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HUBUNGAN STATUS SOSIAL  EKONOMI ORANG TUA DAN MOTIVASI BELAJAR DENGAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS III SD GUGUS 3 KECAMATAN SANDUBAYA TAHUN AJARAN 2016/2017 Oleh: Ika Purwati, Dr. H. A. Hari Witono, M.Pd., Lalu Hamdian Affandi M.Pd Program Studi Pendidikan Guru sekolah Dasar Jurusan Ilmu Pendidikan, FKIP  Universitas Mataram Email: ikapurwati099@gmail.com   ABSTRAK  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) hubungan   antara status sosial ekonomi orang tua dengan hasil belajar; 2) hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar; 3) hubungan status sosial ekonomi orang tua dan motivasi belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif yang mencari hubungan antara status sosial ekonomi orang tua dan motivasi belajar dengan hasil belajar siswa. Bentuk pengumpulan  data  dilakukan  melalui  angket dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan teknik analisis korelasi spearman rank untuk hipotesis pertama dan kedua serta analisis korelasi ganda untuk hipotesis ketiga. Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah siswa kelas III SD gugus 3 kecamatan sandubaya tahun ajaran 2016/2017.  Hasil  penelitian  ini  adalah: 1) hasil belajar siswa berkategori sedang yaitu sebanyak 61.4%; 2) keadaan status sosial ekonomi orang tua siswa berkategori sedang sebanyak 71.7%; 3) motivasi belajar siswa berkategori sedang sebanyak 64.1%; 4) Terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara status sosial ekonomi orang tua dengan hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dengan nilai ρ antara variabel X� dengan variabel Y sebesar 0.856; 5) Terdapat  hubungan  yang sangat kuat dan signifikan antara  motivasi  belajar  dengan  hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dengan harga ρ antara variabel X� dengan variabel Y sebesar 0.947; 6) Terdapat  hubungan  yang sangat kuat dan signifikan antara  status sosial  ekonomi  orang  tua  dan motivasi belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar siswa. Hal  ini ditunjukkan dengan koefisien korelasi ganda (Ry,x1,x2) sebesar 0.949, dengan R Square (��) 90.1%. Hal ini menunjukkan bahwa prosentase sumbangan pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y sebesar 90.1%.   Kata-kata kunci: Status sosial ekonomi orang tua, motivasi belajar, hasil belajar   



THE RELATIONSHIP OF SOCIAL ECONOMICS OF PARENTS AND LEARNING MOTIVATIONS WITH LEARNING RESULT OF III CLASS SD GUGUS 3 SANDUBAYA SUBDISTRICT IN ACADEMIC YEAR 2016/2017  By: Ika Purwati, Dr. H. A. Hari Witono, M.Pd., Lalu Hamdian Affandi M.Pd Teacher Education Courses Elementary Schools Department of Science Education, FKIP  MataramUniversity Email: ikapurwati099@gmail.com  ABSTRACT  This study aims to determine: 1) the relationship between the socioeconomic status of parents and learning outcomes; 2) the relationship between learning motivation and learning outcomes; 3) the relationship of the socioeconomic status of parents and the learning motivation together with the learning outcomes. This research is an associative research looking for correlation between socioeconomic status of parents and learning motivation with student learning result. Form of data collection is done through questionnaire documentation and interview. Data analysis used spearman rank correlation analysis technique for first and second hypothesis and double correlation analysis for the third hypothesis. The subjects of the study were third grade students of SD cluster 3 districts sandubaya academic year 2016/2017.   