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ABSTRAK 

 

PENGARUH MEDIA SOSIAL, LINGKUNGAN SOSIAL DAN  

STATUS EKONOMI ORANG TUA TERHADAP PRESTASI  

AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN  

DAN ILMU PENDIDIKAN JURUSAN P IPS  

UNIVERSITAS LAMPUNG 

 

 

Oleh 

M JULIANSYAH 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Media Sosial, Lingkungan 

Sosial dan Status Ekonomi Orang Tua terhadap Prestasi Akademik. Metode dalam 

penelitian ini adalah pendekatan ex post facto dan survey. Sampel penelitian ini 

adalah Mahasiswa Jurusan Pendidikan IPS  sebanyak 71 orang. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, kuesioner/angket 

,wawancara,dokumentasi dan Google form . Hasil penelitian menunjukan bahwa : 

(1) Variabel Media Sosial berpengaruh terhadap Prestasi Akademik. (2) Variabel 

Lingkungan Sosial berpengaruh terhadap Prestasi Akademik. (3) Variabel  Status 

Ekonomi Orang Tua berpengaruh terhadap Prestasi Akademik. (4) Variabel  

Media Sosial, Lingkungan Sosial,  dan Status Ekonomi Keluarag berpengaruh 

terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Jurusan Pendidikan IPS. 

Kata kunci : media sosial, lingkungan sosial, status ekonomi orang tua dan  

prestasi akademik. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

THE INFLUENCE OF SOCIAL MEDIA, AND SOCIAL ENVIRONMENT 

PARENTS 'ECONOMIC STATUS ON ACHIEVEMENT 

ACADEMIC STUDENTS, FACULTY OF VOCATIONAL SCHOOL 

AND EDUCATION DEPARTMENT OF P IPS 

LAMPUNG UNIVERSITY 

    

By 

  

M JULIANSYAH 

 

This study aims to determine the effect of social media, social environment and 

parental economic status on academic achievement. The method in this research is 

an ex post facto approach and a survey. The sample of this research was 71 

students of the Social Studies Education Department. Data collection techniques 

in this study using observation, questionnaires / questionnaires, interviews, 

documentation and Google forms. The results showed that: (1) Social Media 

variables have an effect on Academic Achievement. (2) Social Environment 

Variables affect Academic Achievement. (3) Parents' Economic Status variable 

has an effect on Academic Achievement. (4) Social Media, Social Environment, 

and Family Economic Status variables affect the Academic Achievement of 

Students of the Social Studies Education Department. 

 

Keywords: social media, social environment, parents' economic status and 

academic achievement. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi sumber 

daya manusia melalui kegiatan pengajaran. Pendidikan menjadi salah satu 

usaha mengembangkan dan memajukan manusia baik jasmani maupun 

rohani. Mutu pendidikan akan terjamin apabila dalam pelaksanaannya 

individu dalam suatu lembaga pendidikan berhasil mempunyai kemampuan 

yang baik. 

Berbagai negara tentunya memiliki sistem pendidikan nasional yang berbeda-

beda sesuai dengan kebudayaannya masing-masing. Di indonesia disusun 

berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia dan didasari oleh pancasila serta 

undang-undang 1945. Indonesia dikatakan sebagai posisi yang sentral dalam 

bidang pembangunan, dikarenakan sasaran yang lebih diutamakan yaitu 

peningkatan kualitas SDM. Salah satunya agar SDM itu dapat berkualitas 

yaitu dengan adanya pendidikan .  

Usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di Indonesia, secara 

operasional pelaksanaannya diatur dalam pasal 31 ayat 1,2,3,4 dan 5 UUD 

1945 yang berbunyi sebagai berikut. (1) Setiap warga negara berhak 

mendapatkan pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti 

pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka 

mencerdaskan kehidupaan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) 

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh 

persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran 
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pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan 

pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dengan menjunjung tinggi nilai- nilai agama dan persatuan bangsa 

untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 

Bangsa Indonesia menaruh harapan besar terhadap tenaga pendidik dalam 

perkembangan masa depan bangsa ini. Dengan tenaga pendidik, lingkungan 

pendidikan, dan lembaga pendidikan yang mampu mendidik, tunas muda 

harapan bangsa sebagai generasi penerus akan dapat terbentuk. 

Pendidikan yang baik dapat dinikmati oleh anak apabila orang tua peduli pada 

masa depan anaknya. Menurut Slameto (2015:61) menyatakan bahwa orang 

tua yang kurang atau tidak memperhatikan pendidikan anaknya, misalnya 

mereka acuh tak acuh terhadap belajar anaknya, tidak memperhatikan sama 

sekali akan kepentingan-kepentingan dan kebutuhan- kebutuhan anaknya 

dalam belajar, tidak mengatur waktu belajarnya, tidak menyediakan atau 

melengkapi alat belajarnya, tidak memperhatikan apakah anak belajar atau 

tidak, tidak mau tahu bagaimanakah kemajuan belajar anaknya, kesulitan–

kesulitan yang dialami dalam belajar dan lain-lain, dapat menyebabkan anak 

tidak atau kurang berhasil dalam belajarnya. Mungkin anak sendiri sebetulnya 

pandai, tetapi karena cara belajarnya tidak teratur, akhirnya kesukaran- 

kesukaran menumpuk sehingga mengalami ketinggalan dalam belajarnya dan 

akhirnya anak malas belajar. Hasil yang didapatkan, nilai atau hasil 

belajarnya tidak memuaskan bahkan mungkin gagal dalam studinya. Hal ini 

dapat terjadi pada anak dari keluarga yang kedua orang tuanya terlalu sibuk 

mengurusi pekerjaan mereka. 

Prestasi akademik menurut Suryabrata (2006) merupakan sebagai penilaian 

hasil pendidikan, yaitu untuk mengetahui pada waktu dilakukannya penilaian 

sejauh manakah anak didik setelah ia belajar dan berlatih dengan sengaja. 

Menurut Bloom dalam (Hipjillah, 2015), prestasi akademik merupakan suatu 

proses yang dialami oleh mahasiswa untuk menghasilkan perubahan yang ada 

dalam bidang pengetahuan, pemahaman, penerapan, daya analisis, sistesis 

dan evaluasi. 
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Prestasi akademik di jurusan P IPS sangat bervariasi antar program studi 

dimana di jurusan IPS sendiri terdiri dari empat program studi Pendidikan 

Ekonomi, Pendidikan Sejarah, Pendidikan Pkn dan Pendidikan Geografi. 

Setelah diambil data berdasarkan pertanyaan dan penyebaran angket kepada 

keempat Program Studi didapat Data akademik dilihat dari tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 1. Data Akademik Jurusan P IPS 
No Nama Program Studi IPK 

1. Ayu Monika Pend. Ekonomi 3,78 

2. Bayu Prasetio Pend. Ekonomi 3,65 
3. Dina anggraini Pend. Ekonomi 3,76 

4. Suci Rahmadianti Pend. Ekonomi 3,77 

5. Iqbal Akbar Pend. Ekonomi 3,56 
6. Oka Suryani Pend. Ekonomi 3,88 

7. Ahmad Nur Hadi Pend. Sejarah 3,55 

8. Shopia Pend. Sejarah 3,67 

9. Amelia Agesti Pend. Geografi 3,77 
10. Azkia Rahayu Pend. Geografi 3,93 

11. Nur Santi Pend. Geografi 3,55 

12. Agesti Wanda Pend. Geografi 3,45 
13. Sukmawati Pend. Sejarah 3,88 

14. Ratihalanda Pend. Sejarah 3,90 

15. Erwansyah Pend. Sejarah 3,33 
16. Eriyansyah Pend. Pkn 3,54 

17. Khairul Pend. Pkn 3,76 

18. Ahmat tosy Pend. Pkn 3,77 

19. Suhaib Pend. Pkn 3,23 
20. Yofi angkasa Pend. Pkn 3,56 

Sumber : Wawancara Kepada Responden 

Menurut Kartini Kartono & Dali Gulo (2006) Prestasi akademik didefinisikan 

sebagai pencapaian atau hasil yang dicapai; sesuatu yang telah dicapai, satu 

tingkat khusus dari kesuksesan karena mempelajari tugas-tugas, atau tingkat 

tertentu dari kecakapan keahlian dalam tugas-tugas sekolah atau akademis, 

satu tingkat khusus perolehan atau hasil keahlian dalam karya akademis yang 

dinilai oleh guru-guru lewat tes-tes yang diberikan, atau lewat kombinasi 

kedua hal tersebut. Dalam kamus populer dinyatakan bahwa prestasi adalah 

apa yang telah diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan  hati 

yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja . Sedangkan dalam kamus bahasa 

Indonesia bahwa prestasi adalah hasil yang telah dicapai (dan yang telah 

dilakukan atau dikerjakan. 
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Berdasarkan wawancara dan penyebaran angket yang telah dilakukan dan 

disebar kepada mahasiswa pada Jurusan P IPS dapat dikaitkan bahwa 

kedalam suatu objek penelitian yang mendasar, untuk mengetahui hasil 

penyebaran angket yang telah dilakukan bisa dilihat pada tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 2. Hasil Kuisioner Tentang Prestasi Akademik Pada Mahasiswa 

Jurusan P IPS Universitas Lampung Angkatan 2017  

No Item Pertanyaan Ya Tidak Jumlah 

1. Apakah anda termasuk 

mahasiswa yang cepat mengerti 

tentang materi yang 
disampaikan oleh dosen saat 

pembelajaran berlangsung? 

15 

Mahasiswa 
(37,5%) 

25  

Mahasiswa 
(62,5%) 

40 

2. Apakah anda termasuk 

mahasiswa yang dapat 
memberikan respon dengan 

baik terhadap materi yang telah 

diberikan oleh dosen? 

19  
Mahasiswa 

(47,5%) 

21  
Mahasiswa 

(52,5%) 

40 

3. Apakah anda dapat 

mengimplementasikan materi 

yang anda dapat dalam 

kehidupan sehari-hari?  

14  

Mahasiswa 
(35%) 

26  

Mahasiswa 
(65) 

 

40 

Jumlah Persentase keseluruhan 40% 60%  

Sumber : Hasil Kuesioner 

Berdasarkan hasil kuisoner di atas, menunjukan bahwa masi banyak dari 

mahasiswa yang tidak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Hal 

itu bisa kita liat dari respon dengan Jumlah 40 mahasiswa pada saat 

menjawab kuisoner yang dibagikan dengan persentase keseluruhan 40% 

menjawab Ya dan 60% menjawab tidak. Pada kenyataanya masi banyak 

mahasiswa yang belum bisa mengimplementasikan hasil studinya pada 

kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu,sangat penting bagi mahasiswa untuk 

menunjang prestasi akademik.  

Prestasi Akademik yang dicapai oleh siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, baik yang berasal dari diri siswa (faktor internal) maupun dari luar 

siswa (faktor eksternal). Faktor internal diantaranya adalah kesehatan badan, 

intelegensia, perhatian, minat, bakat, kematangan, dan motivasi. Faktor 

eksternal diantaranya adalah metode pembelajaran, kurikulum, alat pelajaran, 
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waktu perkuliahan, standar perkuliahan, keadaan gedung, dan tugas kondisi 

lingkungan Kampus. 

Prestasi mahasiswa adalah cerminan dari potensi yang ada di mahasiswa itu 

sendiri yang dipengaruhi oleh kualitas pembelajaran. Prestasi mahasiswa juga 

dapat kita lihat dari prestasi bidang lain, ada bidang olahraga, musik, bahasa, 

kesenian, dan lainnya. Prestasi akademik sangat diutamakan di dalam 

lembaga pendidikan, yang mana mahasiswa dijadikan subjek di dalam dunia 

pendidikan yang nantinya mahasiwa tersebut diharapkan bisa menjadi 

penerus yang lebih baik. Di jenjang perkuliahan diharapkan sebagai wadah 

dalam proses pembelajaran yang berperan dalam mengembangkan suatu 

potensi atau bakat yang dimiliki seseorang. Seiring perubahan zaman, 

perkembangan teknologi dan informasi mengalami kemajuan yang sangat 

pesat, di tandai dengan kemajuan pada bidang informasi dan teknologi. 

Bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang ikut terlibat dalam 

kemajuan media informasi dan teknologi (Ameliola & Nugraha, 2013). 

Salah satu perkembangan internet yang paling mencolok dibandingkan 

dengan layanan lain adalah media sosial. Dengan media sosial orang 

mengakses internet tidak hanya untuk mencari informasi tetapi juga dapat 

berkomunikasi. Saat ini media sosial sangat menguntungkan dan juga tidak 

menguntungkan bagi siswa, Proses pembelajaran yang baik salah satunya 

didukung oleh faktor eksternal. Saat ini informasi yang didapatkan oleh 

mahasiswa didapat dari banyak sumber. Media sosial menjadi salah satu 

sumber informasi untuk mendukung prestasi akademik bagi mahasiwa karena 

didalam media sosial memungkinkan banyak orang untuk menerima atau 

menyebarkan informasi dengan cepat. Tetapi dengan banyaknya kemudahan 

yang ada di media sosial terdapat sisi negatif yang ada, seperti kecanduan 

yang melebihi dosis, perubahan tingkah laku, dan menggunakan hanya untuk 

mencari kesenangan. 

