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ABSTRAK 

 

HUBUNGAN EKONOMI KELUARGA DENGAN PRESTASI  

BELAJAR PADA MAHASISWA SEMESTER 7 

PENJASKES UNIVERSITAS LAMPUNG 

TAHUN AJARAN 2016/2017 

 

Oleh 

 

MITA LAKSMI EDWINA 

 

 

 

 

Masalah dalam penelitian ini adalah belum diketahuinya Ekonomi Keluarga dan 

Prestasi Belajar Pada Mahasiswa Semester 7 Penjaskes Universitas Lampung 

Tahun Ajaran 2016/2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif kualitatif. Populasi penelitian ini adalah 65 mahasiswa semester 

7 penjaskes Universitas Lampung tahun ajaran 2016/2017. Dengan sample 53 

orang menggunakan random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan 

menggunakan angket/kuisioner, dokumentasi dan triangulasi. Hasil analisis data 

penelitian adalah tidak ada hubungan ekonomi keluarga dengan prestasi belajar 

mahasiswa semester 7 penjaskes Universitas Lampung. Hal ini dikarenakan 

beberapa mahasiswa yang mempunyai ekonomi keluarga kurang dari UMP tetapi 

memiliki nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) yang sangat baik, sedangkan 

beberapa mahasiswa lainnya yang mempunyai ekonomi keluarga yang cukup baik 

tidak memiliki nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) diatas 3.00 (rendah). 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tidak ada hubungan ekonomi 

keluarga dengan prestasi belajar mahasiswa semester 7 penjaskes Universitas 

Lampung tahun ajaran 2016/2017. 

 

Kata Kunci : ekonomi, keluarga, prestasi belajar 
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ABSTRACT 

 

THE CORRELATION BETWEEN FAMILY ECONOMY AND 

LEARNING ACHIEVEMENTS OF 7
th

 SEMESTER STUDENTS IN 

PHYSICAL EDUCATION DEPARTMENT IN LAMPUNG UNIVERSITY 

IN ACADEMIC YEAR 2016/2017 

 

By 

 

MITA LAKSMI EDWINA 

 

 

 

 

The problems of this research was no to find out the family economy and learning 

achievements of 7
th

 semester students in Physical Education Department in 

Lampung University in academic year 2016/2017. This was a descriptive 

qualitative research. Population was 65 students of 7
th

 semester in Physical 

Education Department in Lampung University in academic year 2016/2017. 53 

samples were taken with random sampling technique. Data were collected with 

questionnaires, documentations, and triangulation. Data were analyzed 

descriptively. The research result showed that there was no correlation between 

family economy and learning achievements of 7
th

 semester students in Physical 

Education Department in Lampung University. Some of students belonged to 

families with incomes below minimum regional salary (GPA) but they had good 

GPAs, while other students belong to families with good incomes but their GPAs 

were not above 3.00 (lower GPAs). The conclusion of this research was that there 

was no correlation between family economy and learning achievements of 7
th

 

semester students in Physical Education Department in Lampung University in 

academic year 2016/2017.   

  

 

Keywords : economy, family, learning achievement 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Berdasarkan observasi pada saat berada di lapangan dan pembelajaran 

dilaksanakan mahasiswa penjaskes semester 7 Universitas Lampung tahun 

ajaran 2016/2017 diperoleh data  bahwa kemampuan setiap mahasiswa dalam 

segi ekonomi keluarga dan prestasi belajar berbeda-beda, secara umum 

mahasiswa memiliki kemampuan yang beragam. Dalam proses pembelajaran 

yang telah berlangsung mahasiswa memiliki kemampuan di bidang akademik 

yang cukup baik tetapi ada beberapa hal yang tidak sesuai harapan seperti 1) 

Belum diketahui ekonomi keluarga pada mahasiswa penjaskes, 2) Kurangnya 

kesadaran keluarga dan mahasiswa bahwa pendidikan di perguruan tinggi dan 

prestasi belajar yang baik itu penting.  

 

Beberapa mahasiswa masih tampak bermalas-malasan saat mengikuti 

kegiatan belajar di dalam kelas, hal itu dikarenakan kurangnya minat belajar 

mahasiswa didalam ruangan, tidak adanya motivasi yang tinggi untuk 

mengikuti jam perkuliahan didalam kelas akibatnya mahasiswa mengeluh dan 

mengantuk saat mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Sebagian 

besar mahasiswa kurang aktif dalam mengikuti jam perkuliahan. Dan 

sebaliknya beberapa mahasiswa terlihat begitu antusias untuk belajar ketika 

mengikuti jam perkuliahan di lapangan (luar kelas) karena mahasiswa 
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penjaskes lebih suka mengikuti perkuliahan praktek dan teori diluar kelas 

dibandingkan dengan teori didalam kelas. 

 

Dari pengamatan peneliti bahwa mahasiswa program studi penjaskes berasal 

dari latar belakang ekonomi keluarga yang berbeda-beda, sebagian 

mahasiswa orang tuanya berkecukupan dan berpenghasilan tinggi ada pula 

orang tua yang sederhana dengan peghasilan yang cukup untuk sehari-hari 

saja. Hal ini dapat menunjang perkembangan anak dalam menuntut  ilmu di 

perguruan tinggi di karenakan faktor intern. Ada pula mahasiswa yang 

pendapatan orang tua nya masih rendah, hal ini disebabkan orang tua siswa 

yang kurangnya pendidikan karena pendidikan merupakan salah satu faktor 

yang penting dalam membangun perekonomian keluarga. Akan tetapi 

walaupun keadaan ekonomi keluarganya rendah dari beberapa mahasiswa 

memiliki prestasi yang leih baik dan tinggi.  

 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ekonomi keluarga seperti 

tingkat pendidikan, pendapatan dan pekerjaan. Kemudian apakah ada  

hubungan ekonomi keluarga dengan prestasi belajar mahasiswa (IPK). Pada 

Perguruan Tinggi, Institut atau Akademi sebagai salah satu pusat pendidikan 

berupaya membantu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan 

mahasiswa. Akan tetapi keberhasilan proses belajar mengajar banyak di 

pengaruhi oleh beberapa faktor yang akan penulis teliti adalah faktor dari 

mahasiswa yaitu ekonomi keluarga. Keadaan tersebut kemungkinan dapat 

kita lihat pada mahasiswa semester 7 Penjaskes Universitas Lampung Tahun 
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Ajaran 2016/2017, karena di dalam semester tersebut terdapat mahasiswa 

dengan berbagai latar belakang ekonomi orang tua  yang berbeda.  

 

Keragaman latar belakang ekonomi orang tua tersebut memiliki hubungan 

pula pada kemampuan membiayai untuk menuntut ilmu, sehingga keadaan 

ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor yang menentukan 

keberhasilan pendidikan anak. Adanya perbedaan ekonomi tersebut 

mempunyai hubungan dengan proses pembelajaran terutama dalam 

membiayai seluruh keperluan pembelajaran serta berhubungan dengan 

prestasi atau indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa. Ekonomi orang tua 

merupakan faktor dalam mencapai keberhasilan pendidikan.  

 

Meningkatnya prestasi belajar yang diperoleh mahasiswa dapat diukur dari 

nilai hasil belajar yang dicapainya. Hasil belajar yang diperoleh mahasiswa 

pada suatu jenjang pendidikan dapat dijadikan dasar sebagai indikator untuk 

mengukur kemampuan mahasiswa dalam menguasai pelajaran pada jenjang 

sebelumnya. Dalam skala yang lebih kecil misalnya sekelompok mahasiswa 

sebagai subyek belajar merupakan sesuatu hal yang sangat memegang 

peranan penting dalam keberhasilan pendidikan diukur dengan nilai atau 

angka. Salah satu tujuan mahasiswa untuk bersekolah adalah untuk mencapai 

prestasi belajar yang maksimal sesuai dengan kemampuan masing-masing.  

 

Pengertian pendidikan menurut Notoatmodjo (2003:16) menjelaskan bahwa 

pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk 

mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga 

mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. 



