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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan aspek yang penting 

dalam pembangunan bangsa.Karakter suatu bangsa 

dibangun melalui pendidikan. Melalui pendidikan 

yang bermutu, suatu bangsa menyongsong masa 

depan yang lebih baik.
1
Melalui pendidikan diharapkan 

dapat terlahir generasi penerus bangsa yang 

berkualitas tinggi dan mampu berkembang sesuai 

dengan tuntutan perkembangan jaman. 

Pendidikan, menurut Undang-Undang Nomor 2 

tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I 

Pasal 1, adalah usaha sadar yang dilakukan untuk 

                                                           
1
Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi 

Pendidikan Teori dan Aplikasi Dalam Proses Pembelajaran, 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 15-16. 
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menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran dan atau latihan agar peserta didik tersebut 

berperan dalam kehidupan masa depannya.
2
 

Di dalam sebuah pendidikan terjadi proses 

pembelajaran. Pembelajaran bukanlah sebuah proses 

yang singkat dan terukur dengan angka pasti, 

melainkan pembelajaran merupakan sebuah proses 

long life atau sepanjang hayat tidak terbatas dan dapat 

terus berkembang sesuai dengan kemampuan serta 

dorongan yang datang dari diri maupun luar diri 

individu. Lain daripada itu, individu adalah suatu 

kesatuan yang masing-masing memiliki ciri khasnya, 

dan karena itu tidak ada dua individu yang sama. Satu 

sama lainnya berbeda.
3
Perbedaan individual 

menunjukkan pada banyaknya variasi dan variabilitas 

                                                           
2
 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan 

Baru, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 34. 
3
 M. Gufron dan Rini Risnawita, Gaya Belajar Kajian Teoritik, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 8.  
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dari perbedaan-perbedaan yang dimiliki individu.
4
 

Salah satu perbedaan itu adalah perbedaan gaya 

belajar antara satu siswa dengan siswa lainnya. 

Gaya belajar merupakan sebuah pendekatan 

yang menjelaskan mengenai bagaimana individu 

belajar atau cara yang ditempuh oleh masing-masing 

orang untuk berkonsentrasi pada proses, dan 

menguasai informasi yang sulit dan baru  melalui 

persepsi yang berbeda.
5
  Perbedaan gaya belajar pada 

siswa merupakan sesuatu yang dapat menjelaskan 

perbedaan-perbedaan individu siswa dalam proses 

belajar meskipun dalam kondisi dan proses 

pembelajaran yang sama.
6
 Gaya belajar sangat 

                                                           
4
 Muhamad Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi 

Pendidikan Teori dan Aplikasi Dalam Proses Pembelajaran, 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013),77. 
5
 M. Gufron dan Rini Risnawita, Gaya Belajar Kajian 

Teoritik,… 42. 
6
 Muhamad Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi 

Pendidikan Teori dan Aplikasi Dalam Proses Pembelajaran,…98. 
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berpengaruh dalam proses belajar, karena pelajaran 

akan lebih mudah dipahami dengan menggunakan 

gaya belajar yang sesuai dengan masing-masing siswa.  

Belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya faktor intern dan faktor ekstern.Salah satu 

yang termasuk faktor ekstern dalam belajar adalah 

lingkungan.Lingkungan itu sendiri terdiri dari 

lingkungan keluarga, sekolah maupun 

masyarakat.Keluarga adalah tempat pertama dan yang 

utama dimana anak-anak belajar.Dari keluarga, 

mereka mempelajari sifat keyakinan, sifat-sifat mulia, 

komunikasi dan iteraksi sosial, serta keterampilan 

hidup.
7
 Lingkungan tempat tinggal seperti tempat 

tinggal keluarga(rumah), dan tempat belajar di sekolah 

(ruang kelas, sekolah) berpengaruh pada proses belajar 

anak. Kondisi rumah yang nyaman (ruang yang luas, 

                                                           
7
Helmawati, Pendidikan Keluarga, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), 42. 
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bersih, ventilasi cukup) berpengaruh pada belajar 

anak. Sedangkan rumah dengan ruangan yang sempit, 

kotor, gelap akan membuat anak kurang optimal 

dalam belajar.
8
 Sofia Gusnia Saragih dkk dalam 

jurnalnya yang berjudul Hubungan Lingkungan Sosial 

dengan Efektivitas Belajar Mahasiswa Sekolah Tinggi 

Ilmiu Kesehatan  Santo Borromeus, menyatakan 

bahwa hubungan faktor lingkungan sosial keluarga 

dengan efektivitas belajar mahasiswa STIKes Santo 

Borromeus didapatkan data 61,7% menyatakan 

lingkungan sosial kelurga baik dan efektif dalam 

belajar. Pentingnya pendidikan anak di lingkungan 

keluarga menjadikan keluarga mempunyai pengaruh 

yang besar terhadap keberhasilan anak.
9
 

                                                           
8
 Helmawati, Pendidikan Keluarga,…203. 

9
Sofia Gusnia Saragih dkk, “Hubungan Lingkungan Sosial 

dengan Efektivitas Belajar Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan  

Santo Borromeus” 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

tahun 2003 pasal 27 ayat 1 yang menyatakan  bahwa 

“kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh 

keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar 

secara mandiri”. Undang-undang tersebut 

menunjukkan bahwa keluarga mempunyai peran dan 

pengaruh yang sangat berarti bagi proses belajar anak 

karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi 

anak. 

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti pada 

tanggal 18 Oktober 2018 dengan bapak Budianto S. 

Pd. SD sebagai wali kelas kelas III SD Negeri 3 

Tahunan, beliau memaparkan bahwa mayoritas orang 

tua siswa SD Negeri 3 Tahunan kurang 

memperhatikan anak-anak mereka terutama dalam hal 

belajar. Pada kelas III, kurangnya perhatian orang tua 

terhadap belajar siswa menyebabkan siswa cenderung 
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malas belajar dan berdampak pada prestasinya di 

sekolah. Dalam wawancara tersebut, bapak Budianto 

menuturkan lagi bahwa, ”rata-rata siswa dengan latar 

belakang keluarga tersebut (kurang memperhatikan 

anaknya) prestasinya di sekolah rendah karena 

belajarnya di rumah tidak kopen (diperhatikan)”.
10

 

Penjelasan bapak Budianto sebelumnya 

dikuatkan oleh penjelasan dari bapak Parngadi selaku 

kepala dusun Grogol, beliau menyatakan bahwa 

banyak dari warganya yang bekerja ke luar kota 

seperti di Surabaya dan ke luar pulau seperti di 

Kalimantan sehingga kebanyakan anak-anak dusun 

Grogol tinggal bersama kakek nenek atau salah satu 

orang tuanya saja di rumah. Bapak Parngadi juga 

menambahkan 

                                                           
10

Wawancara dengan bapak Budianto S. Pd. SD pada tanggal 

18 Oktober 2018 
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 ”kebiasaan warga di sini memang setiap pagi 

setelah bangun tidur langsung pergi ngarit
dan pulang ke 

rumah sekitar pukul 08. 00 – 09. 00 pagi, 
hampir 80 % seperti itu, 

jadi
 ya kadang anaknya belum berangkat sekolah 

bapaknya sudah berangkat ngarit”
.11 

Dari hasil wawancara tersebut dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas keluarga terutama orang 

tua siswa SD Negeri 3 Tahunan kurang 

memperhatikan kebutuhan belajar anaknya, baik 

dalam segi fasilitas maupun dukungan belajar 

dikarenakan beberapa hal. Padahal pada umumnya, 

setiap orang tua dan keluarga pasti mengharapkan 

anaknya mempunyai prestasi yang bagus di sekolah.  

Gaya belajar siswa sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan sosial keluarga siswa itu sendiri. Namun 

                                                           
11

Wawancara dengan bapak Parngadi pada tanggal 29 Juni 

2019 
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faktanya, di SD Negeri 3 Tahunan tidak semua 

lingkungan keluarga siswa merupakan lingkungan 

yang mendukung belajar siswa dengan baik dan tidak 

semua orang tua paham tentang perbedaan gaya 

belajar siswa  sehingga orang tua atau keluarga lebih 

banyak menuntut siswa agar memiliki prestasi atau 

nilai yang baik di sekolah, padahal situasi dan kondisi 

lingkungan belajar siswa belum tentu mendukung 

berlangsungnya proses belajar yang efektif dan sesuai 

dengan gaya belajar siswa. 

Dari hasil penelusuran peneliti, telah terdapat 

beberapa kajian tentang hubungan antara gaya belajar 

dengan lingkungan sosial keluarga. Diantaranya 

adalah jurnal yang berjudul ”Analisis Pola Asuh Orag 

Tua  Terhadap Gaya Belajar Siswa di Sekolah 

Menengah Atas Kharismawita Jakarta Selatan” oleh 

Imam Sibawaih dan Anita Tri Rahayu. Dalam jurnal 
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tersebut dijelaskan bahwa pola asuh orang tua 

berpengaruh terhadap gaya belajar siswa sebanyak 0, 

64% saja, sedangkan sisanya yang 99, 36% 

dipengaruhi oleh faktor lain.
12

 Perbedaan penelitian 

Imam Sibawaih dan Anita Tri Rahayu dengan 

penelitian ini yaitu dalam penelitian ini peneliti 

membahas segala aspek tentang lingkungan sosial 

keluarga dan pengaruhnya terhadap gaya belajar 

siswa. Sedangkan dalam jurnal karya Imam Sibawaih 

dan Anita Tri Rahayu yang dibahas hanyalah pola 

asuh orang tua saja.  

Dari paparan kejadian tersebut, peneliti tertarik 

untuk meneliti tentang ”Pengaruh Lingkungan Sosial 

Keluarga Terhadap Gaya Belajar Siswa Kelas Atas di 

                                                           
12

 Imam Sibawaih dan Anita Tri Rahayu, “Analisis Pola Asuh 

Orang Tua Terhadap Gaya Belajar Siswa Di Sekolah Menengah Atas 

Kharismawita Jakarta Selatan”,  Research and Development Journal Of 

Education, 2, (April,2017), 172. 
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SD Negeri 3 Tahunan Tegalombo Pacitan Tahun 

Pelajaran 2018/2019” 

B. Batasan Masalah 

Berangkat dari permasalahan di atas, perlu adanya 

batasan masalah agar pembahasan penelitian ini tidak 

menjadi rancu. Adapun batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

atas di SD Negeri 3 Tahunan tahun pelajaran 

2018/2019. 

2. Terfokus pada gaya belajar siswa berdasarkan 

latar belakang lingkungan sosial keluarga siswa 

kelas atas di SD Negeri 3 Tahunan Tegalombo 

Pacitan tahun pelajaran 2018/2019.  
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti 

merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana keadaan lingkungan sosial keluarga 

siswa kelas atas di SD Negeri 3 Tahunan 

Tegalombo Pacitantahun pelajaran 2018/2019? 

2. Bagaimana gaya belajar siswa kelas atas di SD 

Negeri 3 Tahunan Tegalombo Pacitantahun 

pelajaran 2018/2019? 

3. Adakah pengaruh lingkungan sosial keluarga 

terhadap gaya belajar siswa kelas atas di SD 

Negeri 3 Tahunan Tegalombo Pacitantahun 

pelajaran 2018/2019? 

 

 



19 
 

 
  

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian 

ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui  keadaan lingkungan sosial 

keluarga siswa kelas atas di SD Negeri 3 Tahunan 

Tegalombo Pacitan tahun pelajaran 2018/2019. 

2. Untuk mengetahui  gaya belajar siswa kelas atas di 

SD Negeri 3 Tahunan Tegalombo Pacitan tahun 

pelajaran 2018/2019. 

3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

lingkungan sosial keluarga terhadap gaya belajar 

siswa kelas atas di SD Negeri 3 Tahunan 

Tegalombo Pacitan tahun pelajaran 2018/2019. 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

dijelaskan sebelumnya, peneliti berharap bahwa 
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tujuan peelitian ini akan memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis. 

1. Secara Teoritis. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan dalam mengembangkan ilmu 

pendidikan terutama dalam hal belajar. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan 

agar pihak sekolah dapat lebih  memotivasi 

orang tua siswa untuk lebih memperhatikan 

kegiatan belajar siswa di rumah. 

b. Bagi guru 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan 

untuk lebih memahami perbedaan belajar 

siswa sehingga proses belajar mengajar di 
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sekolah dijalankan sesuai dengan perbedaan 

siswa tersebut. 

c. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat 

mengembangkan pengetahuan peneliti, dengan 

melakukan praktek penelitian langsung untuk 

memahami pengaruh lingkungan sosial 

keluarga terhadap gaya belajar siswa kelas atas 

di SD Negeri 3 Tahunan Tegalombo Pacitan. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Skripsi ini akan disusun dalam tiga bagian awal, 

yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir. 

Pembahasan dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi 

5 bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab 

yang berkaitan. Pembahasan ini adalah: 
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Bab Pertama, berisi gambaran umum mengenai 

penelitian yang meliputi latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, merupakan kerangka teori yang 

digunakan untuk melakukan penelitian.Bab ini berisi 

telaah penelitian terdahulu , landasan teori mengenai 

lingkungan sosial keluarga dan gaya belajar, kerangka 

berpikir,  serta pengajuan hipotesis. 

Bab Ketiga, menjelaskan metode penelitian 

yang terdiri dari rancangan penelitian, populasi dan 

sampel, instrumen pengumpulan data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data serta uji 

validitas dan reliabilitas instrumen. 

Bab Keempat, berisi hasil penelitian yang 

meliputi gambaran umum lokasi penelitan, deskripsi 
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data, analisis data yang merupakan pengujian 

hipotesis, interpretasi serta pembahasan. 

