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ABSTRAK
Hidayana, Avita Febri. 2018. Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua dan
Fasilitas Belajar terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV di MI
Nurul Ulum Sidorejo Madiun Tahun Pelajaran 2017/2018. Skripsi. Jurusan
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan (FATIK), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
Pembimbing Kurnia Hidayati, M.Pd.
Kata Kunci: status sosial ekonomi, fasilitas belajar, dan hasil belajar
Keadaan status sosial ekonomi orang tua mempunyai peran terhadap
perkembangan anak. Adapun fasilitas belajar di kelas pun merupakan perlengkapan
yang dibutuhkan anak dalam belajar. Kedua faktor tersebut merupakan pendukung
keberhasilan belajar anak. Di lapangan ditemukan bahwa ada beberapa siswa
memiliki hasil belajar yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM). Hal
tersebut mungkin terjadi karena faktor di atas. Oleh karena itu penulis ingin
mengetahui Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua dan Fasilitas Belajar
terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV di MI Nurul Ulum Sidorejo
Madiun .
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. untuk mengetahui adakah pengaruh status
sosial ekonomi orang tua terhadap hasil belajar matematika siswa di MI Nurul Ulum
Sidorejo Madiun, 2. untuk mengetahui adakah pengaruh fasilitas belajar terhadap
hasil belajar matematika siswa di MI Nurul Ulum Sidorejo Madiun, 3. untuk
mengetahui adakah pengaruh status sosial ekonomi orang tua dan fasilitas belajar
terhadap hasil belajar matematika siswa di MI Nurul Ulum Sidorejo Madiun.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif. Adapun teknik
pengumpulan datanya menggunakan angket dan dokumentasi. Populasi dari
penelitian ini adalah siswa kelas IV MI Nurul Ulum Sidorejo Kebonsari Madiun yang
berjumlah 20 siswa. Adapun untuk teknik analisis data menggunakan Regresi Linier
Sederhana dan Regresi Berganda berbantuan program SPSS 16.0.
Berdasarkan perhitungan pada taraf signifikansi 5% menunjukkan bahwa (1)
terdapat pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap hasil belajar matematika
siswa sebesar 20,3% atau berpengaruh lemah. (2) terdapat pengaruh fasilitas belajar
terhadap hasil belajar matematika siswa sebesar 29,0% atau berpengaruh cukup. (3)
terdapat pengaruh status sosial ekonomi orang tua dan fasilitas belajar terhadap hasil
belajar matematika siswa sebesar 41,4% atau berpengaruh cukup sedangkan sisanya
dipengaruhi oleh variabel lain.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan adalah usaha menarik sesuatu di dalam manusia sebagai upaya
memberikan

pengalaman-pengalaman

belajar

terprogram

dalam

bentuk

pendidikan formal, nonformal, dan informal di sekolah, dan luar sekolah yang
berlangsung seumur hidup bertujuan optimalisasi kemampuan individu agar di
kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat.1 Undang-Undang
Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional,
Bab I Pasal 1 ayat (1) dikemukakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan
negara.2
Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur,
pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Karena itu tujuan pendidikan

1
2

Teguh Triwiyanto, Pengantar Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 23-24.
UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
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memiliki fungsi yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan
dan merupakan suatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan.3
Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun
1989 tentang sistem pendidikan nasional Bab II pasal 4 dikemukakan bahwa
pendidikan

nasional

bertujuan

mencerdaskan

kehidupan

bangsa

dan

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman
dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur,
memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani,
kepribadian yang manta dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan
dan kebangsaan.4
Berbicara tentang pendidikan pasti tidak lepas dari belajar. Belajar
merupakan proses dasar dari perkembangan hidup manusia dengan belajar,
manusia melakukan perubahan-perubahan kualitatif individu sehingga tingkah
lakunya berkembang. Semua aktivitas dan prestasi hidup manusia tidak lain
adalah hasil dari belajar. Perubahan tingkah laku dalam kegiatan belajar
disebabkan oleh pengalaman atau latihan.5
Selain itu, belajar dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan
seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu
konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan
seseorang terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap baik dalam berpikir,
3

Umar Tirtarahardja, Pengantar Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1998),37.
UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5
Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 104.
4
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merasa, maupun dalam bertindak. Perubahan perilaku ini mencakup perubahan
dalam kebiasaan (habit), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotorik).6 Jadi
belajar merupakan proses mencari ilmu yang terjadi dalam diri seseorang
melaui latihan, pembelajaran, dan lain-lain sehingga terjadi perubahan dalam
diri.7
Dalam belajar pasti memiliki tujuan dan harapan yang ingin dicapai.
Menurut Suprijono yang dikutip oleh Oemar Hamalik, tujuan belajar adalah
suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa
setelah berlangsungnya proses belajar. Tujuan belajar adalah cara yang akurat
menentukan hasil belajar.8
Hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik
yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari
kegiatan belajar. Selain itu, hasil belajar juga dapat dikatakan sebagai tingkat
keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pembelajaran di sekolah yang
dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi
pembelajaran tertentu.9
Hasil belajar peserta didik tersebut memiliki banyak faktor yang
mempengaruhinya. Diantaranya adalah faktor internal dan eksternal. Faktor
internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik sedangkan
6

Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2013), 4.
7
Suyono & Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014),
12.
8
Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 73.
9
Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran …, 5.
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faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri peserta didik. Faktor
yang berasal dari luar meliputi faktor-faktor yang berhubungan dengan
lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat serta lingkungan keluarga.10
Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama bagi perkembangan
individu. Sejak kecil anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan
keluarga.11 Lingkungan keluarga di sini adalah suasana dan keadaan keluarga
yang bermacam-macam, menentukan bagaimana dan sampai mana belajar yang
dicapai anak.12
Lingkungan keluarga memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan anak
dalam belajar. Tinggi rendahnya pendidikan orang tua, besar kecilnya
penghasilan, cukup atau kurangnya perhatian dan bimbingan itu mempengaruhi
pencapaian hasil belajar anak. Disamping itu, faktor keadaan rumah juga turut
mempengaruhi keberhasilan belajar, seperti besar kecilnya rumah tempat
tinggal, ada atau tidak peralatan/media belajar juga turut menentukan
keberhasilan seseorang.13
Kondisi ekonomi orang tua tersebut bukan hanya mempengaruhi gizi dan
kesehatan anak, tetapi juga akan mempengaruhi kesempatan dan mutu belajar.14
Menurut Muhammad Thohir yang dikutip oleh Maftukhah, menyatakan bahwa
pada umumnya anak yang berasal dari keluarga menengah ke atas lebih banyak
10

Ibid., 12.
Mahmud, Psikologi Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 362.
12
M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 104.
13
M. Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 59.
14
Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung, PT
Reamaja Rosdakarya, 2005), 48.
11
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mendapatkan pengarahan dan bimbingan yang baik dari orang tua mereka.
Anak-anak yang berlatar belakang ekonomi rendah, kurang mendapat
bimbingan dan pengarahan yang cukup dari orang tua mereka, karena orang tua
lebih memusatkan perhatiannya pada bagaimana untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari.15
Faktor internal lain yang mempengaruhi hasil belajar adalah lingkungan
sekolah salah satunya adalah fasilitas belajar. Pada sebuah kelas yang ideal, di
dalamnya harus terdapat sarana ataupun fasilitas pendukung kegiatan belajarmengajar.16 Fasilitas belajar merupakan semua perangkat peralatan, bahan, dan
perabot yang secara langsung dapat digunakan dalam proses pendidikan.17
Lengkap atau tidaknya fasilitas belajar ini membuka peluang bagi guru untuk
lebih kreatif dalam mengajar.18
Dari data hasil survei guru di Washington pada tahun 2000 yang dikutip
oleh Popi Sopiatin, menjelaskan bahwa fasilitas sekolah merupakan faktor bagi
guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar sehingga dapat menurunkan
tingkat kemangkiran siswa belajar di kelas dan dapat meningkatkan kinerja

15

Muhammad Thohir, Yoyok Soesatyo & Harti, Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua,
Literasi Ekonomi dan Percaya Diri terhadap Minat Wirausaha Siswa SMP Negeri di Kecamatan
Tenggilis Mejoyo Surabaya, Pendidikan Ekonomi, 2 (2016), 151.
16
Novan Ardy Wiyani, Manajemen Kelas (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 62.
17
Popi Sopiatin, Manajemen Belajar Berbasis Kepuasan Siswa (Bogor: Ghalia Indonesia,
2010), 73.
18
Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 184.
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siswa. Artinya, bahwa fasilitas sekolah dapat berpengaruh pada perilaku dan
sikap siswa.19
Pada penjajagan awal peneliti menemukan beberapa hal di MI Nurul Ulum
Sidorejo, beberapa tahun belakang ini jumlah siswa di MI tersebut mengalami
peningkatan serta mengalami perubahan akreditasi. Selain itu, terkait status
sosial ekonomi orang tua tepatnya di kelas IV. Sebagian status sosial ekonomi
siswa kelas IV sudah menengah ke atas, hampir semua siswa yang sudah
memiliki buku paket. Namun, pada saat guru menyuruh siswa membawa alat
untuk belajar matematika, seperti penggaris dan busur banyak siswa yang tidak
membawa dan mereka harus meminjam pada temannya. Ketidaklengkapan
peralatan belajar ini membuat suasana belajar menjadi gaduh dan anak-anak
kurang konsentrasi.
Selain itu, anak yang berasal dari orang tua yang mampu, diberikan
bimbingan yang lebih namun hasil belajarnya rendah, sementara anak-anak
yang berasal dari ekonomi rendah, kurang mendapatkan bimbingan namun
memperoleh hasil belajar yang tinggi.
Hal lainnya adalah fasilitas belajar, fasilitas belajar yang ada pun sudah
memadai seperti buku dan alat/media pembelajaran namun ketika cuaca panas
anak-anak menjadi tidak nyaman di kelas karena alat pendingin (kipas angin)
rusak. Hal ini mengakibatkan siswa kurang konsentrasi dalam belajar sehingga

19

Popi Sopiatin, Manajemen Belajar…, 97.
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rata-rata nilai matematika siswa kelas IV rendah.20 Oleh karena itu hal tersebut
perlu diteliti apakah status sosial ekonomi orang tua dan fasilitas belajar
mempengaruhi hasil belajar siswa.
Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian tentang “PENGARUH STATUS SOSIAL EKONOMI
ORANG TUA DAN FASILITAS BELAJAR TERHADAP HASIL
BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS IV DI MI NURUL ULUM
SIDOREJO MADIUN TAHUN PELAJARAN 2017/2018”.

B. Batasan Masalah
Banyak faktor-faktor atau variabel yang dapat ditindaklanjuti dalam
penelitian ini. Namun, karena luasnya bidang cakupan dan agar tidak terjadi
kerancauan dalam penelitian serta keterbatasan teori, waktu, dana, dan tenaga
yang ada maka perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam
penelitian ini adalah hasil belajar matematika siswa kelas IV di MI Nurul Ulum
Sidorejo Madiun tahun pelajaran 2017/2018.

20

Observasi dilakukan pada 11 Desember 2017, pukul 09.00 di MI Nurul Ulum Sidorejo

Madiun.

11

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan
beberapa rumusan masalah sebagai berikut.
1.

Adakah pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap hasil belajar
matematika siswa kelas IV MI Nurul Ulum Sidorejo Madiun tahun pelajaran
2017/2018?

2.

Adakah pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika siswa
kelas IV MI Nurul Ulum Sidorejo Madiun tahun pelajaran 2017/2018?

3.