 4 

 

Keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga 

(orang tua), anggota masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dan pemerintah 

menyediakan tempat untuk belajar yaitu sekolah. Sekolah menampung siswa-

siswinya dari berbagai macam latar belakang ekonomi yang berbeda. Bahar 

(2007:115), menyatakan bahwa: pada umumnya anak yang berasal dari 

menengah keatas lebih banyak mendapatkan pengarahan dan bimbingan yang 

baik dari orang tua mereka. Anak-anak yang berlatar belakang ekonomi 

rendah, kurang dapat bimbingan dan pengarahan yang cukup dari orang tua 

mereka, karena orang tua lebih cenderung memusatkan perhatiannya pada 

bagaimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Istilah ekonomi sendiri 

berasal dari kata Yunani yaitu “oikos” yang berarti keluarga atau rumah 

tangga dan “nomos” yaitu peraturan, aturan, hukum. Maka secara garis besar 

ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah 

tangga. 

 

Lingkungan keluarga merupakan faktor pendukung terpenting bagi 

perkembangan kecerdasan anak. Dalam lingkungan keluarga anak 

menghabiskan waktu dalam  masa perkembangan. Pengaruh lingkungan 

rumah ini berkaitan pula dengan masalah ekonomi keluarga. Dengan ekonomi 

keluarga yang memadai seseorang lebih berkesempatan mendapatkan fasilitas 

belajar yang lebih baik, mulai dari alat tulis hingga pemilihan sekolah dan 

sebaliknya dengan sosial ekonomi yang kurang memadai seseorang juga 

kurang mendapatkan fasilitas belajar yang baik. 

 



 5 

Tidak hanya itu, biasanya pihak sekolah (pendidikan) tidak memberi 

keringanan biaya untuk orang tidak mampu atau berpenghasilan rendah. Jadi 

orang yang keadaan ekonominya kurang biasanya mendapat tekanan untuk 

memenuhi semua kebutuhan anak yang semakin hari semakin berat untuk 

dipenuhi. Itulah sebabnya lingkungan keluarga merupakan faktor yang 

terpenting bagi perkembangan anak. Pada saat ini , semakin banyak keluarga 

yang ekonomi rendah makin terlindas. Seharusnya pemerintah memikirkan 

bagaimana cara untuk memberi kesempatan bagi orang tidak mampu untuk 

mendapatkan pendidikan yang layak. Ekonomi adalah gambaran tentang 

keadaan seseorang atau suatu masyarakat yang ditinjau dari segi sosial 

ekonomi, gambaran itu seperti tingkat pendidikan, pendapatan dan pekerjaan. 

 

Status sosial ekonomi adalah gambaran tentang keadaan seseorang, keluarga, 

atau suatu masyarakat yang ditinjau dari segi sosial ekonomi. Status ekonomi 

kemungkinan besar merupakan pembentuk gaya hidup keluarga. Pendapatan 

keluarga yang memadai akan menunjang tumbuh kembang anak, karena 

orang tua dapat menyediakan semua kebutuhan anak baik primer maupun 

skunder (Soetjiningsih, 2004:28).  

 
Keluarga merupakan lembaga sosial pertama yang dikenal oleh anak, dan 

dalam keluarga ini dapat ditanamkan sikap-sikap yang dapat mempengaruhi 

perkembangan anak selanjutnya. Keluarga bertanggung jawab menyediakan 

dana untuk kebutuhan pendidikan anak. Di dalam keluarga, orang tua 

memiliki tugas dan kewajiban yang sangat berat sekali, terutama dalam 

memenuhi seluruh kebutuhan anak, baik itu pendidikan dan kebutuhan sehari-
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hari anak. Dan pada realitanya dalam kehidupan nyata banyak orang tua yang 

berstatus sosial ekonomi tinggi tidak mengalami kesulitan apapun dalam  

memenuhi kebutuhan pendidikan, karena orang tua memiliki biaya, jadi 

seperti biaya kuliah, perlengkapan-perlengkapan kuliah (laptop, sepeda motor 

dan lain-lain) dapat terpenuhi, karena memiliki pendapatan yang tinggi, 

dengan pendapatan yang cukup tersebut orang tua dapat mewujudkan 

kebutuhan yang dibutuhkan. 

 

Dengan terpenuhinya kebutuhan pendidikan seorang anak dan ditunjang 

dengan fasilitas-fasilitas yang serba mahal dan canggih, hasilnya adalah anak 

tersebut tidak akan mengalami kesulitan untuk bisa mengembangkan 

pengetahuannya secara lebih luas lagi karena mereka di dukung oleh fasilitas-

fasilitas yang serba modern yang bisa memudahkan mereka untuk mencari 

informasi yang berhubungan dengan dunia luar, yang menyebabkan 

pengetahuan dan kreativitas anak tersebut menjadi lebih luas dan akan 

berpengaruh kepada prestasi belajar anak di sekolah. 

 

Prestasi belajar adalah sesuatu kegiatan dapat memuaskan suatu kebutuhan, 

maka ada kecenderungan besar untuk mengulanginya. Sumber penguat 

belajar dapat secara ekstrinsik (nilai, pengakuan, penghargaan) dan dapat 

secara ekstrinsik (kegairahan  untuk menyelidiki,  mengartikan situasi). 

Disamping itu siswa memerlukan dan harus menerima umpan balik secara 

langsung derajat sukses pelaksanaan tugas (nilai raport/nilai test) (Psikologi 

Belajar Ahmadi, dan Supriyono 2013:151). Berdasarkan definisi dapat 

disimpulkan bahwa pengertian prestasi belajar ialah hasil usaha bekerja 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-prestasi-belajar/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-prestasi-belajar/
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atau belajar yang menunjukan ukuran kecakapan yang dicapai dalam bentuk 

nilai. Sedangkan prestasi belajar hasil usaha belajar yang berupa nilai-nilai 

sebagai ukuran kecakapan dari usaha belajar yang telah dicapai seseorang, 

prestasi belajar ditunjukan dengan jumlah nilai raport atau test nilai sumatif. 

 

Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, baik di universitas, 

institut atau akademi. Mereka yang terdaftar sebagai murid di perguruan 

tinggi dapat disebut sebagai mahasiswa. Tetapi pada dasarnya makna 

mahasiswa tidak sesempit itu. Terdaftar sebagai mahasiswa di sebuah 

Perguruan Tinggi hanyalah syarat administratif menjadi mahasiswa. 

 
Menyandang gelar mahasiswa merupakan suatu kebanggaan sekaligus 

tantangan. Betapa tidak, ekspektasi dan tanggung jawab yang diemban oleh 

mahasiswa begitu besar. Mahasiswa adalah seorang agen pembawa 

perubahan, menjadi seorang yang dapat memberikan solusi bagi 

permasalahan yang dihadapi oleh suatu masyarakat bangsa di berbagai 

belahan dunia. Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

mahasiswa adalah seseorang yang menuntut ilmu baik di Perguruan Tinggi 

negeri, Institut atau Akademi untuk menimba ilmu menjadi lebih luas guna 

memperbaiki tingkat pendidikan yang sedang ditempuh dan membantu 

sebagai agen perubahan bagi masyarakat. 

 

Faktor yang sangat mempengaruhi proses belajar mengajar dapat digolongkan 

menjadi dua, golongan, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern 

dapat diartikan sebagai faktor dari dalam individu, sebagai peranan utama 

sebagai subyek belajar, seperti kesehatan, kenormalan tubuh, minat, watak. 

http://belajarpsikologi.com/
http://belajarpsikologi.com/
http://belajarpsikologi.com/
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Faktor intern sangat perlu mendapatkan perhatian bagi peningkatan prestasi 

belajar. Sedangkan faktor ekstern seperti faktor  keluarga dan lingkungan. 

Faktor keluarga dapat berupa keadaan atau kondisi ekonomi orang tua atau 

keluarga siswa. Peranan ekonomi orang tua secara umum dapat dikatakan 

mempunyai hubungan yang positif terhadap peningkatan prestasi belajar 

siswa ini disebabkan proses belajar mengajar siswa membutuhkan alat-alat 

atau seperangkat pengajaran atau pembelajaran, di mana alat ini untuk 

memudahkan siswa dalam mendapatkan informasi, pengelolaan bahan 

pelajaran yang diperoleh dari sekolah. 