Sebagai wadah komunikasi dan sumber informasi yang mudah diakses, media 

internet memfasilitasi dengan salah satunya adalah media jejaring sosial. Hal 

tersebut juga dikemukakan oleh Arsyad (2013:195) “kini sudah hadir media 
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sosial, dimana Anda dapat mengetahui status orang-orang di seluruh dunia 

secara real time”. Kehadiran berbagai macam media jejaring sosial di dalam 

internet seperti yang dikemukakan oleh Nasrullah (2015:40) “kehadiran situs 

jejaring sosial seperti Facebook, merupakan media jejaring sosial yang 

digunakan untuk mempublikasikan konten, seperti profil, aktivitas, dan 

pendapat pengguna serta sebagai media yang memberikan ruang bagi 

komunikasi dan interaksi dalam jejaring sosial”. Media jejaring sosial seperti 

Facebook, Twitter, dan lainnya tentu dapat membantu mahasiswa dalam 

mencari berbagai relasi dan informasi sesuai yang diinginkan. 

Tabel 3. Hasil Kuisioner Tentang Media Sosial Pada Mahasiswa Jurusan 

P IPS Universitas Lampung Angkatan 2017  

No Item Pertanyaan Ya Tidak Jumlah 

1. Menurut pendapat anda 

apakah teknologi yang 

semakin canggih dapat 
mempengaruhi prestasi 

akademik  pada mahasiswa? 

13  

Mahasiswa 
(32,5 %) 

27  

Mahasiswa 
(67,5 %) 

40 

2. Menurut pendapat anda 

apakah dengan adanya 
perkembangan internet yang 

semakin maju akan 

mempermudah mahasiswa 
memproleh informasi untuk 

menunjang prestasi 

akademik? 

24  
Mahasiswa 

(60 %) 

16  
Mahasiswa 

(40 %) 

40 

3. Menurut anda apakah 
interaksi sosial yang terjadi 

pada mahasiswa akan 

mempengaruhi prestasi 

akademik mahasiswa 
tersebut? 

15  
Mahasiswa 

(37,5 %) 

25  
Mahasiswa 

(62,5 %) 

 
40 

Jumlah Persentase keseluruhan 43,3 % 56,7%  

Sumber : Hasil Kuesioner 

Berdasarkan hasil data yang disajikan dalam Tabel  3 dapat dinyatakan bahwa 

banyaknya mahasiswa pada saat ini menggunakan media sosial untuk prestasi 

akademik mengalami penurunan dikarenakan media sosial digunakan  

sebagai media untuk ajang upload diri maupun kegiatan sehari-hari bagi 

pengguna media sosial tersebut. Dalam wawancara yang telah dilaksanakan 

dalam pra penelitian mendapatkan hasil dimana terdapat 56,7% mahasiswa 

yang tidak menggunakan media sosial sebagai prestasi akademik melainkan 
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untuk hal-hal yang lainnya. Maka dapat dikatakan penggunaaan media sosial 

sangat rendah untuk prestasi akademik dimasa saat ini. 

Secara umum, faktor yang mendorong mahasiswa menggunakan media sosial 

ialah kebutuhan afektif dan integritas sosial. Kebutuhan afektif adalah 

kebutuhan yang berkaitan dengan suatu hal yang dpat menyenagkan dan juga 

untuk mendapatkan suatu pengalaman emosional, contohnya seperti media 

elektronik. Sedangkan, kebutuhan integritas sosial adalah suatu kebutuhan 

yang berkaitan dengan penguatan hubungan antara keluarga, teman atau yang 

lainnya. Kebutuhan ini didasari oleh hasrat seseorang untuk bergabung atau 

berkelompok dengan orang lain (Yusuf, 2009). Dengan demikian berarti 

kebanyakan mahasiswa menggunakan media sosial untuk dijadikan sarana 

menghibur diri, menyalurkan emosi, atau menggunakannya sebagai media 

komunikasi. Di sisi lain, Safitri (2013) mengungkapkan bahwasanya ketika 

menggunakan media sosial dengan waktu yang tidak terbatas akan 

berpengaruh terhadap prestasi akademik untuk mahasiswa itu sendiri. Akan 

tetapi, apabila pemanfaatan media sosial digunakan untuk pembelajaran 

akademik mahasiswa dengan tepat, maka sebaliknya penggunaan media 

sosial akan menciptakan pencapaian prestasi akademik yang lebih baik 

walaupun dengan durasi yang tidak sebentar. Hal yang sama diungkapkan 

oleh Wang et al. (2011) bahwa kemampuan media sosial mampu 

meningkatkan koneksi serta dengan aksesnya yang mudah, media sosial dapat 

menghasilkan banyak manfaat bagi kaum muda, termasuk menyediakan 

ruang virtual bagi mereka untuk mengeksplorasi kepentingan atau masalah 

dengan individu yang sama, dukungan akademis, sekaligus memperkuat 

keterampilan dan pengetahuan komunikasi online. Tetapi, di dalam media 

sosial terdapat efek negatif bagi mahasiswa dalam menggunakan media 

sosial. Lange (2007), berpendapat bahwa jejaring sosial dapat memberikan 

dampak yang cukup buruk bagi mahasiswa, seperti di dalam dunia pendidikan 

yaitu waktu belajar menjadi berkurang, menurunnya motivasi belajar untuk 

berprestasi. Penurunan motivasi dalam proses belajar mengajar akan 

berdampak pada penurunan prestasi akademik. Menurut Dalyono (2005: 55) 

motivasi merupakan daya penggerak atau dorongan untuk melakukan suatu 
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pekerjaan, yang bisa berasal dari dalam diri dan dari lua. Dalam melakukan 

suatu kegiatan dipengaruhi dari dalam diri dan juga luar yang bisa terlihat 

dari hasil pembelajaran itu sendiri. 

Lingkungan sosial merupakan lingkungan kemasyarakatan yang mempunyai 

kaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Purwanto (2003:28) “mengemukan 

bahwa lingkungan sosial adalah semua orang atau manusia lain yang 

mempengaruhi kita”. Manusia membentuk pengelompokan sosial diantara 

sesama dalam upayanya mempertahankan hidup dan mengembangkan 

kehidupan. Dalam suatu kehidupan sosial manusia juga memerlukan 

organisasi yaitu sekolah, kelompok masyarakat dan lain-lain.berdasarkan hal 

tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :  

Tabel 4. Hasil Kuisioner Tentang Lingkungan Sosial Pada Mahasiswa 

Jurusan P IPS Universitas Lampung Angkatan 2017  

No Item Pertanyaan Ya Tidak Jumlah 

1. Menurut pendapat anda 

apakah lingkungan pergaulan 

pada mahasiswa akan 

mempengaruhi prestasi 
akademik mahasiswa? 

26  

Mahasiswa 

(65 %) 

14  

Mahasiswa 

(35 %) 

40 

2. Menurut pendapat anda 

apakah sebuah motivasi 
berperan penting untuk 

prestasi akademik 

mahasiswa? 

17  
Mahasiswa 

(42,5 %) 

23  
Mahasiswa 

(57,5 %) 

40 

3. Apakah kondisi keluarga 
dapat mempengaruhi minat 

mahasiswa dalam meraih 

prestasi akademik? 

16  

Mahasiswa 
(40 %) 

24  

Mahasiswa 
(60 %) 

 
40 

Jumlah Persentase keseluruhan 49,2 % 50,8%  

Sumber : Hasil Kuesioner 

Berdasarkan hasil data dari tabel 3 di atas, bahwa pada pertanyaan pertama 

65% dari mahasiswa setuju bahwa lingkungan pergaulanakan mempengaruhi 

prestasi akademik, namun 35% lainnya tidak setuju dengan pendapat tersebut. 

Pada pertanyan berikutnya terdapat  42,5% dari mahasiswa menjawab setuju 

dengan pertanyaan yang diberikan, tetapi 57,5% dari mahasiswa tidak setuju 

dengan hasil tersebut. Selanjutnya pada pertanyaan terakhir 40% dari 

mahasiswa menjawab bahwa kondisi keluarga bisa mempengaruhi minat 
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dalam meraih prestasi akademik, namun 60% atau lebih banyak mahasiswa 

yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 

Dilihat dari pernyataan di atas banyaknya hasrat mahasiswa yang akan 

senang-senang terhadap aktivitas sehari-harinya dengan leha-leha tanpa 

memikirkan kegiatan yang positif. Mahasiswa yang mengalami fase tersebut 

kurang optimalnya kasih sayang sehingga banyaknya lingkungan sosial pada 

masa kini  berantakan karena kurang terarah dalam pergaulanya. Yang 

mendasari mahasiswa mengalami pergaulan yang kurang terarah bisa 

disebabkan oleh beberapa hal diantaranya jauhnya peran dari orang tua yang 

mengakibatkan mahasiswa perantau merasa bebas akan kegiatan sehari-hari 

dilakukanya tersebut. 

Berdasarkan hasil kuisioner di atas, maka dapat kita ketahui bahwa salah satu 

faktor eksternal yang memengaruhi prestasi akademik adalah faktor 

lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah lingkungan kemasyarakatan 

yang mempunyai kaitan yang sangat penting dengan kehidupan sehari-hari. 

Menurut Sadulloh (2010: 62) lingkungan sosial merupakan bentuk hubungan, 

sikap dan atau tingkah laku antarmanusia, dan hubungannya antara manusia 

dengan manusia di sekitar anak. 

Selanjutnya menurut hasbulloh (2011: 33) lingkungan sosial dapat berupa 

keluarga, kelompok bermain, desa, dan perkumpulan. Yang pertama yaitu 

lingkungan keluarga, adalah lingkungan yang dialami anak ketika berinteraksi 

dengan anggota keluarga, baik itu interaksi secara langsung maupun tidak 

langsung. Keadaan atau suasana keluarga akan berpengaruh bagi 

perkembangan kepribadian seseorang. Seseorang yang sedang melakukan 

suatu proses pembelajaran akan menerima pengaruh dari keluarga yaitu 

dengan cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah 

yang ada, dan keadaan ekonomi keluarga. Yang kedua yaitu lingkungan 

sekolah, adalah lingkungan pendidikan formal yang memiliki peran yang 

sangat penting dalam mencerdaskan dan membimbing moral perilaku 

seseorang yang sedang menempuh pendidikan.  



10 

 

 

Lingkungan sekolah juga dikategorikan sebagai pusat pendidikan kedua 

setelah keluarga, sehingga mempunyai fungsi melanjutkan pendidikan 

keluarga dengan guru sebagai  pengganti peran orang tua yang harus ditaati. 

Selanjutnya yaitu lingkungan masyarakat, menurut Yusuf (2008: 34) 

lingkungan masyarakat merupakan lingkungan ketiga dalam suatu proses 

untuk membentuk kepribadian seorang anak setelah lingkungan keluarga dan 

adanya lingkungan sekolah ataupun perkuliahan yang sesuai dengan 

keberadaannya.  

Adapun beberapa hal yang berpengaruh terhadap pembentukan karakter siswa 

ataupun mahasiswa adalah kegiatan mahasiswa dalam masyarakat, adanya 

media masa teman sepermainan, bentuk kehidupan di dalam masyarakat serta 

tokoh masyarakat yang ada di sekitar. Pengaruh semua itu bisa terjadi 

dikarenakan keberadaan seorang siswa di dalam masyarakat apabila anggota 

masyarakat itu terdiri dari orang-orang yang tidak terpelajar maka akan 

berpengaruh kurang baik kepada anak atau siswa tersebut yang berada di 

dalam lingkungan yang kurang baik tetapi apabila di dalam lingkungan 

masyarakat siswa itu orang-orang yang terpelajar dan memiliki nilai-nilai 

kepribadian yang sangat baik maka akan berpengaruh baik untuk mahasiswa 

tersebut. 

Disamping faktor lingkungan sosial, faktor lain yang juga turut andil 

memengaruhi prestasi akademik seseorang adalah kondisi ekonomi orang tua. 

Slameto (2015), mengatakan “ Jika seseorang hidup dalam keluarga yang 

miskin, kebutuhannya kurang terpenuhi, akibatnya kesehatan dapat tergangu, 

sehingga kegiatan belajar pun akan terganggu”. Bahwa dengan perekonomian 

yang cukup kepemilikan materi yang dihadapi di dalam keluarga akan lebih 

luas, akan mendapat kesempatan untuk mengembangkan bermacam-macam 

kecakapan yang lebih luas. Hal ini dikarenakan keluarga bertanggung jawab 

menyediakan dana untuk kebutuhan pendidikan anak,disamping hal itu juga 

banyaknya kurang perhatian dari orang tua bisa mengakibatkan mahasiswa 

salah jalan dalam mengambil keputusan contohnya seperti mabuk-mabukan, 

judi, mencuri bahkan adanya kasus bunuh diri yang mengakibatkan Frustasi 

yang tinggi oleh mahasiswa tersebut. 
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Tabel 5. Hasil Kuisioner Tentang Status Ekonomi Orang Tua Pada 

Mahasiswa Jurusan P IPS Universitas Lampung Angkatan 2017 

No Item Pertanyaan Ya Tidak Jumlah 

1. Menurut anda adakah 
pengaruh tingkat 

penghasilan orang tua 

terhadap prestasi akademik 

mahasiswa? 