Bab Kelima, merupakan penutup dari skripsi ini 

yang berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini berangkat dari telaah hasil 

penelitian terdahulu, adapun penelitian yang 

dilakukan sebelumnya yaitu disusun oleh : 

1. Penelitian yang pertama adalah skripsi 

Zulfan Wahyu Saputra tahun 2016 dengan 

judul Pengaruh Lingkungan Keluarga 

Terhadap Kesantunan   Bahasa Siswa Kelas 

VIII Pada Mata Pelajaran PAI di SMP N 1 

Babadan Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui 1).Kondisi lingkungan keluarga 

siswa kelas VIII di SMP N 1 Babadan tahun 

pelajaran 2016/2017. 2). Kondisi kesantunan 
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berbahasa siswa-siswa kelas VIII  pada mata 

pelajaran PAI di SMP N 1 Babadan tahun 

pelajaran 2016/2017. 3). Pengaruh 

lingkungan keluarga terhadap kesantunan 

berbahasa siswa kelas VIII pada mata 

pelajaran PAI di SMP N 1 Babadan tahun 

pelajaran 2016/2017? 

Berdasarkan analisis ditemukan: (1) 

lingkungan keluarga siswa kelas VIII di SMP 

N 1 Babadan tahun pelajaran 2016/2017 

secara umum dalam kategori sedang dalam 

prosentase (70, 22%) yang dinyatakan oleh 

92 siswa. (2) kesantunan berbahasa siswa 

kelas VIII pada mata pelajaran PAI di SMP 

N 1 Babadan tahun pelajaran 2106/2017 

secara umum dalam kategori sedang dalam 

prosentase (66,41%) yang dinyatakan oleh 87 

10 
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siswa. Dan (3) ada pengaruh antara 

lingkungan keluarga terhadap kesantunan 

berbahasa siswa di SMP N 1 

Babadan.Berdasarkan perhitungan koefisien 

determinasi (R²), didapatkan lingkungan 

keluarga berpengaruh 6.598% terhadap 

kesantunan berbahasa siswa di SMP N 1 

Babadan. 93. 402% sisanya dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian 

ini. 

Perbedaannya dengan penelitian yang 

akan peneliti lakukan adalah variabel 

independennya, dalam penelitian ini variabel 

independennya adalah kesantunan berbahasa 

sedangkan dalam penelitian yang adalah 

peneliti lakukan variabel independennya 

adalah gaya belajar. 
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2. Penelitian yang kedua adalah skripsi karya 

Hamsar tahun 2017 dengan judul Pengaruh 

Gaya Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Kelas IX Pada Mata Pelajaran IPA Madrasah 

Tsanawiyah Alauddin Pao-pao. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui : 1). Gaya belajar siswa kelas IX 

MTs Madani Alaudin Pao-Pao pada mata 

pelajaran IPA. 2). Hasil belajar siswa kelas 

IX MTs Madani Alauddin Pao-Pao Pada 

mata pelajaran IPA. 3). Pengaruh gaya 

belajar terhadap hasil belajar siswa kelas IX 

MTs Madani Alauddin Pao-Pao pada mata 

pelajaran IPA. 

Hasil penelitian mengenai pengaruh 

gaya belajar terhadap hasil belajar siswa 

kelas IX pada Mata pelajaran IPA MTs  



22 
 

 
  

Madani Alauddin Pao-Pao sebagai berikut: 

(1) Gaya belajar siswa kelas IX MTs Madani 

Alauddin pao-Pao adalah dominan gaya 

belajar visual dengan persentase 40,86%, 

sedangkan gaya belajar auditorial dan 

kinestetik masing-masing sebesar 32,26% 

dan 26,88%. (2) Tidak ada pengaruh gaya 

belajar yang signifikan terhadap hasil belajar 

siswa kelas IX pada mata pelajaran 

IPA.Implikasi penelitian ini adalah penelitian 

ini memberikan sebuah informasi kepada 

pendidik agar menerapkan metode 

pembelajaran yang dapat mengakomodasi 

cara belajar peserta didik, sehingga peserta 

didik lebih giat dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 
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3. Penelitian yang ketiga adalah jurnal karya 

Imam Sibawaih dan Anita Tri Rahayu tahun 

2017 yang berjudul Analisis Pola Asuh 

Orang Tua Terhadap Gaya Belajar Siswa di 

Sekolah Menengah Kharismawita Jakarta 

Selatan. 

Berdasarkan hasil analisis data, 

diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara pola asuh 

oarng tua dengan gaya belajar siswa di SMA 

kharismawita Jakarta Selatan. Hal ini 

dikarenakanperhitungan statistik 

menggunakan uji hipotesis yaitu uji t 

menunjukkan  Nilai koefisien determinasi 

(KD) sebesar 0,64%, berarti kontribusi 

hubungan variable X (pola asuh orang tua) 
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hanya sebesar 0,64% saja, sisanya sebesar 

99,36% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan adalah 

pada variabel independennya, dalam 

penelitain ini hanya terfokus pada pola asuh 

orang tua sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan akan membahas tentang 

lingkungan sosila keluarga. 

B. Landasan Teori 

1. Lingkungan Sosial Keluarga 

a. Pengertian Lingkungan Sosial Keluarga 

1) Pengertian Lingkungan 

Lingkungan adalah sesuatu yang ada 

di alam sekitar yang memiliki makna dan 

atau pengaruh tertentu kepada 
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individu.
13

Seacara fisiologis, lingkungan 

meliputi segala kondisi dan materi 

jasmaniah dalam tubuh seperti gizi, vitamin, 

air, suhu, sistem syaraf, peredaran darah, 

pernafasan, pencernaan makanan, kelenjar 

indokrin, sel-sel pertumbuhan, dan 

kesehatan jasmani.
14

 

Secara psikologis, lingkungan 

mencakup segala stimulasi yang diterima 

individu mulai sejak dalam konsesi, 

kelahiran sampai matinya.Stimulasi ini 

biasanya berupa selera, keinginan, perasaan, 

kebutuhan, minat, tujuan-tujuan, kemauan, 

emosi, dan kapasitas intelektual. 

                                                           
13

Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: PTBumi 

Aksara, 2012), 195. 
14

 Noer Rohmah, Psikologi Pendidikan, (Yogjakarta :Teras, 

2012), 32. 
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Secara sosio kultural, lingkungan 

mencakup segenap stimulasi, interaksi dan 

kondisi eksternal dalam hubungannya 

dengan perlakuan ataupun karya orang 

lain.
15

Pola hidup keluarga, pergaulan 

kelompok, pola hidup masyarakat, latihan, 

belajar, pendidikan pengajaran, bimbingan 

dan penyuluhan, adalah termasuk sebagai 

lingkungan.
16

 

Sertain (ahli psikologi Amerika) dalam 

buku buku Psikologi Pendidikan karya M. 

Dalyono mengatakan, bahwa apa yang 

dimaksud dengan lingkungan (environment) 

ialah meliputi semua kondisi-kondisi dalam 

dunia ini yang dalam cara-cara tertentu 
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Noer Rohmah, Psikologi Pendidikan, (Yogjakarta : Teras, 

2012), 32. 
16

Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 1998), 84-85. 
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mepengaruhi tingkah laku kita, 

pertumbuhan, perkembangan atau life 

processes kita kecuali gen-gen, dan bahkan 

gen-gen dapat pula dipandang sebagai 

menyiapkan lingkungan (to provide 

environment) bagi gen yang lain.
17

 

Jadi yang dimaksud dengan 

lingkungan adalah segala sesuatu apa saja 

yang ada di sekitar manusia dan 

memberikan pengaruh terhadap kehidupan 

manusia. 

2) Pengertian lingkungan sosial 

Adapun yang dimaksud dengan 

lingkungan sosial adalah semua orang atau 

manusia lain yang mempengaruhi 

                                                           
17

 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2001),132.  
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kita.
18

Lingkungan sosial adalah semua 

interaksi sosial antara masyarakat, baik 

secara langsung, misalnya dengan berdiskusi 

dengan seorang teman, maupun dengan cara 

pengamatan mengenai apa yang sedang 

dilakukan atau dikenakan orang lain. Bintarto 

dan Surastopo dalam jurnal yang berjudul 

Pengaruh Lingkungan Sosial dan Gaya 

Hidup Terhadap Perilaku Konsumsi 

Mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Ekonomi FKIP UNS  mendefinisikan 

lingkungan sosial sebagai lingkungan tempat 

individu berinteraksi, yang memiliki 

beberapa aspek yaitu sikap kemasyarakatan, 

                                                           
18

Noer Rohmah, Psikologi Pendidikan, (Yogjakarta :Teras, 

2012), 33. 
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sikap kejiwaan, sikap kerohanian, dan lain 

sebagainya.
19

 

Lingkungan sosial itu sendiri terdiri 

dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah 

dan lingkungan masyarakat.Lingkungan 

sosial yang lebih banyak mempengaruhi 

kegiatan belajar ialah orang tua dan keluarga 

siswa itu sendiri.Sifat-sifat orang tua, praktek 

pengelolaan keluarga, ketegangan keluarga, 

dan demogradi keluarga (letak rumah), 

semuanya dapat memberi dampak 

baikataupun buruk terhadap kegiatan belajar 

dan hasil yang dicapai oleh siswa.
20

 

                                                           
19

 Hartiyani Sadu Budanti dkk, “Pengaruh Lingkungan Sosial 

dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Ekonomi FKIP UNS”,5. 
20

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan 

Baru, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 138. 
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Lingkungan sosial mempunyai 

beberapa tingkatan yaitu : 

a) Lingkungan sosial keluarga 

Lingkungan ini sangat mempengaruhi 

kegiatan belajar.Ketegangan keluarga, 

sifat-sifat orang tua, demografi keluarga 

(letak rumah), pengelolaan keluarga, 

semuanya dapat memberi dampak 

terhadap aktivitas belajar siswa. 

Hubungan antara anggota keluarga, 

orang tua, anak, kakak, atau adik yang 

harmonis akan membantu siswa 

melakukan aktivitas belajar dengan baik. 

b) Lingkungan sosial sekolah 

Di dalam lingkungan sosial sekolah, 

seperti guru, administrasi, dan teman-
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teman sekelas dapat memengaruhi 

proses belajar seorang siswa.   

c) Lingkungan sosial masyarakat 

Kondisi lingkungan masyarakat tempat 

tinggal siswa akan mempengaruhi 

belajar siswa.Lingkungan siswa yang 

kumuh, banyak pengangguran dan anak 

terlantar juga dapat mempengaruhi 

aktivitas belajar siswa.
21

 

Pengaruh lingkungan sosial itu ada 

yang kita terima secara langsung dan ada 

yang tidak langsung.Pengaruh secara 

langsung, seperti dalam pergaulan sehari-hari 

dengan orang lain, dengan keluarga kita, 

teman-teman kita, kawan sekolah, 

sepekerjaan dan sebagainya.Yang tidak 
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Rohmalina Wahab, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2016), 26. 
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langsung, melalui radio dan televisi, dengan 

membaca-baca buku, majalah-majalah, surat-

surat kabar dan sebagainya.
22

 

3) Pengertian lingkungan sosial keluarga 

Keluarga adalah kelompok kecil yang 

memiliki kepemimpinan dan anggota, 

mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta 

hak dan kewajiban bagi masing-masing 

anggotanya.Keluarga adalah tempat pertama 

dan yang utama dimana anak-anak 

belajar.Dari keluarga, mereka mempelajari 

sifat keyakinan, sifat-sifat mulia, komunikasi 

dan iteraksi sosial, serta keterampilan 

hidup.
23

Istilah keluarga dalam UU No. 23 

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan,(Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1996), 28-29. 
23

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan 

Baru, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 42. 
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bermakna unit terkecil dalam masyarakat 

yang terdiri dari suami istri, atau suami istri 

dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu 

dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam 

garis lurus ke atas atau ke bawah sampai 

dengan derajat ketiga.
24

 

Menurut Soelaeman, secara psikologis 

keluarga adalah sekumpulan orang yang 

hidup bersama dalam tempat tinggal bersama 

dan masing-masing anggota merasakan 

adanya pertautan batin sehingga terjadi saling 

mempengaruhi, saling memperhatikan dan 

saling menyerahkan diri. Sedangkan dalam 

pengertian pedagogis, keluarga adalah satu 

persekutuan hidup yang dijalin oleh kasih 

sayang antara pasangan dua jenis manusia 
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 Sudarwan Denim, Perkembangan Peserta Didik, (Bandung : 

Alfabeta, 2013), 69. 
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yang dikukuhkan dengan pernikahan, yang 

bermaksud untuk saling menyempurnakan 

diri.
25

Keluarga memberikan pengaruh yang 

besar terhadap belajar anak karena keluarga 

adalah madrasah pertama bagi anak-anak. 

Manajemen keluarga yang baik akan 

menghasilkan anak berkualitas baik, begitu 

juga sebaliknya.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan sosial keluarga adalah manusia 

yang mempengaruhi kita di dalam lingkup 

keluarga, baik itu orang tua ataupun saudara 

kita.Orang tua dan saudara banyak 

memberikan pengaruh dalam berbagai aspek 

kehidupan kita, salah satunya dalam hal 

belajar. Dalam penelitian ini yang dimaksud 

                                                           
25

 Syaiful Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua dan 

Anan Dalam Keluarga, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),16-17. 
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dengan lingkungan sosial keluarga adalah 

semua hal yang mempengaruhi kita pada 

lingkup keluarga berupa cara orang tua 

mendidik, relasi antaranggota keluarga, 

suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

dan perhatian orang tua terhadap anak. 

b. Fungsi Lingkungan Sosial Keluarga 

Keluarga memiliki delapan fungsi 

sebagai berikut : 

1) Fungsi agama 

Fungsi agama dilaksanakan melalui 

penanaman nilai-nilai keyakinan berupa iman 

dan taqwa.Penanaman iman dan taqwa 

mengajarkan kepada anggota keluarga untuk 

selalu menjalankan perintah Tuhan Yang 

Maha Esa dan menjauhi larangan-
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Nya.Pembelajaran dapat dilaksanakan 

dengan metode pembiasaan dan peneladanan. 