 

Kebanyakan dari mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, banting 

tulang untuk mendapatkan tambahan biaya kuliah agar dapat membatu orang 

tua. Akibatnya bagi orang tua yang kurang mampu memenuhi sarana 

penunjang tersebut, maka anak akan terhambat dalam proses pembelajaran. 

Dengan demikian, sumber daya manusia menjadi rendah sehingga 

menghambat kemajuan bangsa dan negara. Di dalam kehidupan 

bermasyarakat selalu terdapat perbedaan status antara masyarakat satu dengan 

masyarakat yang lainnya. Di dalam kehidupan masyarakat ada yang 

mempunyai status sosial yang tinggi dan ada pula yang mempunyai status 

sosial yang rendah. Sehingga kalau dilihat dari bentuknya seakan-akan status 

manusia dalam masyarakat itu berlapis-lapis dari atas ke bawah. 

 

Berkaitan dengan hal yang telah dikemukakan diatas, peneliti mengambil 

tempat penelitian di Program Studi Penjaskes , karena peneliti merasa tertarik 

terhadap hubungan ekonomi keluarga dengan prestasi belajar pada mahasiswa 
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semester 7. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “Hubungan Ekonomi 

Keluarga dengan Prestasi Belajar pada Mahasiswa Semester 7 Penjaskes 

Universitas Lampung Tahun Ajaran 2016/2017”.  

 

B.   Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka identifikasi 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Ekonomi keluarga pada mahasiswa semester 7 Penjaskes Universitas 

Lampung tahun ajaran 2016/2017  yang belum diketahui. 

2. Kurangnya kesadaran keluarga dan mahasiswa bahwa pendidikan di 

perguruan tinggi dan prestasi belajar yang baik itu penting  

  

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tidak menutup kemungkinan timbulnya 

permasalahan yang meluas. Untuk itu, perlu adanya pembatasan masalah agar 

ruang lingkup penelitian menjadi jelas. Mengingat keterbatasan masalah yang 

ada pada penelitian ini dibatasi pada masalah yaitu Hubungan Ekonomi 

Keluarga dengan Prestasi Belajar pada Mahasiswa Semester 7 Penjaskes 

Universitas Lampung Tahun Ajaran 2016/2017. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah melihat dari latar belakang, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : “Apakah ada hubungan antara ekonomi 
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keluarga dengan prestasi belajar (IPK) pada mahasiswa semester 7 penjaskes 

Universitas Lampung tahun ajaran 2016/2017?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah : ”Untuk mengetahui hubungan ekonomi 

keluarga dengan prestasi belajar (IPK) pada mahasiswa semester 7 penjaskes 

Universitas Lampung tahun ajaran 2016/2017” 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan diadakannya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan 

manfaat yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada ilmu pendidikan 

tentang hubungan ekonomi keluarga dengan prestasi belajar pada 

mahasiswa semester 7 penjaskes Universitas Lampung tahun ajaran 

2016/2017 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru  

Dapat mengetahui hubungan ekonomi keluarga dengan prestasi belajar 

pada mahasiswa semester 7 penjaskes Universitas Lampung tahun 

ajaran 2016/2017 
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b. Bagi Diri Sendiri 

Menambah dan memberikan informasi, wawasan dan kreatifitas bagi 

diri sendiri tentang hubungan ekonomi keluarga dengan prestasi belajar 

pada mahasiswa semester 7 Penjaskesrek Universitas Lampung Tahun 

Ajaran 2016/2017 

c. Bagi Mahasiswa 

Memberikan informasi pada mahasiswa agar tetap meningkatkan 

prestasi belajar dengan keadaan ekonomi yang berbagai macam. 

d. Bagi Orang Tua 

Sebagai bahan pertimbangan bagi orang tua untuk terus berusaha 

meningkatkan ekonomi agar dapat menunjang prestasi anak 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Obyek Penelitian: Mahasiswa mahasiswi Semester 7 Angkatan 2013 

Penjaskes Universitas Lampung 2016/2017 

2. Subyek Penelitian : Ekonomi keluarga dan Prestasi belajar mahasiswa 

mahasiswi penjakes Universitas Lampung 

3. Tempat Penelitian : Gedung H Program Studi Penjaskes Universitas 

Lampung 

4. Waktu Penelitian : 7 - 8 Desember 2016 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Pustaka  

1. Pengertian Ekonomi 

Istilah ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani yaitu “oikos” yang berarti 

keluarga atau rumah tangga dan “nomos” yaitu peraturan, aturan, hukum. 

Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga 

atau manajemen rumah tangga. 

 

Ekonomi setiap orang itu berbeda-beda dan bertingkat, ada yang keadaan 

ekonominya tinggi, sedang, dan rendah. Sosial ekonomi menurut 

Abdulsyani (1994:57) adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam 

kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, 

pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam 

organisasi, sedangkan menurut Soekanto (2001:34) ekonomi adalah  posisi 

seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti 

lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam 

hubunganya dengan sumber daya. 

 

Yang dapat mempengaruhi tingkat pendidikan anak adalah pendapatan 

keluarga. Tingkat sosial ekonomi keluarga mempunyai pengaruh yang 

tinggi dengan prestasi belajar siswa di sekolah, sebab segala kebutuhan 
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anak yang berkenaan dengan pendidikan akan membutuhkan sosial 

ekonomi orang tua bidang tertentu. Keadaan ekonomi setiap orang itu 

berbeda-beda dan bertingkat, ada yang keadaan ekonominya tinggi, 

sedang, dan rendah. 

Slameto (1991:77) menjelaskan bahwa: keadaan ekonomi keluarga erat 

hubungannya dengan hasil belajar anak. Kebutuhan-kebutuhan anak harus 

terpenuhi adalah : makanan, pakaian, kesehatan, dan fasilitas belajar 

seperti ruang belajar, meja, kursi, penerangan, buku-buku. Fasilitas belajar 

ini hanya dapat terpenuhi jika orang tuanya mempunyai cukup biaya.  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan pengertian 

ekonomi atau hubungan ekonomi keluarga dalam penelitian ini adalah 

kedudukan atau posisi ekonomi suatu keluarga dalam masyarakat 

berkaitan dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan pemiliknya 

kekayaan atau fasilitas serta jenis tempat tinggal. Faktor-faktor yang 

menentukan hubungan ekonomi adalah sesuai dengan kedudukan yang 

sama dan sederajat, akan tetapi sesuai dengan kenyataan setiap manusia 

yang menjadi warga suatu masyarakat, senantiasa mempunyai status atau 

kedudukan dan peranan.  

Ada beberapa faktor yang dapat menentukan  tinggi rendahnya hubungan 

ekonomi keluarga di masyarakat, diantaranya tingkat pendidikan, jenis 

pekerjaan, tingkat pendapatan, kondisi lingkungan tempat tinggal, 

pemilikan kekayaan, dan partisipasi dalam aktivitas kelompok dari 
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komunitasnya. Pada kenyataannya setiap manusia yang menjadi 

masyarakat senantiasa mempunyai status atau kedudukan dan peranan.  

Dalam hal ini uraiannya dibatasi hanya 4 faktor yang menentukan yaitu 

tingkat pendidikan, pendapatan, kepemilikan kekayaan dan jenis tempat 

tinggal. 

a. Tingkat Pendidikan  

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal 1,”pada dasarnya jenjang 

pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan 

tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan 

kemampuan yang dikembangkan”. Sistem Pendidikan Nasional adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Pendidikan adalah aktivitas dan usaha untuk meningkatkan kepribadian 

dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rokhani (pikir, 

cipta, rasa, dan hati nurani) serta jasmani (panca indera dan 

keterampilan-keterampilan). 