15  
Mahasiswa 

(37,5 %) 

25  
Mahasiswa 

(62,5 %) 40 

2. Menurut anda apakah 

pekerjaan orang tua 

berpengaruh terhadap 
prestasi akademik 

mahasiswa? 

 

 17  

Mahasiswa 

(42,5 %) 

23  

Mahasiswa 

(57,5 %) 
40 

3. Menurut anda apakah 
fasilitas belajar yang 

mendukung akan 

mempengaruhi prestasi 

akademik pada mahasiswa? 

24  
Mahasiswa 

(60 %) 

16  
Mahasiswa 

(40 %) 

 
40 

Jumlah Persentase keseluruhan 46,7 % 53, 3%  

Sumber : Hasil Kuesioner 

Berdasarkan dari hasil kuisoner mengenai status ekonomi orang tua, pada 

pertanyaan pertama terdapat 37,5 % dari mahasiswa setuju dengan pernyataan 

tersebut, namun lebih banyak mahasiswa atau 62,5 % menolak pernyataan 

tersebut. Pada pertnyaan selanjutnya menunjukan bahwa 57,5 % dari 

mahasiswa tidak setuju dengan adanya pengaruh pekerjaan orang tua terhadap 

prestasi akademik, namun 42,5 % dar mahasiswa menyataka bahwa mereka 

setuju dengan pernyataan tersebut. Pada pertanyan terakhir 60 % dari 

mahasiswa menyadari bahwa fasilitas belajar dapat mempengaruhi prestasi 

akademik, tetapi terdapat 40 % dari mahasiswa belum menyadari akan hal 

tersbut.  

Menurut Soekanto (2010: 209), hal – hal yang mempengaruhi status sosial 

ekonomi antara lain sebagai berikut : 

1) Ukuran kekayaan, semakin kaya seseorang, maka akan tinggi tingkat  

status seseorang dalam masyarakat. 

2) Ukuran kekuasaan, semakin tinggi dan banyak wewenang seseorang 

dalam masyarakat, maka semakin tinggi tingkat status ekonomi 

seseorang tersebut.  
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3) Ukuran kehormatan, orang yang disegani di masyarakat akan  

ditempatkan lebih tinggi dari orang lain dalam masyarakat.  

4) Ukuran ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan sebagai ukuran dipakai oleh 

masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. 

Status sosial ekonomi orang tua dapat mempengaruhi sikap orang tua 

terhadap pendidikan anaknya. Dengan jaminan dan dukungan ekonomi orang 

tua, anak memiliki kesempatan lebih luas untuk mengembangkan 

pengetahuan dan beragam kecakapannya (Abdullah Idi, 2010: 180). Karena 

orang tua yang memiliki status sosial ekonomi yang tinggi di masyarakat 

akan memiliki perhatian yang lebih tinggi pula terhadap pendidikan anaknya. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa status sosial ekonomi 

orang tua meliputi tingkat pendidikan orang tua, tingkat penghasilan orang 

tua, jenis pekerjaan orang tua, fasilitas khusus dan barang barang berharga 

yang dimiliki serta jabatan sosial orang tua di masyarakat.  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut : “ Pengaruh 

Media Sosial, Lingkungan Sosial, dan Status Ekonomi Orsng tua 

Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Jurusan P IPS Universitas Lampung ”. 

 

1.2   Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat   

diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Sedikitnya mahasiswa yang menggunakan media sosial untuk 

meningkatkan prestaasi akademik. 

2. Pergaulan pada lingkungan sosial yang kurang terarah 

3. Kurangnya minat membaca pada mahasiswa yang memengaruhi kurang 

berkembangnya prestasi yang dimiliki  

4. Fasilitas belajar yang kurang mendukung untuk mahasiswa menunjang 

prestasi akademik. 
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5. Kurangnya kesadaran akan pentingnya prestasi akademik. 

6. banyak Mahasiswa yang memiliki prestasi belajar yang kompeten namun 

tidak diimbangi dengan ekonomi Keluarga yang memadai 

7. Rendahnya Informasi beasiswa mempengaruhi keputusan untuk 

melanjutkan studinya 

 

 

1.3   Pembatasan Masalah 

  

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, terdapat 

beberapa masalah yang muncul. Penulis membatasi masalah pada ‘‘ Pengaruh 

Media Sosial (X1), Lingkungan Sosial (X2), dan Status Ekonomi Orang Tua 

(X3) Terhadap Prestasi Akademik (Y) pada Mahasiswa Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Jurusan P IPS Universitas Lampung Angkatan 2017’’ 

 

1.4 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

masalah yang ada pada penelitian ini adalah : 

1. Apakah ada  pengaruh Media sosial terhadap Prestasi Akademik 

Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan P IPS 

Universitas Lampung Angkatan 2017 ? 

2. Apakah ada pengaruh Lingkungan sosial terhadap  Prestasi Akademik 

Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan P IPS 

Universitas Lampung Angkatan 2017  ? 

3. Apakah ada pengaruh Status ekonomi orang tua terhadap Prestasi 

Akademik Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan P 

IPS Universitas Lampung Angkatan 2017 ? 
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4. Apakah ada pengaruh simultan Media Sosial, Lingkungan Sosial, dan 

Status Ekonomi Orang Tua terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan P IPS Universitas 

Lampung Angkatan 2017 ? 

 

1.5  Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka peneliti mempunyai tujuan : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Media sosial terhadap Prestasi Akademik 

Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan P IPS 

Universitas Lampung Angkatan 2017. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Lingkungan sosial terhadap Presatasi 

Akademik Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan P 

IPS Universitas Lampung Angkatan 2017. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Status ekonomi orang tua terhadap Prestasi 

Akademik Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan P 

IPS Universitas Lampung Angkatan 2017. 

4. Untuk mengetahui pengaruh simultan Media Sosial, Lingkungan Sosial, 

dan Status Ekonomi Orang Tua terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan P IPS Universitas 

Lampung Angkatan 2017 

 

1.6   Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka 

mendukung teori yang berkaitan dengan media sosial, lingkungan sosial, 

dan status ekonomi orang tua terhadap prestasi akademik mahasiswa 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

pemahaman peneliti mengenai media sosia,lingkungan sosial, status 

ekonomi orang tua, prestasi akademik, dan sebagai implementasi atas 

teori yang telah didapat  

b. Bagi mahasiwa, dapat digunakan untuk mempelejari hubungan media 

sosial, lingkungan sosial, dan status ekonomi orang tua terhadap 

prestasi akademik. Dari penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan 

oleh mahasiswa sebagai wahana baru dalam penerapan ilmu yang 

diperoleh selama kuliah dan dapat memperbanyak ilmu sehingga 

bermanfaat untuk masa depan. 

 

 

1.7 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup hal-hal sebagai berikut : 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Media sosial (X1), Lingkungan sosial (X2), 

dan Status ekonomi orang tua (X3) Terhadap Prestasi Akademik (Y). 

2. Subjek Penelitian 

Subjek Penilitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Jurusan P IPS. Universitas Lampung Angkatan 2017.  

3. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  

Universitas Lampung. 

4. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2020-2021 

5. Ilmu Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan. 

 

 

  

 



16 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

  

2.1.1  Media Sosial 

 

Pada saat ini media sosial yang menjadikan sebagai media yang aktif 

dalam berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, media sosial itu 

sendiri terdiri dari beberapa media yang digunakan dalam berinteraksi 

seperti media sosial Facebook, instagram, twitter dan masih banyaknya 

lagi.  

 

Pada penelitian ini membahas tentang media sosial yang dapat digunakan 

untuk membantu mahasiswa dalam meningkatkan prestasi akademik. 

Seperti misalnya youtube, media sosial youtube dapat digunakan  

mahasiswa untuk mengakses video pembelajaran terkait dengan materi 

mata kuliah. Media sosial youtube bisa menjadi wadah bagi mahasiswa 

untuk menuangkan atau melatih kreatifitas mereka seperti membuat dan 

mengupload sendiri video ke youtube. 

 

Kemudian media sosial instagram yang masuk kedalam kategori jejaring 

sosial yang dapat diakses dengan mudah menjadi salah satu alternatif 

pembelajaran yang untuk mempermudah memproleh informasi yang 

diinginkan.  

 

Selanjutnya media sosial whatsapp dapat digunakan mahasiswa untuk 

berbagi informasi berupa foto, video, atau link website yang berisikan 

materi pembelajaran. Manfaatnya lainnya dari whatsapp yaitu mahasiswa 
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dapat memberi informasi dengan cepat karena sekarang hampir semua 

mahasiswa menggunakan media sosial whatsapp dalam berkomunikasi. 

 

Dari beberapa media sosial diatas dapat diketahui bahwa media sosial 

youtube, instagram, dan whatsapp dapat membantu mahasiswa 

memproleh dan berbagi informasi sehingga dapat membantu dalam 

meningkatkan prestasi akademik mahasiswa.  

Pengertian media sosial menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein 

(2010) media sosial adalah sebuah media online, yang mana para 

penggunanya dengan mudah partisipasi dan berbagi informasi melalui 

blog, wiki, jejaring sosial dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki 

merupakan media sosial yang paling umum yang digunakan oleh 

masyarakat di seluruh dunia. Jejaring sosial merupakan situs dimana 

setiap pribadi bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung 

dengan keluarga atau teman-teman untuk bisa berbagi informasi dan 

berkomunikasi. Pada saat ini jejaring sosial terbesar yang ada di dunia 

antara lain facebook, mypace, plurk, twitter, dan instagram. 

Menurut Nurudin (2012: 53) media sosial merupakan media online yang 

mendukung terciptanya interaksi sosial antara para penggunanya, yang 

mana media sosial menggunakan teknologi berbasis web dapat megubah 

komunikasi menjadi dialog interaktif.  

Dengan pesatnya perkembangan internet pada saat ini mempengaruhi 

perkembangan penggunaan media sosial di masyarakat. Menurut Van 

Dijk dalam Nasrullah (2015) media sosial merupakan suatu fasilitator 

pada platform media sosial yang memfokuskan pada eksistensi pengguna 

dan memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun dalam 

berkolaborasi.   

Berdasarkan bebrapa pendapat diketahui bahwa media sosial adalah 

suatu media digital yang digunakan sebagai tempat terjadinya interaksi 

sosial pada waktu yang tak terbatas bagi para penggunanya. Para ahli 
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mendefinisikan pengertian media sosial dengan struktur bahasa yang 

berbeda-beda, namun tetap dalam arti yang sama 

a. Sejarah Media Sosial  

Media sosial mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari 

tahun ke tahun. Jika pada tahun 2002 Friendster merajai sosial media 

karena hanya Friendster yang mendominasi sosial media di era 

tersebut, kini telah banyak bermunculan sosial media dengan keunikan 

dan karakteristik masing-masing. Sejarah sosial media diawali pada 

era 70-an, yaitu ditemukannya sistem papan buletin yang 

memungkinkan untuk dapat berhubungan dengan orang lain 

menggunakan surat elektronik ataupun mengunggah dan mengunduh 

perangkat lunak, semua ini dilakukan masih dengan menggunakan 

saluran telepon yang terhubung dengan modem. Pada tahun 1995 

lahirlah situs GeoCities, GeoCities melayani web hosting (layanan 

penyewaan penyimpanan data-data website agar website dapat diakses 

dari manapun). GeoCities merupakan tonggak awal berdirnya website- 

website. Pada tahun 1997 sampai tahun 1999 munculah sosial media 

pertama yaitu Sixdegree.com dan Classmates.com. Tak hanya itu, di 

tahun tersebut muncul juga situs untuk membuat blog pribadi, yaitu 

Blogger. situs ini menawarkan penggunanya untuk bisa membuat 

halaman situsnya sendiri. sehingga pengguna dari Blogger ini bisa 

memuat hal tentang apapun. Pada tahun 2002 Friendster menjadi 

sosial media yang sangat booming dan kehadirannya sempat menjadi 

fenomenal. Setelah itu pada tahun 2003 sampai saat ini bermunculan 

berbagai sosial media dengan berbagai karakter dan kelebihan masing-

masing, seperti LinkedIn, MySpace, Facebook, Twitter, Wiser, 

Google+ dan lain sebagainya. Sosial Media juga kini menjadi sarana 

atau aktivitas digital marketing, seperti Social Media Maintenance, 

Social Media Endorsement dan Social Media Activation. Oleh karena 

itu, Sosial Media kini menjadi salah satu servis yang ditawarkan oleh 

Digital Agency. 
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b. Karakteristik Media Sosial  

Media sosial memliki beberapa karakter yang tidak dimiliki oleh 

beberapa jenis media lainnya. Ada batasan maupun ciri khusus yang 

hanya dimiliki oleh media sosial. 

Berikut beberapa karakteristik media sosial yaitu (Nasrullah, 2016): 

1. Jaringan media sosial terbangun dari struktur sosial yang terbentuk 

dalam jaringan atau internet. Karakter media sosial adalah 

membentuk jaringan diantara penggunanya sehinga kehadiran 

media sosial memberikan media bagi pengguna untuk terhubung 

secara mekanisme teknologi. 