The results of this study are: 1) students' learning outcomes are moderate category of 61.4%; 2) the state of socioeconomic status of the parents of the students is moderate as much as 71.7%; 3) students' learning motivation is moderate as much as 64.1%; 4) There is a very strong and significant relationship between the socioeconomic status of parents with student learning outcomes. This is indicated by the value of ρ between variable X�	with variable Y of 0.856; 5) There is a very strong and significant relationship between learning motivation and student learning outcomes. This is indicated by the price of ρ between variable X�	with variable Y of 0.947; 6) There is a very strong and significant relationship between the socioeconomic status of parents and the motivation of learning together with student learning outcomes. This is shown by the coefficient of double correlation (Ry, x1, x2) of 0.949, with R Square (��) 90.1%. It shows that the contribution percentage of X�	and X�variable to Y variable is 90.1%.  Keywords: Socioeconomic status of parents, learning motivation, learning outcomes     



I. PENDAHULUAN  Belajar mengajar merupakan kegiatan utama atau kegiatan yang paling pokok dalam proses pendidikan, yang semuanya itu biasa dilakukan di sekolah walaupun pada dasarnya kegiatan belajar mengajar itu dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Pada dasarnya kegiatan belajar mengajar merupakan proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik antara guru dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif. Keberhasilan suatu proses pendidikan dapat ditentukan oleh tinggi rendahnya hasil belajar  yang diperoleh peserta didik. Dalam proses belajar setiap orang sangat memerlukan adanya motivasi untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Hasil belajar yang diperoleh individu pada suatu jenjang pendidikan dapat dijadikan dasar sebagai indikator untuk mengukur kemampuan individu dalam penguasaan materi pada jenjang sebelumnya, kemampuan tersebut diukur  dengan  nilai  atau  angka. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 13 Ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal dan informal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, sedangkan Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Dalam proses pendidikan, faktor keluarga sangat penting. Keluarga merupakan lembaga sosial pertama yang dikenal oleh anak dan penanaman sikap-sikap yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Dalam hubungannya dengan belajar, faktor keluarga tentu saja mempunyai peranan penting. Keadaan keluarga akan sangat menentukan  berhasil tidaknya anak dalam menjalani proses belajarnya. Keluarga berkewajiban untuk menyediakan segala kebutuhan terkait dengan pendidikan. Anggapan bahwa keluarga yang mempunyai status sosial ekonomi orang tua tinggi tidak akan banyak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak, sedangkan keluarga yang memiliki status sosial ekonomi rendah akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikannya. Sebagai  contoh,  anak  dapat  belajar  apabila  terdapat  fasilitas-fasilitas  atau sarana penunjang belajar. Apabila kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi akan menghambat belajar bagi anak. Sehingga siswa yang orang tuanya memiliki status sosial ekonomi tinggi akan berpeluang atau berkesempatan lebih luas dalam memperoleh segala kebutuhan yang mungkin tidak didapatkan oleh siswa yang orang tuanya berstatus sosial ekonomi rendah. Dengan terpenuhinya segala kebutuhan terkait pendidikan, memudahkan dalam mengembangkan bakat dan kemampuan menjadi lebih baik. Dalam kondisi tersebut, kesempatan untuk meningkatkan hasil belajar lebih besar didapatkan  oleh  siswa yang  memiliki  orang  tua  dengan  status  sosial ekonomi tinggi. Setiap anak pada prinsipnya 