2) Fungsi biologis 

Fungsi biologis adalah fungsi pemenuhan 

kebutuhan agar keberlangsungan hidupnya 

tetap terjaga termasuk secara 

fisik.Maksudnya pemenuhan kebutuhan yang 

berhubungan dengan jasmani 

manusia.Kebutuhan dasar manusia untuk 

terpenuhinya kecukupan makanan, pakaian, 

tempat tinggal. 

3) Fungsi ekonomi 

Fungsi ini berhubungan dengan bagaimana 

pengaturan penghasilan yang diperoleh untuk 

memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. 

4) Fungsi kasih sayang 



37 
 

 
  

Fungsi ini menyatakan bagaimana setiap 

anggota keluarga harus menyayangi satu 

sama lain. Suami hendaknya mencurahkan 

kasih sayang kepada istrinya, begitu juga 

sebaliknya. Dan jika telah memiliki  anak, 

maka orang tua hendaknya menunjukkan dan 

mencurahkan kasih sayang kepada anaknya 

secara tepat. Kasih sayang bukan hanya 

berupa materi yang diberikan, tetapi berupa 

perhatian, kebersamaan yang hangat sebagai 

keluarga, saling memotivasi dan mendukung 

untuk kebaikan bersama. 

5) Fungsi perlindungan 

Setiap anggota keluarga berhak mendapat 

perlindungan dari anggota keluarga lainnya. 

Sebagai seorang kepala dalam keluarga, 

seorang ayah hendaknya melindungi istri dan 
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anak-anaknya dari ancaman yang akan 

merugikan di dunia maupun di akhirat. 

6) Fungsi pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang 

sangat penting untuk meningkatkan martabat 

dan peradaban manusia.Sebagai seorang 

pemimpin dalam keluarga, seorang kepala 

keluarga hendaknya memberikan bimbingan 

dan pendidikan bagi setiap anggota 

keluarganya baik itu istri maupun anak-

anaknya.Bagi seorang istri, pendidikan 

sangat penting. Dengan bertambahnya 

pengetahuan dan wawasan maka akan 

memudahkan perannya sebagai pengelola 

rumah tangga dan pendidik utama bagi anak-

anaknya. 
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7) Fungsi sosialisasi anak 

Dalam keluarga, anak pertama kali hidup 

bersosialisasi.Anak mulai belajar 

berkomunikasi dengan orang tuanya melalui 

pendengaran dan gerakan atau isyarat hingga 

anak mampu berbicara.Sejak dini ketika 

berkomunikasi hendaknya anak mulai 

diajarkan untuk mampu mendengarkan, 

menghargai, dan menghormati orang lain, 

serta peduli dengan lingkungan sekitar 

(termasuk hewan dan tumbuh-

tumbuhan).Anak hendaknya diajarkan untuk 

bersikap jujur, saling membantu, saling 

menyayangi, dan bertanggung jawab.
26

 

c. Pengaruh Lingkungan Sosial Keluarga 

Terhadap Anak 
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Helmawati, Pendidikan Keluarga, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), 45-48. 
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Drs. Slameto berpendapat dalam 

bukunya yang berjudul Belajar dan Faktor-

Faktor yang Mempengaruhinya bahwa siswa 

yang belajar akan menerima pengaruh dari 

keluarga berupa : cara orang tua mendidik, 

relasi antara anggota keluarga, suasana 

rumah, keadaan ekonomi keluarga, dan 

perhatian orang tua terhadap anak.  

1) Cara orang tua mendidik 

Cara orang tua mendidik anaknya 

besar pengaruhnya terhadap belajar 

anaknya. Orang tua yang kurang atau 

tidak memperhatikan pendidikan 

anaknya, misalnya mereka acuh tak acuh 

terhadap belajar anaknya, tidak 

memperhatikan sama sekali akan 

kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-
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kebutuhan anaknya dalam belajar, tidak 

mengatur waktu belajarnya, tidak 

menyediakan atau melengkapi alat 

belajarnya, tidak memperhatikan apakah 

anak belajar atau tidak, tidak mau tahu 

bagaiamanakah kemajuan belajar 

anaknya, kesulitan-kesulitan yang 

dialami dalam belajar dan lain-lain, dapat 

menyebabkan anak tidak atau kurang 

berhasil dalam belajarnya. Mungkin anak 

sendiri sebetulnya pandai, tetapi karena 

cara belajarnya tidak teratur, akhirnya 

kesukaran-kesukaran menumpuk 

sehingga mengalami ketinggalan dalam 

belajarnya dan akhirnya anak malas 

belajar. Hasil yang didapatkan, nilai atau 
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hasil belajarnya tidak memuaskan 

bahkan mungkin gagal dalam studinya.
27

 

Mendidik anak dengan cara 

memanjakan bukanlah cara yang baik 

dalam mendidik anak. Sikap orang tua 

yang kadang terlalu memanjakan 

anaknya dengan alasan rasa belas 

kasihan ini akan menyebabkan anak 

malas dan timbul sifat nakal dalam diri 

anak. Adapun cara orang tua mendidik 

anaknya yang terlalu keras juga bukan 

cara yang baik.
28

 Drs Slameto 

menyatakan dalam bukunya yang 

berjudul Belajar dan Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhinya bahwa mendidik anak 

                                                           
27

 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhinya, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 60-61 
28

Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhinya,…61 
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dengan cara memperlakukannya terlalu 

keras, memaksa dan mengejar-ngejar 

anaknya untuk belajar, adalah cara 

mendidik yang salah. Dengan demikian 

anak tersebut diliputi ketakutan dan 

akhirnya benci terhadap belajar.
29

 Setiap 

orang tua pasti menginginkan anak-

anaknya memperoleh prestasi yang 

bagus di sekolah, akan tetapi sebaiknya 

orang tua lebih memahami bahwa setiap 

anak berbeda dan mampu memberikan 

solusi untuk meningkatkan prestasi anak 

di sekolah selain dengan memaksanya 

belajar terlalu keras. 

2) Relasi antaranggota keluarga 

                                                           
29

Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 61-62. 
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Relasi antaranggota keluarga yang 

terpenting adalah relasi orang tua dengan 

anaknya. Selain itu relasi anak dengan 

saudaranya atau dengan anggota 

keluarga yang lain pun turut 

mempengaruhi belajar anak. Wujud 

relasi itu misalnya apakah hubungan itu 

penuh dengan kasih sayang dan 

pengertian, ataukah diliputi kebencian, 

sikap yang terlalu keras, ataukah sikap 

yang acuh tak acuh dan sebagainya.  

Sebetulnya relasi antaranggota keluarga 

ini erat hubungannya dengan cara orang 

tua mendidik. Demi kelancaran belajar 

serta keberhasilan anak, perlu diusahakan 

relasi yang baik di dalam keluarga anak 

tersebut.Hubungan yang baik adalah 
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hubungan yang penuh pengertian dan 

kasih sayang, disertai dengan bimbingan 

dan bila perlu hukuman-hukuman untuk 

mensukseskan belajar anak sendiri.
30

 

Tiap-tiap relasi yang terbentuk 

akan menimbulkan interaksi sosial. 

Sebagai interaksi sosial, masing-masing 

individu (personal) dalam keluarga akan 

terjadi proses saling memberikan 

pengaruh satu sama lainnya. Proses 

saling memberikan pengaruh yang 

dilakukan secara sadar dari tiap personal 

dan antarpersonal dalam keluarga itu 

                                                           
30

Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhinya,…62. 
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pada dasarnya adalah sebuah proses 

pendidikan.
31

 

3) Suasana rumah 

Suasana rumah  dimaksudkan  

sebagai situasi atau kejadian-kejadian 

yang sering terjadi di dalam keluarga di 

mana anak berada dan belajar. Suasana 

rumah juga merupakan faktor yang 

penting yang tidak termasuk faktor yang 

disengaja. Suasana rumah yang gaduh 

atau ramai dan semrawut tidak akan 

memberi ketenangan pada anak yang 

belajar. Suasana tersebut dapat terjadi 

pada keluarga yang terlalu banyak 

penghuninya. Suasana rumah yang 

tegang, ribut dan sering terjadi cekcok, 

                                                           
31

Moh. Haitami, Pendidikan Agama Dalam Keluarga, (Jakarta : 

Ar-Ruzz Media, 2013), 82. 
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pertengkaran antaranggota keluarga atau 

dengan keluarga lain menyebabkan anak 

menjadi bosan di rumah, suka keluar 

rumah (ngluyur) dan akibatnya 

belajarnya kacau.
32

 

Suasana rumah berkaitan dengan 

relasi antaranggota keluarga. Hubungan 

antaranggota keluarga yang kurang intim 

akan menimbulkan suasana kaku dan 

tegang dalam keluarga, yang 

menyebabkan anak kurang semangat 

untuk belajar. Oleh karena itu, suasana 

keluarga yang akrab, menyenangkan dan 

penuh dengan rasa kasih sayang akan 

                                                           
32

Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 63. 
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memberikan motivasi mendalam pada 

anak.
33

 

 

 

4) Keadaan ekonomi keluarga 

Keadaan ekonomi keluarga erat 

hubungannya dengan belajar anak. Anak 

yang sedang belajar selain harus 

terpenuhi kebutuhan pokoknya misalnya 

makan, pakaian, perlindungan kesehatan 

dan lain-lain juga membutuhkan  fasilitas 

belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, 

penerangan, alat tulis-menulis, buku-

buku dan lain-lain. Fasilitas itu hanya 

dapat terpenuhi jika keluarga mempunyai 

cukup uang.Jika anak hidup dalam 
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Cholil dan Sugeng Kurniawan, Psikologi Pendidikan; Telaah 

Teoritik dan Praktik, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 209. 
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keluarga yang miskin, kebutuhan pokok 

anak kurang terpenuhi, akibatnya 

kesehatan anak terganggu, sehingga 

belajar anak juga terganggu. Akibat yang 

lain anak selalu dirundung kesedihan 

sehingga anak merasa minder dengan 

temannya yang lain, hal ini pasti akan 

mengganggu belajar anak.
34

Jika 

keadaannya demikian, maka masalah 

sedemikian juga merupakan faktor 

penghambat dalam kegiatan belajar.
35

 

Sebaliknya keluarga yang kaya 

raya, orang tua sering mempunyai 

kecenderungan untuk memanjakan 

anak.Anak hanya bersenang-senang dan 

                                                           
34

Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 63-64. 
35

Cholil dan Sugeng Kurniawan, Psikologi Pendidikan; Telaah 

Teoritik dan Praktik, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 210. 
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berfoya-foya, akibatnya anak kurang 

dapat memusatkan perhatiannya kepada 

belajar.Hal tersebut juga dapat 

mengganggu belajar anak.
36

 

Untuk melihat seberapa jauh efek 

dari kelas sosial pada sikap dan 

perkembangan anak, sosiolog Melvin 

Kohn mempelajari perbedaan dalam 

gaya pengasuhan orang tua kelas pekerja 

dan kelas menengah. Kohn menemukan 

bahwa orang tua kelas pekerja cenderung 

stress pada anak-anak mereka ketika ke 

luar, sementara orang tua kelas 

menengah cenderung stres pada aspek 

                                                           
36

Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 64. 
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ekspresi diri, motivasi, dan rasa ingin tau 

pada anak-anak mereka.
37

 

Beberapa anak dengan kondisi 

kekurangan mungkin dapat lebih 

semangat dan giat belajarnya 

dibandingkan dengan anak yang fasilitas 

belajarnya terpenuhi secara 

lengkap.Kondisi kekurangan tersebut 

malah dijadikan motivasi oleh si anak 

agar di waktu mendatang lebih sukses 

dari kondisi orang tuanya sekarang. 

5) Perhatian orang tua terhadap anak 

Anak yang belajar perlu dorongan 

dan pengertian dari orang tua.Bila anak 

sedang belajar, jangan diganggu dengan 

tugas-tugas di rumah.Kadang-kadang 
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Moh. Haitami, Pendidikan Agama Dalam Keluarga, (Jakarta 

: Ar-Ruzz Media, 2013), 57. 
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anak mengalami lemah semangat, orang 

tua wajib memberi pengertian dan 

mendorongnya, membantu sedapat 

mungkin kesulitan yang dialami anak di 

sekolah.
38

Jika perlu, orang tua dapat 

menghubungi guru anaknya di sekolah 

untuk mengetahui perkembangan 

anaknya di sekolah.Keterangan dari guru 

kemudian dapat dijadikan pijakan bagi 

orang tua untuk memberikan perhatian, 

motivasi dan pengertian terhadap anak di 

rumah. Perhatian orang tua dapat 

dilakukan dengan beberapa cara 

sederhana seperti memberikan motivasi 

belajar dengan mulai memupuk cita-cita 

pada anak, mendampingi anak ketika 

                                                           
38

 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhinya, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 64. 
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belajar di rumah, meciptakan suasana 

rumah yang efektif untuk belajar dan 

menyediakan fasilitas belajar anak di 

rumah. 
39

 

 

2. Gaya Belajar 

a. Pengertian Gaya Belajar 

Gaya belajar atau yang sering 

disebut juga dengan tipe belajar merupakan 

sebuah pendekatan yang menjelaskan 

mengenai bagaimana individu belajar atau 

cara yang ditempuh oleh masing-masing 

orang untuk berkonsentrasi pada proses 

dan menguasai informasi yang sulit dan 

baru  melalui persepsi yang berbeda.  
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 Sri Reskia, Herlina dan Zulnuraini, “ Pengaruh Tingkat 

Pendidikan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa di SDN Inpres 1 
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Gaya bersifat individual bagi setiap 

orang, dan untuk membedakan orang yang 

satu dengan orang lain. dengan demikian 

secara umum gaya belajar diasumsikan 

mengacu pada kepribadian-kepribadian, 

kepercayaan-kepercayaan, pilihan-pilihan, 

dan perilaku-perilaku yang digunakan oleh 

individu untuk membantu dalam belajar 

mereka dalam suatu situasi yang telah 

dikondisikan.
40

 

Adi W. Gunawan dalam bukunya 

yang berjudul Genius Learning Strategy  

menyatakan hasil riset menunjukkan 

bahwa murid yang belajar dengan 

menggunakan gaya belajar mereka yang 

dominan, saat mengerjakan tes, akan 
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 M. Gufron dan Rini Risnawita, Gaya Belajar Kajian 

Teoritik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 42. 
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mencapai nilai yang jauh lebih tinggi 

dibandingkan bila mereka belajar dengan 

cara yang tidak sejalan dengan gaya belajar 

mereka.
41

 

b. Macam-macam Gaya Belajar 

Macam-macam gaya belajar ada tiga 

tipe yaitu: 

1) Gaya belajar visual 

Seseorang yang memiliki gaya 

belajar visual lebih lebih paham tentang 

sesuatu hal jika membaca atau melihat 

ilustrasi atau gambar. Hal ini 

menunjukkan kecenderungan modalitas 

yang ada pada seseorang adalah mudah 

untuk mengetahui modalitas orang lain 
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 Adi W. Gunawan, Genius Learning Strategy, (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2006), 139. 



