digunakan untuk memperoleh data prsetasi 

belajar siswa pada hasil nilai raport semester ganjil untuk variabel (Y). 

 

E. Tehnik Analisis Data 

1. Tahap Pra Penelitian  

a. Uji validitas  

Validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu 

alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur.72 Pengujian validitas 

dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkorelasikan skor item 

pertanyaan hasil uji coba dengan skor total menggunakan metode 

korelasi product moment. Untuk memperoleh hasilnya peneliti 

menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 16. Dengan 

langkah sebaagai berikut:  

                                                           
71Suharsimi Arikumto, 201.  
72Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan 

Manual & SPSS (Jakarta: Kencana, 2013), 46.  
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1) Masuk ke program SPSS 

2) Klik variable view  

3) Klik data View pada kolom responden dan masukkan jawaban 

responden sesuai dengan kolom. 

4) Klik Analysis → corralate → bivariate 

5) Dari bivariate correlations masukkan skor jawaban dan total → 

correlations coefficient klik pearson → test of significance klik two-

tailed. 

6) Pengisian statistic, klik options kemudian pada statistic, klik 

statistic and standart devations. Pada missing value, klik exlude 

casses pairwise → klik continue. 

7) Klik ok untuk memproses data.  

Pada penelitian ini, uji validitas diberikan kepada 31 responden 

pada tanggal 24 Maret 2018, yang dilakukan di kelas V dan VI SDN 3 

Nglaran, dengan jumlah item soal sebanyak 43 butir. Angket tersebut 

digunakan untuk menguji validitas kondisi ekonomi orang tua yang 

berjumlah 18 item dan rasa percaya diri yang berjumlah 25 item. Dapat 

dilihat dilampiran 1. 

Kriteria dari validitas setiap item pertanyaan adalah apabila 

koefisien korelasi (rhitung) positif dan lebih besar atau sama dengan rtabel 

maka item tersebut dikatakan valid dan sebaliknya apabila rhitung negatif 

atau lebih kecil dari rtabel maka item tersebut dikatakan tidak valid 
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(drop). Selanjutnya apabila terdapat item-item pertanyaan yang tidak 

memenuhi kriteria validitas (tidak valid), maka item tersebut akan 

dikeluarkan dari angket.73 

Nilai rtabel  diperoleh dengan melihat pada tabel nilai r product 

moment dengan taraf signifikan α = 5%, dalam penelitian ini n adalah 

jumlah sampel sebanyak 31 siswa, sehingga diperoleh nilai rtabel ialah 

0,355. 

   Tabel 3.2 

Hasil Uji Validitas Instrument Variable Kondisi Ekonomi Orang 

Tua 

Item rhitung rtabel Keterangan 

1 0,370 0,355 Valid 

2 0,395 0,355 Valid 

3 0,498 0,355 Valid 

4 0,432 0,355 Valid 

5 0,535 0,355 Valid 

6 0,127 0,355 Tidak valid 

7 0,563 0,355 Valid 

8 0,283 0,355 Tidak valid 

9 0,364 0,355 Valid 

10 0,562 0,355 Valid 

11 0,073 0,355 Tidak Valid 

12 0,637 0,355 Valid 

13 0,008 0,355 Tidak valid 

14 0,542 0,355 Valid 

15 0,299 0,355 Tidak valid 

16 0,464 0,355 Valid 

17 0,511 0,355 Valid 

18 0,670 0,355 Valid 

 

                                                           
73 Andhita Desi Wulansari, Aplikasi Statistik Parametrik Dalam Penelitian (Yogyakarta: 

Pustaka Felicha, 2016), 95 
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Dari tabel di atas terdapat 13 item instrumen yang dinyatakan 

valid, karena nilai rhitung  ≥ rtabel. Item tersebut terdapat pada nomor 1, 2, 

3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, dan 18. Dengan demikian terdapat 5 item 

instrument yang tidak valid, karena nilai rhitung  ≤  rtabel. Item tersebut 

terdapat pada nomor 6, 8, 11, 13, dan 15. Hasil skoring uji validitas 

variabel kondisi ekonomi orang tua dapat dilihat pada lampiran 2. 

Adapun untuk mengetahui hasil penghitungan uji validitas variabel 

kondisi ekonomi orang tua dapat dilihat pada lampiran 3.  

Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Rasa Percaya Diri 

Item rhitung rtabel Keterangan 

1 0,747 0,355 Valid 

2 0,618 0,355 Valid 

3 0,080 0,355 Tidak valid 

4 0,762 0,355 Valid 

5 0,249 0,355 Tidak valid 

6 0,671 0,355 Valid  

7 0,540 0,355 Valid 

8 0,433 0,355 Valid 

9 0,582 0,355 Valid 

10 0,250 0,355 Tidak valid 

11 0,568 0,355 Valid 

12 0,756 0,355 Valid 

13 0,725 0,355 Valid 

14 0,301 0,355 Tidak valid 

15 0,384 0,355 Valid 

16 0,449 0,355 Valid 

17 0,591 0,355 Valid 

18 0,762 0,355 Valid 

19 0,463 0,355 Valid  

20 0,671 0,355 Valid 

21 -0,069 0,355 Tidak valid 

22 0,548 0,355 Valid 
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Item rhitung rtabel Keterangan 

23 0,196 0,355 Tidak valid 

24 0,524 0,355 Valid 

25 0,757 0,355 Valid 

 

Dari tabel di atas, terdapat 19 item instrumen yang valid, karena 

nilai rhitung  ≥ rtabel. Item tersebut terdapat pada nomor 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 

11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, dan 25. Dengan demikian, 

terdapat 6 item instrumen yang tidak valid, karena nilai rhitung  ≤ rtabel. 

Item tersebut ialah nomor 3, 5, 10, 14, 21, dan 23. Hasil skorsing uji 

validitas dapat dilihat pada lampiran 4. Adapaun untuk mengetahui hasil 

perhitungan uji validitas variabel rasa percaya diri dapat dilhat pada 

lampiran 5. 

b. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau 

lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukuran 

yang sama pula.74 

Untuk menguji reliabilitas instrumen, dalam penelitian ini 

dilakukan secara internal consistency, dengan cara mencobakan 

instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan 

teknik tertentu. Adapun untuk menganalis reliabilitas instrumen 

                                                           
74Syofian Siregar, Metode Penelitian...., 55.  
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menggunakan teknik Alpha Cronbach dengan bantuan program SPSS 

versi 16, dengan langkah sebagai berikut: 

1) Masuk ke program SPSS 

2) Klik variable view  

3) Klik data View pada kolom responden dan masukkan jawaban 

responden sesuai dengan kolom 

4) Klik analysis → scale → reliabillity analysis 

5) Dari reliabillity analysis masukkan skor jawaban ke item → model 

klik alpha 

6) Klik statistic, dari discriptives → klik item → klik scale → klik 

continue → ok  

 Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reabel dengan 

menggunakan tehnik ini, bila koefisien reliabilitas (r11) > 0,6.75 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Variabel Kondisi Ekonomi Orang 

Tua 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.719 18 

Dari tabel di atas, instrumen variabel kondisi orang tua dengan 

jumlah item 18 dinyatakan reliabel, karena r11 = 0,719 > 0,6. Hasil uji 

                                                           
75 Syofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan 

Perhitungan Manual dan Aplikasi Spss Versi 17 (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2014), 90. 
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reliabilitas variabel kondisi ekonomi orang tua dapat dilihat pada 

lampiran 6.  

Tabel 3.5 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Variabel Rasa Percaya Diri 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.874 25 

Dari tabel di atas, instrumen variabel rasa percaya diri dengan 

jumlah item 25 dinyatakan reliabel, karena r11 = 0,874 > 0,6. Hasil uji 

reliabilitas variabel kondisi ekonomi orang tua dapat dilihat pada 

lampiran 7.  

2. Analisis Hasil penelitian  

a. Uji Normalitas 

Sebelum menggunakan rumus statistik 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 data tentang korelasi ekonomi orang tua dan rasa percaya diri 

dengan prestasi belajar siswa kelas IV SDN III Nglaran.  
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Uji normalitas yang digunakan oleh peneliti adalah teknik Uji 

Kolmogorov Smirnov dan pengujiannya menggunakan SPSS, dengan 

langkah sebagai berikut:76 

1) Masuk ke program SPSS 

2) Klik variable view  

3) Klik data View kemudian ketikkan data Y 

4) Klik menu analysis → diescriptive statistic → explore 

5) Klik Y lalu masukkan ke dalam kotak dependent list dengan 

mengklik tanda panah 

6) Klik plots → normality plots with test → continue 

7) Klik ok 

 Kriteria dari normalitas data penelitian adalah apabila 

signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut dikatakan 

berdistribusi normal. 

b. Uji Hipotesis 

1) Rumusan 1 dan 2 

Untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2 digunakan 

analisis data kuantitatif dengan analisa korelasi product moment  

dengan menggunakan SPSS. Dengan langkah sebagai berikut: 

1) Masuk ke program SPSS 

2) Klik variable view  

                                                           
76Andhita , 51-55.  
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3) Klik data View kemudian ketik data X dan Y 

4) Klik menu analysis → correlate → pilih bivariable 

5) Sorot variable X dan Y lalu pindahkan ke kotak variable 

dengan mengklik tanda panah kemudian tandai pilihan pada 

kotak pearson, two-tailed dan flag significant correlations. 

6) Klik option dan tandai pilihan pada kotak mean and standart 

deviation, lalu klik continue. Kemudian klik OK. 