Adakah pengaruh status sosial ekonomi orang tua dan fasilitas belajar
terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IV MI Nurul Ulum Sidorejo
Madiun tahun pelajaran 2017/2018?

D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah
1.

Untuk mengetahui pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap hasil
belajar matematika siswa kelas IV MI Nurul Ulum Sidorejo Madiun tahun
pelajaran 2017/2018.

2.

Untuk mengetahui pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar
matematika siswa kelas IV MI Nurul Ulum Sidorejo Madiun tahun pelajaran
2017/2018.
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3.

Untuk mengetahui pengaruh status sosial ekonomi orang tua dan fasilitas
belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IV MI Nurul Ulum
Sidorejo Madiun tahun pelajaran 2017/2018.

E. Manfaat Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik
teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah
1.

Secara Teoritis
Dari hasil penelitian ini untuk menguji dan membuktikan teori tentang
pengaruh status sosial ekonomi orang tua dan fasilitas belajar terhadap hasil
belajar matematika siswa kelas IV MI Nurul Ulum Sidorejo Madiun tahun
pelajaran 2017/2018.

2.

Secara Praktis
a. Bagi sekolah
Pengoptimalan fasilitas sekolah dengan baik sehingga guru dapat
memanfaatkan fasilitas yang tersedia serta siswa dapat meningkatkan
hasil belajar, khususnya mata pelajaran matematika.
b. Bagi guru
Hasil penelitian ini bisa memberikan masukan kepada guru untuk
memberikan bimbingan kepada siswa-siswi dan bekerja sama dengan
orang tua agar terus mengawasi dan memberikan arahan pada anak
mereka.
13

c. Bagi penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta
mendapat pengalaman praktik dalam penelitian.

F. Sistematika Pembahasan
Laporan hasil penelitian ini akan disusun menjadi tiga bagian utama, yaitu
bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Pembahasan dalam penelitian ini
penulis susun menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab.
Adapaun bentuk sistematika pembahasan dalam laporan penelitian ini adalah
sebagai berikut.
Bab pertama, tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan
sistematika pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan untuk memudahkan
dalam memaparkan data.
Bab kedua, berisi telaah hasil penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka
berpikir dan pengajuan hipotesis. Bab ini dimaksudkan sebagai acuan teori
yang digunakan untuk melakukan penelitian.
Bab ketiga, adalah metode penelitian yang meliputu rancangan penelitian,
populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data,
dan teknik analisis data.

14

Bab keempat, adalah hasil penelitian yang berisi gambaran umum lokasi
penelitian, deskripsi data, analisis data (pengajuan hipotesis), interpretasi, dan
pembahasan.
Bab kelima, adalah penutup yang berisi simpulan dan saran. Bab ini
dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti hasil
penelitian.
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BAB II
TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI,
KERANGKA BERPIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka Penelitian Terdahulu
Peneliti melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya
dengan penelitian ini. Adapun hasil telaah penelitian terdahulu sebagai berikut.
1. Penelitian yang dilakukan oleh Arum Nurlinda Sari dengan judul skripsi
“Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua dengan Hasil Belajar
Matematika Siswa Kelas III A MIN Kedungguwo Sukomoro Magetan Tahun
Pelajaran 2016/2017”. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data
menggunakan angket dan dokumentasi. Hasil penelitian tersebut adalah status
sosial ekonomi orang tua di MIN Kedungguwo Sukomoro Magetan dalam
kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 5 responden (19%), dalam
kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 17 responden (66%) dalam
kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 4 responden (15%). Sehingga
keadaan ekonomi orang tua di MIN Kedungguwo Sukomoro Magetan dalam
keadaan sedang. Kemudian hasil belajar matematika siswa kelas III A MIN
Kedungguwo Sukomoro Magetan dalam kategori baik dengan frekuensi
sebanyak 7 responden (27%), dalam kategori cukup dengan frekuensi
sebanyak 15 responden (58%) dalam kategori kurang dengan frekuensi
sebanyak 4 responden (15%). Sehingga dapat dikatakan hasil belajar
16

matematika siswa kelas III A MIN Kedungguwo Sukomoro Magetan dalam
kategori cukup. Pada taraf signifikan 5% terdapat pengaruh antara status
sosial ekonomi orang tua dengan hasil belajar matematika siswa kelas III A
MIN Kedungguwo Sukomoro Magetan dari hasil perhitungan regresi linier
sederhana yang menunjukkan pada taraf signifikan 5%, Fhitung = 56,60 dan
Ftabel = 4,26 maka Fhitung > Ftabel sehingga Ho ditolak/Ha diterima. Dengan
demikian ada pengaruh status sosial ekonomi orang tua dengan hasil belajar
matematika siswa kelas III A MIN Kedungguwo Sukomoro Magetan.21
2. Penelitian yang dilakukan oleh Evi Diana Purwanti dengan judul skripsi
“Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua dan Motivasi Belajar dengan
Hasil Belajar PAI Siswa Kelas VII MTs Ma’arif Munggung Pulung
Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017”. Pada penelitian ini teknik
pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Hasil penelitian
tersebut adalah nilai KD/koefisien determinasi yang diperoleh menggunakan
aplikasi SPSS yaitu 64,1% yang dapat diartikan bahwa variabel bebas status
sosial ekonomi orang tua (X1) memiliki pengaruh kontribusi sebesar 64,1%
terhadap variabel hasil belajar (Y). kemudian pada variabel motivasi belajar
(X2) selanjutnya nilai KD yang diperoleh adalah 19,2% yang dapat diartikan
bahwa variabel bebas motivasi belajar (X2) memiliki pengaruh kontribusi
sebesar 19,2% terhadap variabel hasil belajar (Y). Kemudian hasil
21

Arum Nurlinda Sari, “Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua dengan Hasil Belajar
Matematika Siswa Kelas III A MIN Kedungguwo Sukomoro Magetan Tahun Pelajaran 2016/2017”
(Skripsi, IAIN, Ponorogo 2017).
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pengolahan data menunjukkan bahwa R2 sebesar 0,661 nilai tersebut
menggambarkan bahwa sumbangan Variabel Independen (variabel Status
Sosial Ekonomi Orang Tua dan Motivasi Belajar) adalah sebesar 66,1% dan
sisanya 33,9% sumbangan dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam
pennelitian (variabel pengganggu atau E) sedangkan untuk nilai R sebesar
0,813 atau 81,3% berarti hubungan antara Variabel Independen dengan
Variabel Dependen dikatakan memiliki hubungan yang kuat mendekati
100%.22
3. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Raflian Giantera dengan judul skripsi
“Pengaruh Fasilitas Belajar dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar
Siswa Mata Pelajaran Peralatan Kantor pada Siswa Kelas X Program
Keahlian Administrasi Perkantoran SMK Cokroaminoto 1 Banjarnegara”.
Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan angket dan
dokumentasi. Hasil penelitian tersebut adalah nilai KD/koefisien determinasi
yang diperoleh menggunakan aplikasi SPSS yaitu 37,2% yang dapat diartikan
bahwa variabel bebas fasilitas belajar (X1) memiliki pengaruh kontribusi
37,2% terhadap variabel hasil belajar (Y). kemudian pada variabel motivasi
belajar (X2) selanjutnya nilai KD yang diperoleh adalah 13,9% yang dapat
diartikan bahwa variabel bebas motivasi belajar (X2) memiliki pengaruh
kontribusi sebesar 13,9% terhadap variabel hasil belajar (Y). Kemudian hasil
22

Evi Diana Purwanti, “Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua dan Motivasi Belajar
dengan Hasil Belajar PAI Siswa Kelas VII MTs Ma’arif Munggung Pulung Ponorogo Tahun
Pelajaran 2016/2017” (Skripsi, IAIN, Ponorogo 2017).
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pengolahan data menunjukkan bahwa R2 sebesar 0,661 nilai tersebut
menggambarkan bahwa sumbangan Variabel Independen (variabel Fasilitas
Belajar dan Motivasi Belajar) adalah sebesar 64,4% dan sisanya 30,4%
sumbangan dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam pennelitian
(variabel pengganggu atau E) sedangkan untuk nilai R sebesar 0,813 atau
81,3% berarti hubungan antara Variabel Independen dengan Variabel
Dependen dikatakan memiliki hubungan yang kuat mendekati 100%.23
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah (1) penelitian
yang berjudul “Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua dengan Hasil Belajar
Matematika Siswa Kelas III A MIN Kedungguwo Sukomoro Magetan Tahun
Pelajaran 2016/2017” penelitian tersebut mengaitkan 2 variabel yaitu antara
status sosial ekonomi dengan hasil belajar matematika, sedangkan penelitian ini
mengaitkan 3 variabel yaitu status status sosial ekonomi dan fasilitas belajar
dengan hasil belajar matematika, dalam penelitian tersebut subjek yang diteliti
adalah siswa kelas III sedangkan penelitian ini adalah siswa kelas IV. Penelitian
tersebut dan penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama menggunakan
variabel status sosial ekonomi orang tua dan hasil belajar matematika. (2)
penelitian yang berjudul “Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua dan
Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar PAI Siswa Kelas VII MTs Ma’arif
Munggung Pulung Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017” penelitian tersebut
23

Dwi Raflean Giantera, “Pengaruh Fasilitas Belajar dan Motivasi Belajar dengan Hasil
Belajar Siswa Mata Pelajaran Kantor pada Siswa Kelas X Program Keahlian Administrasi
Perkantoran SMK Cokroaminoto 1 Banjarnegara” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang 2013).
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sama-sama mengaitkan antara 3 variabel namun variabel independen penelitian
ini salah satunya adalah motivasi belajar sedangkan penelitian ini fasilitas
belajar, dalam penelitian tersebut subjek yang diteliti adalah siswa kelas VII MTs
sedangkan penelitian ini adalah siswa kelas IV MI, selain itu variabel dependen
penelitian tersebut adalah hasil belajar PAI sedangkan variabel dependen
penelitian ini adalah hasil belajar matematika. (3) penelitian yang berjudul
“Pengaruh Fasilitas Belajar dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa
Mata Pelajaran Peralatan Kantor pada Siswa Kelas X Program Keahlian
Administrasi Perkantoran SMK Cokroaminoto 1 Banjarnegara” penelitian
tersebut sama-sama mengaitkan antara 3 variabel namun variabel independen
penelitian ini salah satunya adalah motivasi belajar sedangkan penelitian ini
status sosial ekonomi orang tua, dalam penelitian tersebut subjek yang diteliti
adalah siswa kelas X SMK sedangkan penelitian ini adalah siswa kelas IV MI,
selain itu variabel dependen penelitian tersebut adalah hasil belajar peralatan
kantor sedangkan variabel dependen penelitian ini adalah hasil belajar
matematika.
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B. Landasan Teori
1. Status Ekonomi Orang tua
a. Pengertian Status Sosial Ekonomi
Status sosial adalah kedudukan seorang (individu) dalam suatu
kelompok pergaulan hidupnya.24 Sedangkan kata ekonomi berasal dari
kata Yunani oikos, yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan nomos,
atau “peraturan, aturan, hukum”, dan secara garis besar diartikan sebagai
aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.25 Jadi status sosial
ekonomi adalah kondisi yang menggambarkan kedudukan seseorang atau
keluarga dalam masyarakat berdasarkan kondisi kehidupan ekonomi atau
kekayaan.
b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Sosial Ekonomi
Kriteria sosial ekonomi dapat dilihat dari jabatan, jumlah dan sumber
pendapatan, tingkat pendidikan, agama, jenis dan luas rumah, asal
keturunan partisipasi dalam kegiatan organisasi, dan hal-hal lain yang
berkaitan dengan status sosial seseorang.26
1) Pendidikan
Dalam berbagai studi, tingkat pendidikan tertinggi yang
diperoleh seseorang digunakan sebagai indeks kedudukan sosialnya.