2. Informasi-informasi menjadi hal yang penting dari media sosial 

karena dalam media sosial terdapat aktifitas memproduksi konten 

hingga interaksi yang berdasarkan informasi.  

3. Arsip bagi pengguna media sosial arsip merupakan sebuah karakter 

yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa 

diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun.  

4. Interaksi karakter dasar dari media sosial adalah terbentuknya 

jaringan antar pengguna. Fungsinya tidak sekedar memperluas 

hubungan pertemanan maupun memperbanyak pengikut di internet. 

Bentuk sederhana yang terjadi di media sosial dapat berupa 

memberi komentar dan lain sebagaiannya.  

5. Simulasi media sosial memiliki karakter sebagai media 

berlangsungnya masyarakat di dunia virtual (maya). Ibarat sebuah 

Negara, media sosial juga memiliki aturan dan etika bagi para 

penggunanya. Interaksi yang terjadi di media sosial mampu 

menggambarkan realitas yang terjadi akan tetapi interaksi yang 

terjadi adalah simulasi yang terkadang berbeda sama sekali.  

6. Konten oleh pengguna karakteristik ini menunjukan bahwa konten 

dalam media sosial sepenuhnya milik dan juga berdasarkan 

pengguna maupun pemilik akun. Konten oleh pengguna ini 

menandakan bahwa di media sosial khalayak tidak hanya 
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memproduksi konten mereka sendiri melainkan juga mengonsumsi 

konten yang diproduksi oleh pengguna lain.  

7. Penyebaran-penyebaran adalah karakter lain dari media sosial, 

tidak hanya menghasilkan dan mengonsumsi konten tetapi juga 

aktif menyebarkan sekaligus mengembangkan konten oleh 

penggunanya. 

 

c. Fungsi Media Sosial  

Media sosial umumnya dimanfaatkan untuk saling berbagi dan 

berpartisipasi. Tak jarang, media sosial juga digunakan sebagai sarana 

untuk melakukan interaksi sosial. Hal ini dikarenakan kemudahan 

dalam mengakses sosial media yang dapat dilakukan kapan pun dan 

dimana pun. Selain pernyataan diatas, berikut adalah beberapa fungsi 

media sosial lainnya (Tenia, 2017) :  

1. Mencari berita, informasi dan pengetahuan  

Media sosial berisi jutaan berita, informasi dan juga pengetahuan 

hingga kabar terkini yang malah penyebaran hal-hal tersebut lebih 

cepat sampai kepada khalayak melalui media sosial dari pada 

media lainnya seperti televisi.  

2. Mendapatkan hiburan  

Kondisi seseorang atau perasaan seseorang tidak selamanya dalam 

keadaan yang baik, yang ceria, yang tanpa tanpa ada masalah, 

setiap orang tentu merasakan sedih, stress, hingga kejenuhan 

terhadap suatu hal. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk 

mengurangi segala perasaan yang bersifat negarif tersebut adalah 

dengan mecari hiburan dengan bermain media sosial.  

3. Komunikasi online  

Mudahnya mengakses media sosial dimanfaat oleh para 

penggunanya untuk bisa melakukan komunikasi secara online, 

seperti chating, membagikan status, memberitahukan kabar hingga 

menyebarkan undangan. Bahkan bagi pengguna yang sudah 

terbiasa, komunikasi secara online dinilai lebih efektif dan efisien. 
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4. Menggerakan masyarakat  

Adanya permasalah-permasalah kompleks seperti dalam hal politik, 

pemerintahan hingga suku, agama, ras dan budaya (SARA), 

mampu mengundang banyak tanggapan dari khalayak. Salah satu 

upaya untuk menanggapi berbagai masalah tersebut adalah dengan 

memberikan kritikan, saran, celaan hingga pembelaan melalui 

media sosial.  

5. Sarana berbagi  

Media sosial sering dijadikan sebagai sarana untuk berbagi 

informasi yang bermanfaat bagi banyak orang, dari satu orang ke 

banyak orang lainnya. Dengan membagikan informasi tersebut, 

maka diharapkan banyak pihak yang mengetahui tentang informasi 

tersebut, baik dalam skala nasional hingga internasional. 

 

d. Efek Media Terhadap Perilaku 

Media sejatinya adalah alat untuk menyampaikan pesan dalam 

berkomunikasi. Menurut Rogers (dalam Muslimin, 2010) definisi 

komunikasi adalah suatu proses dimana suatu ide dialihkan dari satu 

sumber pada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk 

mengubah tingkah laku mereka. Media cetak dan media elektronik 

adalah media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Dalam 

menggunakan sebuah media, tentu seseorang akan melewati yang 

namanya proses komunikasi melalui panca inderanya. Media secara 

perlahan dapat membentuk pandangan ataupun opini seseorang 

tentang pribadinya sendiri dan juga bagaimana cara menghadapi 

kehidupan setiap harinya. Seperti kehadiran internet bagi sebagian 

orang yang dijadikan media pencari informasi maupun hiburan yang 

beragam salah satunya dalam bentuk video, dimana ada sebagian 

kalangan yang melihat ada contoh nyata dari seseorang diluar sana 

yang memiliki kepribadian maupun fisik yang dianggap lebih baik, 

maka bisa saja seseorang tersebut yang dijadikan bahan untuk 

peniruan dari segi berpikir atau juga berperilaku (Hamidi, 2010). 

Informasi atau pesan yang disampaikan melalui media mampu 
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mendukung khalayak untuk bisa menjadi lebih baik lagi, membuat 

khalayak merasa senang dan puas akan diri mereka sendiri, namun 

khalayak bisa juga merasakan yang sebaliknya dimana memiliki 

perasaan kurang percaya diri dan merasa lebih rendah dari orang lain, 

oleh karena itu khalayak sendiri-lah yang harus memiliki peranan aktif 

dalam memilih pesan komunikasi yang diinginkan. 

Pengaruh media sosial memiliki  beberapa dampak positif dan negatif, 

diantaranya:  

1. Dampak positif : Tempat  promosi yang baik dan murah, 

memperluas jaringan pertemanan, media komunikasi yang mudah, 

tempat mencari informasi yang bermanfaat. 

2. Dampak negatif: menggangu kegiatan belajar remaja, bahaya 

kejahatan, bahaya penipuan, tidak semua pengguna media 

menggunakan dengan sopan, mengganggu kehidupan dan 

komunikasi keluarga. 

 

2.1.2    Lingkungan Sosial 

 

Lingkungan-lingkungan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari terdiri 

dari lingkungan keluarga dan lingkungan sosial, lingkungan sosial sendiri 

banyak digunakan kita sehingga banyak manfaatnya dalam perkembangan 

zaman pada masa kini dan lingkungan sosial banyaknya kegiatan-kegiatan 

baik gotong royong maupun kegiatan yang bersifat positif lainya. 

Pengertian Lingkungan sosial menurut Purwanto (2009: 73) ialah “Semua 

orang atau manusia lain yang mem-pengaruhi kita, baik secara langsung 

maupun tidak langsung”. Ditekankan pula oleh Setiadi dan Kolip (2011: 

181) yang dimaksud dengan lingkungan sosial adalah “Tempat atau 

suasana dimana sekelompok orang merasa sebagai anggotanya, seperti 

lingkungan kerja, lingkungan RT, lingkungan pendidikan, lingkungan 

pesantren, dan sebagainya”. Menurut Soejono Soekanto (2006: 432) 

“Lingkungan sosial yaitu terdiri dari    orang-orang,    baik    individu    

atau kelompok yang berada disekitar manusia”. Berdasarkan    pendapat    
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para ahli diatas menunjukkan bahwa lingkungan sosial merupakan  wadah  

untuk berinteraksi antar individu dengan individu yang lain dan 

membentuk suatu pribadi serta memengaruhi tingkah laku seseorang. 

Pengaruh  lingkungan  sosial  juga  memiliki dampak  positif  dan  negatif  

sesuai dengan keadaan lingkungan sosial dimana  individu tersebut tinggal.  

a. Indikator Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial merupakan lingkungan pergaulan antar manusia, 

pergaulan antara pendidik dengan peserta didik serta orang-orang 

lainnya yang terlibat dalam interaksi pendidikan. Interaksi pendidikan 

dipengaruhi karakteristik pribadi dan corak pergaulan antar orang-orang 

yang terlibat dalam interaksi tersebut, baik pihak peserta didik maupun 

para pendidik dan pihak lainnya. Tiap orang memiliki karakteristik 

pribadi masing-masing, sebagai individu maupun sebagai anggota 

kelompok(Sukmadinata, 2007: 5).  

b. Macam-macam Lingkungan Sosial  

Lingkungan sosial dibedakan menjadi 2 yaitu sebagai berikut : 

1. Lingkungan Sosial Primer yaitu salah satu jenis lingkungan sosial 

yang mana terdapat sebuah hubungan yang erat diantara anggota satu 

dengan anggota lainnya, anggota satu yang saling mengenal baik 

dengan anggota yang lainnya.  

2. Lingkungan Sosial Sekunder yaitu salah satu jenis lingkungan sosial 

yang memiliki hubungan diantara anggota satu dengan anggota yang 

lainnya memiliki jarak atau kurang akrab.  

Berdasarkan di atas masih banyak sekali contoh-contoh dari lingkungan 

sosial seperti lingkungan sosial di sekolah yang dimana di dalamnya 

terjadi interaksi sosial di antara komponen-komponen pendukung 

dengan status yang berbeda-beda. Sebagai contohnya yaitu kepala 

sekolah, guru, siswa, dan lainnya. Setiap dari komponen tersebut akan 

menjalankan sebuah tugasnya masing-masing. Selain itu contoh 

lingkungan sosial juga terdapat di dalam lingkungan masyarakat. 

Interaksi sosial di dalam lingkungan masyarakat mempunyai 
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keanekaragaman yang sesuai dengan status dan juga perannya masing-

masing. Hal ini bisa di lihat pada interaksi antara satu warga dengan 

warga yang lainnya seperti adanya suatu kerja sama, bahumembahu, 

persaingan dan juga gotong royong. 

c. Ruang Lingkup Lingkungan sosial 

1. Keluarga  

Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari 

sejumlah kecil orang karena hubungan searah. Keluarga itu dapat 

berbentuk keluarga inti (ayah, ibu, dan anak). Menurut Ki Hajar 

Dewantoro, suasana kehidupan keluarga merupakan tempat yang 

sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan individual maupun 

pendidikan sosial. Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua, 

bersifat informal, yang pertama dan utama dialami oleh anak serta 

lembaga pendidikan yang bersifat kodrati orang tua bertanggung 

jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar 

tumbuh dan berkembang dengan baik. 

2. Sekolah 

Kamus Standar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa, “Lingkungan 

sosial sekolah adalah sekeliling bangunan atau lembaga untuk 

belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran 

menurut tingkatannya. Sedangkan menurut Dimyati dan Mudjiono 

(2013), bahwa “lingkungan sosial sekolah adalah tempat yang 

membentuk suatu lingkungan pergaulan siswa-siswa yang ada 

disekolah yang mencangkup interaksi antara guru dengan siswa dan 

siswa dengan siswa.” 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat diketahui bahwa 

lingkungan sosial di sekolah merupakan seluruh interaksi dan 

kondisi dalam sebuah lembaga pendidikan yang berhubungan 

dengan individu dan dapat mempengaruhi individu tersebut. 

Lingkungan sekolah yang baik akan merubah seseorang menjadi 

baik, sebaliknya jika lingkungan sekolah itu buruk maka besar 

kemungkinan akan mempengaruhi seseorang menjadi buruk. 
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3. Masyarakat  

Berdasarkan konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan 

di luar lingkungan keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami 

dalam masyarakat ini, telah dimulai beberapa waktu ketika anak-

anak telah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari 

pendidikan sekolah. Dengan demikian, berarti pengaruh pendidikan 

tersebut tampaknya lebih luas. Corak dan ragam pendidikan yang 

dialami seseorang dalam masyarakat banyak sekali, ini meliputi 

segala bidang, baik pembentukan kebiasaan-kebiasaan, pembentukan 

pengertian-pengertian (pengetahuan), sikap dan minat, maupun 

pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Kaitan antara masyarakat 

dan pendidikan dapat ditinjau dari tiga sisi, yaitu :  

1. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan.  

2. Lembaga-lembaga kemasyarakatan dan/atau kelompok sosial di   

masyarakat.  

3. Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar baik yang 

dirancang (by design), maupun yang dimanfaatkan (utility). 

Sebagai calon guru, mahasiswa seharusnya dapat menjalani peran 

dalam berhubungan dengan tingkat sosial diatasnya, dengan sesama 

tingkat sosial, dan hubungan dengan tingkat sosial dibawahnya.  