 

Pendidikan bertujuan untuk “Mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi 

pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan 
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jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan bertanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan”. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

pendidikan diselenggarakan melalui jalur pendidikan sekolah 

(pendidikan formal) dan jalur pendidikan luar sekolah (pendidikan non 

formal). Jalur pendidikan sekolah (pendidikan formal) terdapat jenjang 

pendidikan sekolah, jenjang pendidikan sekolah pada dasarnya terdiri 

dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, 

dan pendidikan tinggi. 

1. Pendidikan prasekolah.  

Menurut PP No. 27 tahun 1990 dalam Kunaryo (2000:1), pendidikan 

prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani peserta didik di luar lingkungan 

keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar, yang diselenggarakan 

di jalur pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan luar sekolah.  

2. Pendidikan dasar  

Menurut PP No. 28 tahun 1990 dalam Kunaryo (2000:1) 

“pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan 

tahun”. Diselengarakan selama enam tahun di sekolah dasar dan tiga 

tahun di sekolah menengah lanjutan tingkat pertama atau satuan 

pendidikan yang sederajat. Tujuan pendidikan dasar adalah untuk 

memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk 

mengembangkan kehidupan sebagai pribadi anggota masyarakat, 
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warga Negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan 

peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. 

 

3. Pendidikan Menegah 

Menurut PP No. 29 tahun 1990 dalam Kunaryo (2000:1), 

“pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi 

pendidikan dasar”. Bentuk satuan pendidikan yang terdiri atas: 

Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah 

Menengah Keagamaan, Sekolah Menengah Kedinasan, dan Sekolah 

Menengah Luar Biasa. 

 

4. Pendidikan Tinggi 

Menurut UU No. 2 (1989:5), pendidikan tinggi merupakan 

kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk 

menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang 

memiliki kemampuan akademik atau professional yang dapat 

menerapkan, mengembangkan, atau  menciptakan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan kesenian. 

Satuan  pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut 

perguruan tinggi, yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah 

tinggi, institut atau universitas. 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui tingkat pendidikan orang tua selain 

dilihat dari jenjangnya juga dapat dilihat dari tahun sukses atau lamanya 

orang tua sekolah. Semakin lama orang tua bersekolah berarti semakin 

tinggi jenjang pendidikannya.  
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b. Pendapatan 

Pendapatan adalah jumlah semua pendapatan kepala keluarga maupun 

anggota keluarga lainnya yang diwujudkan dalam bentuk uang dan 

barang. Berdasarkan jenisnya, Biro Pusat Statistik membedakan 

pendapatan menjadi dua yaitu: 

a. Pendapatan berupa barang menurut Winardi (1992:171) “Pendapatan 

berupa barang merupakan segala penghasilan yang bersifat regular 

dan biasa, akan tetapi tidak selalu berupa balas jasa dan diterimakan 

dalam bentuk barang atau jasa”. Barang dan jasa yang diterima / 

diperoleh dinilai dengan harga pasar sekalipun tidak diimbangi 

ataupun disertai transaksi uang oleh yang menikmati barang dan jasa 

tersebut. Demikian juga penerimaan barang secara cuma-cuma, 

pembelian barang dan jasa dengan harta subsidi atau reduksi dari 

majikan merupakan pendapatan berupa barang. 

 

b. Pendapatan berupa uang menurut Swasono (1987:10) “berdasarkan 

bidang kegiatannya, pendapatan meliputi pendapatan sektor formal 

dan pendapatan sektor informal”. Pendapatan sektor formal adalah 

segala penghasilan baik berupa barang atau uang yang bersifat 

regular dan diterimakan biasanya balas jasa atau kontrasepsi di 

sektor formal yang terdiri dari pendapatan berupa uang, meliputi: 

gaji, upah dan hasil infestasi dan pendapatan berupa barang-barang 

meliputi: beras, pengobatan, transportasi, perumahan, maupun yang 

berupa rekreasi. 
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Pendapatan sektor informal adalah segala penghasilan baik berupa 

barang maupun uang yang diterima sebagai balas jasa atau kontraprestasi 

di sektor informal yang terdiri dari pendapatan dari hasil infestasi, 

pendapatan yang diperoleh dari keuntungan sosial, dan pendapatan dari 

usaha sendiri, yaitu hasil bersih usaha yang dilakukan sendiri, komisi dan 

penjualan dari hasil kerajinan rumah. 

 

Dampak keadaan ekonomi keluarga dengan pendidikan anak. Keadaan 

ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. Anak yang 

sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, misal makan, 

pakaian, perlindungan kesehatan dan lainnya. Juga membutuhkan 

fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis 

menulis, buku – buku dan lain   lain. Fasilitas belajar itu hanya dapat 

terpenuhi jika keluarga tersebut berkecukupan dan mempunyai banyak 

uang. 

 

Jika anak hidup dalam keluarga yang kurang mampu,maka kebutuhan 

pokok anak kurang terpenuhi, sehingga kesehatan anak terganggu 

sehingga belajar anak akan terganggu. Akibat yang lain anak selalu 

dirundung kesedihan sehingga anak merasa minder dengan teman – 

temannya yang lain. Hal ini pasti mengganggu belajar anak Bahkan 

mungkin anak harus membantu orang tuanya mencari nafkah walaupun 

sebenarnya anak belum saatnya bekerja. Hal yang seperti ini juga akan 

mengganggu belajar anak walaupun tidak dapat dipungkiri tentang 

adanya kemungkinan anak yang serba kekurangan dan selalu menderita. 
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Akibat ekonomi keluarga yang lemah, justru keadaan yang begitu 

menjadi cambuk baginya untuk belajar lebih giat dan akhirnya sukses 

besar karena kegiatannya dalam belajar dan berusaha. Semua hasilnya 

akan menjadi buah keberhasilan dalam kesabaran dan kerendahan hati 

dalam menerima cobaan hidupnya. 

 

Sebaliknya keluarga yang yang berkecukupan, pendidikan yang salah 

dapat membawa akibat tidak baik bagi perkembangan anak. Salah 

satunya pendidikan yang salah dari keluarga kaya adalah orang tua sering 

mempunyai kecenderungan untuk memanjakan anak. Anak hanya 

bersenang-senang dan berfoya-foya, akibatnya anak kurang dapat 

memusatkan perhatiannya kepada belajar, hal tersebut juga dapat 

mengganggu belajar anak. Selain itu hal yang dapat mengganggu belajar 

anak adalah sikap ketidakadilan orang tua dengan anak. Ketidak adilan 

orang tua yang tidak merata dengan anak dapat berupa perbedaan dalam 

pemberian fasilitas dengan anak maupun perbedaan kasih sayang.  

 

Hal yang sama juga dapat mempengaruhi belajar anak dalam keluarga 

berkecukupan adalah orang tua sering sibuk bekerja di kantor hingga 

larut malam, sehingga hanya menyerahkan anak sepenuhnya pada 

pembantu dan mungkin pembantu yang tidak memiliki pendidikan yang 

tinggi hanya membiarkan anak melakukan kegiatan sesuka hatinya. Anak 

hanya senang bermain main dan bersenang – senang dan tidak 

menghiraukan belajarnya. Anak bertindak sedemikian rupa karena 

merasa tidak memiliki perhatian lebih dari orang tuannya. Walaupun 
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dalam keluarga kaya anak memiliki fasilitas yang lengkap seperti buku, 

alat tulis, tempat belajar, penerangan dan lain – lain bahkan orang tua 

memilihkan sekolah yang berkualitas bagi anak mereka. Tapi semua itu 

percuma apabila anak kurang perhatian dari orang tuanya. Anak malas 

belajar dan akhirnya nilainya jatuh. Dan ketika nilai jatuh orang tua 

hanya bisa memarahi anak karena tidak belajar. 