24
25

M. Arifin Noor, Ilmu Sosial Dasar (Bandung: CV Pustaka Setia, 1997), 155.
M. Syafiq Humaisi, Pengantar Ilmu Pengetahuan Sosial (Ponorogo: STAIN Po Press,

2012), 67.
26

Nasution, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 28.
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Korelasi antara pendidikan dan golongan sosial antara lain jika orang
tua yang berkedudukan tinggi, yang bergelar akademis, yang
memiliki pendapatan besar tinggal di rumah besar di daerah elit,
merasa dirinya termasuk golongan atas dapat diharapkan dan
diusahakan agar anaknya masuk universitas dan memperoleh gelar
akademis. Sebaliknya anak dari golongan rendah kebanyakan tidak
melanjutkan pendidikannya hingga perguruan tinggi.
2) Pekerjaan
Pekerjaan seseorang akan mempengaruhi kehidupan pribadinya,
pekerjaan yang ditekuni oleh setiap orang berbeda-beda, perbedaan
itu menyebabkan perbedaan tingkat penghasilan atau pendapatan
yang rendah sampai pada tingkat yang tinggi, tergantung pada
pekerjaan yang ditekuninya.27 Sehingga hal ini menyebabkan
perbedaan kebutuhan dan bimbingan yang diberikan kepada anak
mereka.
3) Pendapatan
Menurut Sumardi & Evers yang dikutip oleh Asli Darnis,
pendapatan adalah jumlah penghasilan riil seluruh anggota keluarga
yang disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun

27

Endang Sri Endarwati, “Status Sosial Ekonomi dan Intensitas Komunikasi Keluarga pada
Ibu Rumah Tangga di Panggung Kidul Semarang Utara”, Psikologi, 1 (April, 2005), 54.
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perorangan dalam keluarga.28 Pendapatan ini biasanya dalam bentuk
uang. Pengaruh pendapatan terhadap pendidikan yaitu semakin tinggi
pendapatan semakin lengkap pula kebutuhan dan bimbingan
pendidikan pada anak.
Pendapatan digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu :
a) Golongan pendapatan sangat tinggi, jika pendapatan rata-rata
lebih dari Rp. 3.500.000,00 perbulan
b) Golongan pendapatan tinggi, jika pendapatan rata-rata antara Rp.
2.500.000,00 s/d Rp. 3.500.000,00 perbulan
c) Golongan pendapatan sedang, jika pendapatan rata-rata di bawah
antara Rp. 1.500.000,00 s/d Rp. 2.500.000,00 perbulan
d) Golongan pendapatan rendah, jika pendapatan rata-rata di bawah
Rp. 1.500.000,00 perbulan.29
4) Keadaan rumah
Keadaan rumah juga mempengaruhi keberhasilan belajar. Besar
kecilnya rumah tempat tinggal, ada atau tidaknya peralatan atau
media belajar seperti papan tulis, gambar, peta, ada atau tidaknya
kamar, atau meja belajar, dan sebagainya, hal tersebut turut

28

Asli Darnis, “Pengaruh Perhatian dan Pendapatan Orang Tua terhadap Hasil Belajar
Ekonomi Siswa Kelas IX di SMA Negeri Sijunjun”, Pendidikan Ekonomi, 1 (2013), 15.
29
Endang Sri Endarwati, “Status Sosial Ekonomi.., 55.
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menetukan keberhasilan belajar anak.30 Jadi keadaan rumah yang
nyaman dan layak dapat meningkatkan keinginan belajar anak.
c. Penggolongan Status Sosial Ekonomi
Kondisi sosial ekonomi seseorang dibedakan menjadi beberapa kelas
yaitu
1) Kelas puncak atas: jumlahnya relatif sedikit, merupakan orang
ningrat,

mempunyai

banyak

warisan,

mempunyai

reputasi

internasional.
2) Kelas menengah atas: merupakan orang-orang kaya, tetapi bukan
orang ningrat, pemilik perusahaan, dokter, dan ahli hukum yang
kaya.
3) Kelas puncak bawah: merupakan orang-orang sukses dalam
profesinya, misalnya dokter, para ahli, profesor, pengusaha, dan
sebagainya.
4) Kelas menengah bawah: merupakan pekerjaan non manajerial,
mempunyai usaha kecil-kecilan, mempunyai rumah yang sederhana.
5) Kelas bawah atas: terdiri atas orang-orang yang berpenghasilan
relatif cukup untuk kehidupan sehari-hari, dan pada umumnya
istrinya ikut pula menambah penghasilannya. Kelas bawah atas
merupakan pula pedagang atau pengusaha ekonomi lemah, pegawai
biasa.
30

M. Dalyono, Psikologi Pendidikan …, 59.
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6) Kelas bawah rendah: terdiri dari pekerja-pekerja kasar, hidup dengan
penghasilan kurang.31
Sedangkan berkaitan dengan pendidikan, keadaan ekonomi orang tua,
digolongkan dalam:
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 peralatan seperti pensil, tinta, penggaris, dan lain-lain
akan membantu kelancaran dalam belajar. Kurangnya alat-alat
tersebut akan menghambat kemajuan belajar anak.
2) Ekonomi yang berlebihan (kaya)
Keadaan ini sebaliknya dari keadaan yang pertama, di mana
ekonomi keluarga yang berlimpah ruah. Mereka akan menjadi segan
belajar karena ia terlalu banyak bersenang-senang. Mungkin orang
tua tidak tahan melihat anaknya belajar dengan susah payah. Keadaan
ini akan menghambat kemajuan belajar anak.32

31

Anwar Prabu Mangkunegara, Perilaku Konsumen (Bandung: PT Refika Aditama, 2005),
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Ahmad Mudzakir & Joko Sutrisno, Psikologi Pendidikan (Bandung: CV Pustaka Setia,

42.
1997), 164.
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d. Pengertian Orang Tua
Keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama diperkenalkan
kepada anak. Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil yang
umumnya terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Hubungan sosial di antara
anggota keluarga relatif tetap dan didasarkan atas ikatan darah,
perkawinan dan/atau adopsi, yang dijiwai oleh suasana afeksi dan rasa
tanggung jawab dalam memelihara, merawat, dan melindungi anak.33 Jadi
ayah dan ibu dalam suatu keluarga dapat dikatakan sebagai orang tua.
Peran orang tua bagi pendidikan anak adalah memberi dasar
pendidikan, sikap, dan ketrampilan dasar, seperti pendidikan agama, budi
pekerti, sopan santun estetika, kasih sayang, dan rasa aman, dasar-dasar
untuk memenuhi peraturan-peraturan, dan menanamkan kebiasaankebiasaan. Selain itu orang tua adalah mengajarkan nilai-nilai dan tingkah
laku yang diajarkan di sekolah.34
Selain memberikan dasar pendidikan, orang tua juga berperan untuk
memenuhi kebutuhan anak mereka, seperti kebutuhan pakaian, makanan,
dan bimbingan. Menurut Nashir yang dikutip oleh Rohiniah menyebutkan
bahwa fungsi orang tua terbagi menjadi tiga cabang fungsional yaitu:
1) Fungsi ke-Tuhanan: yaitu orang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk
tidak menyia-nyiakan anak.
33
34

Nanang Purwanto, Pengantar Pendidikan (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014), 97.
Rohiniah M. Noor, Orang Tua Bijaksana Anak Bahagia (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,
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2) Fungsi Sosial: yaitu orang tua mengemban anak amanat masyarakat
dengan harapan dapat mendidik anak mereka agar berguna untuk
kepentingan masyarakat.
3) Fungsi Ekonomis: yaitu orang tua menjadikan anak sebagai tenaga
kerja yang produktif, yang menghasilkan secara ekonomis.35
Bila orang tua berperan baik dalam pendidikan, seperti menyediakan
kebutuhan dan bimbingan belajar anak, maka anak akan menunjukkan
prestasi belajar mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa status sosial
ekonomi orang tua adalah kedudukan orang tua dalam masyarakat
berdasarkan pada pendidikan dan pekerjaan disertai dengan kemampuan
orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk kemampuan
orang tua dalam hal membiayai dan menyedidikan kebutuhan belajar
anak, sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap anak.
2. Fasilitas Belajar
a. Pengertian Fasilitas Belajar
Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan
memperlancarkan suatu usaha dapat berupa benda maupun ruang.36
Fasilitas juga dapat artikan sebagai sarana yang harus tersedia untuk
memperlancar kegiatan pendidikan di sekolah. Sarana adalah semua
perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan
35
36

Teguh Triwiyanto, Pengantar Pendidikan …, 71.
B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009),
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untuk proses pendidikan di sekolah, meliputi gedung, ruang belajar,
media belajar, meja, dan kursi.37
Fasilitas atau sarana menurut Suharsini Arikunto yang dikutip oleh
B. Suryosubroto, dibedakan menjadi dua jenis:
1) Fasilitas fisik, yaitu segala sesuatu yang berupa benda atau yang
dapat dibendakan yang mempunyai peranan untuk memudahkan atau
melancarkan suatu usaha.
2) Fasilitas uang, yaitu segala sesuatu yang bersifat mempermudah
suatu kegiatan sebagai akibat bekerjanya nilai uang.38
Jadi, fasilitas belajar dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang
dapat mempermudah proses dan jalannya belajar di sekolah atau dapat
dikatakan sebagai sarana belajar.
b. Macam-Macam Fasilitas Belajar
Dalam hubungannya dengan sarana pendidikan, klasifikasi sarana
atau fasilitas belajar yaitu:
1) Ditinjau dari habis tidaknya dipakai
a) Sarana pendidikan yang habis dipakai; yaitu segala bahan atau
alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif
singkat, seperti spidol, penghapus, sapu, dan sebagainya.

37
38

Popi Sopiatin, Manajemen Belajar…, 73.
B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar …, 305.