Menurut Hamalik (2011: 196) suatu lingkungan pendidikan 

mempunyai beberapa fungsi, diantaranya: 

1. Fungsi psikologis; Stimulus bersumber/berasal dari lingkungan 

yang merupakan rangsangan terhadap individu sehingga terjadi 

respons, yang menunjukan perilaku tertentu. Respon tadi pada 

gilirannya dapat menjadi suatu stimulus baru yang menimbulkan 

respons baru, demikian seterusnya. Ini berarti, lingkungan 

mengandung makna dan melaksanakan fungsi psikologis 

tertentu. 

2. Fungsi pedagogis; Lingkungan memberikan pengaruh-pengaruh 

yang bersifat mendidik, khususnya lingkungan yang sengaja 

disiapkan sebagai suatu lembaga pendidikan, misalnya keluarga, 
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sekolah, lembaga pelatihan, lembaga-lembaga sosial. Masing-

masing lembaga tersebut memiliki program pendidikan, baik 

tertulis maupun tidak tertulis. 

3. Fungsi insrusional; Program instruksional merupakan suatu 

lingkungan pengajaran/pembelajaran yang di rancang secara 

khusus. Guru yang mengajar, materi pelajaran, sarana dan 

prasarana pengajaran dan kondisi lingkungan kelas merupakan 

lingkungan yang sengaja dibuat untuk mengembangkan tingkah 

laku manusia.  

Menurut Ghazali Bagus Ani Putra menyatakan bahwa salah satu 

indikator manusia yang berkarakter moral adalah memiliki Sosial 

skill; yaitu mempunyai kepekaan sosial yang tinggi sehingga mampu 

mengutamakan kepentingan orang lain. Hal ini ditunjukkan dengan 

hubungan sosialnya yang harmonis. Setiap nilai atau aturan universal 

akan mengarahkan manusia untuk menjaga hubungan baik dengan 

orang lain, contohnya, individu yang religius pasti akan berbuat baik 

untuk orang lain atau mengutamakan kepentingan ummat.  

Ditinjau dari aspek tingkat sosialnya, hubungan sosial dapat 

dibedakan menjadi:  (1) hubungan dengan tingkat sosial diatasnya, 

(2) hubungan dengan tingkat sosial yang relatif setara, (3) hubungan 

dengan tingkat sosial dibawahnya. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas ditambahkan menurut 

Dewantara (2010:212) “mengemukakan bahwa lingkungan sosial 

dibedakan menjadi tiga tempat, yaitu lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat”. Selanjutnya 

diuraikan indikator lingkungan sosial antara lain dari lingkungan 

keluarga meliputi cara orang tua mendidik dan suasana rumah, dari 

lingkungan sekolah meliputi relasi guru dengan guru dan relasi siswa 

dengan siswa, dari lingkungan sosial meliputi bentuk kehidupan 

masyarakat dan teman bergaul. 
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Dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial merupakan lingkungan 

pergaulan antar manusia yang ada disekolah, pergaulan inilah yang 

mengakibatkan interaksi antara pendidik dengan peserta didik serta 

orang-orang lain yang terlibat dalam interaksi pendidikan. Secara 

langsung interaksi yang terjadi di sekolah adalah interaksi antara 

siswa dan siswa, siswa dengan guru, serta siswa dengan perangkat 

lainnya. 

 

2.1.3    Status Ekonomi Orang Tua 

 

Ekonomi merupakan suatu kegiatan yang dimana mempelajari tentang 

hidup kehidupan masyarakat pada masa kini dibidang ekonomi yang 

berakibatnya banyak kegiatan ekonomi sangat penting dalam kehidupan 

sehari-hari. Status ekonomi orang tua sangat signifikan terhadap adanya 

keberlangsungan hidup keluarga tersebut guna terjadinya kehidupan yang 

layak bagi keluarga tersebut. 

Pengertian menurut Soerjono Sukanto (2010: 210) mengatakan bahwa 

“Status social ekonomi orang tua merupakan suatu tempat dimana 

seseorang itu secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan 

orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestasi, dan hak-hak serta 

kewajibannya”. Pada dasarnya status sosial tidak terbatas dengan 

pengertian kumpulan status seseorang dalam beberapa kelompok yang 

berbeda, tetapi status sosial tersebut mempengaruhi status seseorang yang 

berada dalam kelompok lain. John W. Santrock (2009: 194) 

mengungkapkan bahwa “Status sosial ekonomi adalah kategorisasi orang-

orang baik dari segi karakteristik ekonomi, pendidikan, ataupun pekerjaan 

mereka”. Adapun menurut Sugihartono (2007: 30) menyatakan bahwa 

“Status sosial ekonomi orang tua berupa tingkat pendidikan orang tua, 

pekerjaan orang tua, dan penghasilan orang tua”. 

Berdasarkan beberapa  pendapat para ahli di atas, bahwa status sosial 

ekonomi orang tua adalah status yang dimiliki oleh orang tua di dalam 



28 

 

 

lingkungan masyarakat yang berdasarkan baik dari kriteria ekonomi, 

pendidikan, pekerjaan, kekuasaan ataupun jabatan sosial yang dimiliki 

oleh orang tua di dalam lingkungan masyarakat. 

a. Indikator Status Sosial Ekonomi Orang Tua 

Dimyati Mahmud (2009: 99) mengungkapkan bahwa “Status sosial 

ekonomi meliputi tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, jenis 

pekerjaan, fasilitas khusus, dan juga barang-barang berharga yang ada 

di rumah seperti radio, televisi, lemari es, dan lainnya”. Tatik Suryani 

(2008: 268) mengemukakan bahwa “Ada beberapa variabel yang sering 

sekali digunakan untuk dijadikan indikator yang berfungsi mengukur 

status sosial ekonomi berupa pekerjaan, pendapatan, dan tingkat 

pendidikan”. Adapun Menurut Swasta & Hani Handoko (2012: 65) 

“Ukuran atau kriteria yang digunakan untuk menggolongkan anggota 

masyarakat ke dalam kelas-kelas tertentu berupa kekayaan, 

kekuasaan/jabatan, kehormatan, dan pendidikan/ilmu pengetahuan”. 

Jadi, di dalam penjelasan tersebut yang dinamakan status sosial yaitu 

mengedepankan kepada suatu pendapatan maupun pekerjaan yang 

diterima oleh pihak atau masyarakat yang ada di dalam suatu 

kehidupan.  

Menurut Soerjono Sukanto (2010: 209) mengungkapkan bahwa, hal-hal 

yang dapat mempengaruhi status sosial ekonomi terdapat 4 point, yaitu:  

1) Ukuran kekayaan 

semakin kaya seseorang, maka akan tinggi pula status seseorang 

yang ada di dalam masyarakat. 

2) Ukuran kekuasaan 

semakin tinggi dan banyak wewenang yang dimiliki oleh  seseorang 

di dalam masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat status 

ekonomi seseorang tersebut. 

3) Ukuran kehormatan 

orang yang dihormati atau disegani di dalam masyarakat akan 

ditempatkan derajatnya lebih tinggi dari orang lain di dalam 

masyarakat. 

4) Ukuran ilmu pengetahuan 

Ilmu pengetahuan dijadikan sebagai ukuran yang dipakai oleh 

mesyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. 
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Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka indikator status 

sosial ekonomi orang tua dapat kita jadikan sebagai tingkat pendidikan, 

ukuran, tingkat penghasilan, jenis pekerjaan orang tua, dan juga fasilitas 

yang dimiliki oleh orang tua. 

b. Bentuk-Bentuk Status Sosial Ekonomi Orang Tua 

Menurut Soerjono Sukanto (2010: 210) mengungkapkan bahwa bentuk-  

bentuk status sosial ekonomi terdiri dari 3 bentuk, yaitu : 

1) Ascribed Status, merupakan kedudukan seseorang di dalam 

masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah 

ataupun kemampuan. Kedudukan ini diperoleh karena kelahiran. 

2) Achieved Status, merupakan kedudukan yang dicapai seseorang 

dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini bersifat terbuka 

bagi siapa saja, tergantung dari kemampuan dalam mengajar serta 

mencapai berbagai tujuan. 

3) Assigned Status, merupakan kedudukan yang diberikan oleh suatu 

kelompok atau golongan kepada seseorang yang dinilai  berjasa. 

 

c. Aspek-Aspek Pengukuran Status Sosial Ekonomi Orang Tua 

Untuk mengetahui seberapa besar status sosial ekonomi orang tua 

mahasiswa, peneliti menggunakan dari pandangan para ahli yang 

memaparkan landasan teori tentang status sosial yang ditinjau dari 

aspek ekonomi sehingga peneliti dapat meringkas beberapa aspek untuk 

mengetahui tingkat pengukuran status sosial ekonomi orang tua. 

1) Pendidikan 

Pendidikan akan menentukan tingkat status sosial sebuah keluarga 

karena pendidikan anggota keluarga akan berkolerasi dengan 

pekerjaan anggota keluarga tersebut. Pendidikan dan pekerjaan 

adalah dua karakteristik konsumen yang saling berhubungan. 

Pendidikan akan menentukan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh 

seorang konsumen. Pekerjaan atau profesi pada anggota keluarga 

bisa diamati dari tingkat pendidikan yang telah dicapainya, untuk 

mengukur tingkat pendidikan Badan Pusat Statistik membagi dalam 
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kategori, yaitu:a) SD kebawah, b) Sekolah Menengah Pertama, c) 

Sekolah Menengah Atas, d) Diploma I/II/III dan e) Universitas. 

2) Pekerjaan 

Untuk mengamati jenis-jenis pekerjaan Danang Sunyoto membagi 

kedalam empat kategori yaitu PNS, Pegawai Swasta, Wirausaha, dan 

mahasiswa atau pelajar. Sedangkan untuk membagi tingkat 

pekerjaan penulis membagi menjadi PNS, Pegawai Swasta, 

Wirausaha dan Pegawai Serabutan. 

3) Pendapatan 

Pendapatan merupakan imbalan yang diterima oleh seorang 

konsumen dari suatu pekerjaan yang dilakukannya untuk mencari 

nafkah. Dengan diperolehnya pendapatan di anggota keluarga, maka 

pendapatan tersebut dapat membiayai kegiatan konsumsinya. 

Adapun pengukuran pendapatan yang dipaparkan oleh ujang 

suwarman dibagi menjadi beberapa aspek yaitu: gaji pokok, 

tunjangan, bonus dan pendapatan lainnya. Beberapa aspek 

pendapatan ini jika anggota keluarga menerimanya maka semakin 

tinggi pendapatannya. Suatu Jumlah pendapatan akan 

menggambarkan besarnya daya beli dari seseorang, karena daya beli 

akan menggambarkan banyaknya produk dan jasa yang bisa dibeli 

dan dikonsumsi oleh seseorang.  

Dalam mengkategorikan pendapatan rumah tangga, Badan Pusat 

Statistik pada Survai Sosial Ekonomi Nasional ( SUSENAS).  

4) Tingkat konsumsi 

Setiap individu atau kelompok pasti mengkonsumsi segala sesuatu 

untuk memenuhi kebutuhan baik itu kebutuhan primer, sekunder 

maupun tersier dalam menentukan konsumsi ini, masing-masing 

individu berbeda-beda dari satu dengan yang lainnya. Misalnya saja 

kebutuhan konsumsi perempuan dan laki-laki pasti sangatlah 

berbeda. 

5) Pemilikan Harta Benda 

Pendapatan seseorang akan mempengaruhi pembelian seseorang dan 

akan mempengaruhi pola konsumsi. Semakin tinggi pendapatan 
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maka akan semakin besar peluangnya untuk masuk kedalam kategori 

kelas atas. Pendapatan yang tinggi menurut Ujang Suwarman, 

biasanya diikuti oleh pemilikan harta benda yang banyak. Di 

pedesaan biasanya bentuk kepemilikan harta seperti: pemilikan 

sawah, kebun, ladang, ternak dan rumah besar merupakan simbol 

pemilikan dari kelas atas di masyarakat tersebut.  

 

2.1.4    Prestasi Akademik 

 

Prestasi akademik sangatlah penting bagi setiap orang karena memberikan 

nilai tambahan maupun tingkat motivasi yang tinggi bagi setiap individual 

karena dengan prestasi akademik meningkatkan efektivitas yang signifikan 

membaik dalam kegiatan akademik yang dijalani. 

Pengertian Menurut Kartini Kartono & Dali Gulo (2006) Prestasi 

akademik didefinisikan sebagai pencapaian atau hasil yang dicapai; 

sesuatu yang telah dicapai, satu tingkat khusus dari kesuksesan karena 

mempelajari tugas-tugas, atau tingkat tertentu dari kecakapan keahlian 

dalam tugas-tugas sekolah atau akademis, satu tingkat khusus perolehan 

atau hasil keahlian dalam karya akademis yang dinilai oleh guru-guru 

lewat tes-tes yang diberikan, atau lewat kombinasi kedua hal tersebut. 