 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pendapatan orang tua adalah 

penghasilan berupa uang yang diterima sebagai balas jasa dari kegiatan 

baik dari sektor formal dan informal selama satu bulan dalam satuan 

rupiah. Mengacu berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung 

tahun 2016, yaitu Rp.1.763.000,00 per bulan. Adapun kriteria pendapatan 

menurut Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung tahun 2016 menurut 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) provinsi Lampung 

digolongkan sebagai berikut: 

1. Apabila pendapatan yang diterima kepala keluarga kurang dari atau 

sama dengan Rp.1.763.000,00 per bulan dikatagorikan rendah 

2. Apabila pendapatan yang diterima kepala keluarga kisaran 

Rp.1.763.000,00 sampai Rp.2.500.000,00 per bulan dikatagorikan 

sedang 

3. Apabila pendapatan yang diterima kepala keluarga lebih dari 

Rp.2.500.000,00 per bulan dikatagorikan tinggi 

Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk akan 

berbeda antara yang satu dengan yang lain, hal ini karena adanya 
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hubungan oleh keadaan penduduk sendiri dalam melakukan berbagai 

macam kegiatan sehari-hari.  

 

2. Pengertian Keluarga 

Keluarga merupakan lembaga sosial pertama yang dikenal oleh anak dan 

dalam keluarga ini dapat ditanamkan sikap-sikap yang dapat 

mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya. Keluarga bertanggung 

jawab menyediakan dana untuk kebutuhan pendidikan anak. Keluarga 

(orang tua) yang keadaan sosial ekonominya tinggi tidak akan banyak 

mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak, berbeda 

dengan orang tua yang keadaan sosial ekonominya rendah. tidak terpenuhi 

maka ini akan menjadi penghambat bagi anak dalam pembelajaran.   

 

Keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar dengan proses 

perkembangan anak karena keluarga adalah lembaga sosial pertama dalam 

kehidupan manusia. Di dalam keluarga, orang tua memiliki tugas dan 

kewajiban yang sangat berat sekali terutama dalam memenuhi seluruh 

kebutuhan anak, baik itu pendidikan dan kebutuhan sehari-hari anak. Dan 

pada realitanya dalam kehidupan nyata banyak orang tua yang berstatus 

sosial ekonomi tinggi tidak mengalami kesulitan apapun dalam memenuhi 

kebutuhan pendidikan anaknya karena mereka memiliki uang, jadi seperti 

biaya kuliah, perlengkapan-perlengkapan kuliah (laptop,sepeda motor dan 

lain-lain) itu bisa terpenuhi, karena mereka mempunyai biaya dan dengan 

biaya (uang) kita bisa mewujudkan segalanya apalagi pada zaman yang 

sudah memasuki era moderenisasi dan globalisasi seperti saat ini. 
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Keluarga adalah wadah utama dan agen pertama pensosialisasian kultur di 

setiap lapisan masyarakat. Keluarga juga sebagai media pertama yang 

memancarkan kultur kepada anak-anak, sebab keluarga adalah dunia yang 

pertama kali menyentuh kehidupan anak-anak, keluarga merupakan dunia 

inspirasi bagi anak-anak. Anggota keluarga termasuk anak kecil 

mendapatkan pelajaran berbagai hal yang ada dalam keluarga, tanpa 

disadari bahwa apa yang terjadi dalam keluarga memberikan pengaruh 

sangat besar bagi kehidupan mereka, ayah dan ibu sebagai orang dewasa 

dalam keluarga berperan sangat penting dalam membuat sistem dalam 

keluarga, ia membuat aturan disiplin, mentransit nilai-nilai, baik positif 

ataupun negatif kepada anak, sehingga akan membentuk perilaku anak 

sebagai anggota keluarga.  

Kebanyakan anak yang berprestasi di sekolah sampai lulus studi hingga 

bekerja disebabkan lingkungan keluarga yang baik yang dapat mendorong 

anak-anak mencapai keberhasilan, sedangkan  anak-anak yang prestasi 

belajar di sekolahnya kurang baik bahkan drop out dari sekolah lebih besar 

dikarenakan lingkungan keluarga, maka sesungguhnya keluarga 

mempunyai tanggung jawab dan peranan yang sangat besar dalam 

melahirkan dan membentuk generasi yang baik dan berkualitas. 

Keluarga berperan sebagai faktor pelaksana dalam mewujudkan nilai-nilai, 

keyakinan dan persepsi budaya sebuah masyarakat. Faktor genetic dan 

lingkungan secara terpisah atau dengan sendirinya tidak bisa menentukan 

pendidikan tanpa adanya yang lainnya, akan tetapi masing- masing saling 
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memiliki andil dalam pembentukan pendidikan dan kepribadian seseorang 

sehingga jika salah satunya tidak banyak dipergunakan maka yang lain 

harus dipertekankan lebih keras. Kedua orang tua memiliki tugas yang di 

adapkan anaknya dimana mereka harus memenuhi kebutuhan- kebutuhan 

anaknya.  

Anak pada awal masa kehidupannya memiliki kebutuhan- kebutuhan yang 

harus dipenuhi. Dengan dipenuhi kebutuhan mereka maka orang tua akan 

menghasilkan anak yang riang dan gembira serta tidak malas dalam proses 

pendidikan atau belajar. Untuk mewujudkan kepribadian anak, 

konsekuensinya kedua orang tua harus memiliki pengetahuan yang 

berkaitan dengan masalah psikologi dan tahapan perubahan dan 

pertumbuhan anak. Dengan demikian kedua orang tua dalam menghadapi 

anaknya baik dalam berfikir atau memberi hukuman, akan bersikap sesuai 

dengan tolak ukur yang telah ditentukan. 

Dari hasil penelitian Rollins dan Thomas yang dilaporkan oleh Lewin dan 

Havighurst (1982:172-173) menyatakan bahwa (1) makin besar dukungan 

orang tua makin tinggi tingkat perkembangan kognitif anak, (2) makin 

kuat pemaksaan yang diberikan oleh orang tua maka makin rendah 

perkembangan kognitif anak, (3) makin besar dukungan orang tua, makin 

tinggi kemampuan sosial dan kemampuan instrumental anak, (4) makin 

kuat tingkat pemaksaan yang diberikan orang tua terhadap anak-anaknya 

maka makin rendah kemampuan sosialnya, (5) bagi anak perempuan 

besarnya dukungan dan frekuensi usaha pengawasan orang tua berkorelasi 
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negatif terhadap pencapaian prestasi akademik, (6) bagi anak laki.laki 

besarnya dukungan orang tua dan kuatnya pengawasan orang tua 

berkorelasi positif terhadap pencapaian prestasi belajar. 

 

Dalam kaitannya dalam permasalahan anak, rintangan perkembangan 

remaja menuju kedewasaan itu di tentukan oleh faktor faktor yang 

mempengaruhi anak pada waktu kecil di lingkungan rumah tangga dan 

masyarakat. Jika seseorang individu di masa kanak-kanak banyak 

mengalami rintangan hidup dan kegagalan bisa menyebabkan timbulnya 

kelainan-kelainan berupa tingkah laku yang aneh seperti kenakalan remaja, 

narkoba dan lain-lain. Dan dari situlah anak akan malas untuk belajar dan 

sekolah. Komersialisasi lembaga pendidikan yang berdampak pada 

tingginya biaya pendidikan, membuat warga yang kurang mampu tidak 

lagi bisa menjangkau seperti uang gedung, laboratorium, uang seragam 

dan biaya-biaya lainnya yang tidak realistis. Sementara birokrat 

pendidikan dan guru – guru mumpunyai kecenderungan hanya berorientasi 

mengejar karir hingga pekerjaan mulai yang diembankan sebatas 

melaksanakan tugas harian semata. Yang berakibat keberpihakan pada 

kualitas output siswa menjadi lemah dan terabaikan. 

 

Dampak keadaan ekonomi keluarga dengan pendidikan anak. Keadaan 

ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. Anak yang 

sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, misal makan, 

pakaian, perlindungan kesehatan dan lainnya. Juga membutuhkan fasilitas 

belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis menulis, 
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buku–buku dan lain-lain. Fasilitas belajar itu hanya dapat terpenuhi jika 

keluarga tersebut berkecukupan dan mempunyai banyak uang. 

 

3. Pengertian Prestasi 

Prestasi adalah hasil yang telah dicapai seseorang dalam melakukan 

kegiatan. Suharsimi (1990:110) bahwa hasil belajar dibedakan menjadi 

tiga aspek yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Prestasi merupakan 

kecakapan atau hasil kongkrit yang dapat dicapai pada saat atau periode 

tertentu.  