56 
 

 
  

dengan memperhatikannya melalui 

indra penglihatan yaitu mata. 

Adapun ciri-ciri gaya belajar 

visual antara lain: 

a) Rapi dan teratur. 

b) Berbicara dengan cepat. 

c) Dapat merencanakan dan mengatur 

jangka panjang dengan baik. 

d) Mengingat apa yang dilihat 

daripada didengar. 

e) Tidak terganggu oleh keributan. 

f) Lebih suka membaca daripada 

dibacakan. 

g) Mementingkan penampilan, baik 

dalam hal pakaian maupun 

presentasi. 
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h) Pengeja yang baik dan dapat 

melihat kata-kata yang sebenarnya 

dalam pikiran mereka. 

i) Mempunyai masalah untuk 

mengingat instruksi verbal, kecuali 

jika ditulis. 

j) Lebih suka melakukan demonstrasi 

daripada berpidato. 

k) Lebih menyukai seni visual 

daripada musik.
42

 

2) Gaya belajar auditorial 

Seseorang yang mempunyai gaya 

belajar auditorial lebih memfokuskan 

pada kemampuan pendengaran. 

Biasanya mereka lebih suka 

mendengarkan materi daripada 
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 Erwin Widiasworo, Smart Study, (Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2017),186-187. 
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membaca.
43

 Beberapa ciri yang dapat 

dipakai untuk mengetahui karakteristik 

tipe belajar auditorial, antara lain: 

a) Mudah terganggu oleh keributan. 

b) Merasa kesulitan untuk menulis, 

tetapi hebat dalam berbicara. 

c) Lebih suka musik daripada seni 

visual. 

d) Suka berbicara, berdiskusi, dan 

menjelaskan sesuatu dengan 

panjang lebar. 

e) Menggerakkan bibir mereka dan 

mengucapkan tulisan di buku 

ketika membaca. 
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f) Dapat mengulangi kembali dan 

menirukan nada, birama, dan 

warna suara. 

g) Lebih pandai mengejadengan 

keras daripada menuliskannya. 

h) Lebih suka gurauan lisan 

daripada menulis. 

i) Mempunyai masalah dengan 

pekerjaan yang melibatkan 

visualisasi, seperti memotong 

bagian-bagian hingga sesuai satu 

sama lain. 

j) Belajar dengan mendengarkan 

dan mengingat apa yang 

didiskusikan daripada yang 

dilihat. 
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k) Lebih suka gurauan lisan 

daripada membaca komik. 

l) Berbicara dengan irama yang 

berpola.
44

 

3) Gaya  belajar kinestetik 

Tipe belajar kinestetik merupakan 

tipe belajar yang lebih mudah 

menyerap makna praktik langsung 

dibanding hanya dengan melihat dan 

mendengar. Seseorang yang 

mempunyai tipe belajar kinestetik akan 

lebih baik dalam aktivitas bergerak dan 

interaksi kelompok. Seseorang dengan 

tipe ini agak sulit untuk diminta duduk 

lebih lama. Orang dengan tipe belajar 

ini biasanya melakukan aktivitas dalam 
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kejenuhan, misalnya usil terhadap 

teman sebangkunya atau berbuat apa 

saja yang bisa menghilangkan 

kejenuhan.
45

 

Adapun ciri-ciri orang dengan 

gaya belajar ini adalah: 

a) Berbicara perlahan. 

b) Menganggapi perhatian fisik. 

c) Menyentuh orang untuk 

mendapatkan perhatian mereka. 

d) Berdiri dekat ketika berbicara 

dengan orang lain. 

e) Selalu berorientasi pada fisik dan 

banyak bergerak. 

f) Mempunyai perkembangan otot-

otot besar. 
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g) Belajar memanipulasi dan praktik. 

h) Menghafal dengan cara berjalan 

dan melihat. 

i) Menggunakan jari sebagai 

penunjuk ketika membaca. 

j) Benyak menggunakan isyarat 

tubuh. 

k) Tidak dapat duduk diam untuk 

waktu yang lama. 

l) Tidak dapat mengingat geografi, 

kecuali mereka pernah berada di 

tempat itu. 

m)  Menggunakan kata-kata yang 

mengandung aksi. 

n) Menyukai buku-buku yang 

berorientasi pada plot, mereka 
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mencerminkan aksi dengan 

gerakan tubuh saat membaca. 

o) Ingin melakukan segala sesuatu. 

p) Menyukai permainan yang 

menyibukkan. 

Mengetahui tipe belajar dapat 

digunakan untuk menyesuaikan cara 

belajar kita. Kita dapat lebih 

mengoptimalkan belajar dengan 

memilih cara yang memang benar-

benar sesuai dengan tipe belajar kita. 

Dengan begitu kita akan lebih mudah 

mengingat pelajaran.
46
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3. Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Ada beberapa karakteristik anak di usia 

Sekolah Dasar yang perlu diketahui para guru, 

agar lebih mengetahui keadaan peserta didiknya 

khususnya di tingkat Sekolah Dasar (SD). 

Adapun bentuk-bentuk karakterisktik siswa SD 

adalah sebagai berikut : 

a. Senang bermain. 

Karakter ini menuntut guru SD untuk 

melaksanakan kegiatan pendidikan yang 

bermuatan permainan lebih-lebih untuk 

kelas rendah.Guru SD seyogianya 

merancang model pembelajaran yang 

memungkinkan adanya unsur permainan 

di dalamnya. 
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b. Senang bergerak. 

Orang dewasa dapat duduk berjam-jam, 

sedangkan anak SD dapat duduk dengan 

tenang paling lama sekitar 30 menit.Oleh 

karena itu guru hendaknya merancang 

model pembelajaran yang memungkinkan 

anak berpindah atau bergerak. 

c. Anak senang bekerja dalam kelompok. 

Dari pergaulannya dengan kelompok 

sebaya, anak belajar aspek-aspek yang 

penting dalam proses sosialisasi, seperti 

belajar memenuhi aturan-aturan 

kelompok, belajar setia kawan, belajar 

tidak tergantung pada diterimanya di 

lingkungan, belajar menerima tanggung 

jawab, belajar bersaing dengan orang lain 

secara sehat (sportif), mempelajari 
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olahraga dan membawa implikasi bahwa 

guru harus merancang model 

pembelajaran yang memungkinkan anak 

untuk bekerja atau belajar dalam 

kelompok, serta belajar keadilan dan 

demokrasi.  

d. Senang merasakan atau melakukan/ 

memperagakan sesuatu secara langsung. 

Ditinjau dari teori perkembangan 

kognitif, anak SD memasuki tahap 

operasional konkret. Dari apa yang ia 

pelajari di sekolah, ia belajar 

menghubungkan konsep-konsep lama. 

Berdasarkan penglaman ini, siswa 

membentuk konsep-konsep tentang 

angka, ruang, waktu fungsi-fungsi badan, 

jenis kelamin, moral dan sebagainya. 
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Bagi anak SD, penjelasan guru tentang 

materi pelajaran akan lebih dipahami jika 

anak melaksanakan sendiri, sama halnya 

dengan memberi contoh bagi orang 

dewasa. Dengan demikian guru 

hendaknya merancang model 

pembelajaran yang memungkinkan anak 

terlibat langsung dalam pembelajaran.
47

 

Berdasarkan paparan teori tentang 

karakteristik siswa di atas, hendaknya orang tua 

siswa juga paham akan karakteristik anaknya 

pada usia sekolah dasar, sehingga orang tua 

dapat memenuhi kebutuhan belajar serta mampu 

menyikapi perbedaan belajar anaknya di rumah. 
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 Mohamad Syarif Sumantri, Strategi Pembelajaran Teori dan 

Praktik di Tingkat Pendidikan Dasar, (Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada, 2016), 153-155. 
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C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir merupakan model 

konseptual bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting. 

Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan 

diatas, maka dihasilkan kerangka berfikir sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir 

Cara orang tua 

mendidik 

Relasi antaranggota 

keluarga

 

  

Suasana rumah 

Keadaan 

ekonomikeluarga 

Perhatian orang tua 

terhadap anak 

Lingkunga

n sosial 

keluarga 

Prestasi belajar siswa 

Gaya belajar 

siswa 
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D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana 

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan.Dikatakan sementara, 

karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada 

teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-

fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan 

data.Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai 

jawaban teoritis terhadap rumusan masalah 

penelitian, belum jawaban yang empirik dengan 

data.
48

 

Berdasarkan  rumusan masalah dan analisis 

teori yang telah penulis paparkan diatas, maka 

hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nihil  (H0)  

sebagai berikut: 
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1. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Terdapat pengaruh yang signifikan antara 

lingkungan sosial keluarga terhadap gaya 

belajar siswa kelas atas di SD Negeri 3 

Tahunan  Tegalombo Pacitan. 

2. Hipotesis Nol (H0)   

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

antara lingkungan sosial keluarga terhadap 

gaya belajar siswa kelas atas di SD Negeri 3 

Tahunan  Tegalombo Pacitan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan pendekatan 

kuantitatif yang datanya berupa data 

nominal.Penelitian ini menggunakan desain 

berbentukExpost Facto.Penelitian Expost facto 

adalah penelitian dengan melakukan penyelidikan 

secara empiris yang sistematik, dimana peneliti tidak 

mempunyai kontrol langsung terhadap variabel-

variabel bebas (independent variabels) karena 

fenomena sukar dimanipulasi.
49

 

Pada penelitian ini terdapat 2 variabel yang 

terdiri dari 1 variabel independen dan 1 variabel 

dependen : 
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 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: 
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1. Variabel independen adalah variabel bebas atau 

variabel yang mempengaruhi. Dalam penelitian 

ini, variabel independennya adalah lingkungan 

sosial keluarga. 

2. Variabel dependen adalah variabel yang 

tergantung atau variabel yang dipengaruhi. 

Dalam penelitian ini, variabel dependennya 

adalah gaya belajar.   

Hal ini sesuai dengan rancangan pada gambar 

dibawah ini : 

 

 

 

Gambar 3. 1 Rancangan Penelitian 

Keterangan: 

X = Lingkungan Sosial Keluarga 

Y = Gaya Belajar 

Gaya Belajar 

(Y) 

Lingkungan 

Sosial 

Keluarga(X) 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan objek 

atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan 

memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan 

dengan masalah penelitiian, atau keseluruhan 

unit atau individu dalam ruang lingkup yang 

akan diteliti.
50

 

Penelitian kuantitatif ini dilaksanakan di 

SD Negeri 3 Tahunan dengan populasi yaitu 

seluruh siswa kelas atas di SD Negeri 3 Tahunan 

yang berjumlah 30 orang siswa dengan 

keterangan sebagai berikut :  

Tabel 3. 1 Daftar Populasi Penelitian 

Kelas No. Nama Siswa Jumlah 
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 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi 
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Kelas 

IV 

1. Andriyan Adi 

Nugraha 

11 siswa 

2. Bela Cantika Putri 

3. Danik Fitri 

Anggraini 

4. Denis Hadi Saputra 

5. Eva Aprilia 

6. Fitri Aminatul 

Riskiyah 

7. Mamik Setyowati 

8. Natasya Risti 

Awalina 

9. Rizal Musthaqim 

10. Rohma 

11. Shodiqin Bakdil 

Amin 

Kelas 

V 

12. Ahmat Chotibul 

Umam 

9 siswa 

13. Anang Dwi Prasetyo 

14. Ardan Wahyu 

Dinata 

15. Bayu Angga Saputra 

16. Fahrel Rayhan 

Saputra 

17. Haniffatul Amelia 

Muslihah 

18. Lely Nur Malikhah 
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19. Marsa Aulia Putri 

20. Novita Ayu 

Ningrum 

Kelas  

VI 

21. Ahmad Tohir 10 siswa 

22. Alfiana Nur Hayati 

23. Devi Mustika Sari 

24. Intan Rahmawati 

25. Lestiana Nur Safitri 

26. Muhammad 

Mustaqim 

27. Ridho Muhamad 

Adiansyah 

28. Riska Evendi 

29. Shalshabila Nahrotul 

Umi 

30. Wahyu Afandi 

Jumlah Total 30 siswa 

 

2. Sampel 

Dalam penelituan kuantitatif, sampel 

merupakan bagian dari populasi yang memiliki 

ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. 