28

b) Sarana pendidikan yang tahan lama; yaitu keseluruhan bahan
atau alat yang dapat digunakan secara terus menerus dalam
waktu yang relatif lama, seperti bangku, kursi, komputer, dan
sebagainya.39
2) Ditinjau dari bergerak tidaknya saat digunakan
a) Sarana pendidikan yang bergerak; yaitu sarana pendidikan yang
bisa digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan
pemakainya, seperti lemari, bangku, kursi, dan sebagainya.
b) Sarana pendidikan yang tidak bergerak; yaitu semua sarana
pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk
dipindahkan,

seperti

tanah,

bangunan,

sumur,

dan

lain

sebagainya.
3) Hubungannya dengan proses belajar mengajar
Dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar, ada dua
jenis sarana pendidikan. Pertama, sarana pendidikan yang secara
langsung dapat digunakan dalam proses belajar mengajar, seperti
kapur tulis, spidol, alat peraga, alat praktik, dan media/sarana
pendidikan lainnya yang digunakan guru dalam mengajar. Kedua,
sarana pendidikan yang secara tidak langsung berhubungan dengan
proses belajar mengajar, seperti lemari.40

39
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Ibrahim Bafadal, Manajemen Perlengkapan Sekolah (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 3.
Ibid., 4.
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Selain itu, Menurut The Liang Gie macam-macam fasilitas belajar
sebagai berikut.
1) Ruang atau Tempat Belajar yang Baik
Salah satu syarat untuk dapat belajar dengan sebaik-baiknya
adalah tersedianya ruang atau tempat belajar, inilah yang digunakan
oleh siswa untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Dengan
ruang atau tempat belajar yang memadai dan nyaman untuk belajar
maka siswa akan memperoleh hasil belajar yang baik. Tempat belajar
yang baik harus mempertimbangkan penerangan dan sirkulasi udara
yang baik.
a) Penerangan Cahaya
Suatu tempat belajar yang baik harus memiliki penerangan
cahaya yang cukup. Penerangan yang baik adalah penerangan
yang tidak berlebihan dan tidak kurang, melainkan memadai
untuk dapat belajar sebaik-baiknya.
b) Sirkulasi Udara
Tempat belajar hendaknya di usahakan memiliki sirkulasi
udara yang baik, yaitu bisa keluar dan masuk dari dua arah.
Karena dengan tanpa adanya sirkulasi udara yang baik maka

30

akan membuat tempat belajar pengab dan akan membuat siswa
kurang maksimal dalam kegiatan balajar mengajar. 41
2) Perabotan Belajar yang Lengkap
Dalam hal ini perabotan yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar
mengajar yang baik, diantaranya yaitu meja belajar, kursi belajar, dan
lemari buku serta kemungkinan perabotan lain yang diperlukan untuk
menunjang kegiatan belajar mengajar.
3) Perlengkapan Belajar yang Efisien
Perlengkapan belajar adalah sebagai bagian dari sistem yang
harus ada agar kesatuan sistem kegiatan dapat terlaksana dengan
sempurna dan terarah ke tujuan yang dilakukan. Kekurangan alat,
ketiadaan atau kurang tepat alat yang dipergunakan akan mengurangi
sempurnannya efisiensi maupun efektivitas kegiatan atau bahkan
berhenti sama sekali. Syarat yang lain dalam kegiatan belajar
mengajar yaitu buku-buku pegangan. Buku-buku pegangan yang
dimaksud di sini adalah buku-buku pelajaran yang dapat menunjang
pemahaman siswa dalam menerima penjelasan dari guru.42
Untuk menghasilkan prestasi akademik siswa yang tinggi maka,
diperlukan fasilitas sekolah bermutu yang kaitannya dengan ruang
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The Liang Gie, Cara Belajar yang Efisien (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press,
2002), 33-54.
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Ibid.
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kelas tempat di mana siswa melaksanakan proses belajar mengajar.
Fasilitas tersebut antara lain.
1)

Kualitas udara dalam ruangan

2)

Ventilasi udara

3)

Suhu ruangan

4)

Pencahayaan

5)

Kualitas dan usia bangunan

6)

Ukuran sekolah dan ukuran kelas.43
Agar proses belajar berjalan dengan baik maka, ruang kelas

harus memenuhi syarat berikut.
1) Ruang harus berjendela, ventilasi cukup, udara segar dapat
masuk ruangan, sinar dapat menerangi ruangan.
2) Dinding harus putih bersih, tidak terlihat kotor.
3) Lantai tidak becek, licin, atau kotor.
4) Keadaan gedung harus jauh dari keramaian sehingga anak
mudah konsentrasi dalam belajar.44
c. Fungsi Fasilitas Belajar
Fasilitas belajar mempunyai fungsi yang cukup penting dalam
kegiatan belajar. Dengan adanya fasilitas belajar, maka kegiatan belajar
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akan menjadi lebih mudah dan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya
hambatan dalam belajar.
Menurut Mudhoffir yang dikutip oleh Lukman Sunadi “fungsi
fasilitas belajar adalah untuk menunjang dan menggalakkan kegiatan
program pusat sumber belajar agar semua kegiatan tersebut dapat berjalan
dengan efisien”. Adanya fasilitas yang baik, sumber-sumber belajar
seolah-olah memiliki kekuatan. Semua peralatan dapat berdaya guna dan
siswa semakin rajin serta akan tekun belajar dengan fasilitas yang ada.45
3. Hasil Belajar
a. Pengertian Hasil Belajar
Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan
sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep,
pemahaman atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan seseorang
terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap baik dalam berpikir,
merasa, maupun dalam bertindak.46 Belajar merupakan tindakan dan
perilaku siswa yang komplek. Sebagai tindakan maka belajar hanya
dialami oleh siswa sendiri. Tindakan belajar tentang suatu hal tersebut

Lukman Sunadi, “Pengaruh Motivasi Belajar dan Pemanfaatan Fasilitas Belajar terhadap
Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI IPS di SMA Muhammadiyah 2
Surabaya”, Pendidikan Ekonomi, (2013), 7.
46
Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran …, 4.
45
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tampak sebagai perilaku belajar yang tampak dari luar yaitu memperoleh
hasil belajar dan pengalaman hidup.47
Menurut Sagala yang dikutip oleh Sulistyorini ada beberapa
persyaratan yang harus dimiliki oleh siswa agar dapat berhasil dalam
belajar yakni:
1) Kemampuan untuk berpikir yang tinggi bagi para siswa, hal ini
ditandai dengan berpikir kritis, logis, sistematis, dan objektif.
2) Menimbulkan minat yang tinggi terhadap mata pelajaran.
3) Bakat dan minat yang khusus bagi para siswa dapat dikembangkan
sesuai dengan potensinya.
4) Menguasai bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk meneruskan
pelajaran di sekolah yang menjadi lanjutannya.
5) Menguasai salah satu bahasa asing, terutama bahasa Inggris.
6) Stabilitas psikis (tidak mengalami masalah penyesuaian diri dan
seksual)
a) Kesehatan jasmani
b) Lingkungan yang tenang
c) Kehidupan ekonomi yang memadai; dan
d) Menguasai teknik belajar di sekolah dan luar sekolah.48
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Selain itu, dampak dari belajar adalah hasil belajar. Hasil belajar
adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang
menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Secara
sederhana, yang dimaksud dengan hasil belajar adalah kemampuan
yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar.49
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar
Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa
faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar yaitu berasal dari
dalam diri seseorang dan dari luar dirinya.
Faktor-faktor yang menentukan pencapaian hasil belajar.
1) Faktor Internal (yang berasal dari dalam diri)
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 juga
kesehatan rohani (jiwa) kurang baik, misalnya gangguan pikiran,
perasaan kecewa dan sebagainya juga mengganggu atau
mengurangi semangat belajar.
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b) Intelegensi
Seseorang yang memiliki intelegensi baik (IQ tinggi)
umumnya mudah belajar dan hasilnya pun cenderung baik.
Sebaliknya

yang memiliki intelegensi

rendah cenderung

mengalami kesulitan dalam belajar sehingga prestasi belajarnya
pun rendah.50
c) Bakat
Bakat merupakan kemampuan individu dalam melakukan tugas
tertentu dan merupakan karunia sejak lahir. Dalam artian setiap
orang memiliki bakat yang berpotensi untuk mengembangkan
dirinya sesuai dengan individu tersebut. Sehingga bakat ini
mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar.51
d) Minat dan Motivasi
Minat dan motivasi adalah dua aspek psikis yang besar
pengaruhnya terhadap prestasi belajar. Minat dapat timbul
karena daya tarik dari luar dan juga datang dari hati sanubari.
Sedangkan motivasi adalah daya penggerak atau pendorong
untuk melakukan sesuatu pekerjaan.

50

Ibid., 55 - 56.
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e) Cara belajar
Cara belajar seseorang juga memperngaruhi pencapaian
hasil belajar. Belajar tanpa memperhatikan teknik dan faktor
fisiologis, psikologis, dan ilmu kesehatan, akan memperoleh
hasil yang kurang memuaskan.52
2) Faktor Eksternal (yang berasal dari luar diri)
a) Keluarga
Faktor

keluarga

memiliki

pengaruh

besar

terhadap

keberhasilan anak dalam belajar. Tinggi rendahnya pendidikan
orang tua, besar kecilnya penghasilan, cukup atau kurangnya
perhatian dan bimbingan itu mempengaruhi pencapaian hasil
belajar anak. Di samping itu, faktor keadaan rumah juga turut
mempengaruhi keberhasilan belajar, seperti besar kecilnya
rumah tempat tinggal, ada atau tidak peralatan/media belajar juga
turut menentukan keberhasilan seseorang.53
b) Sekolah
Keadaan sekolah tempat belajar turut mempengaruhi
tingkat keberhasilan belajar. Kualitas guru, metode mengajarnya,
kesesuaian

kurikulum

dengan

kemampuan,

fasilitas/perlengkapan di sekolah, keadaan ruangan, jumlah

52
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murid, pelaksanaan tata tertib sekolah, dan sebagainya, semua ini
turut mempengaruhi keberhasilan belajar anak.
c) Masyarakat
Bila keadaan masyarakat terdiri dari orang-orang yang
berpendidikan, terutama anak-anaknya rata-rata bersekolah
tinggi dan moralnya baik. Hal tersebut akan mendorong anak
lebih giat belajar dan prestasi pun menjadi meningkat.
d) Lingkungan Sekitar
Keadaan lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi
prestasi belajar. Jika lingkungan rumah rapat, keadaan bising
maka proses belajar pun akan terganggu.54
4. Matematika
a. Pengertian Matematika
Istilah matematika berasal dari bahasa Latin yaitu Mathematica yang
awalnya mengambil istilah Yunani yaitu Mathematike yang berarti
relating to learning yang berkaitan dengan hubungan pengetahuan. Kata
Yunani tersebut memiliki akar kata Mathema yang berarti pengkajian,
pembelajaran, ilmu atau pengetahuan (knowledge) yang ruang lingkupnya
menyempit, dan arti teknisnya menjadi pengkajian matematika. Kata
Mathematike yang berhubungan dengan kata lainnya yang serumpun,
yaitu Mathenein atau dalam bahasa Perancis les mathematiques yang
54
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berarti belajar (to learn). Jadi berdasarkan asal-usulnya maka kata
matematika berarti pengetahuan yang diperoleh dari hasil proses belajar.
Sehingga matematika adalah suatu pengetahuan.55 Dalam matematika
biasanya dalam bentuk perhitungan angka.
b. Langkah-Langkah Pembelajaran Matematika di SD
Langkah pembelajaran matematika merujuk pada berbagai pendapat
para ahli matematika SD dalam mengembangkan kreativitas dan
kompetensi siswa, maka guru hendaknya dapat menyajikan pembelajaran
yang efektif dan efisien, sesuai dengan kurikulum dan pola pikir siswa.
Dalam

mengajarkan

matematika

guru

harus

memahami

bahwa

kemampuan setiap siswa berbeda-beda, serta tidak semua siswa
menyayangi mata pelajaran matematika.56
Konsep pada kurikulum matematika SD dapat dibagi menjadi tiga
kelompok besar yaitu:
1) Penanaman Konsep Dasar
Penanaman konsep dasar ini merupakan pembelajaran suatu
konsep baru matematika, ketika siswa belum pernah mempelajari
konsep tersebut. Pembelajaran penanaman konsep dasar merupakan
jembatan yang harus dapat menghubungkan kemampuan kognitif
siswa yang konkret dengan konsep baru matematika yang abstrak.
55