 

Prestasi menurut Harjati (2008:43) merupakan hasil usaha yang dilakukan 

dalam menghasilkan perubahan yang dinyatakan dalam bentuk simbol 

untuk menunjukkan kemampuan pencapaian dalam hasil kerja dalam 

waktu tertentu. Sedangkan menurut Djamarah (1994:20).memberi batasan 

prestasi dengan apa yang telah dapat diciptakan, hasil pekerjaan, hasil 

yang menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja 

Perwujudan bentuk hasil proses belajar tersebut dapat berupa pemecahan 

lisan maupun tulisan, dan keterampilan serta pemecahan masalah langsung 

dapat diukur atau dinilai dengan menggunakan tes yang standar. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa 

prestasi akademik mahasiswa adalah suatu hasil dari usaha keras yang 

dilakukan oleh mahasiswa selama beberapa waktu untuk mendapatkan 

indeks prestasi yang memuaskan. Pendapat senada juga diungkapkan oleh 

Chaplin (2002:5) bahwa Prestasi belajar merupakan hasil belajar yang 

telah dicapai atau hasil keahlian dalam karya akademis yang dinilai oleh 
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guruatau dosen, lewat tes-tes yang dilakukan atau lewat kombinasi kedua 

hal tersebut. Prestasi memang akan terwujud jika individu berusaha 

dengan sekuat tenaga untuk berprestasi. Untuk meraih prestasi yang 

maksimal tidak hanya membutukan sebuah semangat belajar tetapi juga 

membutuhkan sebuah usaha baik itu secara religi dan belajar rajin dan 

bukan hanya itu saja untuk mendapatkan sebuah prestasi anak harus di 

dukung oleh orang tua. 

4. Pengertian Belajar 

Beberapa ahli mengemukakan pengertian belajar dalam memberikan 

gambaran tentang pengertian belajar. Belajar menurut Hakim (2007:6) 

adalah suatu proses perubahan didalam keperibadian manusia, kualitas dan 

kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, 

kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya fikir, dan lain-lain 

kemampuannya. Winataputra (1997:2) dikemukakan bahwa learning 

(belajar) mengandung pengertian proses perubahan yang relative tetap 

dalam perilaku individu sebagai hasil dari pengalaman.  

Pengertian belajar juga dikemukakan oleh menurut Slameto (2003:2) 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam dalam interaksinya dengan lingkungan. 

Belajar merupakan suatu proses penting bagi perubahan perilaku manusia 

dan ia mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. 
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Dari berbagai pendapat mengenai pengertian belajar yang dikemukakan 

oleh beberapa ahli, dapat diambil pengertian bahwa belajar pada dasarnya 

belajar merupakan suatu kebutuhan bagi setiap orang, hampir semua 

kehidupan manusia diwarnai dengan kegiatan belajar. Belajar adalah suatu 

proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang relatif permanen yang lingkungannya. 

Dalam hal ini penyampaian materi harus sesuai dengan rencana 

pembelajaran agar tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Selain itu guru 

dapat membantu siswa dengan cara menyelenggarakan ujian berdasarkan 

pada materi yang telah dipelajari. Dengan adanya ujian atau evaluasi guru 

dapat mengetahui apakah tujuan dari pembelajaran sudah berhasil, karena 

keberhasilan belajar akan ditentukan dengan hasil prestasinya. 

5. Pengertian Mahasiswa 

Mahasiswa adalah orang yang sedang menuntut ilmu atau belajar di 

perguruan tinggi (KBBI3:172). Sedangkan bagi mahasiswa sendiri, 

mahasiswa adalah seseorang yang sedang menuntut ilmu lebih untuk 

mendapatkan ilmu pengetahuan yang sebelumnya tidak didapatkan di 

pendidikan tingkat SD, SMP, maupun SMA. 

 

6. Pengertian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka yang menunjukkan prestasi 

atau keberhasilan studi mahasiswa dari semester pertama sampai dengan 

semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif (KBBI3:664). 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) digunakan untuk menentukan : 
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(1) Beban studi yang dapat diambil mahasiswa berdasarkan IPK terakhir. 

(2) Evaluasi Akademik persemester 

(3) Evaluasi hasil studi pada akhir program. 

 

B. Hipotesis 

Dari paparan teoritis sebagaimana uraian diatas maka dapat dirumuskan 

hipotesis yaitu : 

Hı :  Ada hubungan ekonomi keluarga (orang tua) dengan prestasi belajar   

         pada mahasiswa semester 7 penjaskes Universitas Lampung tahun  

         ajaran 2016/2017. 

Ho :  Tidak ada hubungan ekonomi keluarga (orang tua) dengan prestasi      

         belajar pada mahasiswa semester 7 penjaskes Universitas Lampung  

         tahun ajaran 2016/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengukur keberhasilan yang 

ingin dicapai dalam suatu penelitian. Metode adalah cara yang ditempuh 

peneliti dalam menemukan pemahaman sejalan dengan fokus dan tujuan yang 

diterapkan (Maryaeni, 2005:58). Metode adalah ilmu penelitian yang hendak 

memaparkan kebenaran (Suwardi, 2006:6). Metode penelitian adalah cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu 

(Sugiyono, 2012:03).  

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat diartikan bahwa metode adalah cara 

yang paling tepat, digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu penelitian 

yang dilakukan. Dilihat dari tujuannya, penelitian ini dilakukan untuk 

meneliti hubungan ekonomi keluarga dengan prestasi belajar pada mahasiswa 

semester 7 penjaskes Universitas Lampung tahun ajaran 2016/2017. Maka 

metode yang digunakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan adalah 

metode deskriptif. 

 

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok 

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 1988:63). Metode deskriptif 
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adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang 

dihadapi pada situasi sekarang yang dilakukan dengan menempuh langkah-

langkah pengumpulan, klasifikasi dan analisa pengolahan data, membuat 

gambaran tentang sesuatu keadaan secara obyektif dalam suatu deskriptif 

(Ali, 1985:120). Metode deskriptif adalah metode penelitian ilmiah yang 

ditujukan kepada pemecahan masalah yang sekarang dan pelaksanaannya 

tidak terbatas kepada pengumpulan data tetapi juga meliputi analisis dan 

intepretasi data (Surachmad, 1978:131). 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka metode deskriptif  merupakan 

metode yang digunakan untuk meneliti suatu obyek dengan menuturkan, 

menafsirkan data yang ada, yang pelestariannya melalui pengumpulan, 

penyusunan, analisis dan interpretasi data yang diteliti berdasarkan pada 

fakta-fakta yang ada pada masa sekarang, maka dapat diterangkan bahwa 

metode deskriptif dapat dipakai untuk Penelitian ini dibuat dengan tujuan 

menggali informasi lebih jauh tentang hubungan ekonomi keluarga dengan 

prestasi belajar pada mahasiswa semester 7 penjaskes Universitas Lampung 

tahun ajaran 2016/2017. Peneliti dalam menggunakan metode deskriptif akan 

menerapkannya dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu 

angket/kuisioner dan dokumentasi. 

 

B. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Menurut (Sugiyono, 2010:61) Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 



 31 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan populasi adalah keseluruhan 

subjek yang dimasukan untuk diselidiki dalam suatu penelitian. Peneliti 

menentukan populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Program 

Studi Penjaskes Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Tahun 

Ajaran 2016/2017. 

 

2. Sampel  

Menurut (Sugiyono 2010:62), “sampel adalah sebagian atau merupakan 

wakil dari populasi yang diteliti”. Sample adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil 

dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga 

dapat mewakili populasinya. Jika populasi besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari seluruh yang ada di populasi, hal seperti ini 

dikarenakan adanya keterbatasan dana atau biaya, tenaga dan waktu, maka 

oleh sebab itu peneliti dapat memakai sample yang diambil dari populasi. 