tentu berhak memperoleh peluang untuk mencapai kinerja akademik yang memuaskan. Hasil belajar yang memuaskan dapat diraih oleh setiap siswa jika mereka dapat belajar secara wajar, terhindar dari berbagai ancaman, hambatan  dan  gangguan.  Hasil belajar siswa akan  meningkat  jika dia memiliki dorongan atau motivasi untuk belajar. Timbulnya motivasi untuk belajar pada individu tentunya tidak lepas dari keadaan sosial ekonomi orangtua. Motivasi siswa belajar berasal dari dalam diri individu, kemudian individu mengadakan  interaksi  dengan lingkungan  yang  menimbulkan dorongan sosial dan dorongan emosional, untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Dengan demikian harapan sukses yang ditargetkan untuk dicapai oleh siswa di sekolah mutlak harus didukung oleh status sosial ekonomi orang tuanya, dan motivasi untuk belajar dalam rangka meraih hasil belajar yang optimal. Hal ini menarik penulis   untuk   melakukan   penelitian lebih lanjut untuk mengetahui adakah hubungan Antara Status Sosial Ekonomi Orang Tua Dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas III SD Gugus 3 Kecamatan Sandubaya  Tahun Ajaran 2016/2017.  II. METODE PENELITIAN . Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka jenis penelitian ini tergolong ke dalam penelitian korelasional. dimana peneliti berusaha menghubungkan suatu variabel dengan variabel lain untuk memahami suatu fenomena dengan cara menentukan tingkat atau derajat hubungan di antara variabel-variabel tersebut. Penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu: dua variabel bebas (Independent variable) yakni status sosial ekonomi orang tua (X1) dan motivasi belajar (X2). Dengan satu variabel terikat (Dependent variable) yakni hasil belajar siswa (Y). Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik proportional Random Sampling. Dengan jumlah Sampel penelitian sebanyak 184 orang siswa. Yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas III SDN gugus 3 kecamatan sandubaya tahun ajaran 2016/2017. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah: 1) Angket atau kuesioner ini digunakan untuk mengungkapkan informasi mengenai status sosial ekonomi orang tua dan motivasi belajar. 2) Dokumentasi digunakan untuk mengetaui hasil belajar siswa dilihat dari data nilai ulangan harian siswa. 3) Wawancara digunakan untuk mengetahui bimbingan belajar yang diberikan oleh orang tua. Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan uji statistik non parametris. Statistik non parametris merupakan salah satu jenis statistik yang tidak menuntut terpenuhi banyak asumsi, misalnya data tidak harus berdistribusi normal, Sugiyono (2012:150). Uji statistik yang digunakan adalah Sesuai dengan penelitian ini, data yang diperoleh dianalisa dengan analisis korelasi spearman rank. analisis yang digunakan adalah menggunakan program SPSS Versi 20.00 III. HASIL PENELITAN  Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan software SPSS 20.0.  



A. Data Deskriptif  Data hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil ulangan harian dari sejumlah matapelajaran. minimum 50 dan maksimumnya sebesar 96, sedangkan rata-rata sebesar 76.43, dengan standar deviasinya sebesar 10.237, Data tersebut kemudian digolongkan kedalam 3 kategori yaitu; sekitar 17.9% (33 orang) memiliki hasil belajar yang tinggi, 61.4% (113 orang) sedang, dan 20.7% (38 orang) kurang.  Data status sosial ekonomi orang tua siswa yang diperoleh dari angket Status Sosial Ekonomi orang tua sebanyak 8 butir item pertanyaan. minimum 9 dan maksimumnya sebesar 20, sedangkan rata-rata sebesar 15.16, nilai tengah (median) 15.00 dengan standar deviasinya sebesar 2.676, Data tersebut kemudian digolongkan kedalam 3 kategori yaitu; sekitar 18.5% (34 orang) memiliki status sosial ekonomi orang tua yang tinggi, 71.7% (132 orang) sedang, dan 9.7% (18 orang) kurang. Data motivasi belajar siswa yang diperoleh dari angket motivasi belajar sebanyak 13 butir item peryataan. minimum 4 dan maksimumnya sebesar13, sedangkan rata-rata sebesar 8.36, nilai tengah (median) 8.00 dengan standar deviasinya sebesar 2.497, Data tersebut kemudian digolongkan kedalam 3 kategori yaiut; sekitar 20.7% (38 orang) memiliki motivasi belajar yang tinggi, 64.1% (118 orang) sedang, dan 15.2% (28 orang) kurang.  