Untuk menjawab hipotesis tentang ada tidaknya hubungan 

antara ekonomi orang tua dengan prestasi dan hubungan antara rasa 

percaya diri dengan prestasi. Dengan kaidah apabila signifikasi 

lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima. Sebaliknya apabila 

signifikansi kurang dari 0,05 maka Ho ditolak. Untuk 

menginterpretasi hasil koefisien korelasi adalah sebagai berikut:77 

Tabel 3.6 

Tabel interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r 

Interval koefisien Tingkat Hubungan 

0,800 - 1,000 Sangat Kuat 

0,600 – 0,799 Kuat 

0,400 – 0,599 Cukup Kuat 

0,200 - 0,399 Rendah 

0,000 -1,999 Sangat Rendah 

 

 

 

                                                           
77 Syofian Siregar, statistik parametrik..........., 79-82. 
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2) Rumusan 3 

Adapun teknik analisis data untuk menjawab hipotesis 

menjawab rumusan masalah 3 adalah dengan analisa korelasi 

berganda (multiple correlation). Dalam mengolah data peneliti 

menggunakan bantuan program SPSS. Dengan langkah sebagai 

berikut:78 

1) Masuk ke program SPSS 

2) Klik variable view  

3) Klik data view kemudian ketikkan masing-masing data X1, X2 

dan Y 

4) Klik menu analysis kemudian pilih correlate dan pilih 

bivariable 

5) Sorot variabel X1, X2 dan Y lalu pindahkan ke kotak variabel 

dengan mengklik tanda panah kemudian tandai pilihan pada 

kotak pearson, two-tailed dan flag significant correlations 

6) Klik option dan tandai pilihan pada kotak mean and standart 

deviation, lalu klik continue. Kemudian klik OK. 

Teknik korelasi berganda (multiple correlation) yaitu nilai 

yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel 

secara bersama-sama atau lebih dengan variabel lain.79 Untuk 

                                                           
78 Andhita, 110-115. 
79 Ibid, 104. 
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mengetahui korelasi bersama dengan melakukan uji signifikan 

secara keseluruhan yakni dengan membandingkan nilai sigchange dan 

α. Resiko kesalahan α adalah 0,05. Jika sig < α, maka H0 ditolak 

dan jika sig > α, maka Ho  diterima.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 Syofian Siregar, Statistsik Parametrik....., 375.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Sejarah Singkat SDN 3 Nglaran 

SDN 3 Nglaran berdiri pada tahun 1975. Terletak di Rt 1 Rw 2 dusun 

Krajan desa Nglaran kecamatan Tulakan kabupaten Pacitan. Pertama kali 

SDN 3 Nglaran dipimpin oleh Soeyatno dari tahun 1975 hingga 1980. 

Kemudian dikepemimpinan yang kedua dipimpin oleh Sardjoe pada tahun 

1980-2003. Kemudian dipimpin oleh Siswojo pada tahun 2003-2004. Karena 

ada suatu alasan yang sangat mendesak pada tahun 2004 dipilih kembali 

kepala sekolah yaitu Parwandi yang menjabat pada tahun 2004 hingga 2012. 

Kemudian pada tahun 2012 kepala sekolah dijabat oleh Slamet hingga 

sekarang. SDN 3 Nglaran merupakan salah satu lembaga dasar yang berada 

di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  

Gambaran umum tentang SDN 3 Nglaran sebagai berikut: 

Nama : SDN 3 Nglaran 

NPSN : 20510951 

NSS : 101051210027 

Propinsi  : Jawa Timur 

Otonomi  : Pacitan 

Kecamatan : Tulakan 
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Desa  : Nglaran  

Jalan : Jl. Kroncong No. 10 

Kode pos : 63571 

Status  : Negeri 

Kelompok sekolah  : Inti 

Akreditasi  : B 

SK : 21-10-2009 

Tahun berdiri : 2-05-1975 

Kegiatam pembelajaran  : Pagi 

Bangunan sekolah  : Milik sendiri 

Luas bangunan  : 1565 M2 

Jarak ke pusat kecamatan  : 12 KM 

Jarak ke pusat Otoda : 23 KM 

Jumlah anggota rayon  : 8 Sekolah  

Organisasi penyelenggara  : Pemerintah  

2. Visi Dan Misi SDN 3 Nglaran 

a. Visi SDN 3 Nglaran  

“BERPRESTASI BERBUDAYA PENUH IMAN DAN TAQWA” 

b. Misi SDN 3 Nglaran 

1) Melakukan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan 

berkelanjutan  
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2) Menumbuhkan semangat mencintai mengembangkan serta 

melestarikan kebudayaan yang bersumber pada budaya lokal 

3) Menanamkan perilaku peduli ldi lingkungan sekolah, keluarga dan 

masyarakat 

4) Menerapkan manajemen partisipasi dengan melihatkan seluruh warga 

sekolah dan stakeholders. 

3. Keadaan Guru, Tenaga pendukung, Siswa, Sarana Prasarana dan 

Struktur Organisasi  

a. Keadaan Guru  

Para guru di SDN 3 Nglaran tahun ajaran 2017/2018 berjumlah 10 orang 

yakni terdiri dari 7 orang laki-laki dan 3 orang perempuan  yang rata-rata 

memilki jejang pendidikan S1. 

b. Tenaga Pendukung  

Keadaan tenaga pendukung atau karyawan adalah berjumlah 2 orang 

yakni 1 orang penjaga sekolah dan 1 orang pengelola perpustakaan. 