Didi Haryanto, Filsafat Matematika (Bandung: Alfabeta, 2015), 6.
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Dalam kegiatan ini, media atau alat peraga diharapkan dapat
digunakan untuk membantu kemampuan pola pikir siswa.
2) Pemahaman Konsep
Langkah ini merupakan langkah lanjutan dari penanaman konsep
dasar. Tujuannya adalah agar siswa lebih memahami suatu konsep
matematika. Pembelajaran pemahaman konsep ini dilakukan pada
pertemuan yang berbeda, tetapi masih dalam lajutan dari penanaman
konsep dasar.
3) Pembinaan Keterampilan
Langkah ini merupakan lanjutan dari langkah pertama dan kedua.
Tujuannya adalah agar siswa lebih terampil dalam menggunakan
berbagai konsep matematika. Pembelajaran pembinaan keterampilan
ini dilakukan pada pertemuan berbeda, tapi masih merupakan
lanjutan dari penanaman dan pemahaman konsep yang sudah
disampaikan pada pertemuan sebelumnya disemester atau kelas
sebelumnya.57

57
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5. Keterkaitan Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua dan Fasilitas
Belajar dengan Hasil belajar
Keadaan ekonomi keluarga memiliki peranan terhadap perkembangan
anak, misalnya keluarga yang perekonomiannya cukup menyebabkan
lingkungan materialnya yang dihadapi keluarganya akan lebih luas, sehingga
ia dapat kesempatan yang luas untuk mengembangkan kecakapannya.
Kecakapan tersebut dapat dikembangkan jika terdapat perhatian penuh dari
orang tua, sebaliknya keluarga dengan ekonomi kekurangan akan fokus
terhadap pekerjaannya dan kurang memberikan perhatian dan bimbingan
kepada anak mereka.58 Semakin lengkap kebutuhan pendidikan anak maka
akan semakin meningkat pula keinginan siswa untuk belajar serta hasil
belajar anak.
Selain itu, fasilitas belajar juga mempengaruhi hasil belajar anak. Salah
satu fasilitas belajar adalah alat-alat pelajaran. Faktor guru dan cara
mengajarnya, tidak dapat kita lepaskan dari ada tidaknya dan cukup tidaknya
alat-alat di sekolah. Sekolah yang cukup memilki alat-alat dan perlengkapan
yang diperlukan untuk belajar ditambah dengan cara mengajar yang baik
dari guru-gurunya, kecakapan guru dalam menggunakan alat-alat tersebut,
akan mempermudah dan mempercepat belajar anak.59 Selain itu lingkungan
belajar pun juga mempengaruhi kegiatan belajar. Seperti kondisi kelas yang

58
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bersih, pengaturan fisik dalam kelas, dan penerangan kelas yang tepat.60
Sehingga memungkinkan semakin lengkap fasilitas belajar di sekolah maka
akan berpengaruh pada peningkatan hasil belajar siswa.

C. Kerangka Berpikir
Berdasarkan landasan teori dan kajian pustaka di atas, maka dapat diajukan
kerangka berpikir sebagai berikut.
1.

Jika status sosial ekonomi orang tua dan fasilitas belajar siswa baik maka
hasil belajar matematika siswa kelas IV MI Nurul Ulum Sidorejo Madiun
Tahun 2017/2018 akan baik.

2.

Jika status sosial ekonomi orang tua dan fasilitas belajar siswa kurang baik
maka hasil belajar matematika siswa kelas IV MI Nurul Ulum Sidorejo
Madiun Tahun 2017/2018 akan kurang baik.

D. Pengajuan Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk
kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru
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didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris
yang diperoleh melalui pengumpulan data.61
Adapun hipotesis yang peneliti ajukan adalah
H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara status sosial ekonomi orang
tua dan fasilitas belajar dengan hasil belajar matematika siswa kelas IV
MI Nurul Ulum Sidorejo Madiun tahun pelajaran 2017/2018.
Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara status sosial ekonomi orang tua
dan fasilitas belajar dengan hasil belajar matematika siswa kelas IV MI
Nurul Ulum Sidorejo Madiun tahun pelajaran 2017/2018.

61
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. RANCANGAN PENELITIAN
Rancangan penelitian adalah mencatat perencanaan dari cara berpikir dan
merancang suatu strategi untuk menemukan sesuatu.62 Dalam penelitian ini
peneliti menggunakan data berupa angka-angka. Variabel penelitian ini ada dua
macam yaitu variabel independen atau sering disebut variabel bebas dan variabel
dependen atau variabel terikat.
Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi
variabel lain atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel
dependen (terikat).63 Dalam penelitian ini variabel independen adalah status
sosial ekonomi orang tua (X1) dan fasilitas belajar (X2).
Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau
yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.64 Dalam penelitian ini
variabel dependen dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika siswa
kelas IV MI Nurul Ulum Sidorejo Madiun tahun pelajaran 2017/2018 (Y).
Hubungan di antara variabel-variabel tersebut tampak seperti gambar
dibawah ini.
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Paradigma Ganda Dua Variabel Independen
X1
Y
X2
Variabel X1

: Status sosial ekonomi orang tua

Variabel X2

: Fasilitas belajar

Variabel Y

: Hasil belajar siswa

B. POPULASI DAN SAMPEL
1. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.65
Populasi penelitian ini adalah semua siswa kelas IV MI Nurul Ulum
Sidorejo Madiun tahun pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 20 orang.
2. Sampel
Sampel adalah sebagaian anggota populasi yang dipilih dengan
menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili
populasi.66 Karena populasi dalam penelitian ini jumlahnya kurang dari 30,

65
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maka semua populasi dijadikan sampel dengan menggunakan teknik sampel
jenuh.
Sampel jenuh adalah teknik pengumpulan sampel bila semua anggota
populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan apabila jumlah
populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin
membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil.67

C. INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran. Alat ukur dalam
penelitian dinamakan instrumen. Jadi instrumen adalah alat mengukur fenomena
alam maupun sosial yang diamati (variabel penelitian).68
Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah
1.

Data tentang status sosial ekonomi orang tua siswa kelas IV MI Nurul Ulum
Sidorejo Madiun.

2.

Data tentang fasilitas belajar siswa kelas IV MI Nurul Ulum Sidorejo
Madiun.

3.

Data tentang hasil belajar matematika siswa kelas IV MI Nurul Ulum
Sidorejo Madiun.
Adapun instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilihat pada

tabel dibawah ini.
67
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Judul Penelitian
Pengaruh Status
Ekonomi Orang
Tua dan Fasilitas
Belajar terhadap
Hasil
Belajar
Matematika
Kelas IV MI
Nurul
Ulum
Sidorejo
Kebonsari
Madiun Tahun
Pelajaran
2017/2018

Variabel
Penelitian
Variabel
X1:
Status
Ekonomi
Orang Tua

Tabel 3.1
Instrumen Pengumpulan Data
Teknik
Indikator
Pengumpulan
Data
a. Pendidikan orang tua
Angket

b. Pekerjaan orang tua

c. Pendapatan orang tua

d. Keadaan rumah yang layak

Variabel
X2:
Fasilitas
Belajar

a. Ruang atau tempat belajar yang
baik

Angket

b. Perabotan belajar yang lengkap

c. Perlengkapan
efisien

Variabel Y:
Hasil
Belajar

belajar

yang

Nilai UTS semester gasal mata
pelajaran matematika kelas IV MI
Nurul Ulum Sidorejo Kebonsari
Madiun
Tahun
Pelajaran
2017/2018
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Dokumentasi

No.angket
Sebelum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Sesudah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ket.
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Drop
Valid
Drop
Valid
Valid
Valid
Valid
Drop
Valid
Drop
Drop
Valid
Valid
Drop
Drop
Valid
Drop
Valid
Drop
Drop

Valid
Valid
Valid
Drop
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Drop
Valid
Valid

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka
penulis menggunakan metode/teknik sebagai berikut:
1.

Angket (kuesioner)
Angket adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau
mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden.69 Dalam
penelitian ini angket berupa pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh
data tentang pengaruh status ekonomi orang tua dan fasilitas belajar terhadap
hasil belajar matematika kelas IV MI Nurul Ulum Sidorejo Kebonsari
Madiun tahun pelajaran 2017/2018.
Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert yaitu
skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi
seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala
likert, variabel yang diukur akan dijabarkan menjadi indikator variabel.
Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun
item-item instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban
setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi
dari sangat positif sampai sangat negatif.70 Pernyataan positif memiliki skor
4 begitu selanjutnya hingga skor 1 begitu juga sebaliknya untuk pernyataan

69
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negatif memiliki skor 1 sampai 4 atau jawaban itu dapat diberi skor sebagai
berikut.

Pernyataan
Skor

Tabel 3.2
Skor Pernyataan Angket
Selalu
Sering
Kadang-kadang

Tidak Pernah

(SL)

(S)

(KK)

(TP)

Positif (+)

4

3

2

1

Negatif (-)

1

2

3

4

2. Dokumentasi
Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek
penelitian tetapi melalui dokumen.71 Teknik dokumentasi digunakan untuk
mendapatkan data-data tentang dokumentasi nilai UTS siswa kelas IV,
sejarah sekolah, letak geografis, identitas sekolah, visi, misi, tujuan, struktur
organisasi, dan sarana prasarana MI Nurul Ulum Sidorejo Madiun.

E. TEKNIK ANALISIS DATA
Teknik analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah
penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil
penelitian. Peneliti melakukan dua langkah teknik analisis data, yakni analisis
data pra penelitian dan analisis data penelitian. Adapun analisis data dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1.

Pra Penelitian
a. Uji Validitas
Instrumen yang valid artinya instrumen tersebut dapat digunakan
untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan instrumen
yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk
mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama.72
Adapun rumus yang digunakan adalah rumus Product Moment.
∑
√* ∑

(∑ )( ∑ )

(∑ ) +* ∑

(∑ ) +

Keterangan :
rxy

= angka indeks korelasi Product Moment

∑x

= jumlah seluruh x

∑y

= jumlah seluruh y

∑xy

= jumlah hasil perkalian antara nilai x dan nilai y

N

= jumlah siswa

Apabila rxy ≥ rtabel, maka kesimpulannya item kuesioner tersebut valid.
Apabila rxy ≤ rtabel, maka kesimpulannya item kuesioner tersebut tidak
valid.73
Dalam menentukan nilai tabel koefisien korelasi pada derajat bebas
(db) = n – 2. Jumlah responden yang dilibatkan dalam uji validitas

72
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adalah 46 orang, sehingga pada db = n – 2, 46 – 2 = 44 dan α = 5%
diporeoleh nilai tabel koefisien korelasi 0,297.74 Bila harga korelasi di
bawah 0,297 maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut
tidak valid, sebaliknya bila harga korelasi di atas 0,297 maka intrumen
tersebut valid. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel nilai koefisien
product moment pada lampiran 12 (halaman 121). Dalam perhitungan
ini, peneliti menggunakan aplikasi SPSS 16.0 sebagai alat bantu
penghitungan validitas data instrumen.
Untuk uji coba validitas instrumen, peneliti mengambil sampel
sebanyak 46 responden dengan menggunakan 40 item instrumen. 20
butir pernyataan untuk variabel status sosial ekonomi orang tua dan 20
butir pernyataan untuk fasilitas belajar. Dari hasil perhitungan validitas
item instrumen terhadap 20 butir pernyataan status sosial ekonomi orang
tua terdapat 15 soal yang dinyatakan valid yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, dan 20 . Adapun untuk mengetahui skor
jawaban angket untuk validitas variabel status sosial ekonomi orang tua
dapat dilihat pada lampiran 2 (halaman 87) dan hasil dari perhitungan
tersebut dapat disimpulkan dalam tabel rekapitulasi berikut ini:
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Tabel 3.3
Rekapitulasi Uji Validitas Item Angket Status Sosial Ekonomi Orang Tua
Variabel
No. Item
R Hitung
R Tabel
Keterangan
1
0.410
0,297
Valid
Status Sosial
Ekonomi
2
0.547
0,297
Valid
Orang Tua (X1)
3
0.350
0,297
Valid
4
0.514
0,297
Valid
5
0.399
0,297
Valid
6
0.364
0,297
Valid
7
0.383
0,297
Valid
8
0.305
0,297
Valid
9
0.124
0,297
Tidak Valid
10
0.352
0,297
Valid
11
0.289
0,297
Tidak Valid
12
0.444
0,297
Valid
13
0.366
0,297
Valid
14
0.325
0,297
Valid
15
0.443
0,297
Valid
16
0.055
0,297
Tidak Valid
17
0.447
0,297
Valid
18
-0.103
0,297
Tidak Valid
19
0.057
0,297
Tidak Valid
20
0.329
0,297
Valid