Data hasil wawancara bimbingan orang tua yang diperoleh dari hasil wawancara dari 15 orang siswa yang status sosial ekonomi orang tuanya berbeda yaitu 5 orang siswa yang status sosial ekonomi orang tunya rendah, 7 orang siswa yang  status sosial ekonomi orang tunya sedang dan 3 orang siswa yang status sosial ekonomi orang tunya tinggi. Diperoleh Data minimum 3 dan data maksimumnya sebesar 15, sedangkan rata-rata sebesar 9.33, dengan standar deviasinya sebesar 4.030. dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa semakin tinggi status sosial ekonomi orang tua, maka semakin baik bimbingan belajar yang diberikan, semakin rendah status sosial ekonomi orang tua, maka semakin rendah pula bimbingan belajar yang deberikan orang tua. B. Uji Normalitas Data Uji normalitas data menggunakan rumus One-Sample Kolmogrov-Smirov Test. Kriteria uji normalitas menggunakan taraf signifikansi 0.05. Hasil uji normalitas untuk data hasil belajar siswa yang memiliki signifikansi 0.010<0.05, artinya data ini terdistribusi tidak normal, hasil uji normalitas untuk data status sosial ekonomi orang tua memiliki signifikansi yang sama yaitu 0.000<0.05, dan hasil uji normalitas untuk data motivasi belajar memiliki signifikansi yang sama yaitu 0.000<0.05, yang artinya data ini juga terdistribusi tidak normal. C. Uji Linearitas uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang linear atau tidak pada variabel bebas terhadap variabel terikat, Kriteria uji linearitas 



menggunakan taraf signifikansi 0.05. Hasil uji linearitas data status sosial ekonomi orang tua dengan hasil belajar siswa diperoleh signifikannya 0.018<0.05, artinya hubungan anrtara variabel tidak linear. Dan data motivasi belajar siswa yang dengan hasil belajar diperoleh taraf signifikannya adalah 0.000<0.05 artinya hubungan ini tidak linear. D. Uji Asosiatif 1. Hubungan antara status sosial ekonomi orang tua dengan hasil belajar  Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai Spearman's rho antara hasil belajar siswa dengan status sosial ekonomi orang tua sebesar 0.856. hal ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara status sosial ekonomi orang tua dengan hasil belajar siswa. dengan taraf signifikansi 5% dan ���	
��22.348>�	���1.960. Maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya ada hubungan yang signifikan antara status sosial ekonomi orang tua dengan hasil belajar. 2. Hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai Spearman's rho antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa sebesar 0.947. hal ini menunjukan hubungan yang sangat kuat antara motivasi belajar  dengan hasil belajar. Dengan taraf signifikansi 5% dan ���	
��39.615>�	���1.960. maka Ho ditolak dan Ha diterima. 3. Hubungan Antara Status Sosial Ekonomi Orang Tua dan Motivasi Belajar Secara Bersama-sama dengan Hasil Belajar Siswa Tabel 12 Ringkasan Hasil Analisis Korelasi Spearman Rank  Variabel Spearman rank (ρ������) Tingkat hubungan (X� −Y) 0.856 Sangat kuat (X� − Y) 0.947 Sangat kuat (X� − X�) 0.869 Sangat kuat Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa besarnya hubungan antara status sosial ekonomi orang tua dan motivasi belajar secara bersama-sama terhadap hasil belajar siswa yang dihitung dengan koefisien korelasi ganda (Ry,x1,x2) sebesar 0.949, hal ini enunjukan hubungan yang sangat kuat antara status sosial ekonomi orang tua dan motivasi belajar dengan hasil belajar siswa SD kelas III gugus 3 kecamatan sandubaya Tahun Ajaran 2016/2017. taraf signifikansi 5% dan ���	
��40.689>�	���1.960,. Maka Ho ditolak dan Ha diterima Dengan koefisien korelasi determinasi (��) 0.949�=0.901	Hal ini menunjukkan bahwa prosentase sumbangan pengaruh variabel independen (status sosisal ekonomi orang tua dan motivasi belajar siswa) terhadap variabel dependen (hasil belajar) sebesar 90.1%  Sedangkan sisanya sebesar 9.9% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.  