Selebihnya tentang keadaan guru dan tenaga pendukung dapat dilihat pada 

lampiran 8. 

c. Keadaan Siswa  

Siswa adalah mereka yang secara resmi menjadi siswa di SDN 3 

Nglaran dan yang terdaftar dalam buku induk sekolah. Keadaan siswa 

siswi saat peneliti melakukan penelitian pada tahun ajaran 2017/2018 

berjumlah 94 siswa. Dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Keadaan Siswa 

 

Kelas Siswa Siswi Jumlah 

1 4 10 14 

2 9 13 22 

3 7 5 12 

4 6 9 15 

5 9 4 13 

6 6 12 18 

Total 41 53 94 

 

d. Sarana dan Prasarana  

Sarana prasaran sangat berpengaruh guna terlaksananya belajar 

yang representatif, yang pada akhirnya dapat membantu output yang lebih 

baik. Adapun sarana prasarana yang tersedia di SDN 3 Nglaran yaitu 

kantor guru dilengkapi dengan meja dan kurssi tamu, ruang kelas, 

perpustakaan, toilet, ruang musik dan lapangan volly. 

e. Struktur organisasi SDN 3 Nglaran  

SDN 3 Nglaran merupakan lembaga formal untuk itu, struktur 

organisasi sangat penting keberadaannya guna mempertegas tanggung 

jawab masing-masing personil sehingga program kerja yang disusun untuk 

mencapai tujuan yang dirumuskan dapat terlaksana dengan baik. Dalam 

hal ini, kepala sekolah yang sejajar dengan komite sekolah, di bantu oleh 

unit perpustakaan, unit UKS, guru kelas, guru mata pelajaran, penjaga 

sekolah dan siswa dalam menjalankan organisasi yang langsung 
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berhubungan dengan masyarakat. Data selengkapnya dapat dilihat dalam 

lampiran 9.  

 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data tentang Kondisi Ekonomi Orang Tua Siswa Kelas IV 

SDN 3 Nglaran  

Sebagaimana dijelaskan pada paparan sebelumnya, untuk mengetahui 

data kondisi ekonomi orang tua, peneliti menggunakan angket. Angket 

tersebut diberikan kepada 15 responden. Jawaban yang diberikan responden, 

dihitung skornya dengan standar nilai. Adapun angket penelitian dapat dilihat 

lampiran 10 dan skor variabel kondisi ekonomi orang tua dapat dilihat pada 

lampiran 11. Dari hasil angket variabel kondisi ekonomi orang tua, 

selanjutnya mencari mean dan standar deviasi. Dengan menggunakan 

software SPSS versi 16. 

Tabel 4.2 

Deskriptif Statistik Data Nilai Variabel Kondisi Ekonomi Orang Tua 

 

Statistics 

Ekonomi  

N Valid 15 

Missing 0 

Mean 37.27 

Median 36.00 

Mode 35 

Std. Deviation 3.973 

Minimum 33 

Maximum 48 
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Gambar 4.1 

Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Variabel Kondisi Ekonomi Orang 

Tua 

 

Dari tabel 4.2 dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 16, 

diperoleh data variabel kondisi ekonomi orang tua, dengan mean sebesar 

37,27; median 36,00; modus 35; standar deviasi 3,973; nilai minimum 33 dan 

nilai maksimum 48. 

2. Deskripsi Data tentang Rasa Percaya Diri Siswa Kelas IV SDN 3 Nglaran  

Sebagaimana dijelaskan pada paparan sebelumnya, untuk mengetahui 

data rasa percaya diri, peneliti menggunakan angket. Angket tersebut 

diberikan kepada 15 responden. Jawaban yang diberikan responden, dihitung 

skornya dengan standar nilai. Adapun angket penelitian dapat dilihat pada 

Mean: 37,27 

Std.dev: 3,973 

N: 15 
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lampiran 10 dan skor variabel rasa percaya diri dapat dilihat pada lampiran 

12. Dari hasil angket variabel rasa percaya diri, selanjutnya mencari mean 

dan standar deviasi. Dengan menggunakan software SPSS versi 16. 

Tabel 4.3 

Deskriptif Statistik Data Nilai Variabel Rasa Percaya Diri 

 

Statistics 

PERCAYA_DIRI  

N Valid 15 

Missing 0 

Mean 55.60 

Median 55.00 

Mode 48a 

Std. Deviation 6.490 

Minimum 46 

Maximum 68 

 

 

Gambar 4.2 

Histogram distribusi frekuensi nilai variabel rasa percaya diri 

Mean: 55,6 

Std.dev: 6,49 

N: 15 
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Dari tabel 4.3 dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 16, 

diperoleh data variabel rasa percaya diri, dengan mean sebesar 55,60; median 

55,00; modus 48; standar deviasi 6,490; nilai minimum 46 dan nilai 

maksimum 68. 