Sample yang akan diambil dari populasi tersebut harus benar-benar 

representatif atau dapat mewakili. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas untuk menentukan seberapa banyak sample 

yang diperlukan dalam penelitian ini jadi dapat disimpulkan sample adalah 

wakil dari anggota populasi yang akan diteliti. Sample pada penelitian ini 

diambil secara random dari populasi 65 mahasiswa dan didapatkan 53 

mahasiswa untuk dijadikan sample. Dari jumlah sample yang didapat 

ditentukan 11 mahasiswi dan 42 mahasiswa. 
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Sample dari penelitian ini adalah mahasiswa mahasiswi Program Studi 

Penjaskes Fakultas Ilmu Pendidikan semester 7 Universitas Lampung  

tahun ajaran 2016/2017. Peneliti membagi sebanyak 53 mahasiswa dan 

mahasiswi semester 7 yang ada di Prodi Penjaskes Fakultas Ilmu 

Pendidikan, tahun ajaran 2016/2017. 

 

C. Variabel Penelitian  

Variabel merupakan himpunan sebuah gejala yang dimiliki beberapa aspek 

atau unsur didalamnya, yang dapat bersumber dari kondisi objek penelitian, 

tetapi dapat pula berada diluar atau berpengaruh pada objek penelitian 

(Nawawi, 1994:55). Variabel dapat diartikan sebagai gejala sesuatu yang 

akan menjadi obyek pengamatan (Suryabrata, 1983:126). Variabel adalah 

objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. 

(Suharsimi,2007:118).  

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud variabel 

penelitian adalah konsep yang diberi nilai untuk diteliti. Disamping itu 

variabel penelitian sering juga dinyatakan sebagai faktor-faktor yang berperan 

dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. 

 

Variabel yang digunakan dalam  penelitian ini adalah dua variabel yaitu 

variabel bebas dan variabel terikat. Dengan fokus penelitian adalah sebagai 

berikut : 
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1. Variabel  X (bebas) :  

Variabel bebas merupakan variabel yang dimanipulasi secara sistematis. 

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel bebas yaitu Ekonomi Keluarga, 

yaitu : 

1. Tingkat Pendidikan 

2. Jenis Pekerjaan 

3. Tingkat Pendapatan 

 

2. Variabel  Y (terikat) :  

Variabel terikat merupakan variabel yang diukur sebagai akibat adanya 

manipulasi pada variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah Prestasi Belajar Mahasiswa, yaitu Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)  

mahasiswa semester 7 penjaskes Universitas Lampung tahun ajaran 

2016/2017. 

 

3. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada 

suatu variabel atau konsep dengan cara memberikan arti dengan 

menspesifikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang 

diperlukan untuk mengukur variabel tertentu (Nasir, 1988:152), sedangkan 

menurut Suryabrata definisi operasional variabel adalah definisi yang 

diambil berdasarkan sifat-sifat atau hal yang di definisikan (Suryabrata, 

1983:83).  
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Berdasarkan kedua pendapat diatas, maka dapat diperoleh sebuah 

pemahaman bahwa yang dimaksud dengan definisi operasional variabel 

adalah definisi yang memberikan arti lebih spesifik tentang variabel yang 

akan kita teliti, agar variabel yang kita amati bisa diukur dengan jelas. 

Dalam penelitian ini peneliti merumuskan definisi operasional adalah 

ekonomi keluarga dengan prestasi belajar mahasiswa penjaskes semester 7 

Universitas Lampung. 

 

1. Hubungan 

Hubungan antara dua variabel atau lebih. Arah dinyatakan dalam 

bentuk hubungan positif dan negatif, sedangkan kuatnya hubungan 

dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. (Sugiyono, 2008: 

224). Menurut KBBI3 (2005 : 358), Hubungan adalah keadaan 

berhubungan atau sangkut paut. Menurut Suharsimi (2002 : 251) 

bahwa penelitian korelasi bertujuan untuk menemukan ada tidaknya 

hubungan dan apabila ada, berapa eratnya hubungan serta berarti 

atau tidak hubungan itu. Korelasi merupakan angka yang 

menunjukkan arah dan kuatnya 

 

2. Ekonomi Keluarga 

Ekonomi keluarga adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan 

dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan 

hak-hak serta kewajibannya. Keadaan  ekonomi keluarga yang 

berkaitan dengan  posisi aktivitas ekonomi seseorang dalam suatu 

kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi 
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pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam 

organisasi.   

3. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah Suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh hasil belajar atau hasil pekerjaan  yang 

menyenangkan hati, sebagai suatu hasil perubahan tingkah laku dan 

sebagai hasil pengalamannya dalam interaksi dilingkungannya. 

Perubahan perilaku yang diperoleh dari suatu pembelajaran setelah 

mengalami aktivitas belajar. Belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang relatif permanen untuk mendapatkan hasil yang lebih baik 

(prestasi). Prestasi berarti apa yang telah diciptakan dari hasil 

pekerjaan. Prestasi belajar adalah hasil dari suatu proses atau usaha 

belajar yang berupa nilai-nilai sebagai ukuran kecakapan dari usaha 

belajar yang telah dicapai seseorang. 

4. Mahasiswa 

Mahasiswa adalah orang yang sedang menuntut ilmu atau belajar di 

perguruan tinggi (KBBI3:172). Sedangkan bagi mahasiswa sendiri, 

mahasiswa adalah seseorang yang sedang menuntut ilmu lebih untuk 

mendapatkan ilmu pengetahuan yang sebelumnya tidak didapatkan di 

pendidikan tingkat SD, SMP, maupun SMA. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik 

angket/kuisioner dan tenik dokumentasi. 

 

1. Teknik Angket/ Kuisioner 

Teknik kuisioner adalah salah satu cara untuk memperoleh data primer 

dengan menggunakan data pertanyaan yang telah dipersiapkan. Kuisioner 

menurut Suharsimi (2002:128) adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Teknik dalam penelitian 

ini untuk mendapatkan data primer seperti kondisi ekonomi orang tua 

mahasiswa yang berprestasi mengenai tingkat pendidikan, jenis 

pendapatan orang tua dan pekerjaan orang tua. 

 

2. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan-

peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-

buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum lain yang 

berhubungan dengan masalah penyelidikan (Nawawi, 1991:133). 

Dokumen adalah kumpulan surat-surat, catatan-catatan harian (journal), 

kenang-kenangan (memour), daftar laporan dan sebagainya. Dokumen 

mempunyai arti sempit sedangkan dokumentasi memiliki arti luas meliputi 

monumen, artefak, photo dan sebagainya (Sartono, 1990:17). 
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Berdasarkan pendapat diatas, maka teknik dokumentasi ini dimaksud 

untuk mendapatkan data atau informasi baik secara tertulis maupun dalam 

bentuk gambar, foto atau arsip yang hubungannya dengan masalah yang 

akan diteliti. 

 

3. Teknik Triangulasi (Teori) 

Triangulasi merupakan cara pemeriksaan keabsahan data yang paling 

umum digunakan. Cara ini dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang 

lain diluar data untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu, (Sutopo, 2006:92) menjelaskan teknik triangulasi yang dapat 

digunakan. Teknik triangulasi yang dapat digunakan menurut Patton 

meliputi: a) triangulasi data, b) triangulasi peneliti, c) triangulasi 

metodologis, d) triangulasi teoretis. Dalam teknik pengumpulan data, 

triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada.  

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teoritis, Triangulasi 

jenis ini dilakukan oleh penelitian dengan menggunakan perspektif lebih 

dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji (Sutopo, 

2006:98). Oleh karena itu, dalam melakukan jenis triangulasi ini, peneliti 

harus memahami teori-teori yang digunakan dan keterkaitannya dengan 

permasalahan yang diteliti sehingga mampu menghasilkan kesimpulan. 

 

 



 38 

E. Teknik Analisis Data 

Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka 

langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan 

menganalisis data, mendeskripsikan data serta mengambil kesimpulan. 

Karena data-data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa fenomena-

fenomena sehingga menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data 

kualitatif data karena data yang diperoleh tidak diuji dengan rumus statistik. 