Untuk variabel fasilitas belajar dari 20 butir pernyataan terdapat 14
butir soal yang dinyatakan valid yaitu item 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14,
15, 16, 17, 19, dan 20. Adapun untuk mengetahui skor jawaban angket
untuk validitas variabel fasilitas belajar dapat dilihat pada lampiran 2
(halaman 89) dan hasil dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan
dalam tabel rekapitulasi berikut ini:
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Tabel 3.4
Rekapitulasi Uji Validitas Item Angket Fasilitas Belajar
No. Item
R Hitung
R Tabel
1
0,439
0,297
2
0,219
0,297
3
0,103
0,297
4
0,328
0,297
5
0,403
0,297
6
0,421
0,297
7
0,227
0,297
8
0,120
0,297
9
0,662
0,297
10
0,322
0,297
11
0,598
0,297
12
0,089
0,297
13
0,385
0,297
14
0,657
0,297
15
0,548
0,297
16
0,336
0,297
17
0,317
0,297
18
0,152
0,297
19
0,507
0,297
20
0,357
0,297

Variabel
Fasilitas
Belajar (X2)

Keterangan
Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid

Nomor-nomor soal yang dianggap valid tersebut kemudian dipakai
untuk pengambilan data dalam penelitian ini. Dengan demikian, butir soal
instrumen dalam penelitian ini ada 27 yang terdiri dari 13 butir soal untuk
variabel status sosial ekonomi orang tua dan 14 soal untuk variabel fasilitas
belajar.
b. Uji Reliabilitas
Suatu instrumen dikatakan reliabel jika pengukurannya konsisten cermat
dan akurat. Uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil
suatu pengukuran dapat dipercaya. Untuk menguji reabilitas instrumen status
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sosial ekonomi orang tua dengan jumlah item yang valid adalah ganjil
menggunakan rumus Alpha Cronbach:75
(
Sedangkan rumus varians (

∑

)(

)

):
∑

∑
(

)

Keterangan :
R11

= Reliabilitas instrumen/koefisien alpha

k

= Jumlah item soal
= Varians butir soal
`

n

= Varians skor total
= Jumlah responden
Dari hasil penghitungan reliabilitas status sosial ekonomi orang tua

dapat diketahui nilai reliabilitas instrumen variabel status sosial ekonomi
orang tua sebesar 0,617. Kemudian dikonsultasikan dengan “r” tabel pada
taraf signifikan 5% dan pada n = 46 sebesar 0,297. Karena “r” hitung > dari
“r” tabel yakni yakni 0,617 > 0,297 maka intrumen tersebut reliable. Adapun
untuk mengetahui skor jawaban angket dan hasil reliabilitas untuk variabel
status sosial ekonomi orang tua dapat dilihat pada lampiran 4 dan 5
(halaman 99 dan 103).
75

Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan …, 90.
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Sedangkan untuk menghitung reliabilitas fasilitas belajar menggunakan
teknik yang digunakan adalah teknik belah dua (split half) yang dianalisis
dengan rumus Spearman Brown dimana jumlah item yang valid adalah
genap. Rumus Spearman Brown:

Keterangan :
ri

= Reliabilitas internal seluruh instrumen

rb

= korelasi product moment antara belahan pertama dan belahan kedua
Dari hasil penghitungan reliabilitas fasilitas belajar dapat diketahui nilai

reliabilitas instrumen variabel fasilitas belajar sebesar 0,631. Kemudian
dikonsultasikan dengan “r” tabel pada taraf signifikan 5% dan pada n = 46
sebesar 0,297. Karena “r” hitung > dari “r” tabel yakni yakni 0,631 > 0,297
maka intrumen tersebut reliabel. Adapun untuk mengetahui skor jawaban
angket untuk reliabilitas variabel fasilitas belajar dapat dilihat pada lampiran
4 dan 5 (halaman 101 dan 104). Dalam perhitungan ini, peneliti
menggunakan aplikasi SPSS 16.0 sebagai alat bantu penghitungan reabilitas
data instrumen.
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2. Penelitian
a. Uji Prasyarat
1) Uji Normalitas
Jika jumlah data cukup banyak dan penyebarannya tidak 100%
normal (tidak normal sempurna), maka kesimpulan yang ditarik
berkemungkinan salah. Untuk menghindari kesalahan tersebut rumus
yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov.
∑

√∑

(

∑

)

Keterangan:
Mx

= Mean

∑f X = Jumlah hasil perkalian antara titik tengah dengan
frekuensi dari masing-masing variabel

n

= Jumlah data

SDx

= Standar deviasi

z

= Transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal

µ

= Hasil dari Mx
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= Hasil dari SDx.76

σ

2) Uji Linieritas
Tujuan dilakukan uji linieritas adalah untuk mengtahui apakah
variabel bebas (x) dan variabel terikat (y) mempunyai hubungan
linier.
a) Uji Linier Sederhana
Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab
rumusan masalah 1 dan 2 menggunakan Regresi Linier
Sederhana, dimana x digunakan untuk memprediksi (forecast) y
adalah:77
(model untuk populasi)
(model untuk sampel)
(1) Langkah pertama, mencari nilai b0 dan b1, dapat dihitung
dengan rumus:
(∑
(

76
77

)–
)

Retno Widyaningrum, Statistika, 204.
Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan …, 123.
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(2) Langkah kedua menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel
Anova (Analysis of varience) untuk menguji signifikasi
pegaruh variabel x terhadap y.78
Tabel 3.5
Anova (Analysis of Varience)
Sumber
Variasi

Degrees of
freedom
(df)

Mean Square
(MS)

Sum of Squre (SS)

SS Regresi (SSR)
Regresi

1

Error

n-2

Total

n-1

(

∑

∑

)

(∑ )

SS Error (SSE)
∑

(

∑

MS Regression
(MSR)
MS Error (MSE)

∑

)

SS Total (SST)
∑

(∑ )

Dari penolakan:

Tolak H0 bila

(

)

b) Uji Regresi Linier Berganda dengan 2 Variabel Bebas
Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk
menjawab rumusan masalah 3 menggunakan Regresi Linier
Berganda. Terkait hubungan antara satu variabel terikat dengan
dua variabel bebas dapat dikatakan linier jika dapat dinyatakan:79
(model untuk populasi)

78
79

Ibid., 126.
Ibid., 125.
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(model untuk sampel)
(1) Langkah pertama, mencari nilai b0, b1 dan b2,dapat dihitung
dengan rumus:
(∑

(∑
(∑

)

)(∑

(∑

)(∑

(∑

)(∑

∑

(∑

)
)

)(∑

)(∑

(∑
)

)
)

)(∑
(∑

)
)

∑

∑

Dimana:
∑

∑

(∑

)

∑

∑

(∑

)

∑
∑
∑

(∑

∑

(∑

∑

)(∑

)

)(∑ )

(∑ )

∑

(2) Langkah kedua, menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel
Anova (Analysis of varience) untuk menguji signifikasi
pengaruh

seluruh

variabel

variabel terikat/dependen.80

80

Ibid., 127.
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bebas/independen

terhadap

Tabel 3.6
Anova (Analysis of Varience)
Sumber
Variasi

Degrees of
freedom
(df)

Mean Square
(MS)

Sum of Squre (SS)

SS Regresi (SSR)
Regresi

2

Error

n-3

Total

n-1

(

∑

∑

∑

)

(∑ )

SS Error (SSE)
∑

(

∑

∑

MS Regression
(MSR)
MS Error (MSE)

∑

)

SS Total (SST)
∑

(∑ )

Dari penolakan: Tolak H0 bila

(

)

(3) Langkah ketiga koefisien determinasi.

Dimana, R2 = Koefisien determinasi/proposisi/keragaman/
variabilitas total di sekitar nilai tengah
yang dapat dijelaskan oleh model regresi
(biasanya dinyatakan dalam persen).
Keterangan:
Y

= Variabel terikat/dependen

X

= Variabel bebas/independen

b0

= Prediksi intercept (nilai ŷ jika x = 0)

b1

= Prediksi slope (arah koefisien regresi)
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n

= Jumlah observasi/pengamatan

x

= Data ke-i variabel x (independen/bebas), dimana i=1,2…n

y

= Data ke-i variabel y (dependen/terikat), dimana i=1,2…n

x

= Mean/rata-rata dari penjumahan data variabel x (dependen/terikat)

ȳ

= Mean/rata-rata dari penjumahan data variabel y (dependen/terikat)

R2

= Koefisien determinasi

SSR

= Sum of Squre Regression

SSE

= Sum of Square Error

SST

= Sum of Squre Total

MSR = Mean Squre Regression
MSE = Mean Square Error.81
Besar kecilnya angka pengaruh menentukan kuat atau lemahnya
hubungan antar variabel. Patokan angkanya sebagai berikut:
a. Antara 0% sampai 25% memiliki pengaruh lemah
b. Lebih dari 25% sampai 50% memiliki pengaruh cukup
c. Lebih dari 50% sampai 75% memiliki pengaruh kuat
d. Lebih dari 75% sampai 100% memiliki pengaruh sangat kuat.82

81

Ibid.
Jonathan Sarwono, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS (Yogyakarta: CV Andi
Offset, 2006), 86.
82
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Berdirinya MI Nurul Ulum Sidorejo Kebonsari Madiun
Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum Sidorejo adalah madrasah berstatus
swasta dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) 112351901007. MI Nurul
Ulum terletak di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
MI Nurul Ulum berdiri pada tahun 1947, didirikan oleh K H Zainal
Abidin. MI Nurul Ulum dulu namanya adalah MI Nadhatul Ulama, dan pada
tahun 1978 berganti menjadi MI Nurul Ulum Sidorejo hingga sekarang.
MI Nurul Ulum telah mengalami pergantian kepala sekolah, yaitu:
a.

K H. Imam Mughni

(1947 - 1965)

b.

K H. Habib Rokani

(1965 - 1970)

c.

K H. Muhtadi

(1970 - 2013)

d.