Dalam kamus populer dinyatakan bahwa prestasi adalah apa yang telah 

diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan  hati yang diperoleh 

dengan jalan keuletan kerja. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia 

bahwa prestasi adalah hasil yang telah dicapai (dan yang telah dilakukan 

atau dikerjakan. 

a. Faktor-Faktor Prestasi Akademik 

Untuk meraih prestasi akademik yang baik banyak faktor yang harus 

diperhatikan karena di dalam dunia pendidikan tidak sedikit peserta 

didik yang mengalami kegagalan (Suryabrata, Psikologi Pendidikan, 

2010). Menurut Slamento (2010), secara garis besar faktor-faktor 

yang mempengaruhi belajar dan prestasinya dapat digolongkan 
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menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal: 

 

1) Faktor Internal 

Faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik yang dapat 

mempengaruhi prestasi akademik dan faktor ini dapat dibedakan 

menjadi dua bagian, yaitu: 

a) Faktor Fisiologis 

Berdasarkan  hal ini faktor fisiologis yang dimaksud adalah faktor 

yang  berhubungan   dengan  kesehatan   dan   pancaindera  yang 

mencakup: 

 Kesehatan badan, Untuk dapat menempuh studi yang baik 

peserta didik perlu memperhatikan dan memelihara 

kesehatan tubuhnya. Kesehatan fisik yang lemah dapat 

menjadi penghalang bagi peserta didik dalam menyelesaikan 

program studinya. Dalam upaya memelihara kesehatan 

fisiknya, peserta didik perlu memperhatikan pola makan, 

pola tidur dan olah raga, untuk memperlancar metabolisme 

dalam tubuhnya. Selain itu, juga untuk memelihara 

kesehatan bahkan juga dapat meningkatkan ketangkasan 

fisik dibutuhkan olahraga yang teratur. 

 Panca indera, merupakan syarat dapatnya belajar dengan 

baik, dalam pendidikan dewasa ini panca indera yang 

mempunyai peranan lebih dalam belajar adalah mata dan 

telinga. Hal ini penting karena sebagian hal-hal yag dipelajari 

oleh manusia melalui penglihatan dan pendengaran.    Dengan   

demikian,   seorang   anak   yang memliki cacat fisik akan 

terhambat dalam menangkap pelajaran yang pada akhirnya 

berpengaruh pada prestasinya.  

b) Faktor Psikologis 

Faktor psikologis memiliki peran penting dalam keberhasilan 

peserta didik dalam mencapai prestasi akademik. Ada banyak 
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faktor psikologis yang dapat mempengaruhi prestasi akademik 

peserta didik, antara lain adalah: 

 Inteligensi, Pada umumnya, prestasi akademik yang 

ditampilkan oleh peserta didik mempunyai kaitan yang erat 

dengan tingkat kecerdasan yang dimilikinya. Pada 

umumnya intelegensi diukur di sekolah, dan pengukurannya 

cenderung bersifat skolastik. Skolastik adalah kemampuan 

yang diajarkan di sekolah. Rumusan taraf kecerdasan pun 

beraneka ragam bentuknya, tergantung pada wilayah 

kecerdasanya. 

 Bakat, Disamping intelegensi (kecerdasan), bakat 

merupakan salah satu faktor yang besar pengaruhnya 

terhadap proses dan hasil belajar seseorang dan menunjang 

keberhasilan belajar dalam bidang tertentu. Inteligensi 

hanya memberikan gambaran global mengenai kemampuan 

intelektual umum. Sedangkan bakat akademik memberikan 

gambaran profil intelektual yang menampilkan kekuatan 

dan kelemahan akademik individu. 

2) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal  merupakan faktor yang berasal dari luar faktor 

individu seseorang atau  lingkungan, faktor ini meliputi: 

a) Keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan yang pertama bagi anak dan juga 

merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan anak 

karena keluarga merupakan tempat anak belajar dan menyatakan 

diri sebagai manusia sosial dalam hubungannya dengan interaksi 

sosial. Dalam hubungan dengan belajar, faktor keluarga memiliki 

hubungan yang sangat penting. Keadaan keluarga dapat 

menentukan berhasil atau tidaknya anak dalam belajar dan juga 

kondisi atau suasana keluarga menentukan bagaimana anak dalam 

belajar dan usaha yang dicapai oleh anak. Faktor keluarga dapat 

dibagi menjadi 3 faktor, yaitu : 
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1. Kondisi Ekonomi Keluarga, keluarga yang memiliki kondisi 

ekonomi yang kurang baik menjadi salah satu penyebab 

kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi. Selain itu, faktor 

ekonomi membuat suasana rumah menjadi kurang nyaman 

yang menyebabkan anak malas untuk belajar. Tetapi 

terkadang masalah ekonomi menjadi dorongan anak untuk 

berhasil. 

2. Hubungan emosional orang tua dan anak, hubungan 

emosional antara orang tua dan anak dapat mempengaruhi 

terhadap keberhasilan anak dalam belajar. Suasana rumah 

yang selalu ribut dalam pertengkaran dapat mengakibatkan 

terganggunya konsentrasi anak dalam belajar, sehingga anak 

tidak dapat belajar dengan baik. Orang tua yang terlalu keras 

kepada anak dapat menyebabkan jauhnya hubungan antara 

keduanya yang dapat menghambat proses belajar anak. 

3. Cara mendidik anak, setiap keluarga memiliki caranya 

tersendiri dalam mendidik anak. Ada keluarga yang mendidik 

anak secara diktator militer, demokratis, pendapat anak 

diterima oleh orang tua tetapi ada keluarga yang kurang 

perduli dengan anggota keluarganya yang lain. Cara mendidik 

ini baik secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi 

belajar anak. 

b) Faktor Lingkungan Sekolah 

Faktor lingkungan sekolah seperti guru dan kualitas hubungan 

antara guru dan murid mempengaruhi semangat anak dalam 

belajar. Pada faktor guru, guru yang menunjukkan sikap dan 

perilaku yang rajin dapat mendorong anak untuk melakukan hal 

yang sama. Selain itu juga cara mengajar guru seperti sikap dan 

kepribadian guru, tinggi rendahnya pengetahuan yang dimiliki, 

bagaimana cara guru mengajarkan pengetahuan dapat 

menentukan keberhasilan anak dalam belajar. Disisi lain, 

hubungan antara guru dan murid juga dapat menentukan 
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keberhasilan dalam belajar. Seorang anak yang dekat dan 

mengagumi guru akan lebih mudah untuk menangkap pelajaran 

dan memahaminya. 

c) Faktor Lingkungan Lain 

Faktor lingkungan lain seperti kondisi keluarga, guru dan fasilitas 

sekolah. Anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang 

baik, bersekolah di sekolah yang memiliki guru dan fasilitas 

pelajaran yang baik belum tentu menjamin anak untuk dapat 

belajar dengan baik. Masih ada faktor lain yang mempengaruhi 

hasil belajar anak di sekolah. Selain itu juga, teman-teman anak 

di sekolah dan aktivitas yang dilakukan anak dapat 

mempengaruhi kegiatan belajarnya. Aktivitas di luar sekolah 

dapat membantu perkembangan anak akan tetapi tidak semua 

aktivitas tersebut bisa membantu. Apabila anak banyak 

menghabiskan waktu pada aktivitas di luar sekolah dan diluar 

rumah, sementara anak kurang mampu dalam membagi waktu 

belajar, dengan sendirinya aktivitas tersebut dapat menghambat 

anak dalam belajar. 

Menurut Hawadi 2001(dalam Fidelis. E. Waruwu, 2006) terdiri 

atas dua faktor yang mempengaruhi prestasi akdemik, yaitu 

faktor motivasi yang berasal dari luar diri anak baik dari 

lingkungan rumah, maupun dari lingkungan di luar rumah, dan 

faktor motivasi yang berasal dari dalam diri anak. Motivasi yang 

berasal dari luar diri anak, bukan keinginan atau kemauan dari 

anak sendiri, sedangkan motivasi yang berasal dari dalam diri 

anak adalah keinginan atau kemauan anak sendiri untuk belajar 

agar dapat mencapai prestasi yang tinggi. 

Dapat diartikan bahwa lingkungan sosial merupakan lingkungan 

pergaulan antar manusia yang ada disekolah, pergaulan inilah 

yang mengakibatkan interaksi antara pendidik dengan peserta 

didik serta orang-orang lain yang terlibat dalam interaksi 
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pendidikan. Secara langsung interaksi yang terjadi di sekolah 

adalah interaksi antara siswa dan siswa, siswa dengan guru, serta 

siswa dengan perangkat lainnya. 

2.2  Penelitian yang Relevan 

 

Hasil penelitian yang relevan digunakan sebagai pebandingan atau acuan 

dalam melakukan kajian penelitian. Hasil penelitian yang dijadikan 

pembanding atau acuan dalam penelitian adalah sebagai berikut :  

Tabel 6. Hasil Penelitian Yang Relevan 
No. Penulis Judul Hasil 

1.  Nokwanti 
(2013) 

“Pengaruh Tingkat 
Disiplin dan 

Lingkungan Belajar di 

Sekolah Terhadap 
Prestasi Belajar” 

Menyebutkan bahwa semakin 
baik  lingkungan belajar siswa 

akan diikuti kenaikan belajar 

yang dicapai, sebaliknya 

apabila semakin buruk 
lingkungan belajar belajar 

siswa, akan diikuti pula dengan 

rendahnya prestasi belajar yang 
diperoleh. Lingkungan belajar 

memebrikan konstribusi 

terhadap kenaikan dan 
penurunan prestasi belajar 
sebesar 38%. 

2. Lawrence 
(2012) 

School Environment 
And Academic 

Achivement Of 
Standard IX Students 

Hasil penelitian ini 
menyebutkan hal yang sama 

ada hubungan positif yang 

menyebutkan ada hubungan 
positif antara lingkungan 

sekolah dan prestasi belajar. 

Untuk meningkatkan prestasi 

belajar harus memperkuat 
keefektifan lingkungan sekolah 
yang ada. 

3. Adelia,S., 

Leksono,I P. & 
Subandowo,M. 

2019 

Hubungan Status 

Ekonomi dan Tingkat 

Pendidikan Orangtua 

Dengan Motivasi 
Belajar Siswa 

 

Kesimpulan dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 

pertama, terdapat hubungan 

yang positif dan tidak 
signifikan antara status 

ekonomi dengan motivasi 

belajar di mana 
rhitung=0,164<rtabel=0,214. 

Kedua, terdapat hubungan yang 

negatif dan tidak signifikan 
antara tingkat pendidikan 

orangtua dengan motivasi 
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belajar di mana rhitung=-

0,246<rtabel=0,214. Ketiga, 

terdapat hubungan yang positif 
dan signifikan antara status 

ekonomi dan tingkat 

pendidikan orangtua dengan 
motivasi belajar di mana 

rhitung=0,251 >rtabel=0,214, 

sedangkan Fhitung=2,729 dan 
Ftabel N=84 bernilai 3,11. 

4. Rachmah, L. L., 

Sunaryanto, S., 
& Yuniastuti, Y. 
(2019) 

“Pengaruh Lingkungan 

Keluarga dan Fasilitas 
Belajar Pada Prestasi 

Belajar Ips Siswa 

Ditinjau dari Motivasi 
Belajar ” 

 

Hasil penelitian menunjukkan 

(1) ada pengaruh langsung 
lingkungan keluarga pada 

motivasi belajar siswa dengan 

nilai sig. 0,000<0,05 ; (2) ada 
pengaruh langsung antara 

fasilitas belajar terhadap 

motivasi belajar siswa dengan 

nilai sig. 0,000<0,05; (3) ada 
pengaruh langsung antara 

lingkungan keluarga terhadap 

prestasi IPS; (4) ada pengaruh 
langsung antara fasilitas belajar 

siswa terhadap prestasi IPS 

siswa dengan nilai sig. 

0,000<0,05; (5) ada pengaruh 
langsung antara motivasi 

belajar siswa terhadap prestasi 

belajar IPS dengan nilai sig. 
0,020<0,05  ; (6) ada pengaruh 

tidak langsung antara 

lingkungan keluarga pada 
prestasi belajar IPS dengan 

pengaruh total 0,398; (7) ada 

pengaruh tidak langsung antara 

fasilitas belajar pada prestasi 
belajar IPS yang ditinjau dari 

motivasi belajar siswa dengan 
pengaruh total 0,395. 

5. Dwiningtyas, 

Qori Cahya. 
2016. 

 

Pengaruh Kondisi 

Sosial Ekonomi Orang 

Tua Dan Motivasi 
Belajar Siswa Terhadap 

Prestasi Belajar IPS 

Kelas IV Di Sekolah 
Dasar Se Gugus 

Sukoharjo.Universitas 
PGRI Jakarta. 

Ada Hubungan Yang Positif 

Dan Signifikan Antara Kondisi 

Sosial Ekonomi Orang Tua 
Dengan Prestasi Belajar IPS. 

6. Rizal Fauzi 

(2010) 
Pengaruh Internet 

Terhadap Prestasi 

Belajar IPS Sejarah 

Hasil penelitian menyatakan 

ada pengaruh yang positif dan 

signifikan antara pemanfaatan 

Tabel 6. Lanjutan 
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Kelas X semester II 

SMAN 1 Bandar 

Kabupaten Batang 
Tahun Ajaran 
2009/2010 

Internet dengan prestasi belajar 

siswa, terbukti nilai rxy = 0,378 

dengan taraf signifikansi 0,05 (r 
tabel 0,361), berarti r hitung 

lebih besar dari r tabel (r hitung 
> r tabel ). 