3. Deskripsi Data tentang Prestasi Belajar Siswa Kelas IV SDN 3 Nglaran  

Untuk memperoleh data prestasi belajar pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PKN siswa kelas IV SDN 3 Nglaran 

tahun pelajaran 2017/2018, peneliti mengambil hasil UAS (Ulangan Akhir 

Semester). Adapun Skor rata-rata prestasi belajar Bahasa Indonesia, 

Matematika, IPA, IPS, dan PKN siswa kelas IV dapat dilihat pada lampiran 

13. Dari hasil dokumentasi variabel prestasi belajar, selanjutnya mencari 

mean dan standar deviasi. Dengan menggunakan software SPSS versi 16. 

Tabel 4.4 

Deskriptif Statistik Data Nilai Variabel Prestasi Belajar 

 

Statistics 

Prestasi  

N Valid 15 

Missing 0 

Mean 77.75 

Median 77.21 

Mode 67a 

Std. Deviation 4.493 

Minimum 67 

Maximum 87 
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Gambar 4.3 

Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Variabel Prestasi Belajar 

 

Dari tabel 4.4 dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 16, 

diperoleh data variabel rasa percaya diri, dengan mean sebesar 77,75; median 

77,21; modus 67; standar deviasi 4,493; nilai minimum 67 dan nilai 

maksimum 87. 

 

C. Analisis Data  

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data yang paling sederhana adalah membuat grafik 

distribusi frekuensi data. Mengingat kesederhanaan tersebut, pengujian 

normalitas data sangat tergantung pada kemampuan data dalam mencermati 

plotting data. Apabila jumlah data cukup banyak dan penyebarannya tidak 

Mean: 77,75 

Std.dev: 4,493 

N: 15 
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100% normal, maka kesimpulan yang ditarik kemungkinan salah. Ada 

beberapa uji statistika yang dapat digunakan untuk menguji normalitas, yaitu 

uji kolmogorov smirnov dan lilifors. Dalam pengujian ini peneliti 

menggunakan bantuan software SPSS versi !6. 

a. Uji Normalitas Data Nilai Variabel Kondisi Ekonomi Orang tua 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Normalitas Data Variabel Kondisi Ekonomi Orang Tua 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  ekonomi 

N 15 

Normal Parametersa Mean 37.27 

Std. Deviation 3.973 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .183 

Positive .183 

Negative -.141 

Kolmogorov-Smirnov Z .707 

Asymp. Sig. (2-tailed) .700 

a. Test distribution is Normal.  

   

 

Dari tabel 4.5 hasil output pada Asymp.Sig (2-tailed) diperoleh 

angka 0,700. Jika nilai signifikasi lebih besar dari α maka, data 

berdistribusi normal. Di mana α = 0,05. Karena nilai signifikasi 0,700 > 

0,05, maka dapat diartikan bahwa data variabel kondisi ekonomi orang 

tua berdistribusi normal. 
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b. Uji Normalitas Data Nilai Variabel Rasa Percaya Diri 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Normalitas Data Variabel Rasa Percaya Diri 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  percaya_diri 

N 15 

Normal Parametersa Mean 55.60 

Std. Deviation 6.490 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .131 

Positive .122 

Negative -.131 

Kolmogorov-Smirnov Z .506 

Asymp. Sig. (2-tailed) .960 

a. Test distribution is Normal. 

 

Dari tabel 4.6 hasil output pada Asymp.Sig (2-tailed) diperoleh 

angka 0,960. Jika nilai signifikasi lebih besar dari α maka, data 

berdistribusi normal. Di mana α = 0,05. Karena nilai signifikasi 0,960 > 

0,05, maka dapat diartikan bahwa data variabel rasa percaya diri 

berdistribusi normal. 

2. Uji Hipotesis  

a. Uji Product Moment 

Pengujian analisis korelasi pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode statistik dengan tehnik korelasi product moment. 

Dengan bantuan software SPSS versi 16. 
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1) Analisis Korelasi Kondisi Ekonomi Orang Tua dengan Prestasi 

Belajar Siswa Kelas IV SDN 3 Nglaran Tahun Pelajaran 2017/2018 

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui korelasi antara 

kondisi ekonomi orang tua dengan prestasi belajar siswa kelas IV SDN 

3 Nglaran. 

Hipotesis yang diajukan dalam pembahasan ini adalah berikut 

ini. 