 IV. PEMBAHASAN Berdasarkan data penelitian yang dianalisis, maka dilakukan pembahasan tentang hasil penelitian sebagai berikut: Data hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil ulangan harian dari sejumlah matapelajaran. Maka secara ideal di peroleh data minimum untuk variabel hasil belajar sebesar 50 dan data maksimumnya sebesar 96, sedangkan rata-rata data variabel tersebut sebesar 76.43, dengan standar deviasinya sebesar 10.237. Data tersebut kemudian digolongkan kedalam 3 kategori yaitu; sekitar 17.9% (33 orang) memiliki hasil belajar yang tinggi, 61.4% (113 orang) memiliki hasil belajar yang sedang, dan 20.7% (38 orang) memiliki hasil belajar yang kurang. Hal ini dapat diketahui dari rata-rata hasil ulangan harian siswa dari sejumlah mata pelajaran. Dengan demikian dapat dikatan bahwa hasil belajar siswa kelas III SD gugus 3 kecamatan sandubaya tergolong kedalam kategori cukup baik (sedang).  Data status sosial ekonomi orang tua siswa yang diperoleh dari hasil angket Status Sosial Ekonomi orang tua sebanyak 8 butir item pertanyaan dan jumlah responden 184 siswa. Data minimum untuk variabel angket Status Sosial Ekonomi orang tua 9 dan data maksimum sebesar 20, sedangkan rata–rata data variabel tersebut sebesar 15.16, nilai tengah (median) 15.00 dengan standar deviasinya sebesar 2.676. Data tersebut kemudian digolongkan kedalam 3 kategori yaitu; sebanyak 18.5% (34 orang) memiliki status sosial ekonomi orang tua yang tinggi, 71.7% (132 orang) memiliki status sosial ekonomi orang tua yang sedang, dan. 9.7% (18 orang) memiliki status sosial ekonomi orang tua yang kurang. Dengan demikian dapat dikatan bahwa status sosial ekonomi orang tua siswa kelas III di SD gugus 3 kecamatan sandubaya tergolong dalam kategori cukup baik (sedang).  Data motivasi belajar siswa yang diperoleh dari angket motivasi belajar sebanyak 13 butir item peryataan di peroleh data minimum untuk variabel angket motivasi belajar sebesar 4 dan data maksimumnya sebesar 13, sedangkan rata–rata data variabel tersebut sebesar 8.36, dengan standar deviasinya sebesar 2.497. Data tersebut kemudian digolongkan kedalam 3 kategori yaiut; sebanyak 20.7% (38 orang) memiliki motivasi belajar yang tinggi, 64.1% (118 orang) memiliki motivasi belajar yang sedang, dan 15.2% (28 orang) memiliki motivasi belajar yang kurang. Dengan demikian dapat dikatan bahwa motivasi belajar siswa kelas III SD gugus 3 kecamatan sandubaya tergolong kedalam kategori cukup baik (sedang).  Data hasil wawancara bimbingan orang tua siswa yang diperoleh dari hasil wawancara dari 15 orang siswa yang status sosial ekonomi orang tuanya berbeda yaitu 5 orang siswa yang status sosial ekonomi orang tunya rendah, 7 orang siswa yang  status sosial ekonomi orang tunya sedang dan 3 orang siswa yang status sosial ekonomi orang tunya tinggi. Diperoleh Data minimum 3 dan maksimumnya sebesar 15, sedangkan rata-rata sebesar 9.33, dengan standar 



deviasinya sebesar 4.030. dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa semakin tinggi status sosial ekonomi orang tua, maka semakin baik bimbingan belajar yang diberikan, semakin rendah status sosial ekonomi orang tua, maka semakin rendah pula bimbingan belajar yang deberikan orang tua. Dalam pengujian selanjutnya dilakukan pengujian data yaitu pengujian normalitas data dimana peneliti  menggunakan rumus One-Sample Kolmogrov-Smirov Test. Kriteria uji normalitas menggunakan taraf signifikansi 0.05. Hasil uji normalitas untuk data hasil belajar siswa yang memiliki signifikansi 0.010<0.05, artinya data ini terdistribusi tidak normal, hasil uji normalitas untuk data status sosial ekonomi orang tua memiliki signifikansi yang sama yaitu 0.000<0.05, dan hasil uji normalitas untuk data motivasi belajar memiliki signifikansi yang sama yaitu 0.000<0.05, yang artinya data ini juga terdistribusi tidak normal. Berdasarkan hasil analisis uji normalitas data masing-masing variabel dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa dari ketiga variabel tersebut berdistribusi tidak normal. dengan pengambilan kesimpulan jika signifikan>0.05 maka data itu normal dan jika signifikan<0.05 maka data tidak normal. Tahapan selanjutnya dilakukan uji linearitas untuk mengetahui apakah ada hubungan yang linear atau tidak pada variabel bebas terhadap variabel terikat, Kriteria uji linearitas