Atau, sampel dapat didefinisikan sebagian 
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anggota populasi yang dipilih dengan 

menggunakan prosedur tertentu sehingga 

diharapkan dapat mewakili populasi.
51

 

Karena jumlah populasi dalam penelitian 

ini kurang dari 100, maka peneliti menggunakan 

teknik sampel jenuh.Sampel jenuh adalah teknik 

penentuan sampel apabila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Sampel pada 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas atas SD 

Negeri 3 Tahunan Tegalombo Pacitan, yaitu 

kelas IV, V dan VI yang berjumlah 30 siswa 

sebagaimana terdaftar dalam tabel 3. 1 diatas. 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah: 
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1. Data tentang keadaan lingkungan sosial 

keluarga siswa kelas atas di SD Negeri 3 

Tahunan Tegalombo Pacitan. 

2. Data tentang gaya belajar siswa kelas atas di 

SD Negeri 3 Tahunan Tegalombo Pacitan. 

Table 3. 2 Instrumen Pengumpulan Data 

Variabel 

Penelitian 

Indikator  Subjek Teknik  Nomor 

Instrumen 

Variabel 

Independen 

(X): 

Lingku

ngan 

Sosial 

Keluarg

a 

 

cara orang 

tua mendidik 

Siswa Kelas 

Atas di SD N 

3 Tahunan 

Tegalombo 

Pacitan 

Angket  1, 2, 3, 4 

relasi 

antaranggota 

keluarga 

Angket 5, 6, 7, 8, 9 

Suasana 

rumah 

Angket 10, 11, 12, 

13 

Keadaan 

ekonomi 

Angket 14, 15, 16, 

17,  
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keluarga 

Perhatian 

orang tua 

terhadap 

anak 

Angket 18, 19, 20 

Variabel 

Dependen 

(Y): Gaya 

Belajar  

Visual Siswa Kelas 

Atas di SD N 

3 Tahunan 

Tegalombo 

Pacitan 

Angket 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

Auditorial Angket 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 

15 

Kinestetik Angket 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 

22, 23 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan 

dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan 

metode/teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
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1. Angket atau Kuesioner 

Metode kuisioner adalah suatu daftar yang 

berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu 

masalah atau bidang yang akan diteliti untuk 

memperoleh data, angket disebarkan kepada 

responden (orang–orang yang menjawab atau 

yang diselidiki), terutama pada penelitian 

survai.
52

 

Dalam penelitian ini, instrumen yang 

digunakan adalah angket tertutup.Angket 

tertutup adalah angket yang telah dilengkapi 

dengan alternatif jawaban dan responden tinggal 

memilihnya. 

Skala yang digunakan adalah skala Likert 

yaitu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat 
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dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial.
53

 

Jawaban setiap item instrumen yang 

mengunakan Skala Likert yang digunakan di 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 3. 3 Nilai Skor 

Jawaban Pernyataan 

positif 

Pernyataan 

Negatif 

1. selalu  4 1 

2. sering 3 2 

3. kadang-

kadang 

2 3 

4. tidak 

pernah 

1 4 
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2. Dokumentasi  

Metode ini digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku, notulen rapat dan 

sebagainya.
54

Dokumentasi merupakan teknik 

pengumpulan data dengan cara mengutip, 

mengopi, atau mengambil gambar dari sumber-

sumber catatan yang memang sudah ada dan 

terdokumentasi.Dokumentasi ditujukan untuk 

memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian.Dimana data-data tersebut relevan 

dengan penelitian.
55

 

Teknik dokumentasi digunakan peneliti 

untuk mengambil data berupa dokumen identitas 

sekolah,  visi, misi, tujuan, fasilitas, dan sarana 
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prasarana di SD Negeri 3 Tahunan Tegalombo 

Pacitan. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data 

merupakan proses pengolahan, penyajian, 

interpretasi, dan analisis data yang diperoleh dari 

lapangan, dengan tujuan agar data yang disanikan 

mempunyai makna, sehingga pembaca dapat 

mengetahui hasil penelitian kita.
56

 

Karena data penelitian adalah data kuantitatif, 

maka teknik analisis data menggunakan 

statistik.Adapun analisis data dalam penelitian ini 

sebagai berikut. 
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 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi 

dan Analisis Data Sekunder,( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 

143-144. 
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1. Pra Penelitian  

a. Uji Validitas 

Validitas (validity, kesahihan) berkaitan 

dengan permasalahan “apakah instrumen yang 

dimaksudkan untuk mengukur sesuatu itu 

memang adapat mengukur secara yang akan 

dikuru tersebut”. Secara singkat dapat dikatakan 

bahwa validitas alat penelitian mempersoalkan 

apakah alat itu dapat mengukur apa yang 

diukur.
57

 Dengan menggunakan instrumen yang 

valid dan reliabel dalam pengumpulan data, 

maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi 

valid dan reliabel.
58
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 Burhan Nugiyantoro dan Gunawan dan Basuki, Statistik 

Terapan untuk Penelitian Ilmu Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2015), 414. 
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Untuk menguji validitas instrumen dalam 

penelitian, peneliti menggunakan jenis validitas 

konstruk.Sebab, variabel dalam penelitian ini 

berkaitan dengan fenomena dan objek yang 

abstrak tetapi gejalanya dapat diamati dan 

diukur. Adapun cara menghitungnya 

menggunakan korelasi Product Moment dengan 

rumus: 

 

rxy  = 
  ∑   (∑  ( ∑  

√{  ∑   (∑   }{  ∑   (∑   }
 

 

Keterangan: 

rxy = Angka indeks Korelasi Product 

Moment 

∑X = Jumlah seluruh nilai X 

∑Y = Jumlah seluruh nilai Y 
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∑XY = Jumlah hasil perkalian antara 

nilai X dan nilai Y.
59

 

Dengan cara yang sama didapatkan 

koefisien korelasi untuk item pernyataan yang 

lain. Setelah itu untuk mendapatkan informasi 

kevalidannya, masing-masing nilai rxy  

dibandingkan dengan nilai rtabel, apaliba nilai rxy> 

rtabel , maka item pernyataan dinyatakan valid.
60

 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

uji validitas instrumen kepada 70 orang siswa di 

SD Negeri 1 Tahunan Baru Tegalombo Pacitan. 

Hasil perhitungan validitas item soal 

instrumen penelitian variabel lingkungan sosial 

keluarga dan gaya belajar siswa dalam penelitian 

                                                           
 

59
Retno Widyaningrum, Statistik (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 

2015), 107. 
60

Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan Suatu 

Pendekatan Praktis dengan Menggunakan SPSS (Ponorogo: STAIN 

Press, 2012), 84. 
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ini secara terperinci dapat dilihat pada lampiran, 

kemudian hasil perhitungan tersebut dapat 

disimpulkan dalam tabel rekapitulasi di bawah 

ini: 

Tabel 3. 4 Rekapitulasi Uji Validitas 

Item Pernyataan Instrumen Lingkungan 

Sosial Keluarga 

No. Item 

Pernyataan 

Nilai rxy Nilai rtabel Keputusan 

1. 0, 253 0.235 Valid 

2. 0, 383 0.235 Valid 

3. 0, 158 0.235 Tidak Valid 

4. 0, 444 0.235 Valid 

5. 0, 324 0.235 Valid 

6. 0, 488 0.235 Valid 

7. 0, 282 0.235 Valid 

8. 0, 371 0.235 Valid 
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9. 0, 285 0.235 Valid 

10. 0, 352 0.235 Valid 

11. 0, 541 0.235 Valid 

12. 0, 245 0.235 Valid 

13. 0, 382 0.235 Valid 

14. -0, 079 0.235 Tidak Valid 

15. 0, 484 0.235 Valid 

16. 0, 310 0.235 Valid 

17. 0, 279 0.235 Valid 

18. 0, 191 0.235 Tidak Valid 

19. 0, 367 0.235 Valid 

20. 0, 269 0.235 Valid 

21. 0, 134 0.235 Tidak Valid 

22. 0, 301 0.235 Valid 

23. 0, 277 0.235 Valid 

24. 0, 016 0.235 Tidak Valid 

25. 0, 315 0.235 Valid 
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Nomor-nomor soal yang dianggap 

valid tersebut kemudian dipakai untuk 

mengambil data dalam penelitian ini.Dari 25 

butir item pernyataan untuk variabel 

lingkungan sosial keluarga, diketahui 

pernyataan yang tidak valid terdapat di 

nomor 3, 14, 18, 21, dan 24. Sehingga nomor 

item yang tidak valid tidak digunakan dalam 

analisis data berikutnya 

Tabel 3. 5  

Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Item 

Pernyataan Instrumen Gaya Belajar 

No. Item 

Pernyatan 

Nilai rxy Nilai rtabel Keputusan 

1. 0, 581 0, 235 Valid 

2. 0, 086 0, 235 Tidak Valid 
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3. 0,344 0, 235 Valid 

4. 0, 061 0, 235 Tidak Valid 

5. 0, 151 0, 235 Tidak Valid 

6. 0, 258 0, 235 Valid 

7. 0, 310 0, 235 Valid 

8. 0, 346 0, 235 Valid 

9. 0, 373 0, 235 Valid 

10. 0, 309 0, 235 Valid 

11. 0, 305 0, 235 Valid 

12. 0, 405 0, 235 Valid 

13. 0, 423 0, 235 Valid 

14. 0, 182 0, 235 Tidak Valid 

15. 0, 410 0, 235 Valid 

16. 0, 413 0, 235 Valid 

17. 0, 546 0, 235 Valid 

18. 0, 520 0, 235 Valid 

19. 0, 441 0, 235 Valid 
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20. 0, 232 0, 235 Tidak Valid 

21. 0, 413 0, 235 Valid 

22. 0, 322 0, 235 Valid 

23. 0, 325 0, 235 Valid 

24. 0, 378 0, 235 Valid 

25. 0, 395 0, 235 Valid 

26. 0, 342 0, 235 Valid 

27. 0, 218 0, 235 Tidak Valid 

28. 0, 187 0, 235 Tidak Valid 

29. 0, 293 0, 235 Valid 

30. 0, 348 0, 235 Valid 

 

Nomor-nomor soal yang dianggap 

valid tersebut kemudian dipakai untuk 

mengambil data dalam penelitian ini. Dari 30 

butir item pernyataan untuk variabel 

lingkungan gaya belajar, diketahui 
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pernyataan yang tidak valid terdapat pada 

nomor 2, 4, 5, 14, 20, 27, dan 28 sehingga 

nomor item yang tidak valid tidak digunakan 

dalam analisis data selanjutnya. 

 

b. Uji Reliabilitas 

Suatu instrumen dikatakan reliabel jika 

pengukurunnya konsisten, cermat dan akurat.Jadi 

uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui konsistensi dari 

instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya.
61

 Dalam penelitian 

ini, peneliti melakukan penghitungan dengan 

menggunakan rumus Alpha Cronbach, sebagai 

berikut : 

                                                           
 

61
Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan Suatu 

Pendekatan Praktis dengan Menggunakan SPSS (Ponorogo: STAIN 

Press, 2012), 85. 
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Dimana : 

r11           = Nilai reliabilitas 

∑Si         = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

St           = Varians total 

k            = Jumlah item 

Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan 

reliabel dengan menggunakan teknik ini bila 

koefisien reliabelitas (r11) > 0, 6.
62

 

 

 

 

 

                                                           
62

 Sofiyan Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta: 

KENCANA, 2013), 57. 
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Uji Reliabelitas Variabel (X) Lingkungan Sosial 

Keluarga 

Hasil Uji Reliabelitas Variabel X 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.533 25 

(Sumber : Hasil Analisis IBM SPSS Statistic19) 

Nilai koefisien reliabelitas variabel X di atas 

adalah 0, 533. Sesuai kriteria, nilai tersebut 

sudah lebih besar dari 0,6 sehingga hasil data 

angket memiliki tingkat reliabelitas yang baik 

atau dengan kata lain, data hasil angket dapat 

dipercaya. 
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Uji Reliabelitas Variabel (Y) Gaya Belajar 

Hasil Uji Reliabelitas Variabel Y 

 

 

 

 

 

(Sumber : Hasil Analisis IBM SPSS Statistic 19) 

 

Nilai koefisien reliabelitas variabel Y di atas 

adalah 0, 720. Sesuai kriteria, nilai tersebut 

sudah lebih besar dari 0,6 sehingga hasil data 

angket memiliki tingkat reliabelitas yang baik 

atau dengan kata lain, data hasil angket dapat 

dipercaya. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.720 30 
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2. Uji Asumsi 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data 

merupakan kegiatan setelah data dari seluruh 

respondenatau sumber data lain terkumpul untuk 

menjawab hasil rumusan masalah dan melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah 

diajukan. 
63

 

Langkah-langkah untuk menganalisishasil 

penelitian adalah: 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas merupakan uji 

kenormalan distribusi (pola) data.Dengan 

demikian, uji normalitas ini mengasumsikan 

bahwa, data di setiap variabel berasal dari 

                                                           
63

Sugiyono, Metode PenelitianPenelitian Pendidikan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), 147 
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populasi yang berdistribusi normal.
64

 Dalam 

penelitian ini, uji normalitas akan dilakukan 

dengan menggunakan uji kolmogorof 

smirnov. Data yang diuji adalah tentang 

pengaruh lingkungan sosial keluarga terhadap 

gaya belajar yang dihitung dengan 

menggunakan program SPSS. 