Ha : Ada korelasi positif yang signifikan antara kondisi ekonomi orang 

tua dengan prestasi belajar siswa kelas IV SDN 3 Nglaran 

Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Ho : Tidak terdapat korelasi yang signifikan antara kondisi ekonomi 

orang tua dengan prestasi belajar siswa kelas IV SDN 3 Nglaran 

Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Berikut adalah tabel hasil uji korelasi antara kondisi ekonomi orang tua 

dengan prestasi belajar siswa kelas IV SDN 3 Nglaran Kabupaten 

Pacitan: 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Analisis Korelasi Variabel Kondisi Ekonomi Orang Tua 

dengan Prestasi Belajar Siswa 

 

Correlations 

  EKONOMI PRESTASI 

EKONOMI Pearson 

Correlation 
1 .793** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 15 15 

PRESTASI Pearson 

Correlation 
.793** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 15 15 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Dari tabel 4.7, nilai Signifikan ialah 0,000. Sehingga nilai Sig = 

0,000 < α = 0,05, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya, ada 

korelasi positif yang signifikan antara kondisi ekonomi orang tua 

dengan prestasi belajar siswa kelas IV SDN 3 Nglaran Kabupaten 

Pacitan Tahun Pelajaran 2017/2018. 

2) Analisis Korelasi Rasa Percaya Diri dengan Prestasi Belajar Siswa 

Kelas IV SDN 3 Nglaran Tahun Pelajaran 2017/2018 

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui korelasi antara 

rasa percaya diri dengan prestasi belajar siswa kelas IV SDN 3 

Nglaran. Hipotesis yang diajukan dalam pembahasan ini adalah berikut 

ini. 
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Ha : Ada korelasi positif yang signifikan antara rasa percaya diri 

dengan prestasi belajar siswa kelas IV SDN 3 Nglaran Kabupaten 

Pacitan Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Ho : Tidak terdapat korelasi yang signifikan antara rasa percaya diri 

dengan prestasi belajar siswa kelas IV SDN 3 Nglaran Kabupaten 

Pacitan Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Berikut adalah tabel hasil uji korelasi antara rasa percaya diri dengan 

prestasi belajar siswa kelas IV SDN 3 Nglaran Kabupaten Pacitan: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Analisis Korelasi Variabel Rasa Percaya Diri dengan 

Prestasi Belajar Siswa 

Correlations 

  
percaya diri prestasi belajar 

percaya diri Pearson 

Correlation 
1 .406 

Sig. (2-tailed)  .134 

N 15 15 

prestasi 

belajar 

Pearson 

Correlation 
.406 1 

Sig. (2-tailed) .134  

N 15 15 

Dari tabel 4.8, nilai Signifikan ialah 0,134. Sehingga nilai Sig = 

0,134 > α = 0,05, sehingga Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya, tidak 

terdapat korelasi yang signifikan antara rasa percaya diri dengan 

prestasi belajar siswa kelas IV SDN 3 Nglaran Kabupaten Pacitan 

Tahun Pelajaran 2017/2018. 
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b. Uji Korelasi Berganda 

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui korelasi antara 

kondisi ekonomi orang tua dan rasa percaya diri dengan prestasi belajar 

siswa kelas IV SDN 3 Nglaran. Pengujian analisis korelasi berganda pada 

penelitian ini dengan bantuan SPSS versi 6. 

Hipotesis yang diajukan dalam pembahasan ini adalah berikut ini:  

Ha : Ada korelasi positif yang signifikan antara kondisi ekonomi orang 

tua dan rasa percaya diri dengan prestasi belajar siswa kelas IV 

SDN 3 Nglaran Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Ha : Tidak terdapat korelasi positif yang signifikan antara kondisi 

ekonomi orang tua dan rasa percaya diri dengan prestasi belajar 

siswa kelas IV SDN 3 Nglaran Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 

2017/2018. 

Berikut adalah tabel hasil uji korelasi antara kondisi ekonomi orang tua 

dan rasa percaya diri dengan prestasi belajar siswa kelas IV SDN 3 

Nglaran Kabupaten Pacitan: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Analisis Korelasi Variabel Kondisi Orang Tua dan Rasa 

Percaya Diri dengan Prestasi Belajar Siswa 
Model Summary 

 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 
R 

Square 

Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .820a .672 .618 2.77844 .672 12.306 2 12 .001 

a. Predictors: (Constant), percaya diri, kondisi ekonomi 



 

76 
 

Dari tabel 4.9, diperoleh nilai Sig of Change adalah 0,001. Jika 

nilai Sig < α, maka Ho ditolak dan jika nilai Sig > α, maka Ho diterima. 

Nilai α = 0,05. Dalam penelitian ini, nilai Sig of Change adalah 0,01. 

Karena 0,01 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya, ada 

korelasi positif yang signifikan antara kondisi ekonomi orang tua dan 

rasa percaya dengan prestasi belajar siswa kelas IV SDN 3 Nglaran 

Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 

D. Interpretasi dan Pembahasan 

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati tiga hal pokok bahasan yaitu 

korelasi kondisi ekonomi orang tua dengan prestasi belajar siswa kelas IV SDN 3 

Nglaran Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2017/2018, korelasi rasa percaya diri 

dengan prestasi belajar siswa kelas IV SDN 3 Nglaran Kabupaten Pacitan Tahun 

Pelajaran 2017/2018, dan korelasi antara kondisi ekonomi orang tua dan rasa 

percaya dengan prestasi belajar siswa kelas IV SDN 3 Nglaran Kabupaten Pacitan 

Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Adapun untuk memberi interpretasi terhadap kuatnya hubungan korelasi, 

digunakan pedoman berikut ini. 
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Tabel 4.10 