menggunakan taraf signifikansi 0.05. Hasil uji linearitas data status sosial ekonomi orang tua dengan hasil belajar siswa diperoleh signifikannya 0.018<0.05, artinya hubungan anrtara variabel tidak linear. Dan data motivasi belajar siswa yang dengan hasil belajar diperoleh taraf signifikannya adalah 0.000<0.05 artinya hubungan ini tidak linear. Berdasarkan jenis data dan bentuk hipotesis, maka penelitian ini meggunakan Statistik Nonparametris, Statistik non parametris merupakan salah satu jenis statistik yang tidak menuntut terpenuhi banyak asumsi, misalnya data tidak harus berdistribusi normal, Sugiyono (2012: 150). karena pertimbangan tersebut digunakan uji spearman rank untuk mengetahui hubungan antara variabel.  Dilanjutkan dengan menguji signifikansi menggunakan rumus 	� = !" �#��#$%, dengan mengetahui hasil perhitungan tersebut maka dapat diketahui apakah ada hubungan yang signifikan antara status sosial ekonomi orang tua dan motivasi balajar dengan hasil belajar siswa.  1. Hubungan antara Status Sosial Ekonomi Orang Tua dengan Hasil Belajar Siswa Melalui analisis korelasi spearman rank diperoleh harga ρhitung  sebesar 0.856. dengan taraf signifikansi 5%. ���	
��22.348 dan �	���1.960. Karena  ���	
��>�	���  Maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya ada hubungan yang signifikan antara status sosial ekonomi orang tua dengan hasil belajar.  Keadaan sosial-ekonomi keluarga tentulah berpengaruh terhadap perkembangan anak, apabila kita perhatikan bahwa dengan adanya 



perekonomian yang cukup, lingkungan material yang dihadapi anak dalam keluarganya itu lebih luas, ia mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan bermacam-macam kecakapan yang tidak dapat ia kembangkan apabila tidak ada prasarananya, Menurut Gerungan (2010: 130). Faktor orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan anak dalam belajar. Tinggi rendahnya pendidikan orang tua, besar kecilnya penghasilan, cukup perhatian atau bimbingan orang tua, rukun atau tidaknya kedua orang tua, akrab atau tidaknya hubungan dengan orang tua dengan anak-anaknya, tenang atau tidaknya situasi dalam rumah, semuanya itu turut mempengaruhi pencapaian hasil belajar, Fathurrohman, dkk (2012: 128) Maka dapat dikatakan bahwa status sosial ekonomi orang tua memiliki hubungan dengan hasil belajar siswa kelas III. Hal ini berarti bahwa kenaikan dan penurunan hasil belajar siswa berkolerasi dengan status sosial ekonomi orang tua. Status sosial ekonomi orang tua berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Siswa yang mempunyai orang tua yang status sosial ekonominya tinggi akan mendukung hasil belajar agar lebih tinggi. Secara teoritis, bahwa orang tua yang mempunyai status sosial  ekonomi tinggi  mampu  membimbing dan  mengarahkan  anaknya agar   belajar   dengan   rajin.   Disamping   itu,   mereka   juga   mampu menyediakan fasilitas atau lingkungan belajar serta sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang pendidikan ananknya. Sebaliknya, orang tua yang mempunyai status sosial ekonomi rendah akan mengalami kesulitan   dalam   pemenuhan   kebutuhan   pendidikan   anak.   Dengan demikian, status sosial ekonomi orang tua berperan dalam meningkatkan hasil belajar.  2. Hubungan antara Motivasi Belajar siswa dengan hasil Belajar Siswa  Motivasi belajar merupakan daya pendukung yang kuat terhadap pencapaian hasil belajar siswa. motivasi belajar adalah suatu perubahan energi didalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya feeling dan reaksi untuk mencapai tujuan, Mc. Donald (dalam Sardiman, 2008:73). Melalui analisis korelasi spearman rank diperoleh harga ρhitung sebesar 0.947 hal ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara motivasi belajar siswa dengan hasil belajar. Dengan taraf signifikansi 5%. ���	
��39.615>  �	���1.960. Maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa memberikan hubungan yang positif dengan hasil belajar siswa kelas III. Motivasi belajar merupakan daya penggerak yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu demi mendapatkan hasil belajar yang tinggi. Dengan pemberian motivasi belajar yang baik pada siswa, maka siswa akan merasa senang dan dengan rasa senang itu pula mereka akan mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Dengan demikian, motivasi belajar berperan dalam meningkatkan hasil belajar.  