H. Kholidus Soleh, S. Pd. I

(2014 - Sekarang)

2. Letak Geografis MI Nurul Ulum Sidorejo Kebonsari Madiun
Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum Sidorejo berada di tengah
perkampungan masyarakat yang memiliki letak geografis yang strategis di
pinggir jalan besar sehingga banyak anak yang bersekolah di MI Nurul Ulum.
MI Nurul Ulum ini berdekatan dengan Kabupaten Ponorogo dan Magetan.
Batas desa untuk MI Nurul Ulum yaitu di sebelah utara berbatasan dengan
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Desa Setemon, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Grogol, di sebelah
timu berbatasan dengan Desa Pucanganom dan di sebelah barat berbatasan
dengan Desa Mojorejo.
3. Profil Sekolah MI Nurul Ulum Sidorejo
a. Nama Sekolah

: MI Nurul Ulum

b. N.I.S/N.P.S.N

: 60717731

NSM

: 112351901007

SK Operasional Madrasah

: MIS/19.0006/2016

c. Alamat Sekolah
1) Jalan dan nomor

: Jalan Raya Sidorejo nomor 562

2) Desa/Kelurahan

: Sidorejo

3) Kecamatan

: Kebonsari

4) Kabupaten

: Madiun

5) Provinsi

: Jawa Timur

6) Kode Pos

: 6173

7) No. Telpon

: (0351) 364064

d. Status Sekolah

: Swasta

e. Akreditasi

:A

f. Tahun Berdiri

:1947

g. Luas Tanah

: 3.883 m2

h. Luas Bangungan

: 1.217 m2

i. Kegiatan belajar mengajar

: Pagi
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j. Bangunan sekolah

: Milik sendiri

k. Terletak pada lintas

: Pedesaan

l. Organisasi penyelenggaraan

: Yayasan

4. Visi dan Misi
a. Visi
Unggul prestasi berdasarkan iman dan taqwa (UPRES BERIMTAQ).
b. Misi
1) Menumbuhkembangkan sikap dan amaliah keagamaan Islam
2) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, sehingga
setiap siswa dapat berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi
yang dimiliki.
3) Menumbuhkembangkan semangat peningkatan prestasi secara intensif
kepada seluruh warga madrasah baik dalam prestasi akademik
maupun non akademik
4) Meningkatkan pembinaan olahraga dan kesenian
5) Menciptakan lingkungan madrasah yang aman, sehat, bersih, dan
indah
6) Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga
madrasah dan Komite Madrasah
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5. Tujuan MI Nurul Ulum Sidorejo
a. Meningkatkan jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas) sikap dan praktik
kegiatan serta amaliah keagamaan Islam warga madrasah dari pada
sebelumnya.
b. Meningkatkan kepedulian dan kesadaran warga madrasah terhadap
keamanan, kebersihan, keindahan lingkungan madrasah daripada
sebelumnya.
c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana dan fasilitas yang
mendukung peningkatan prestasi akademik dan non akademik.
d. Meningkatkan skor UAN minimal rata-rata +0,5 dari standar yang ada.
e. Para siswa memiliki minat dan bakat dalam bidang olahraga dan seni,
mempunyai kelompok hadroh yang bisa tampil di setiap kesempatan.
f. Meningkatkan manajemen partisipasi warga madrasah, diterapkannya
manajemen pengendalian mutu madrasah, dan terjadi peningkatan jumlah
siswa baru.
6. Sarana dan Prasarana
MI Nurul Ulum memiliki sarana dan prasarana yang cukup untuk
menunjang kegiatan belajar dan mengajar. Ruang kelas sebanyak 18 ruang,
ruang kepala, ruang guru, koperasi, mushola, ruang laboratorium bahasa,
komputer, ruang kesenian dan kantin masing-masing 1 ruang dalam kondisi
baik.
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7. Data Guru dan Karyawan
Secara keseluruhan guru MI Nurul Ulum Sidorejo Kebonsari Madiun
berjumlah 23 orang, sedangkan karyawan berjumlah 2 orang. Untuk
mengetahui secara keseluruhan dapat melihat lampiran 13 (halaman 122).
8. Data Siswa pada Tahun Pelajaran 2017/2018
Siswa MI Nurul Ulum Sidorejo berjumlah 322 anak. untuk lebih rinci
jumlah siswa MI Nurul Ulum Sidorejo Kebonsari tahun pelajaran 2017/2018
dapat dilihat pada tabel berikut.
Kelas
I
II
III
IV
V
IV
Total

Tabel 4.1 Jumlah siswa di MI Nurul Ulum Sidorejo Kebonsari Madiun
Jumlah Rombel
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
3
37
21
58
3
27
29
56
2
18
29
47
3
31
29
60
2
22
26
48
3
22
21
53
16
167
155
322

B. Deskripsi Data
1. Deskripsi Data Tentang Status Sosial Ekonomi Orang Tua Siswa Kelas
IV MI Nurul Ulum Sidorejo Kebonsari Madiun
Data tentang status sosial ekonomi orang tua siswa kelas IV MI Nurul
Ulum Sidorejo Kebonsari Madiun diperoleh dengan menggunakan angket
dari indikator pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, pendapatan orang
tua, dan keadaan rumah yang layak. Dalam penelitian ini yang dijadikan
subjek adalah siswa kelas IV MI Nurul Ulum Sidorejo Kebonsari Madiun
yang berjumlah 20 anak. Skor Data penelitian sebagai berikut:
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Tabel 4.2 Skor Angket Penelitian Status Sosial Ekonomi Orang Tua
No.
Nama
Skor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Aislamia Rahma Widita
Bagus Ari Wibowo
Cahaya Ayu Anisa
Daffa Akmal Praditna
Danisa Fahma Sania
Devita Nur Hasanah
Dinar Happy Nastiti
Fara Nur Azlina
Mariam Urfat
Muhamad Fannani
Muhammad Hanan Zulfan Zahid
Nafis Raihan Al Hammar
Naila Niswah Maulida
Pratama Fajar Adi Wibowo
Raissa Rahma Jirhanita
Rakha Albar Fahrulloh
Sandrinaila Huwaida Rifai
Silviana Eka Septina Fitria Ningrum
Silvina Bening Herningtyas
Zaida Munayasari

42
47
39
40
41
44
46
46
43
43
36
44
49
36
48
50
50
51
58
58

2. Deskripsi Data Tentang Fasilitas Belajar Siswa Kelas IV MI Nurul Ulum
Sidorejo Kebonsari Madiun
Data tentang fasilitas belajar siswa kelas IV MI Nurul Ulum Sidorejo
Kebonsari Madiun diperoleh dengan menggunakan angket dari indikator
ruang atau tempat belajar yang baik, perabotan belajar yang lengkap, dan
perlengkapan belajar yang efisien. Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek
adalah siswa kelas IV MI Nurul Ulum Sidorejo Kebonsari Madiun yang
berjumlah 20 anak. Skor Data penelitian sebagai berikut:
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No.

Tabel 4.3 Skor Angket Penelitian Fasilitas Belajar
Nama
Skor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Aislamia Rahma Widita
Bagus Ari Wibowo
Cahaya Ayu Anisa
Daffa Akmal Praditna
Danisa Fahma Sania
Devita Nur Hasanah
Dinar Happy Nastiti
Fara Nur Azlina
Mariam Urfat
Muhamad Fannani
Muhammad Hanan Zulfan Zahid
Nafis Raihan Al Hammar
Naila Niswah Maulida
Pratama Fajar Adi Wibowo
Raissa Rahma Jirhanita
Rakha Albar Fahrulloh
Sandrinaila Huwaida Rifai
Silviana Eka Septina Fitria Ningrum
Silvina Bening Herningtyas
Zaida Munayasari

51
36
52
39
38
43
41
40
37
53
52
51
50
46
49
37
48
47
48
38

3. Deskripsi Data Tentang Hasil Belajar Siswa Kelas IV MI Nurul Ulum
Sidorejo Kebonsari Madiun
Data tentang hasil belajar siswa kelas IV MI Nurul Ulum Sidorejo
Kebonsari Madiun diperoleh dari nilai UTS matematika siswa. Dalam
penelitian ini yang dijadikan subjek adalah siswa kelas IV MI Nurul Ulum
Sidorejo Kebonsari Madiun yang berjumlah 20 anak. Daftar nilai UTS
Matematika siswa kelas IV sebagai berikut:

68

No.

Tabel 4.4 Nilai UTS Matematika
Nama

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Aislamia Rahma Widita
Bagus Ari Wibowo
Cahaya Ayu Anisa
Daffa Akmal Praditna
Danisa Fahma Sania
Devita Nur Hasanah
Dinar Happy Nastiti
Fara Nur Azlina
Mariam Urfat
Muhamad Fannani
Muhammad Hanan Zulfan Zahid
Nafis Raihan Al Hammar
Naila Niswah Maulida
Pratama Fajar Adi Wibowo
Raissa Rahma Jirhanita
Rakha Albar Fahrulloh
Sandrinaila Huwaida Rifai
Silviana Eka Septina Fitria Ningrum
Silvina Bening Herningtyas
Zaida Munayasari

Nilai

96
65
85
79
80
90
78
65
65
81
83
80
90
80
70
78
82
70
70
65

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis)
1. Uji Prasyarat
a. Uji Normalitas
Tujuan dari uji normalitas ini adalah untuk mengetahui apakah data
dari variabel yang kita teliti normal atau tidak. Guna memenuhi asumsi
tentang

kenormalan

data,

uji

normalitas

ini

dilakukan

dengan

menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel berikut.
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Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas Status Sosial Ekonomi Orang Tua
Tests of Normality
a

Kolmogorov-Smirnov
Statistic
status sosial
ekonomi orang tua

Df

.100

Shapiro-Wilk

Sig.

Statistic

.200

20

*

df

.956

Sig.
20

.473

a. Lilliefors Significance Correction
*. This is a lower bound of the true significance.

Perhitungan uji normalitas status sosial ekonomi orang tua dengan
Kolmogorov-Smirnov Z diperoleh dengan jumlah 0,200. Apabila jumlah
perhitungan lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan normal, sebaliknya jika
jumlah perhitungan lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan tidak normal.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel status sosial ekonomi
orang tua (X1) berdistribusi normal. Adapun untuk mengetahui hasil
perhitungan secara terperinci dapat melihat pada lampiran 8 (halaman
111).
Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas Fasilitas Belajar
Tests of Normality
a

Kolmogorov-Smirnov
Statistic
fasilitas belajar

df

.153

Shapiro-Wilk

Sig.
20

.200

Statistic
*

.892

df

Sig.
20

.029

a. Lilliefors Significance Correction
*. This is a lower bound of the true significance.

Perhitungan uji normalitas fasilitas belajar dengan KolmogorovSmirnov Z diperoleh dengan jumlah 0,200. Apabila jumlah perhitungan
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lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan normal, sebaliknya jika jumlah
perhitungan lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan tidak normal. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa variabel fasilitas belajar (X2)
berdistribusi normal. Adapun untuk mengetahui hasil perhitungan secara
terperinci dapat melihat pada lampiran 8 (halaman 112).
Tabel 4.7
Hasil Uji Normalitas Hasil Belajar Matematika
Tests of Normality
a

Kolmogorov-Smirnov
Statistic
hasil belajar matematika

.167

df

Sig.

Shapiro-Wilk
Statistic

20

.144

hasil

belajar

.929

df

Sig.

20

.151

a. Lilliefors Significance Correction

Perhitungan

uji

normalitas

matematika

dengan

Kolmogorov-Smirnov Z diperoleh dengan jumlah 0,144. Apabila jumlah
perhitungan lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan normal, sebaliknya jika
jumlah perhitungan lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan tidak normal.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel hasil belajar
matematika (Y) berdistribusi normal. Adapun untuk mengetahui hasil
perhitungan secara terperinci dapat melihat pada lampiran 8 (halaman
113).
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b. Uji Linieritas
Tujuan dari uji linieritas adalah untuk mengetahui apakah antara
variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X1 dan X2) mempunyai hubungan
yang linier. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.8
Hasil Uji Linieritas Status Sosial Ekonomi Orang Tua terhadap Hasil Belajar Matematika
ANOVA Table
Sum of
Squares
hasil belajar

Between Groups

matematika *

(Combined)
Linearity

Mean
df

Square

F

Sig.