Tabel Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r 

Interval koefisien Tingkat Hubungan 

0,800 - 1,000 Sangat Kuat 

0,600 – 0,799 Kuat 

0,400 – 0,599 Cukup Kuat 

0,200 - 0,399 Rendah 

0,000 -1,999 Sangat Rendah 

 

1. Korelasi Kondisi Ekonomi Orang Tua dengan Prestasi Belajar Siswa 

Kelas IV SDN 3 Nglaran Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2017/2018 

Nilai koefisien korelasi kondisi ekonomi orang tua dengan prestasi 

belajar adalah 0,793. Berdasarkan tabel 4.10, nilai koefisien korelasi tersebut 

termasuk pada kategori kuat. Angka koefisien korelasi yang positif 0,793 

menunjukkan arah hubungan yang positif pula.  Sedangkan nilai 

signifikasinya ialah 0,00 atau lebih kecil dari nilai α = 0,05, maka Ho ditolak, 

dan Ha diterima. Dengan demikian, terdapat korelasi positif yang signifikan 

antara kondisi ekonomi orang tua dengan prestasi belajar siswa.  

Sebagaimana dijelaskan dalam BAB II yang dikemukakan oleh 

Gerungan bahwa keadaan ekonomi keluarga mempunyai peranan terhadap 

perkembangan anak, salah satunya adalah dalam mengembangkan potensi-

potensinya. Dan diperkuat oleh Dalyono bahwa besar kecilnya penghasilan 

orang tua dapat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang 

searah antara kondisi ekonomi orang tua dengan prestasi belajar. Artinya, jika 
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kondisi ekonomi orang tua tinggi, maka prestasi belajar siswa juga tinggi. 

Sebaliknya, jika kondisi ekonomi rendah, maka prestasi belajar juga rendah. 

2. Korelasi Rasa Percaya Diri dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas IV SDN 

3 Nglaran Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2017/2018 

Nilai koefisiensi korelasi antara rasa percaya diri dengan prestasi 

belajar adalah 0,406. Berdasarkan tabel 4.10, nilai koefisien korelasi tersebut 

termasuki pada kategori cukup. Sedangkan nilai signifikasinya ialah 0,134 

atau lebih besar dari nilai α = 0,05, maka Ho diterima, dan Ha ditolak. 

Dengan demikian, tidak terdapat korelasi yang tidak signifikan antara rasa 

percaya diri dengan prestasi belajar siswa. 

 Sebagaimana yang dipaparkan pada BAB II yang dikemukakan oleh 

Bandura keyakinan diri terhadap kemampuan sendiri untuk menampilkan 

tingkah laku yang akan mengarahkannya kepada hasil yang diharapkan. 

Komarudin bahwa kepercayaan diri juga berhubungan dengan pembentukan 

perilaku berprestasi, seperti meningkatkan usaha dan ketekunan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi 

yang signifikan antara rasa percaya diri dengan prestasi belajar. Sehingga 

dalam hasil penelitian ini bertolak belakang dengan pendapat Komarudin, 

bahwa kepercayaan diri berhubungan dengan perilaku prestasi.  

Tidak adanya hubungan antara rasa percaya diri dengan prestasi belajar 

ini, juga diperkuat oleh pernyataan kepala sekolah SDN 3 Nglaran yaitu 

bahwa hubungan percaya diri siswa dengan prestasi itu kurang terlihat. Selain 
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itu penjelas dari wali kelas 4 yang mengatakan bahwa tingkat percaya diri 

siswa kelas 4 itu kurang terlihat, seperti halnya pada saat pembelajaran, anak 

cenderung takut apabila disuruh mengerjakan soal di papan tulis, anak 

cenderung minder apabila disuruh menjawab pertanyaan secara lisan.  

Dari kedua pernyataan di atas dapat mendukung hasil analisis antara 

rasa percaya diri dengan prestasi belajar yang diada korelasinya. Karena 

antara siswa yang memiliki prestasi tinggi dan yang rendah memiliki tingkat 

rasa percaya diri yang belum terlihat atau rendah. 

3. Korelasi antara Kondisi Ekonomi Orang Tua dan Rasa Percaya Diri 

dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas IV SDN 3 Nglaran Kabupaten 

Pacitan Tahun Pelajaran 2017/2018 

Nilai koefisien korelasi antara kondisi ekonomi orang tua dan rasa 

percaya diri dengan prestasi belajar adalah 0,820. Berdasarkan tabel 4.10, 

nilai koefisien korelasi tersebut termasuk pada kategori sangat kuat. Untuk 

pengujian hipotesis diperoleh nilai siginifikasi 0,01. Nilai α sebesar 0,05. 