3. Hubungan   Status   Sosial   Ekonomi   Orang   Tua   dan   Motivasi Belajar dengan hasil Belajar Siswa Keadaan sosial-ekonomi keluarga tentulah berpengaruh terhadap perkembangan anak, apabila kita perhatikan bahwa dengan adanya perekonomian yang cukup, lingkungan material yang dihadapi anak dalam keluarganya itu lebih luas, ia mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan bermacam-macam kecakapan yang tidak dapat ia kembangkan apabila tidak ada prasarananya, Gerungan (2010: 130).  Didukung dengan status sosial ekonomi orang tua yang memadai dan bimbingan belajar yang baik, Siswa mempunyai motivasi balajar yang tinggi berkeinginan  mencapai  hasil  belajar yang tinggi  pula  dan sehingga memudahkan siswa untuk mendapatkan kebutuhan belajar dan mencurahkan kemampuannya mencapai hasil sesuai dengan target yang diinginkan. Sebaliknya, siswa yang kebutuhan ekonominya kurang memadai, bimbingan belajar kurang  dan  motivasi  belajar kurang  akan  bermalas-malasan dalam belajar sehingga hasil belajar siswa menjadi rendah. Motivasi belajar merupakan daya pendukung yang kuat terhadap pencapaian hasil belajar siswa. motivasi belajar adalah suatu perubahan energi didalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya feeling dan reaksi untuk mencapai tujuan, Mc. Donald (dalam Sardiman, 2008:73). Semakin tinggi status sosial ekonomi orang tua dan semakin tinggi motivasi belajar maka hasil belajar siswa juga akan tinggi. Orang tua yang berstatus sosial ekonomi tinggi selalu memberikan perhatian terkait pendidikan. Mereka antusias dan menginginkan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Berbeda dengan status sosial ekonomi orang tua menengah ke bawah yang cenderung kurang memberikan perhatian terhadap pendidikan anaknya.  Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui besarnya koefisien korelasi ganda (Ry,x1,x2) sebesar 0.949, hal ini menunjukan hubungan yang sangat kuat antara  hubungan positif antara status sosial ekonomi orang tua dan motivasi belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar. Dengan taraf signifikansi 5% dan ���	
��40.689>�	���1.960. Maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya ada hubungan yang signifikan antara status sosial   ekonomi   orang   tua   dan   motivasi belajar dengan hasil belajar siswa. Dengan koeefisien korelasi determinasi (��) 0.949�=0.901 Hal ini menunjukkan bahwa prosentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 90.1% Sedangkan sisanya sebesar 9.9% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. V. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis yang dilakukan maka kesimpulan adalah sebagai berikut: 



1. Hasil belajar siswa kelas III SD gugus 3 kecamatan sandubaya yang diperoleh dari hasil ulangan harian dari sejumlah matapelajaran dengan jumlah responden 184 siswa. sebnayak 17.9% (33 orang) memiliki hasil belajar yang tinggi, 61.4% (113 orang) sedang, dan 20.7% (38 orang) kurang. 2. Status sosial ekonomi orang tua siswa kelas III SD gugus 3 kecamatan sandubaya yang diperoleh dari angket Status Sosial Ekonomi orang tua sebanyak 10 butir item pertanyaan dari 184 siswa. Sebanyak 18.5% (34 orang) memiliki status sosial ekonomi orang tua yang tinggi, 71.7% (132 orang) sedang, dan 9.7% (18 orang) kurang. 3. Motivasi belajar siswa kelas III SD gugus 3 kecamatan sandubaya yang diperoleh dari angket motivasi belajar sebanyak 13 butir item peryataan dan jumlah responden 184 siswa. sebanyak 20.7% (38 orang) memiliki motivasi belajar yang tinggi, 64.1% (118 orang) sedang, dan 15.2% (28 orang) kurang. 4. Terdapat hubungan positif antara status sosial ekonomi orang tua dengan hasil belajar siswa kelas III SD gugus 3 kecamatan sandubaya Tahun Ajaran 2016/2017. Hal ini ditunjukkan dengan nilai ρ antara variabel Y dengan variabel X� sebesar 0.856, hal ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat. dengan taraf signifikansi 5% dan ���	