 

b. Uji Linieritas 

Tujuan dilakukannya uji linieritas 

adalah untuk mengetahui apakah antara 

variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X) 

mempunyai hubungan linier. Uji ini biasanya 

digunakan sebagai penerapan metode linier.
65

 

Langkah-langkah uji linieritas: 

                                                           
64

 Andhita Dessy Wulanstari, Aplikasi Statistika Parametrik 

dalam Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016), 38. 
65

 Syofian Siregar, Statistik Parametric untuk Penelitian 

Kuantitatif (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 90. 
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1. Membuat hipotesis dalam uraian kalimat 

H0 : model regresi linier sederhana tidak 

dapat digunakan dalam 

memprediksi gaya belajar siswa 

yang dipengaruhi oleh lingkungan 

sosial keluarga. 

Ha :  model regresi linier sederhana 

dapat digunakan dalam 

memprediksi gaya belajar siswa 

yang dipengaruhi oleh lingkungan 

sosial keluarga. 

2. Membuat hipotesis dalam bentuk model 

statistik 

H0 : β = 0 

Ha : β ≠ 0 

3. Menentukan taraf signifikan  
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Tahap ini menentukan seberapa 

besar peluang melakukan kesalahan 

dalam mengambil keputusan menolak 

hipotesis yang benar, yang biasanya 

disebut dengan taraf signifikan.Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan 

taraf signifikan sebesar 5 %. 

ɑ = 5% 

4. Kaidah pengujian  

Jika : F hitung > F tabel , maka H0 ditolak. 

Jika : F hitung < F tabel , maka H0diterima. 

5. Menghitung nilai F hitung 

6. Menentukan nilai F tabel 

7. Membandingkan F hitungdan F tabel 

Tujuan membandingkan antara  Fhitungdan 

F tabeladalah untuk mengetahui, apakah 



99 
 

 
  

H0 ditolak atau diterima berdasarkan 

kaidah pengujian. 

8. Membuat keputusan apakah Ha atau H0 

yang diterima.
66

 

 

c. Analisis Hasil Penelitian  

Untuk menjawab rumusan masalah 1 

dan rumusan masalah 2 digunakan analisis 

deskriptif dengan menghitung mean dan 

standar deviasi yang digunakan untuk 

menentukan kategori data yang diteliti, 

analisis data tersebut dibantu dengan 

penggunaan program SPSS. 

Adapun teknik analisis data yang 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

3 menggunakan analisis regresi linier 

                                                           
66

Syofian Siregar, Statistik Parametric untuk Penelitian 

Kuantitatif (Jakarta: Bumi  Aksara, 2014), 285-286. 
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sederhana.Regresi linier sederhana digunakan 

hanya untuk satu variabel bebas 

(independent) dan satu variabel tak bebas 

(dependent).
67

  Untuk menganalisis data 

tersebut peneliti menggunakan bantuan 

program SPSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67

Syofian Siregar, Statistik Parametric untuk Penelitian 

Kuantitatif …284 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya SD Negeri 3 Tahunan 

Tegalombo Pacitan 

SD Negeri 3 Tahunan adalah sebuah lembaga 

pendidikan bertatus negeri yang terletak di RT 01 

RW 11 Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo 

Kabupaten Pacitan.SD Negeri 3 Tahunan berdiri 

pada tahun 1986. 

Pada awalnya, lembaga ini bernama SD 

Negeri Tahunan 5. Namun pada Juli 2007, sesuai 

dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 

2006 dilakukan pemekaran desa Tahunan menjadi 

dua desa yaitu Desa Tahunan dan Desa Tahunan 

Baru. Seiring dengan diadakannya pemekaran desa 

101 
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tersebut SD Negeri Tahunan 5 berubah nama 

menjadi SD Negeri Tahunan 3.  

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan 

Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan 

Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten 

Pacitan SD Negeri Tahunan 3 berubah nama 

menjadi SD Negeri 3 Tahunan. 

2. Visi, Misi dan Tujuan SD Negeri 3 Tahunan  

a. Visi SD Negeri 3 Tahunan 

SD Negeri Tahunan 3 mempunyai visi 

sekolah sebagai berikut: 

“Berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil, dan 

mandiri” 

b. Misi SD Negeri 3 Tahunan 

Adapun misi sekolah dari SD Negeri 3 

Tahunan adalah : 
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1) Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan 

terhadap ajaran agama yang dianut dan 

budaya bangsa, sehingga menjadi sumber 

kearifan dan kebijakan dalam bertindak. 

2) Menyelenggarakan, mengoptimalkan proses 

pembelajaran dan bimbingan yang bernuansa 

PAIKEM. 

3) Membantu siswa mengenali potensi dirinya 

sehingga dapat berkembang secara maksimal. 

4) Menumbuhkembangkan potensi siswa 

melalui ekstrakurikuler. 

5) Mengembangkan potensi warga sekolah 

dengan menggunakan manajemen partisipatif 

dan transparan. 

6) Menjalin kerjasama yang harmonis antara 

warga sekolah dan lingkungan. 

c. Tujuan SD Negeri 3 Tahunan 
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SD Negeri Tahunan 3 mempunyai tujuan 

sebagai berikut : 

1) Siswa beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 

2) Siswa sehat jasmani dan rohani serta berbudi 

pekerti luhur. 

3) Siswa memiliki dasar-dasar pengetahuan, 

kemampuan, dan ketrampilan untuk 

melanjutkan pendidikan pada jenjang yang 

lebih tinggi . 

4) Mengenal dan mencintai bangsa, masyarakat, 

dan kebudayaannya. 

5) Siswa kreatif, terampil, dan bekerja keras 

untuk dapat mengembangkan diri secara terus 

menerus. 

6) Menggali potensi untuk meraih prestasi. 

7) Lulusan memiliki dasar hidup bermasyarakat. 



105 
 

 
  

8) Semua warga sekolah peduli terhadap 

pengelolaan lingkungan. 

9) Semua warga sekolah peduli dalam upaya 

pelestarian lingkungan. 

10) Lingkungan sekolah bernuansa bersih, indah, 

sejuk, dan nyaman. 

 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi data tentang lingkungan sosial 

keluarga siswa kelas atas SD Negeri Tahunan 3 

Tegalombo Pacitan 

Deskripsi data digunakan untuk memberikan 

gambaran sejumlah data hasil penskoran angket 

yang telah disebarkan kepada siswa kelas IV, V, dan 

V SD Negeri 3 Tahunan Tegalombo Pacitan sesuai 

dengan kisi-kisi yang telah ditetapkan sebelumnya.  
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Setelah melakukan penelitian, peneliti 

memperoleh data tentang lingkungan sosial 

keluarga siswa kelas atas di SD Negeri 3 Tahunan 

Tegalombo Pacitan. Adapun komponen yang diukur 

adalah tentang keadaan lingkungan sosial keluarga 

siswa kelas atas di SD Negeri 3 Tahunan 

Tegalombo Pacitan dapat dilihat dalam kisi- kisi 

berikut : 

Tabel 4. 1 

Kisi-Kisi Angket Lingkungan Sosial 

Keluarga 

Variabel 

Penelitian 

Indikator  Subjek Tekni

k  

Nomor 

Instrume

n 

Variabel 

Independen 

(X): 

cara orang 

tua 

mendidik 

Siswa 

Kelas Atas 

di SD 

Angke

t  

1, 2, 3, 4 
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Lingkunga

n Sosial 

Keluarga 

 

relasi 

antaranggot

a keluarga 

Negeri 3 

Tahunan 

Tegalomb

o Pacitan 

Angke

t 

5, 6, 7, 8, 

9 

Suasana 

rumah 

Angke

t 

10, 11, 12, 

13 

Keadaan 

ekonomi 

keluarga 

Angke

t 

14, 15, 16, 

17,  

Perhatian 

orang tua 

terhadap 

anak 

Angke

t 

18, 19, 20 

 

Dari indikator tersebut dapat dijadikan item 

pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut  
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Tabel 4. 2 

Nilai Skor Alternatif Jawaban 

Jawaban Pernyataan 

positif 

Pernyataan 

Negatif 

5. selalu  4 1 

6. sering 3 2 

7. kadang-

kadang 

2 3 

8. tidak pernah 1 4 

 

Adapun hasil perhitungan skor jawaban 

angket lingkungan sosial keluarga dapat dilihat pada 

tabel berikut : 
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Tabel 4. 3 Skor Jawaban Angket 

Lingkungan Sosial Keluarga Siswa Kelas Atas 

SD Negeri 3 Tahunan 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 42 1 3.3 3.3 3.3 

48 1 3.3 3.3 6.7 

52 1 3.3 3.3 10.0 

53 2 6.7 6.7 16.7 

56 1 3.3 3.3 20.0 

58 4 13.3 13.3 33.3 

60 1 3.3 3.3 36.7 

61 1 3.3 3.3 40.0 

62 3 10.0 10.0 50.0 

63 1 3.3 3.3 53.3 

64 1 3.3 3.3 56.7 

65 3 10.0 10.0 66.7 

66 2 6.7 6.7 73.3 

67 2 6.7 6.7 80.0 
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69 2 6.7 6.7 86.7 

71 3 10.0 10.0 96.7 

74 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

(Sumber : Hasil Analisis IBM SPSS Statistic19) 

 

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan 

sementara perolehan skor variabel lingkungan 

sosial keluarga tertinggi bernilai 74 dengan 

frekuensi 1 orang siswa dan terendah bernilai 42 

dengan frekuensi 1 orang. 

Setelah mengetahui hasil skor jawaban 

angkat tersebut, frekuensi variabel lingkungan 

sosial keluarga dapat dinyatakan dalam bentuk 

kurve seperti berikut : 
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(Sumber : Hasil Analisis IBM SPSS Statistic19) 

Gambar 4. 1Histogram Frekuensi Skor Jawaban 

Angket Variabel Lingkungan Sosial Keluarga 

Histogram diatas merupakan output SPSS 

yang diperoleh dari hasil perhitungan distribusi 

frekuensi skor angket variabel lingkungan sosial 

keluarga. Dari histogram tersebut dapat diketahui 

bahwa N merupakan jumlah frekuensi total yaitu 
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30 orang siswa, mean bernilai 61, 87 dan standar 

deviasi bernilai 7, 338. 

2. Deskripsi data tentang gaya belajar siswa kelas 

atas SD Negeri 3 Tahunan Tegalombo Pacitan. 

Deskripsi data digunakan untuk memberikan 

gambaran sejumlah data hasil penskoran angket 

yang telah disebarkan kepada siswa kelas IV, V, 

dan V SD Negeri 3 Tahunan Tegalombo Pacitan 

sesuai dengan kisi-kisi yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  

Setelah melakukan penelitian, peneliti 

memperoleh data tentang gaya belajar siswa kelas 

atas SD Negeri 3 Tahunan Tegalombo Pacitan. 

Adapun komponen yang diukur adalah tentang 

gaya belajar siswa kelas atas di SD Negeri 3 

Tahunan Tegalombo Pacitan dapat dilihat dalam 

kisi- kisi berikut : 
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Tabel 4. 4Kisi-Kisi Angket Gaya Belajar 

Variabel 

Penelitian 

Indikator  Subjek Teknik  Nomor 

Instrumen 

Variabel 

Dependen 

(Y): Gaya 

Belajar  

Visual 

Sub indikator : 

 Berbicara 

dengan 

cepat 

 Suka 

menulis 

 Suka 

dijelaskan 

menggunk

an gambar 

Siswa 

Kelas Atas 

di  SD N 3 

Tahunan 

Tegalombo 

Pacitan 

Angket 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

Auditorial 

Sub indikator : 

 Mudah 

terganggu 

Angket 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 

15 
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oleh 

keributan 

 Lebih suka 

musik 

daripada 

seni visual 

 Belajar 

dengan 

mendengar

kan dan 

mengingat 

apa yang 

didiskusika

n daripada 

yang 

dilihat 

Kinestetik 

Sub indikator : 

Angket 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 
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 Berbicara 

dengan 

perlahan 

 Banyak 

mengguna

kan isyarat 

tubuh 

 Ingin 

melakukan 

segala 

sesuatu  

22, 23 

 

Dari indikator tersebut dapat dijadikan item 

pernyataan dengan ketentuan sebagai berikut : 

Tabel 4. 5 

Nilai Skor Alternatif Jawaban 

Jawaban Pernyataan positif 
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1. selalu  4 

2. sering 3 

3. kadang-kadang 2 

4. tidak pernah 1 

 

Adapun hasil perhitungan skor jawaban 

angket lingkungan sosial keluarga dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 4. 6 Skor Jawaban Angket Gaya 

Belajar Siswa Kelas Atas SD Negeri 3 Tahunan 

 
Freque

ncy Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 46 1 3.3 3.3 3.3 

47 2 6.7 6.7 10.0 

49 1 3.3 3.3 13.3 

50 3 10.0 10.0 23.3 

52 3 10.0 10.0 33.3 
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53 1 3.3 3.3 36.7 

54 1 3.3 3.3 40.0 

55 1 3.3 3.3 43.3 

56 2 6.7 6.7 50.0 

58 3 10.0 10.0 60.0 

59 1 3.3 3.3 63.3 

60 1 3.3 3.3 66.7 

61 1 3.3 3.3 70.0 

62 1 3.3 3.3 73.3 

63 1 3.3 3.3 76.7 

65 1 3.3 3.3 80.0 

68 2 6.7 6.7 86.7 

70 1 3.3 3.3 90.0 

71 1 3.3 3.3 93.3 

72 1 3.3 3.3 96.7 

75 1 3.3 3.3 100.0 
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To

tal 

30 100.0 100.0 
 

(Sumber : Hasil Analisis IBM SPSS Statistic19) 

 

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan 

sementara perolehan skor variabel lingkungan 

sosial keluarga tertinggi bernilai 75 dengan 

frekuensi 1 orang siswa dan terendah bernilai 46 

dengan frekuensi 1 orang. 