 7. Reni Linawati 
(2011) 

Pengaruh Tingkat 

Pendapatan Orang Tua 

dan Motivasi Belajar 
terhadap Minat 

Melanjutkan ke 

Perguruan Tinggi di 
SMK YPKK 2 Sleman 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan pada Tingkat 
Pendapatan Orang Tua terhadap 

Minat Melanjutkan Studi ke 

Perguruan Tinggi Program 
Keahlian Akuntansi SMK 

YPKK 2 Sleman yang 

ditunjukkan dengan nilai 
thitung sebesar 5,556 dan ttabel 

1,984 (thitung>ttabel) 

signifikansinya sebesar 0,05, 

selanjutnya Motivasi belajar 
terhadap Minat Melanjutkan 

Studi ke Perguruan Tinggi 

Program Keahlian Akuntansi 
SMK YPKK 2 Sleman yang 

ditunjukkan dengan nilai 

thitung sebesar 5,607 dan ttabel 

1,984 (thitung>ttabel) 
signifikansinya sebesar 0,05.  

8. Taufik 
Wibisono dan  

Yani Sri 
Mulyani (2018)  

Analisis Dampak 
Penggunaan Media 

Sosial Terhadap 

Prestasi Akademik 
Pelajar Tingkat Sekolah 

Menengah Pertama 

Negeri 6 Kota 
Tasikmalaya 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa nilai 

correlation coefisien (𝜌) adalah 

0,960 atau 96% dan sig 0.00 𝛼 

0.05. Hal ini menunjukkan 
bahwa terdapat pengaruh yang 

sangat kuat antara media sosial 

(facebook dan instagram) 
terhadap prestasi akademik 

siswa SMP Negeri 6 Kota 
Tasikmalaya. 

 

9. ella Vista 
Esther, A.A.T 

Tucunan, A.A 

Rumayar 
(Jurnal 

KESMAS, 

Volume 7 
Nomor 4) 

Hubungan Penggunaan 
Media Sosial Dengan 

Prestasi Akademik 

Pelajar Kelas Xi Di 
Sma Negeri 9 Manado 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan tidak terdapat 

hubungan yang signifikan dari 

masing-masing variabel yaitu 
penggunaan media sosial 

dengan prestasi akademik 

berdasarkan hasil analisis uji 

chi-square diperoleh nilai p= 
0,520 atau (p≥ 0,05). 

Tabel 6. Lanjutan 
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10. Lilis Nur 

Chotimah1 , 

Hety Mustika 
Ani1 , Joko 

Widodo (jurnal 

Pendidikan 
Ekonomi: Jurnal 

Ilmiah Ilmu 

Pendidikan, 
Ilmu Ekonomi, 

dan Ilmu Sosial 

ISSN 1907-

9990 | E-ISSN 
2548-7175 | 

Volume 11 
Nomor 1 (2017) 

Pengaruh Status Sosial 

Ekonomi Orang Tua 

Terhadap Prestasi 
Belajar Siswa (Studi 

Kasus Siswa Kelas Viii 

Smp Negeri 1 Jember 
Tahun Ajaran 
2016/2017) 

The results showed that there 

was a significant effect of 

variables economic social status 
of parents to student 

achievement (Case Study on 

The VIII / Eight Grade Students 
of SMP 1 Jember In 2016/2017 

Academic Years)., which can 

be seen from the magnitude of 
F = 268,491> Ftable 3,112 = 

with a significance level of F = 

0,000 < 0,05. The amount of 

the percentage of economic 
social status of parents to 

student achievement by 77.3%, 

while the remaining 22.7% 
influenced by other variables 

not examined in this study, 

such an interest, ingenuity, 

talent, intelligence, and others. 

11. Yuliyatun 
(2012) 

Pengaruh Lingkungan 

Sosial Dan Motivasi 

Belajar Terhadap 
Prestasi Belajar 

Ekonomi Pada Siswa 

Kelas Viii Mts Al 
Irsyad Ngawi 

Kesimpulan dari penelitian ini 

1) Hasil analisis regresi 

memperoleh persamaan garis 
regresi Y= 

31,490+0,575X1+0,702X2. 2) 

Ada pengaruh yang signifikan 
lingkungan sosial terhadap 

prestasi belajar ekonomi siswa 

kelas VIII MTs Al Irsyad 

Ngawi. Berdasarkan uji t 
diperoleh thitung > ttabel, yaitu 

7,053 > 1,986 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 
3) Ada pengaruh yang 

signifikan motivasi belajar 

terhadap prestasi belajar 
ekonomi pada siswa kelas VIII 
MTs Al Irsyad Ngawi. 

12. Indira 
Sandrawati F 
(2016 

Pengaruh Lingkungan 
Sosial Siswa Dan 

Kondisi Ekonomi 

Orangtua Terhadap 
Prestasi Belajar Siswa 

Di Smp Negeri 9 Kota 
Probolinggo 

Terdapat pengaruh yang 
signifikan kondisi ekonomi 

orangtua terhadap prestasi 

belajar siswa Kelas VII di SMP 
Negeri 9 Probolinggo, yang 

ditunjukkan dengan nilai 

probabilitas thitung sebesar 

0,025. Karena probabilitas 
thitung lebih kecil dari 0,05 (p 

< 0,05), maka hipotesis nihil 

ditolak, sedangkan hipotesis 
alternatif diterima. 

Tabel 6. Lanjutan 
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13. Faizatul 

Khoiriyyah, M. 

Ilyas Thohari, 
Ibnu Jazari 
(2019) 

Pengaruh Media Sosial 

Terhadap Prestasi 

Belajar Sisiwa Pada 
Mata Pelajaran Fiqih Di 

Madrasah Tsanawiyah 
Negeri 2 Kota Malang 

The data analysis technique 

used is descriptive analysis and 

statistical analysis which 
include validity test, reliability 

test and hypothesis test. Where 

the formula used for 
hyphothesis testing is simple 

linear regression analysis. The 

result of this study are that 
students use social media so 

well, there is no significant 

influence on student learning 

achievement, especially of 
Fiqih subject. 

14. Vica Dwiyanti 
(2020) 

Pengaruh Status Sosial 
Ekonomi Orang Tua, 

Gaya Hidup Dan 

Lingkungan Teman 

Sebaya Terhadap 
Perilaku Konsumsi 

Siswa Kelas Xi Sma 
Negeri 3 Prabumulih 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa terdapat pengaruh status 

sosial ekonomi orang tua, gaya 

hidup dan lingkungan teman 

sebaya terhadap perilaku 
konsumsi siswa kelas XI SMA 

Negeri 3 Prabumulih. Hal ini 

dibuktikan dengan Fhitung > 
Ftabel atau 14,140 > 2,68 dan 

nilai signifikansi  (sig.) < ɑ 

(0,05) atau 0,000 < 0,005. 

Koefisien determinasi (r2 ) 
diperoleh sebesar 0,268 yang 

artinya 26,8% perilaku 

konsumsi dipengaruhi oleh 
status sosial ekonomi orang tua, 

gaya hidup dan lingkungan 

teman sebaya dan sisanya 
73,2% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti 
dalam penelitian ini. 

15. Winda 

Marlyana 
(2020) 

Pengaruh Ipk, Status 

Sosial Ekonomi, Teman 

Sebaya, Dan Informasi 
Beasiswa S2 Terhadap 

Minat Studi S2 Pada 

Alumni Jurusan 

Pendidikan Ips Fkip 
Unila 

Berdasarkan pada hasil analisis 

diperoleh kesimpulan bahwa 

terdapat pengaruh secara 
individu antara IPK, status 

sosial ekonomi, teman sebaya, 

dan informasi beasiswa S2 

terhadap minat studi S2 pada 
alumni jurusan Pendidikan IPS 

FKIP Unila angkatan 2015. 

Sedangkan secara simultan juga 
terdapat pengaruh antara IPK, 

status sosial ekonomi, teman 

sebaya, dan informasi beasiswa 
S2 terhadap minat studi S2 

pada alumni jurusan Pendidikan 
IPS FKIP Unila angkatan 2015.  

Tabel lanjutan 
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2.3   Kerangka Pikir 

 

Prestasi akademik merupakan suatu ranah yang meliputi ranah kognitif, ranah 

afektif dan ranah psikomotor, semua ranah tersebut dapat menentukan 

perubahan perilaku yang terdapat pada peserta didik, namun ranah kognitif 

merupakan kemampuan yang selalu dituntut kepada peserta didik untuk 

dikuasai. Karena dengan menguasai tingkatan ini menjadi dasar bagi 

penguasaan ilmu pengetahuan. Pada proses pembelajaran prestasi akademik 

sangat di butuhkan untuk mengetahui pengetahuan yang dimiliki oleh peserta 

didik, yang mana prestasi akademik dapat di ketahui melalui tes yang di 

tentukan oleh tenaga pendidik atau guru. Dalam mengukur prestasi akademik 

dapat digunakan metode tes atau observasi (Santrock, 2009).  

Penelitian ini mengangkat masalah di Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Sosial dengan memiliki berbagai masalah sehingga bisa dijabarkan menjadi 

sebuah kerangka pikir penelitian yang meliputi dari berbagai masalah yang 

diteliti. Yang terdiri dari beberapa faktor yaitu : Faktor pertama adalah media 

sosial, diharapkan dengan adanya media sosial dapat menambah wawasan 

pengetahuan mahasiswa karena di media sosial terdapat banyak referensi 

bacaan yang baik untuk menambah ilmu pengetahuan. Namun penggunaan 

media sosial yang tidak tepat dapat mempengaruhi kualitas belajar mahasiswa 

baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Selain media sosial, faktor kedua 

lingkungan sosial juga dapat mempengaruhi naik atau turunya suatu prestasi 

akademik pada mahasiswa, hal itu dikarenakan linkungan sosial yang baik 

memungkinkan para mahasiswa untuk berinteraksi dengan baik dengan 

semua orang yang ada di lngkungan pendidikan, sehingga mahasiswa dapat 

mengikuti proses pembelajaran dengan baik (Suryaprekti dalam Nokwanti 

2013). 

Faktor yang terakhir adalah status ekonomi orang tua, penelitian yang 

dilakukan oleh Mahmud (2011) menunjukan bahwa “ status ekonomi orang 

tua pada sebuah keluarga berdampak pada prestasi akademik mahasiswa 

berbagai macam cara, dimana fasilitas yang diberikan oleh orang tua dapat 

membantu mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang baik”. Dengan 
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demikian dapat disimpulkan bahwa status ekonomi orang tua merupakan 

salah satu faktor penting dalam terwujudnya prestasi akademik yang baik 

pada mahasiswa. Dari penjabaran ketiga faktor tersebut sangat layak 

dijabarkan kedalam penelitian ini karena bersifat berkesinambungan dalam 

permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa di jurusan Ilmu Pendidikan 

Sosial, dari media sosial yang banyak digunakan kearah yang tidak positif 

serta lingkungan sosial yang kurang efektif dan juga status ekonomi orang tua 

yang membantu juga dalam prestasi akademik mahasiswa tersebut. 

Berdasarkan keterangan di atas, maka dugaan adanya pengaruh Media Sosial 

(X1), Lingkungan Sosial (X2), dan Status Ekonomi Orang Tua (X3), Terhadap 

Prestasi Akademik (Y), maka dapat digambarkan paradigma penelitian dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Paradigma Penelitian 

Status 

Ekonomi 

Orang Tua       

(X3) 

Prestasi 

Akademik (Y) 

Lingkungan 

Sosial (X2) 

 

 

Media Sosial 

(X1) 



43 

 

 

2.4  Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang bersifat sementara atau dugaan 

yang paling memungkinkan dan perlu dicari kebenarannya, sebagai dasar 

perumusan masalah yang bertujuan mengarahkan dan memberikan pedoman 

dalam pokok permasalahan serta tujuan penelitian. Berdasarkan latar 

belakang masalah, rumusan masalah dan tinjauan pustaka diatas, maka 

dihasilkan hipotesis sementara dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh media sosial Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan  P IPS Universitas 

Lampung. 

2. Ada pengaruh lingkungan sosial Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan P IPS Universitas 

Lampung. 

3. Ada pengaruh status ekonomi orang tua Terhadap Prestasi Akademik 

Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan P IPS 

Universitas Lampung. 

4. Ada pengaruh media social, lingkungan sosial, dan status ekonomi orang 

tua Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Jurusan P IPS Universitas Lampung. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1   Jenis dan Pendekatan Penelitian 

  

Suatu penelitian diperlukan dengan penggunaan metode yang bertujuan untuk 

menentukan data penelitian, menemukan serta mengembangkan pengetahuan, 

menguji kebenaran, dan menguji kebenaran dari pengetahuan sehingga 

memperoleh hasil yang diinginkan. Metode penelitian dikatakan sebagai cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan maksud dan kegunaan tertentu. Suatu 

metode penelitian merupakan metode kerja yang digunakan dalam penelitian, 

termasuk alat-alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan untuk 

mengumpulkan data serta bagaimana penelitian yang ada di lapangan.  