��22.348>�	���1.960. Maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya ada hubungan yang signifikan antara status sosial ekonomi orang tua dengan hasil belajar siswa. 5. Terdapat  hubungan  positif  antara  motivasi  belajar  dengan  hasil belajar siswa kelas III SD gugus 3 kecamatan sandubaya Tahun Ajaran 2016/2017. Hal ini ditunjukkan dengan harga ρ antara variabel Y dengan variabel X� sebesar 0.947. hal ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Dengan taraf signifikansi 5% dan ���	
��39.615 dan �	���1.960. Karena  ���	
��>�	��� maka Ho ditolak dan Ha diterima.  Artinya ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa. 6. Terdapat  hubungan  positif  antara  status sosial  ekonomi  orang  tua  dan motivasi belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar siswa kelas III SD gugus 3 kecamatan sandubaya Tahun Ajaran 2016/2017. Hal  ini ditunjukkan dengan koefisien korelasi ganda (Ry,x1,x2) sebesar 0.949, hal ini menunjukan hubungan yang sangat kuat. Dengan taraf signifikansi 5% dan ���	
��40.689>�	���1.960. Maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dan koefisien korelasi determinasi (��) 0.949�=0.901 Hal ini menunjukkan bahwa prosentase sumbangan pengaruh variabel independen (status sosisal ekonomi orang tua dan motivasi belajar siswa) terhadap variabel dependen (hasil belajar) sebesar 90.1%  Sedangkan sisanya sebesar 9.9%  dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Ketiga hipotesis terbukti dan dapat diterima sehingga memberikan informasi bahwa status sosial ekonomi orang tua dan motivasi belajar memiliki hubungan positif secara bersama-sama dengan hasil belajar siswa kelas III SD gugus 3 kecamatan sandubaya tahun ajaran 2016/2017. 



Saran Berdasarkan hasil penelitian dan kesinpulan di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut: 1) Bagi Guru SD Segugus 3 Kecamatan Sandubaya, diharapkan guru dapat memberikan pengarahan kepada siswa mengenai  kejujuran  dalam  belajar  di kelas dan  juga  perlu  adanya tindakan pemberian sanksi bagi siswa yang mencontek. Kecenderungan siswa  yang  selalu  mencontek  akan  berakibat  buruk  terhadap  perilaku siswa, sehingga guru perlu menanamkan kejujuran kepada siswa. 2) Bagi Siswa, dengan  memahami bahwa status sosial ekonomi  orang tua  dan motivasi belajari memberikan pengaruh yang positif terhadap hasil belajar, maka diharapkan siswa dapat memiliki motivasi belajar yang tinggi meskipun dari orang tua kalangan menengah ke bawah, dan semangat belajar perlu ditingkatkan agar kelak dapat menikmati jerih payah yang telah dilakukan. Selain itu, siswa dalam mendapatkan nilai yang tinggi harus berusaha sesuai dengan kemampuannya sendiri. 3) Bagi Orang Tua, dengan memahami status sosial ekonomi orang tua memberikan pengaruh positif pada  hasil belajar, maka  orang tua  yang    cenderung bermata pencaharian sebagai buruh atau petani harus bisa mendukung anak-anaknya dalam mendapatkan hasil belajar yang baik. 4) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini memberikan informasi bahwa status sosial ekonomi orang tua dan motivasi belajar memberikan sumbangan yang positif terhadap hasil belajar siswa sebesar 90.1%. Untuk itu perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar seperti lingkungan teman sebaya.  DAFTAR PUSTAKA Anggoro, M. Toha. 2008. Metode penelitian. Jakarta: Universitas Terbuka. Anita, Dian. 2015. Hubungan Antara Status Sosial Ekonomi Orang Tua dan Motivasi  Berprestasi dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas XI Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran SMK Muhammadiyah 2 Bantul Tahun Ajaran 2014/2015. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Ariyanto, Sofyan Dwi. 2012. Pengaruh Antara Motivasi Belajar Siswa DanTingkat   Ekonomi Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X Jurusan Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 4 Semarang Tahun Ajaran 2011/2012. Semarang: Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. Anggi, Ifdianto. 2013. Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas VII Smp Negeri 1 Kabila Kabupaten Bonebolango.  Gorontalo: Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Baharuddin. 2010. Pendidikan dan Psikologi Perkembangan. Jogjakarta: Ar-Ruzz media. 
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