Karena signifikasi kurang dari 0,05 maka Ha diterima. Dengan demikian, 

terdapat korelasi positif yang signifikan antara kondisi ekonomi orang tua 

dan rasa percaya diri secara bersama-sama dengan prestasi belajar. Adapun 

kontribusi atau sumbangan secara simultan variabel kondisi ekonomi dan rasa 

percaya diri dengan prestasi belajar adalah 67,2% dan 32,8% ditentukan oleh 

variabel lain. 
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Berdasarkan paparan yang terdapat pada BAB II, bahwa prestasi 

belajar dipengaruhi oleh dua faktor, yakni eksternal dan internal yang 

didalamnya terdapat kondisi ekonomi dan sikap percaya diri. Namun selain 

itu, ada faktor-faktor lain yang berhubungan dengan prestasi belajar seperti 

halnya motivasi dan intelegensi. 

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat korelasi 

yang signifikan antara kondisi ekonomi orang tua dan rasa percaya diri 

dengan prestasi belajar siswa kelas IV SDN 3 Nglaran Kabupaten Pacitan. 

Dari hasil penelitian di atas di peroleh hasil, antara kondisi ekonomi orang 

tua dengan prestasi belajar siswa kelas IV SDN 3 Nglaran terdapat korelasi dan 

antara rasa percaya diri dengan prestasi belajar siswa kelas IV SDN 3 Nglaran 

tidak terdapat korelasi sedangkan antara kondisi ekonomi orang tua dan rasa 

percaya diri dengan prestasi belajar siswa kelas IV SDN 3 Nglaran terdapat 

korelasi. 

Dalam penelitian ini, rasa percaya diri tidaklah berkorelasi dengan prestasi 

belajar, sesuai dengan penjelasan kepala sekolah SDN 3 Nglaran bahwa hubungan 

percaya diri siswa dengan prestasi itu kurang terlihat. Akan tetapi, jika 

dikorelasikan secara bersama antara kondisi ekonomi orang tua dan rasa percaya 

diri dengan prestasi belajar akan didapatkan adanya korelasi. Sehingga pada 

penelitian yang peneliti lakukan pada siswa kelas IV SDN 3 Nglaran, rasa percaya 

diri akan berkorelasi dengan prestasi belajar apabila didukung dengan kondisi 

ekonomi orang tua. Karena sesuai dengan hasil tanya jawab dengan wali kelas 
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bahwa sikap percaya diri siswa itu belumlah terlihat, seperti halnya pada saat 

pembelajaran, anak cenderung takut apabila disuruh mengerjakan soal di papan 

tulis, anak cenderung minder apabila disuruh menjawab pertanyaan secara lisan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari uraian analisis data, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat korelasi positif yang signifikan antara kondisi ekonomi orang tua 

dengan prestasi belajar siswa kelas IV SDN 3 Nglaran Kabupaten Pacitan 

Tahun pelajaran 2017/2018, pada resiko kesalahan α = 5%, dengan nilai 

signifikasi 0,000 dan koefisien korelasi sebesar 0,793, yang berkategori 

tingkat korelasi kuat. 

2. Tidak terdapat korelasi yang signifikan antara rasa percaya diri dengan 

prestasi belajar siswa kelas IV SDN 3 Nglaran Kabupaten Pacitan Tahun 

pelajaran 2017/2018, pada resiko kesalahan α = 5%, dengan nilai signifikasi 

0,134 dan koefisien korelasi sebesar 0,406. 

3. Terdapat korelasi positif yang signifikan antara kondisi ekonomi dan rasa 

percaya diri secara bersama-sama dengan prestasi belajar siswa kelas IV 

SDN 3 Nglaran Kabupaten Pacitan Tahun pelajaran 2017/2018 dengan 

koefisien korelasi 0,820, yang berkategori sangat kuat. Yang dikonsultasikan 

dengan nilai signifikasi of change 0,001, pada resiko kesalahan α = 5%, jika 

nilai signifikasi 0,001 dan nilai α 0,05, maka signifikasi of change lebih kecil 

dari α, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Kontribusi atau sumbangan 
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secara simultan variabel kondisi ekonomi dan rasa percaya diri dengan 

prestasi belajar adalah 67,2% dan 32,8% ditentukan oleh variabel lain. 

B. Saran  

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memiliki saran untuk 

beberapa pihak. 

1. Bagi SDN 3 Nglaran diharapkan dapat menambah kebijakan agar lebih 

meningkatkan dan menggerakkan rasa percaya diri siswa yang ada di diri 

siswa di sekolah, serta mengembangkan faktor-faktor lain baik faktor yang 

ada di dalam diri maupun faktor eksternal yang mempengaruhi. 

2. Bagi orang tua diharapkan mampu untuk memenuhi segala kebutuhan anak-

anaknya dalam hal pendidikan, sehingga dapat meningkatkan prestasi 

belajarnya. 

3. Bagi siswa agar selalu meningkatkan prestasi belajarnya dengan cara 

nenumbuhkan rasa percaya diri dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

prestasi belajar baik yang berkaitan dengan seperti faktor eksternal maupun 

faktor internal, dalam mengikuti pembelajaran di sekolah memanfaatkan 

sumber belajar yang berada di lingkungan sekolah. 
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