Setelah mengetahui hasil skor jawaban 

angkat tersebut, frekuensi variabel lingkungan 

sosial keluarga dapat dinyatakan dalam bentuk 

kurve seperti berikut : 
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(Sumber : Hasil Analisis IBM SPSS Statistic19) 

Gambar 4. 2Histogram Frekuensi Skor Jawaban 

Angket Variabel Gaya Belajar 

 

 Histogram diatas merupakan output SPSS 

yang diperoleh dari hasil perhitungan distribusi 

frekuensi skor angket variabel lingkungan sosial 

keluarga. Dari histogram tersebut dapat diketahui 

bahwa N merupakan jumlah frekuensi total yaitu 

30 orang siswa, mean bernilai 57, 90 dan standar 

deviasi bernilai 8, 151. 
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C. Analsis Data 

1. Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas 

Sebelum menggunakan rumus statistika 

perlu diketahui asumsi yang digunakan dalam 

penggunaan data. Dengan mengetahui asumsi 

dasar menggunakan rumus, nantinya peneliti 

bias lebih bijak dalam menggunakan dan 

menghitung data. Uji asumsi atau uji prasyarat 

wajib dilakukan agar penggunaan rumus dan 

hasil yang didapatkan tidak menyimpang dari 

ketentuan yang berlaku.Tujuan dilakukannya 

uju nirmalitas pada penelitian ini adalah untuk 

mengetahui data yang diperoleh peneliti dalam 

penelitian itu termasuk data yang berdistribusi 

normal atau tidak.Dalam penelitian ini, uji 

normalitas dilakukan dengan menggunakan 
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rumus Kolmogorov Smirnov dan dengan 

menggunakan bantuan aplikasi SPSS 19. 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan 

keputusan pada uji normalitas didasarkan pada 

output SPSS yang dapat dilakukan dengan cara 

membandingkan Kolmogorov Smirnov hasil 

penelitian dengan tabel kolmogorof smirnov. 

Apabila signifikansi > 0, 05 maka nilai residual 

dinyatakan berdistribusi normal.Sedangkan jika 

signifikansi < 0, 05 maka nilai residual 

dinyatakan tidak berdistribusi normal. 
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Tabel 4. 7 

Uji Normalitas Ks Residual dengan SPSS 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 30 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean .0000000 

Std. 

Deviat

ion 

7.01678065 

Most Extreme 

Differences 

Absol

ute 

.087 

Positiv

e 

.084 

Negati

ve 

-.087 

Kolmogorov-Smirnov Z .476 

Asymp. Sig. (2-tailed) .977 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 30 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean .0000000 

Std. 

Deviat

ion 

7.01678065 

Most Extreme 

Differences 

Absol

ute 

.087 

Positiv

e 

.084 

Negati

ve 

-.087 

Kolmogorov-Smirnov Z .476 

Asymp. Sig. (2-tailed) .977 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

(Sumber : Hasil Analisis IBM SPSS Statistic19) 
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Berdasarkan uji normalitas, diketahui bahwa 

nilai signifikansi adalah 0, 977  > 0, 05 maka 

dapat disimpulkan bahwa nilai residual 

berdistribusi normal. 

b. Uji Linieritas 

Istilah linieritas menunjukkan pada 

pengertian adanya hubungan yang linier antara 

dua sebaran data variabel (dependent dan 

independent), atau dapat dikatakan bahwa 

sebaran kedua variabel itu mempunyai 

hubungan yang linier.Uji linieritas bertujuan 

untuk mengetahui bentuk hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat.Uji linieritas 

biasanya digunakan sebagai persyaratan dalam 

analisis regresi linier. 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji 

linieritas didasarkan pada: 
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1) Jika nilai signifikansi deviation from 

liniearity> 0, 05, maka terdapat hubungan 

yang linier antara variabel bebas dengan 

variabel terikat (dependent dan independent). 

2) Jika nilai signifikansi deviation from 

liniearity< 0, 05, maka tidak terdapat 

hubungan yang linier antara variabel bebas 

dan variabel terikat (dependent dan 

independent). 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan 

menggunakan SPSS, diperoleh output sebagai 

berikut : 

Tabel 4.8 Hasil Uji Linieritas Variabel 

Lingkungan Sosial Keluarga dan Gaya 

Belajar Siswa SD Negeri 3 Tahunan 
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(Sumber : Hasil Analisis IBM SPSS Statistic19) 

 

ANOVA Table 

 
Sum of 

Squares df 

Gaya 

Belajar * 

Lingkungan 

Sosial 

Keluarga 

Between 

Groups 

(Combin

ed) 

1460.950 16 

Linearity 498.879 1 

Deviatio

n from 

Linearity 

962.071 15 

Within Groups 465.750 13 

Total 1926.700 29 
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ANOVA Table 

 
Mean 

Square 

Gaya Belajar * 

Lingkungan 

Sosial Keluarga 

Between Groups (Combined) 91.309 

Linearity 498.879 

Deviation from 

Linearity 

64.138 

Within Groups 35.827 

Total  

 

ANOVA Table 

 F Sig. 

Gaya Belajar * 

Lingkungan 

Sosial Keluarga 

Between 

Groups 

(Combined) 2.549 .048 

Linearity 13.925 .003 

Deviation 

from 

Linearity 

1.790 .149 

Within Groups   
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ANOVA Table 

 F Sig. 

Gaya Belajar * 

Lingkungan 

Sosial Keluarga 

Between 

Groups 

(Combined) 2.549 .048 

Linearity 13.925 .003 

Deviation 

from 

Linearity 

1.790 .149 

Within Groups   

Total   

(Sumber : Hasil Analisis IBM SPSS Statistic19) 

Hasil analisis data diatas menunjukkan bahwa 

signifikansi Deviation From Liniearity bernilai 0, 

149. Nilai signifikansi  Deviation From Liniearity> 

0, 05. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang linier antara variabel bebas dengan 

variabel terikat (dependent dan independent). 
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2. Analisis Data Tentang Lingkungan Sosial 

Keluarga Siswa SD Negeri 3 Tahunan 

Tegalombo Pacitan 

Untuk mengetahui data tentang keadaan 

lingkungan sosial keluarga siswa kelas atas di SD 

negeri 3 Tahunan Tegalombo Pacitan, maka peneliti 

melakukan penyebaran angket kepada 30 orang 

responden yang terdiri dari siswa kelas IV, V, dan 

VI SD Negeri 3 Tahunan Tegalombo Pacitan. 

Angket yang dibagikan tersebut berisi 20 item 

pernyataan. Setelah mengetahui skor perolehan 

angket, peneliti mencari mean dan standar deviasi 

dari data yang sudah diperoleh dengan 

menggunakan bantuan program SPSS 19. Berikut 

adalah tabel perhitungan mean dan standar deviasi 

angket variabel lingkungan sosial keluarga siswa 
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kelas atas di SD Negeri 3 Tahunan Tegalombo 

Pacitan : 

Tabel 4. 9 Deskripsi Data Keadaan 

Lingkungan Sosial Keluarga Siswa Kelas Atas di 

SD Negeri 3 Tahunan Tegalombo Pacitan 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Lingkungan 

Sosial 

Keluarga 

30 42.00 74.00 61.8667 7.33783 

Valid N 

(listwise) 

30 
    

(Sumber : Hasil Analisis IBM SPSS Statistic19) 

Data di atas merupakan output program 

SPSS 19 yang diperoleh dari perhitungan angket 

lingkungan sosial keluarga siswa kelas atas di SD 

Negeri 3 Tahunan Tegalombo Pacitan. Dari 



131 
 

 
  

perhitungan yang dipaparkan dalam tabel tersebut 

dapat kita ketahui bahwa N merupakan jumlah 

sampel penelitian yang berjumlah 30 orang siswa, 

nilai mean diperoleh sebesar 61.8667 , nilai standr 

deviasi sebesar 7.33783, sedangkan untuk nilai 

minimum atau terendah adalah 42 dan nilai 

maksimum atau tertinggi adalah 74. 

Untuk menentukan tingkatan keadaan 

lingkungan sosial keluarga siswa kelas atas di SD 

Negeri 3 Tahunan Tegalombo Pacitan, maka 

peneliti membuat perhitungan yang bertujuan untuk 

mengelompokkan apakah keadaan lingkungan sosial 

keluarga siswa kelas atas SD Negeri 3 Tahunan 

Tegalombo Pacitan termasuk ke dalam kategori 

baik, cukup atau kurang. Berikut adalah hasil 

perhitungan pengkategorian keadaan lingkungan 
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sosial keluarga siswa kelas atas di SD Negeri 3 

Tahunan Tegalombo Pacitan : 

Tabel 4. 10 Data Pengelompokan / 

Pengkategorian Keadaan Lingkungan Sosial 

Keluarga Siswa Kelas Atas di SD Negeri 3 

Tahunan Tegalombo Pacitan 

Kriteria 

Pengelompokan 

/ 

pengaktegorian 

Nilai Kelompok 

/ Kategori 

Jumlah 

siswa / 

frekuensi 

Prosentase 

Nilai > mean + 

SD 

N > 

69, 

20453 

Baik 4 13% 

Mean  - SD < 

nilai < mean + 

SD 

54, 

52887 

< n < 

69, 

Cukup 21 70% 
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20453 

Nilai < mean - 

SD 

N < 

54, 

52887 

Kurang 5 17% 

  

Dari paparan tabel di atas dapat kita ketahui 

bahwa keadaan lingkungan sosial keluarga siswa 

kelas atas di SD Negeri 3 Tahunan Tegalombo 

Pacitan yang berada pada kategori baik adalah 

sebesar 13 % dengan jumlah siswa yang 

menyatakan adalah 4 orang. Keadaan lingkungan 

sosial keluarga berada pada kategori cukup yang 

ditunjukkan dengan prosentase terbesar yaitu 70 % 

dengan frekuensi sebanyak 21 pernyataan 

siswa.Sedangkan pada kategori kurang sebanyak 5 

orang siswa dengan prosentase sebesar 17 

%.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
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keadaan lingkungan sosial kelurga siswa termasuk 

dalam kategori cukup dengan prosentase terbesar 

yati 70%. 

3. Analisis Data Tentang Gaya Belajar Siswa Kelas 

Atas di SD Negeri 3 Tahunan Tegalombo Pacitan 

Untuk mengetahui data tentang gaya belajar  

siswa kelas atas di SD negeri 3 Tahunan Tegalombo 

Pacitan, maka peneliti melakukan penyebaran 

angket kepada 30 orang responden yang terdiri dari 

siswa kelas IV, V, dan VI SD Negeri 3 Tahunan 

Tegalombo Pacitan. Angket yang dibagikan tersebut 

berisi 23 item pernyataan. Setelah mengetahui skor 

perolehan angket, peneliti mencari mean dan 

standar deviasi dari data yang sudah diperoleh 

dengan menggunakan bantuan program SPSS 19. 

Berikut adalah tabel perhitungan mean dan standar 
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deviasi angket variabel gaya belajar siswa kelas atas 

di SD Negeri 3 Tahunan Tegalombo Pacitan : 

 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Gaya 

Belajar 

30 46.00 75.00 57.900

0 

8.15095 

Valid N 

(listwise) 

30 
    

(Sumber : Hasil Analisis IBM SPSS Statistic19) 

Data di atas merupakan output program 

SPSS 19 yang diperoleh dari perhitungan angket 

gaya belajar siswa kelas atas di SD Negeri 3 

Tahunan Tegalombo Pacitan. Dari perhitungan yang 

dipaparkan dalam tabel tersebut dapat kita ketahui 

bahwa N merupakan jumlah sampel penelitian yang 

berjumlah 30 orang siswa, nilai mean diperoleh 
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sebesar 57.9000, nilai standr deviasi sebesar 

8.15095, sedangkan untuk nilai minimum atau 

terendah adalah 46 dan nilai maksimum atau 

tertinggi adalah 75. 

Untuk menentukan tingkatan gaya belajar 

siswa kelas atas di SD Negeri 3 Tahunan 

Tegalombo Pacitan, maka peneliti membuat 

perhitungan yang bertujuan untuk mengelompokkan 

apakah gaya belajar siswa kelas atas di SD Negeri 3 

Tahunan Tegalombo Pacitan termasuk ke dalam 

kategori baik, cukup atau kurang. Berikut adalah 

hasil perhitungan pengkategorian gaya belajar siswa 

kelas atas di SD Negeri 3 Tahunan Tegalombo 

Pacitan : 
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Tabel 4. 11 Data Pengelompokan / 

Pengkategorian Gaya Belajar Siswa Kelas Atas 

di SD Negeri 3 Tahunan Tegalombo Pacitan 

Kriteria 

Pengelompokan 

/ 

pengaktegorian 

Nilai Kelompok 

/ Kategori 

Jumlah 

siswa / 

frekuensi 

Prosentase 

Nilai > mean + 

SD 

N > 

66, 

05095 

Baik 6 20% 

Mean  - SD < 

nilai < mean + 

SD 

49, 

74905 

< n < 

66, 

05095 

Cukup 20 67% 

Nilai < mean - 

SD 

N < 

49, 

74905 

Kurang 4 13% 
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Dari tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa 

gaya belajar siswa kelas atas di SD Negeri 3 

Tahunan Tegalombo Pacitan dapat dikategorikan 

menjadi tiga kategori yaitu kategori baik dengan 

nilai prosentase sebesar 20% berfrekuensi 6 orang. 

Gaya belajar yang berkategori cukup memiliki 

frekuensi sebanyak 20 orang siswa dengan 

prosentase 67%. Sedangkan gaya belajar dengan 

kategori kurang berfrekuensi 4 orang siswa dengan 

prosentase 13%. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa gaya belajar siswa kelas atas 

SD Negeri 3 Tegalombo berada pada kategori 

cukup dengan prosentase terbesar yaitu 67%. 