Data-data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti.  

 

Teknik analisis data merupakan suatu teknik yang mengelompokkan, 

membuat suatu manipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah 

dicerna. Dalam mengadakan analisis data perlu diingat bahwa data yang 

diperoleh hanya menambahkan keterangan terhadap masalah yang ingin 

dipecahkan. Dan informasi merupakan data yang dapat menjawab sebagian 

ataupun dari masalah yang hendak diteliti (Nasir, 1988:419). Sedangkan 

analisis data menurut Moloeng adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga 

dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data. (Moleong, 1988:103) 

 

Teknik analisis data yang digunakan untuk memperoleh arti dari data yang 

diperoleh melalui penelitian kualitatif, dan bermuatan kualitatif diantaranya 
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berupa catatan lapangan serta pemaknaan peneliti terhadap dokumen atau 

peninggalan (Ali, 1992:171). 

 

Teknik analasis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup 

hasil penyebaran angket, dokumentasi (tanskip nilai), reduksi data, penyajian 

data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik 

kesimpulan berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh 

peneliti. Untuk menganalisis data yang diperoleh, maka langkah-langkah 

yang dilakukan dalam menganalisis data menurut Moleong (1988:190) adalah 

sebagai berikut : 

 

1. Reduksi data  

Data dari lapangan kemudian ditulis dalam bentuk laporan selanjutnya 

direduksi, dirangkum, difokuskan kepada hal yang penting, selanjutnya 

dicari tema dan polanya atau disusun secara sistematis. Data yang 

direduksi akan memberikan gambaran yang tajam tentang hasil 

pengamatan juga mempermudah peneliti dalam mencari kembali data yang 

diperlukan. 

 

2. Display (penyajian data) 

Display atau penyajian data digunakan untuk melihat gambaran 

keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian harus diusahakan 

membuat grafik, matrik, table, jaringan dan bagan atau bisa juga dalam 

suatu bentuk naratif saja. Semuanya dirancang untuk menggabungkan 

informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu padan dan mudah 

dimengerti. Jadi penyajian data merupakan bagian dari analisis. 
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3. Triangulasi (Teoritis) 

Selain menggunakan reduksi data dan penyajian data  peneliti juga 

menggunakan teknikTriangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan 

data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam 

membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 

2004:330). Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang 

berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen (Nasution, 2003:115). 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi teoritis, Ini 

dilakukan oleh penelitian dengan menggunakan perspektif lebih dari satu 

teori dalam membahas permasalahan yang dikaji (Sutopo, 2006:98). 

Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai 

berikut : 

1. Membandingkan hasil pengamatan angket dan dokumen hasil transkip 

nilai (IPK)  

2. Membandingkan data hasil yang telah dikelompokkan dengan teori  

atau pendapat para ahli  tentang ekonomi keluarga terhadap prestasi 

belajar 

 

4. Mengambil kesimpulan dan verifikasi 

Mengambil kesimpulan dan verifikasi yaitu berusaha mencari arti pola, 

konfigurasi yang mungkin penjelasan alur sebab akibat dan sebagainya. 

Kesimpulan yang mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih 

terperinci. Kesimpulan akan muncul pada besarnya kumpulan data 

penelitian,Tetapi sering kali kesimpulan itu telah dirumuskan sejak awal. 



 

 

 

 

 

 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap hasil penelitian, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat hubungan ekonomi keluarga 

dengan prestasi belejar pada mahasiswa semester 7 penjaskes Universitas 

Lampung tahun ajaran 2016/2017, ekonomi keluarga yang terdapat di dalam 

mahasiswa semester 7 penjaskes Universitas Lampung sangat beragam, saat 

ini sebagian besar mahasiswa memiliki prestasi yang cukup baik. Tentu saja 

itu semua berasal dari banyak faktor, salah satu faktor tersebut yaitu karena 

belajar dan kerja keras mahasiswa itu sendiri, semangat belajar dalam 

mengikuti jam perkuliahan membuat mahasiswa dapat memperoleh nilai yang  

memuaskan sesuai dengan target belajar yang di inginkan.  

Prestasi belajar adalah suatu hasil belajar yang dilakukan mahasiswa untuk 

memperoleh suatu perubahan yang lebih baik secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalaman dalam interaksinya dilingkungan, guna menyenangkan hati 

karena telah memperoleh hasil yang memuaskan. Setiap mahasiswa memiliki 

ekonomi keluarga yang beragam, dari beberapa jenis ekonomi keluarga 

tersebut membuat setiap mahasiswa saling membantu dalam mengerjakan 

beberapa tugas perkuliahan yang diberikan oleh dosen. Tidak semua 

mahasiswa dengan ekonomi yang baik memiliki indeks prestasi kumulatif 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 
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(IPK) yang tinggi, setiap mahasiswa memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) 

yang berbeda-beda. Sama hal nya dengan mahasiswa ekonomi yang tergolong 

baik begitupun dengan mahasiswa yang memiliki ekonomi rendah tidak 

semua mahasiswa dengan ekonomi rendah memiliki indeks prestasi kumulatif 

(IPK) yang rendah pula, beberapa mahasiswa dengan ekonomi keluarga yang 

rendah memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) yang cukup tinggi, 

mengingat setiap mahasiswa memiliki daya juang yang berbeda-beda sesuai 

dengan motivasi yang dimiliki mahasiswa tersebut. Sikap mahasiswa yang 

selalu optimis dan semangat dalam menuntut ilmu walaupun dengan ekonomi 

yang rendah membuat beberapa mahasiswa dengan ekonomi rendah tersebut 

bisa bersaing dengan baik secara nilai akademik.  

Dalam penelitian ini peneliti telah membandingkan beberapa hasil penelitian 

yaitu hasil angket, nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) dan beberapa teori 

yang menjelaskan tentang ekonomi keluarga dengan prestasi belajar, ketiga 

data tersebut dibandingkan, ini dilakukan bertujuan untuk menyimpulkan 

tentang hubungan ekonomi keluarga dengan prestasi belajar mahasiswa. 

Dimana ternyata ekonomi keluarga tidak berhubugan terlalu besar terhadap 

prestasi belajar mahasiswa, yang terpenting adalah bagaimana cara 

mahasiswa itu sendiri memotivasi diri untuk mendapatkan hasil yang lebih 

baik dan bersaing walaupun dengan berbagai macam keadaan ekonomi 

keluarga yang berbeda-beda. Hal ini tidak menyurutkan mahasiswa untuk 

tetap belajar dengan fasilitas seadanya, berjuang demi kelancaran perkuliahan 

dan harus bisa terus menunjang segala kebutuhan yang diperlukan saat 

perkuliahan, agar mendapatkan hasil yang lebih baik. 
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Sehubungan dengan penelitian yang telah penulis lakukan maka ada beberapa 

saran yang penulis sampaikan diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Diharapkan kepada semua mahasiswa penjaskes Universitas Lampung 

khususnya bagi mahasiswa semester 7 penjaskes Universitas Lampung 

tahun ajaran 2016/2017 agar tetap terus meningkatkan dan 

mempertahankan nilai prestasi belajar (IPK) lebih baik dari sebelumnya. 

2. Semangat belajar dan motivasi harus tetap terjaga dengan baik pada setiap 

waktu kegiatan perkuliahan maupun dalam kehidupan sehari-hari 

3. Diharapkan kepada setiap keluarga mahasiswa agar tetap dan terus 

memberikan dukungan kepada anak-anaknya untuk bisa terus berprestasi 

dan meningkatkan mutu pendidikan agar mendapatkan kehidupan yang 

lebih baik sebagai salah satu warisan untuk dikemudian hari agar dapat 

menjadi contoh bagi masyarakat lain bahwa menuntut ilmu sampai ke 

perguruan tinggi itu sangatlah penting dan tidak hilang dengan seiring 

berjalannya waktu. 

4. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat untuk peneliti, pembaca dan 

masyarakat. Agar dapat saling membuka wacana untuk penelitian lebih 

lanjut.  

 

 

 

 

 

B. Saran 
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