1301.300

13

100.100

2.089

.187

322.656

1

322.656

6.734

.041

978.644

12

81.554

1.702

.265

287.500

6

47.917

1588.800

19

status sosial
Deviation from

ekonomi orang

Linearity

tua
Within Groups
Total

Berdasarkan tabel anova di atas diperoleh nilai signifikan 0,265 karena
nilai signifikan lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat
hubungan linier secara signifikan antara variabel status sosial ekonomi
orang tua dengan hasil belajar matematika. Adapun untuk mengetahui
hasil perhitungannya dapat dilihat pada lampiran 9 (halaman 114).
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Tabel 4.9
Hasil Uji Linieritas Fasilitas Belajar terhadap Hasil Belajar Matematika
ANOVA Table
Sum of
Squares
hasil belajar * Between Groups
fasilitas belajar

(Combined)
Linearity
Deviation from
Linearity

Within Groups
Total

Mean
Df

Square

F

Sig.

1189.800

14

84.986

1.065

.514

459.968

1

459.968

5.764

.062

729.832

13

56.141

.704

.720

399.000

5

79.800

1588.800

19

Berdasarkan tabel anova di atas diperoleh nilai signifikan 0,720 karena
nilai signifikan lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat
hubungan linier secara signifikan antara variabel fasilitas belajar dengan
hasil belajar matematika. Adapun untuk mengetahui hasil perhitungannya
dapat dilihat pada lampiran 9 (halaman 116).
Berdasarkan uji prasayarat di atas bahwa antara variabel yang diteliti
telah linier, maka dari itu regresi dalam penelitian ini dapat dilanjutkan.
2. Analisis Data tentang Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua dan
Fasilitas Belajar terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV di
MI Nurul Ulum Sidorejo Kebonsari Madiun
Setelah penelitian dilakukan serta data yang diperoleh normal dan
linier, baik itu data tentang status sosial ekonomi, fasilitas belajar, dan hasil
belajar matematika, data tersebut belum dapat dipahami sebelum diadakan
analisis data. Untuk menganalisis data, peneliti melakukan analisis data
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dengan bantuan SPSS 16.0. Hasil analisis tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut:
a. Analisis Data tentang Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua
terhadap Hasil Belajar Matematika
Adapun untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh status sosial
ekonomi orang tua terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IV MI
Nurul Ulum Sidorejo, peneliti menggunakan rumus regresi sederhana.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.10
Tabel Anova Status Sosial Ekonomi Orang Tua terhadap Hasil Belajar Matematika
b

ANOVA
Model
1

Sum of Squares
Regression

Df

Mean Square

322.656

1

322.656

Residual

1266.144

18

70.341

Total

1588.800

19

F
4.587

Sig.
.046

a

a. Predictors: (Constant), status sosial ekonomi orang tua
b. Dependent Variable: hasil belajar matematika

Pada tabel anova di atas dapat diketahui bahwa Fhitung = 4,587 dengan
tingkat signifikansi 0,046 karena tingkat signifikasi lebih kecil dari 0,05
maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel hasil
belajar matematika siswa.
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Tabel 4.11
Tabel Model Summary
Model Summary
Model
1

R
.451

R Square
a

Adjusted R Square

.203

.159

Std. Error of the Estimate
8.387

a. Predictors: (Constant), status sosial ekonomi orang tua

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan R yaitu
sebesar 0,451 dan dijelaskan besar presentasi pengaruh variabel terikat
yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari kuadrat R.
Dari hasil R2 diperoleh sebesar 0,203 yang mengandung pengertian
bahwa pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap hasil belajar
matematika siswa kelas IV di MI Nurul Ulum Sidorejo Kebonsari
Madiun sebesar 20,3% sedangkan sisanya dipengaruhi variabel yang lain.
Adapun untuk mengetahui hasil perhitungannya dapat dilihat pada
lampiran 10 (halaman 118).
b. Analisis Data tentang Pengaruh Fasilitas Belajar terhadap Hasil
Belajar Matematika
Adapun untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh fasilitas belajar
terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IV MI Nurul Ulum
Sidorejo, peneliti menggunakan rumus regresi sederhana. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 4.12
Tabel Anova Fasilitas Belajar terhadap Hasil Belajar Matematika
b

ANOVA
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

459.968

1

459.968

Residual

1128.832

18

62.713

Total

1588.800

19

F
7.335

Sig.
.014

a

a. Predictors: (Constant), fasilitas belajar
b. Dependent Variable: hasil belajar matematika

Pada tabel anova di atas dapat diketahui bahwa Fhitung = 7,335 dengan
tingkat signifikansi 0,014 karena tingkat signifikasi lebih kecil dari 0,05
maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel hasil
belajar matematika siswa.
Tabel 4.13
Tabel Model Summary
Model Summary
Model
1

R
.538

R Square
a

.290

Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
.250

7.919

a. Predictors: (Constant), fasilitas belajar

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan R yaitu
sebesar 0,539 dan dijelaskan besar presentasi pengaruh variabel terikat
yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari kuadrat R.
Dari hasil R2 diperoleh sebesar 0,290 yang mengandung pengertian
bahwa pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika siswa
kelas IV di MI Nurul Ulum Sidorejo Kebonsari Madiun sebesar 29,0%
sedangkan sisanya dipengaruhi variabel yang lain. Adapun untuk
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mengetahui hasil perhitungannya dapat dilihat pada lampiran 10 (halaman
119).
c. Analisis Data tentang Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua
dan Fasilitas Belajar terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa
Adapun untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara pengaruh
status sosial ekonomi orang tua dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar
matematika siswa kelas IV di MI Nurul Ulum Sidorejo Kebonsari
Madiun, peneliti menggunakan rumus regresi berganda. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.14
Tabel Anova Status Sosial Ekonomi Orang Tua dan Fasilitas Belajar terhadap
Hasil Belajar Matematika
b

ANOVA
Model
1

Sum of Squares

Df

Mean Square

Regression

657.313

2

328.657

Residual

931.487

17

54.793

1588.800

19

Total

F
5.998

Sig.
.011

a

a. Predictors: (Constant), status sosial ekonomi orang tua, fasilitas belajar
b. Dependent Variable: hasil belajar matematika

Pada tabel anova di atas dapat diketahui bahwa Fhitung = 5,998 dengan
tingkat signifikasi 0,011 karena tingkat sigifikasi lebih kecil dari 0,05
maka status sosial ekonomi orang tua dan fasilitas belajar berpengaruh
terhadap hasil belajar matematika siswa.

77

Tabel 4.15
Tabel Model Summary
Model Summary
Model

R
.643

1

R Square
a

Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

.414

.345

7.402

a. Predictors: (Constant), status sosial ekonomi orang tua, fasilitas belajar

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan R yaitu
sebesar 0,643 dan dijelaskan besar presentasi pengaruh variabel terikat
yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari kuadrat R.
Dari hasil R2 diperoleh sebesar 0,414 yang mengandung pengertian
bahwa pengaruh status sosial ekonomi orang tua dan fasilitas belajar
terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IV di MI Nurul Ulum
Sidorejo

Kebonsari

Madiun

sebesar

41,4%

sedangkan

sisanya

dipengaruhi variabel yang lain. Adapun untuk mengetahui hasil
perhitungannya dapat dilihat pada lampiran 11 (halaman 120).

D. Interpretasi dan Pembahasan
1. Status Sosial Ekonomi Orang Tua terhadap Hasil Belajar Matematika
Siswa
Status sosial ekonomi orang tua mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap hasil belajar matematika siswa dengan hasil F hitung pada tabel
anova sebesar 4,587
Hasil dari perhitungan SPSS 16.0, diperoleh koefisien determinasi sebesar
0,203. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh status sosial ekonomi orang tua
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terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IV MI Nurul Ulum Sidorejo
Madiun sebesar 20,3%, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel yang lain.
2. Fasilitas Belajar terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa
Fasilitas belajar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil
belajar matematika siswa dengan hasil Fhitung pada tabel anova sebesar 7,335.
Hasil dari perhitungan SPSS 16.0, diperoleh koefisien determinasi sebesar
0,290. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil
belajar matematika siswa kelas IV MI Nurul Ulum Sidorejo Madiun sebesar
29,0%, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel yang lain.
3. Status Sosial Ekonomi Orang Tua dan Fasilitas Belajar terhadap Hasil
Belajar Matematika Siswa
Status sosial ekonomi orang tua dan fasilitas belajar mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa. Dari hasil analisis
yang telah dijelaskan sebelumya bahwa Fhitung pada tabel anova sebesar 5,998
sehingga Ha diterima atau bisa dikatakan ada pengaruh status sosial ekonomi
orang tua dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas
IV di MI Nurul Sidorejo Kebonsari Madiun tahun pelajaran 2017/2018.
Adapun diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,414. Hal ini menunjukkan
bahwa pengaruh status sosial ekonomi orang tua dan fasilitas belajar terhadap
hasil belajar matematika siswa sebesar 41,4% dan sisanya dipengaruhi
variabel lain.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Berdasarkan hasil perhitungan data status sosial ekonomi orang tua terhadap
hasil belajar matematika siswa, status sosial ekonomi orang tua secara
signifikan berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa yaitu
diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,203 yang mengandung pengertian
bahwa pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap hasil belajar
matematika siswa kelas IV di MI Nurul Sidorejo Kebonsari Madiun tahun
pelajaran 2017/2018 sebesar 20,3% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh
faktor-faktor lain.
2. Berdasarkan hasil perhitungan data fasilitas belajar terhadap hasil belajar
matematika siswa, fasilitas belajar secara signifikan berpengaruh terhadap
hasil belajar matematika siswa yaitu diperoleh koefisien determinasi sebesar
0,290 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh fasilitas belajar terhadap
hasil belajar matematika siswa kelas IV di MI Nurul Sidorejo Kebonsari
Madiun tahun pelajaran 2017/2018 sebesar 29,0% sedangkan sisanya
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
3. Berdasarkan hasil perhitungan data status sosial ekonomi orang tua dan
fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika siswa, status sosial ekonomi
orang tua dan fasilitas belajar secara signifikan berpengaruh terhadap hasil
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belajar matematika siswa yaitu diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,414
yang mengandung pengertian bahwa pengaruh status sosial ekonomi orang
tua dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IV di
MI Nurul Sidorejo Kebonsari Madiun tahun pelajaran 2017/2018 sebesar
41,4% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

B. Saran
Pada akhir skripsi ini, peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak berikut:
1. Bagi Peserta Didik
Diharapkan penelitian ini mampu meningkatkan hasil belajar siswa
terutama pada mata pelajaran matematika. Hal ini dapat dilakukan dengan
membiasakan diri untuk berlatih menyelesaikan soal latihan matematika.
2. Bagi Guru
Bagi guru hendaknya memanfaatkan fasilitas belajar dengan baik seperti
buku ataupun media pembelajaran dan guru dapat menciptakan suasana
pembelajaran sehingga siswa tertarik untuk belajar matematika dan hasil
belajar matematika dapat meningkat.
3. Bagi Sekolah
Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam
mengambil langkah untuk meningkatkan hasil belajar siswa, selain itu
sekolah juga dapat melengkapi fasilitas-fasilitas belajar di kelas sehingga
siswa nyaman dan proses belajar pun dapat berjalan dengan efektif.
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4. Bagi Peneliti yang Akan Datang
Bagi peneliti yang akan datang diharapkan meneliti lebih lanjut faktorfaktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, masih banyak faktor-faktor
yang mempengaruhi seperti faktor jasmaniah (fisiologi), faktor kematangan
fisik maupun psikis, faktor budaya, faktor lingkungan fisik ataupun
lingkungan spiritual dan keamanan.
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