Selain itu, setelah dilakukan perhitungan skor 

angket diketahui banyak siswa kelas atas di SD 

Negeri 3 Tahunan Tegalombo Pacitan tahun ajaran 

2018/2019  didapakan hasil bahwa 2 orang siswa 
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menggunakan gaya belajar visual, 13 orang siswa 

menggunakan gaya belajar auditorial dan 15 orang 

siswa menggunakan gaya belajar kinestetik. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa kelas atas 

di SD Negri 3 Tahunan Tegalombo Pacitan tahun 

ajaran 2018/2019 lebih banyak menggunakan gaya 

belajar kinestetik.  

4. Analisis Data Tentang Pengaruh Lingkungan 

Sosial Keluarga Terhadap Gaya Belajar Siswa 

Kelas Atas di SD Negeri 3 Tahunan Tegalombo 

Pacitan 

Untuk menganalisis data tentang pengaruh 

lingkungan sosial keluarga terhadap gaya belajar 

siswa kelas tas di SD Negeri 3 Tahunan Tegalombo 

Pacitan, peneliti menggunakan rumus regresi linier 

sederhana. Uji regresi linier sederhana dapat 
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dilakukan jika data yang diolah memenuhi syarat 

uji regresi linier sederhana sebagai berikut : 

a. Valid dan reliabel 

b. Normal dan linier 

Sedangkan dalam perhitungan sebelumnya 

sudah dipaparkan bahwa data tentang lingkungan 

sosial keluarga dan gaya belajar siswa kelas atas di 

SD Negeri 3 Tahunan Tegalombo Pacitan adalah 

valid dan reliabel dan juga normal serta linier. 

Dalam penelitian ini peneliti menghitung rumus 

regresi linier sederhana denganmenggunakan  

bantuan program SPSS 19 hasilnya dapat dilihat 

pada output berikut ini : 

Tabel 4. 12 Hasil Pengolahan Data Perhitungan 

Regresi Linier Sederhana Lingkungan Sosial 

Keluarga Terhadap Gaya Belajar Siswa Kelas 

Atas di SD Negeri 3 Tahunan Tegalombo Pacitan 
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Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Lingkungan Sosial 

Keluarga 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Gaya Belajar 

(Sumber : Hasil Analisis IBM SPSS Statistic19) 

Tabel di atas menjelaskan variabel yang 

dimasukkan serta metode yang digunakan. Variabel 

yang dimasukkan adalah lingkungan sosial keluarga 

sebagai variabel independen dan gaya belajar sebagai 

variabel dependen. Sedangkan metode yang 

digunakan adalah metode enter. 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 
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1 .509
a
 .259 .232 7.14098 1.776 

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Sosial Keluarga 

b. Dependent Variable: Gaya Belajar 

(Sumber : Hasil Analisis IBM SPSS Statistic19) 

Berdasarkan perhitungan data dengan 

menggunakan bantuan program SPSS 19 didapatkan 

output seperti pada tabel di atas. Besarnya nilai 

korelasi atau hubungan (R) adalah 0, 509.Besarnya 

nilai determinasi (R Square) adalah 0, 259. Besar nilai 

determinasi (R Square) tersebut mengandung 

pengertian bahwa variabel bebas yaitu lingkungan 

sosial  keluarga memberikan pengaruh kepada 

variabel terikat yaitu gaya belajar siswa kelas atas di 

SD Negeri 3 Tahunan Tegalombo Pacitan sebesar 0, 

259%. 
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ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressi

on 

498.879 1 498.879 9.783 .004
a
 

Residual 1427.821 28 50.994   

Total 1926.700 29    

a. Predictors: (Constant), Lingkungan Sosial Keluarga 

b. Dependent Variable: Gaya Belajar 

(Sumber : Hasil Analisis IBM SPSS Statistic19) 

Dari output tersebut diketahui bahwa nilai Fhitung=  

9.783 dengan tingkat signifikansi sebesar 0, 000 < 0, 

004. Maka model regresi linier sederhana dapat dipakai 

untuk memprediksi pengaruh lingkungan sosial 

keluarga terhadap gaya belajar siswa. 
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Coefficients
a
 

Model 

Standardiz

ed 

Coefficien

ts 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

Beta Tolerance VIF 

1 (Constant)  2.037 .051   

Lingkunga

n Sosial 

Keluarga 

.509 3.128 .004 1.000 1.000 

(Sumber : Hasil Analisis IBM SPSS Statistic19) 

a. Dependent Variable: Gaya Belajar 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

B Std. Error 

1 (Constant) 22.931 11.256 

Lingkungan Sosial 

Keluarga 

.565 .181 
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Berdasarkan tabel hasil pengolahan data 

perhitungan regresi linier sederhana lingkungan sosial 

keluarga terhadap gaya elajar siswa kelas atas di SD 

Negeri 3 Tahunan Tegalombo Pacitan dipaparkan hasil 

koefisiensi nilai constan (a) sebesar 22.931, sedangkan 

nilai gaya belajar (b) koefisiensi regresi sebesar 0, 509 

sehinga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai 

berikut : 

Y = a + bX 

Y = 22,931 + 0, 509X 

Persamaan tersebut menjelaskan bahwa konstanta 

sebesar 22,931 yang artinya nilai konsisten variabel 

gaya belajar adalah 22,931. Koefisien regresi X sebesar 

0, 509 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai 

lingkungan sosial keluarga , makan nilai gaya belajar  

bertambah sebesar 0, 509. Koefisiean regresi tersebut 

bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa ada 
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pengaruh variabel X yaitu lingkungan sosial keluarga 

terhadap variabel Y yaitu gaya belajar adalah positif. 

Pengambilan keputusan dalam uji regresi linier 

sederhana dilakukan dengan dua dasar yaitu 

berdasarkan nilai signifikansi dan berdasarkan nilai t. 

Berdasarkan nilai siginifikansi diketahui bahwa tingkat 

signifikansi sebesar 0, 000 < 0, 004 sehingga hasilnya 

adalah keputusan bahwa variabel lingkungan sosial 

keluarga berpengaruh terhadap gaya belajar. Sedangkan 

berdasarkan nilai t, diketahui thitung sebesar 3.128> ttabel 

2, 04841, sehingga hasilnya adalah variabel lingkungan 

sosial keluarga berpengaruh terhadap gaya belajar. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa variabel lingkungan sosial 

keluarga berpengaruh terhadap gaya belajar siswa di SD 

Negeri 3 Tahunan Tegalombo Pacitan. 
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D. Interpretasi dan Pembahasan 

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan 

data tentang keadaan lingkungan sosial keluarga 

siswa kelas atas di SD Negeri 3 Tahunan Tegalombo 

Pacitan dan gaya belajar siswa kelas atas di SD 

Negeri 3 Tahunan Tegalombo Pacitan dengan cara 

menyebar angket yang diisi oleh siswa kelas IV, V 

dan VI SD Negeri 3 Tahunan Tegalombo Pacitan. 

1. Keadaan lingkungan sosial keluarga siswa kelas 

atas di SD Negeri 3 Tahunan Tegalombo Pacitan 

Berdasarkan analisis sebelumnya,diketahui 

bahwa keadaan lingkungan sosial keluarga siswa 

kelas atas di SD Negeri 3 Tahunan Tegalombo 

Pacitan yang berada pada kategori baik adalah 

sebesar 13 % dengan jumlah siswa yang 

menyatakan adalah 4 orang. Keadaan 

lingkungan sosial keluarga berada pada kategori 
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cukup yang ditunjukkan dengan prosentase 

terbesar yaitu 70 % dengan frekuensi sebanyak 

21 pernyataan siswa.Sedangkan pada kategori 

kurang sebanyak 5 orang siswa dengan 

prosentase sebesar 17 %.Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa keadaan lingkungan sosial 

kelurga siswa termasuk dalam kategori cukup 

dengan prosentase terbesar yaitu 70%. 

2. Gaya belajar siswa kelas atas di SD Negeri 3 

Tahunan Tegalombo Pacitan 

Berdasarkan analisi sebelumnya,diketahui 

bahwa gaya belajar siswa kelas atas di SD 

Negeri 3 Tahunan Tegalombo Pacitan dapat 

dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu 

kategori baik dengan nilai prosentase sebesar 

20% berfrekuensi 6 orang. Gaya belajar yang 

berkategori cukup memiliki frekuensi sebanyak 
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20 orang siswa dengan prosentase 67%. 

Sedangkan gaya belajar dengan kategori kurang 

berfrekuensi 4 orang siswa dengan prosentase 

13%. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa gaya belajar siswa kelas atas di SD 

Negeri 3 Tegalombo berada pada kategori cukup 

dengan prosentase terbesar yaitu 67%. 

3. Pengaruh lingkungan sosial keluarga terhadap 

gaya belajar siswa kelas atas di SD Negeri 3 

Tahunan Tegalombo Pacitan 

Berdasarkan analisis data yang sudah 

dilakukan sebelumnya, diketahui bahwa 

lingkungan sosial keluarga berpengaruh 

terhadap gaya belajar siswa kelas atas di SD 

Negeri 3 Tahunan Tegalombo Pacitan. 

Berdasarkan nilai siginifikansi diketahui bahwa 

tingkat signifikansi sebesar 0, 000 < 0, 004 
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sehingga hasilnya adalah keputusan bahwa 

variabel lingkungan sosial keluarga berpengaruh 

terhadap gaya belajar. Sedangkan berdasarkan 

nilai t, diketahui thitung sebesar 3.128 > ttabel 2, 

04841, sehingga hasilnya adalah variabel 

lingkungan sosial keluarga berpengaruh 

terhadap gaya belajar. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa variabel lingkungan sosial keluarga 

berpengaruh terhadap gaya belajar siswa di SD 

Negeri 3 Tahunan Tegalombo Pacitan. Adapun 

pengaruh lingkungan sosial keluarga terhadap 

gaya belajar adalah sebesar 0, 259%, sedangkan 

sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 

 

 

 

 



151 
 

 
  

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis data dengan 

menggunakan teknik analisis regresi linier 

sederhana, maka peneliti dapat mengambil 

kesimpulan penelitian sebagai berikut : 

1. Keadaan lingkungan sosial keluarga siswa kelas 

atas di SD Negeri 3 Tahunan Tegalombo Pacitan 

yang berada pada kategori baik adalah sebesar 13 

% dengan jumlah siswa yang menyatakan adalah 

4 orang. Keadaan lingkungan sosial keluarga 

berada pada kategori cukup yang ditunjukkan 

dengan prosentase terbesar yaitu 70 % dengan 

frekuensi sebanyak 21 pernyataan siswa. 

Sedangkan pada kategori kurang sebanyak 5 

orang siswa dengan prosentase sebesar 17 %. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

keadaan lingkungan sosial kelurga siswa 

termasuk dalam kategori cukup dengan 

prosentase terbesar yaitu 70%.  

2. Gaya belajar siswa kelas atas di SD Negeri 3 

Tahunan Tegalombo Pacitan dapat dikategorikan 

menjadi tiga kategori yaitu kategori baik dengan 

nilai prosentase sebesar 20% berfrekuensi 6 

orang. Gaya belajar yang berkategori cukup 

memiliki frekuensi sebanyak 20 orang siswa 

dengan prosentase 67%. Sedangkan gaya belajar 

dengan kategori kurang berfrekuensi 4 orang 

siswa dengan prosentase 13%. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa gaya belajar siswa 

kelas atas SD Negeri 3 Tegalombo berada pada 

kategori cukup dengan prosentase terbesar yaitu 

67%.  
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Selain itu, setelah dilakukan perhitungan skor 

angket diketahui banyak siswa kelas atas di SD 

Negeri 3 Tahunan Tegalombo Pacitan tahun 

ajaran 2018/2019  didapakan hasil bahwa 2 

orang siswa menggunakan gaya belajar visual, 

13 orang siswa menggunakan gaya belajar 

auditorial dan 15 orang siswa menggunakan gaya 

belajar kinestetik. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa siswa kelas atas di SD Negri 3 Tahunan 

Tegalombo Pacitan tahun ajaran 2018/2019 lebih 

banyak menggunakan gaya belajar kinestetik.  

3. Berdasarkan nilai siginifikansi diketahui bahwa 

tingkat signifikansi sebesar 0, 000 < 0, 004 

sehingga hasilnya adalah keputusan bahwa 

variabel lingkungan sosial keluarga berpengaruh 

terhadap gaya belajar. Sedangkan berdasarkan 

nilai t, diketahui thitung sebesar 3.128 > ttabel 2, 
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04841, sehingga hasilnya adalah variabel 

lingkungan sosial keluarga berpengaruh terhadap 

gaya belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

variabel lingkungan sosial keluarga berpengaruh 

terhadap gaya belajar siswa di SD Negeri 3 

Tahunan Tegalombo Pacitan. Adapun pengaruh 

lingkungan sosial keluarga terhadap gaya belajar 

adalah sebesar 0, 259%, sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah 

dilakukan peneliti di SD Negeri 3 Tahunan 

Tegalombo Pacitan, maka peneliti dapat memberikan 

saran sebagai berikut : 

1. Perlu adanya perhatian dari pihak sekolah, orang 

tua dan masyarakat pada siswa untuk mengatasi 

masalah-masalah belajarnya selain gaya belajar. 
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2. Perlu adanya kajian yang lebih luas dan 

mendalam mengenai karakteristik siswa dan 

peran guru dalam mengatasi masalah belajar 

dengan dukungan orang tua.  

3. Pihak sekolah perlu memberikan himbauan dan 

pengertian kepada orang tua agar lebih 

memperhatikan belajar anaknya ketika anak 

berada di rumah. 
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