Penelitian ini menggunakan desain penelitan deskriptif verifikatif, dengan 

menggunakan metode pendekatan ex post facto dan survey. Penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan 

menginterpretasikan objek sesuai dengan realitanya. Menurut Sukardi (2008: 

157) tujuan penelitian verifikatif adalah untuk menentukan tingkat pengaruh 

variabel-variabel yang ada dalam suatu populasi.  

Menurut Suharsimi dalam Arikunto (2010: 17) penelitian ex-post facto 

merupakan model penelitian yang kejadiannya sudah terjadi sebelum 

penelitian dilakukan. Sedangkan pendekatan survey merupakan pendekatan 

yang dilakukan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang nyata, 

tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, contohnya 

yaitu dengan mengedarkan kuisioner, wawancara, observasi, dan lainnya 

(Sugiyono, 2016: 137). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

media sosial, lingkungan sosial, dan status ekonomi orang tua terhadap 

prestasi akademik mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Jurusan P IPS Universitas Lampung.  
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3.2  Populasi dan Sampel 

 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah suatu kumpulan dari suatu obyek atau subyek yang 

memiliki  karakteristik dan kualitas tertentu yang sudah ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya (Sugiono, 

2017:297). Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Angkatan 

2017 FKIP Jurusan P IPS Universitas Lampung yang berjumlah 248 

mahasisswa.  

Berdasarkan dalam penelitian pendahuluan dalam proses pengambilan 

data mahasiswa yang dapat digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

3mpat program study yang terdapat di jurusan P IPS FKIP Universitas 

Lampung, berikut data jumlah terdapat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 7. Data Jumlah Mahasiswa P IPS Angkatan 2017 FKIP  

Universitas Lampung 

Jurusan Jumlah Mahasiswa 

Ekonomi 67 

Geografi 63 

Sejarah 55 

PPKN 63 

Jumlah 248 

Sumber : Staff Administrasi Jurusan  

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa dalam penelitian 

memiliki jumlah populasi yang akan diteliti sebanyak 248 mahasiswa 

dengan rincian jurusan geografi sejumlah 63 mahasiswa, jurusan ppkn 63 

mahasiswa, jurusan sejarah 55 mahasiswa dan  jurusan ekonomi 67 

mahasiswa.  
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3.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian kecil dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

populasi dalam penelitian. Menurut Menurut (Sugiyono, 2013: 118) 

sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, waktu dan tenaga, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu. Penelitian ini menggunakan rumus 

T Yamane untuk menghitung besarnya sampel dari populasi, yaitu: 

𝑛 =
𝑁

𝑁. 𝑑2 + 1
 

Keterangan : 

n= Jumlah sampel 

N= Jumlah populasi 

d2=  Presisi yang ditetapkan 

(Sugiyono, 2009: 65) 

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 248 mahasiswa dan presisi yang 

ditetapkan atau tingkat signifikan 0,10, maka banyaknya sampel pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

n =  
248

(248)(0,10)2 + 1
= 71,2 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 71 

 

3.3 Teknik Sampling 

 

Pengambilan sampel pada penelitian digunakan dengan tujuan agar 

mempermudah dalam menganalisis data dan menghemat waktu penelitian, 

yang nantinya dari sampel itu akan mewakili populasi yang ada. Teknik 

pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan probability sampling 

dengan menggunakan simple random sampling. Dikatakan simple atau 

sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi itu dilakukan 
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secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada atau tidak memiliki kriteria 

tertentu ketika melakukan pengambilan sampel (Sugiyono, 2017: 45). 

 

3.4 Variabel Penelitian 

 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 

hal tersebut. Menurut Sugiyono (2012: 59) “variabel penelitian adalah atribut 

atau sifat atau nilai dari orang, objek, ataupun kegiatan yang mempunyai 

variasi yang tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya”. Jenis variabel dalam penelitian ini ada dua, 

yaitu:  

1. Variabel Independent 

Variabel eksogen adalah variabel yang mempengaruhi, yang menyebabkan 

timbulnya atau berubahnya variabel lain. Variabel eksogen dalam 

penelitian ini adalah Media Sosial (X1), Lingkungan Sosial (X2) dan Status 

ekonomi Orang Tua (X3).  

2. Variabel Dependent  

Variabel endogen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang 

lain. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah Prestasi Akademik (Y).  

 

3.5 Definisi Konseptual Variabel 

 

Definisi konseptual merupakan penjelasan dari variabel   masing-masing yang 

digunakan dalam penelitian 

3.5.1 Media Sosial (X1) 

Media sosial merupakan sebuah media online dengan para penggunanya 

yang bisa dengan mudah berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan isi 

meliputi blog, jejaring sosial dan wiki. Media sosial juga diartikan 

sebagai fitur berbasis website yang dapat membentuk jaringan serta 

memungkinkan orang untuk berinteraksi dalam sebuah komunitas. Pada 

media sosial kita dapat melakukan berbagai bentuk kegiatan, seperti 
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penambahan informasi, tempat mencari data-data, berinteraksi dengan 

orang lain, dan juga membuat ilmu pengetahuan seseorang lebih 

berkembang.  

 

3.5.2 Lingkungan sosial (X2) 

Lingkungan sosial adalah tempat untuk berinteraksi antar individu 

dengan individu lainnya dan dapat membentuk suatu pribadi serta dapat 

memengaruhi tingkah laku seseorang. Terdapat pengaruh positif dan 

negatif di dalam lingkungan sosial, tetapi itu semua sesuai dengan 

keadaan lingkungan sosial dimana seseorang itu berinteraksi. 

 

3.5.3 Status Ekonomi Orang Tua (X3) 

Status Ekonomi Orang Tua merupakan suatu keadaan orang tua yang 

dapat diukur dengan indikator tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, 

pemilikan barabg, pendapatan serta jabatan sosial. Apabila status 

ekonomi orang tua serta sarana dan prasarana belajar seseorang yang 

mencukupi maka dapat membantu dalam proses pembelajaran atau untuk 

meningkatkan prestasi-prestasi yang ada.  

 

3.5.4 Prestasi Akademik (Y) 

Prestasi akademik merupakan  suatu proses belajar yang dialami 

seseorang untuk menghasilkan suatu perubahan dalam bidang 

pengetahuan, penerapan, pemahaman, dan juga evaluasi. Prestasi 

akademik juga dikatakan sebagai istilah untuk menunjukkan suatu 

pencapaian tingkat keberhasilan mengenai suatu tujuan, karena suatu 

usaha belajar yang telah dilakukan oleh seseorang dengan maksimal. 
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3.6  Definisi Operasional Variabel 

 

Definisi operasional variabel berarti mendefinisikan secara operasional suatu 

konsep sehingga dapat diukur, dicapai dengan melihat pada dimensi tingkah 

laku atau properti yang ditunjukkan oleh konsep, dan mengkategorikan hal 

tersebut menjadi elemen yang dapat diamati dan dapat diukur. Berikut ini 

definisi operasional dalam penellitian ini. 

Tabel 8. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

No. Variabel Indikator Sub Indikator Skala 

1 Media Sosial 
(X1) 

1. Frekuensi Media 

Sosial 
(Feranita, 2017: 

68) 

1. Penggunaan 

media sosial 
2. Alasan 

menggunakan 

media sosial 
3. Media sosial 

sebagai 

komunikatif 
interaktif 

4. Sarana 

peningkatan  

belajar   

Interval 

dengan 
pendekatan 

semantic 
differential 

2 Lingkungan 
Sosial (X2) 

1. Faktor Sosial 

( Fauzi, 2009: 117) 

 
 

1. Kondisi Keluarga 

2. Peran dan status 

di masyarakat 
3. Pergaulan 

 

Interval 

dengan 

pendekatan 
semantic 

differential 

3 Status 
Ekonomi 

Orang Tua 

(X3) 

 

 

 

1. Tingkat Pendidikan  
2. Jenis Pekerjaan 

3. Penghasilan  

4. Fasilitas khusus 
dan barang 

berharga yang 

dimiliki 
( Basrowi, 2010) 

 

1. Pendidikan 
terakhir  ayah 

dan ibu 

2. Pekerjaan ayah 
dan ibu 

3. Golongan 

Penghasilan 

4. Kepemilikan 
rumah 

5. Kondisi rumah 

6. Fasilitas belajar 
7. Kendaraan 

Interval 
dengan 

pendekatan 

semantic 
differential  
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4 Prestasi 

Akademik 
(Y) 

1. Faktor dari dalam 

(fisiologi, psikologi) 

dan faktor dari luar 
(lingkungan, 
instrumental) 

( Purwanto, 2010) 

1. kondisi fisik 

2. kondisi panca 

indera 
3. bakat, minat, 

kecerdasan, 

mitivasi, 
kemampuan 

kognitif 

4. alam dan sosial, 
pengajar, sarana, 

fasilitas. 

Interval 

dengan 

pendekatan 
semantic 

differential 

 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang dibutuhkan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data-data (Sugiyono, 2016: 137). Pada penelitian ini 

teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu sebagai berikut. 

3.7.1 Wawancara (Interview) 

Penelitian ini menggunakan wawancara sebagai teknik untuk 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

menemukan permasalahan yang harus diteliti (Sugiyono, 2016 : 137). 

Teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti  yaitu dengan cara 

wawancara bebas terhadap mahasiswa  tanpa menggunakan pedoman 

wawancara yang tersusun secara sistematis. 

 

3.7.2 Kuisioner ( Angket ) 

Angket yang penulis susun ini merupakan angket berstruktur dengan 

jawaban terbatas. Penggunaan angket ini dimaksudkan untuk 

memudahkan responden dalam menjawab pertanyaan dengan singkat 

dan tepat. Angket diberikan kepada mahasiswa, untuk menjawab dan 

mengetahui apakah terdapat pengaruh dari media sosial, lingkungan 

sosial, dan status ekonomi orang tua terhadap prestasi akademik 

mahasiswa.Sasaran dari angket ini adalah Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial angkatan 2017. 
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3.7.3 Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2014: 240) Dokumentasi adalah mencari dan 

mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

tulisan, gambar, buku, majalah, agenda, notulen rapat dan sebagainya. 

Metode dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data berupa tulisan, 

gambar, buku, dan sebagainya. Dalam penelitian ini dokumentasi 

digunakan sebagai alat untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari 

media sosial, lingkungan sosial, dan status ekonomi orang tua terhadap 

prestasi akademik mahasiswa. 

 

3.8 Uji Persyaratan Instrumen 

 

Instrumen atau alat ukur penelitian merupakan sesuatu yang digunakan untuk 

memperoleh data penelitian yang dapat berupa pedoman observasi, kuisioner 

maupun wawancara. Dan pengumpulan data yang hasilnya baik akan 

digunakan dengan tujuan agar pengumpulan data bisa obyektif dan juga 

mampu menguji hipotesis penelitian yang ada. Ada dua syarat pokok untuk 

dapat dikatakan sebagai alat pengumpulan data yang baik, yaitu uji validitas 

dan reliabilitas. 

3.8.1 Uji Validitas Intrumen 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang 

hendak di ukur (Sugiyono, 2014: 121). Sebuah instrumen dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Untuk 

mengukur tingkat validitas instrument dapat menggunakan metode 

korelasi product moment dengan rumus sebagai berikut. 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 Σ 𝑋𝑌 − (Σ𝑋)(Σ𝑌)

√{𝑁 Σ 𝑋2 − (Σ𝑋)2 {𝑁 Σ𝑌2 − (Σ𝑌)2}
 

Keterangan:  

rxy = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

N  = Jumlah peserta tes (testee) 

∑xy = Total perkiraan skor item dan soal 
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∑x = Jumlah skor butir pernyataan  

∑y  = Jumlah Skor total 

∑x2  = Jumlah kuadrat skor butir pernyataan 

∑y2  = Jumlah kuadrat skor total 

Dengan Kriteria pengujian, jika rhitung > rtabel maka alat pengukuran tersebut 

valid, sebaliknya jika rhitung <rtabel maka alat pengukuran tersebut tidak valid 

dengan α = 0,05 dan dk = n yakni sampel yang diteliti (Rusman, 2018:54). 

Tabel 9. Hasil Uji Validitas Butir Pertanyaan Variabel  Media Sosial 

Item Pertanyaan rhitung rtabel Simpulan 

1 0,677 0,444 Valid 

2 0,655 0,444 Valid 

3 0,662 0,444 Valid 

4 0,672 0,444 Valid 

5 0,534 0,444 Valid 

6 0,677 0,444 Valid 

7 0,805 0,444 Valid 

8 0,534 0,444 Valid 

Sumber : Perhitungan SPSS tahun 2021 

Hasil korelasi antara masing-masing item pernyataan dengan skor total 

(bertanda bintang) menghasilkan rhitung kemudian dibandingkan dengan 

rtabel dalam penelitian ini adalah r(α)(n) = r(0,05)(20)=0,444. Dengan 

kreteria: 

1. Apabila rhitung> rtabel maka instrument valid, sebaliknya tidak  valid. 

2. Apabila probabilitas (sig)<0,05 maka istrumen valid, sebaliknya tidak 

valid. 

Tabel 10. Hasil Uji Validitas Butir Pertanyaan Variabel Lingkungan 

Sosial 

Item Pertanyaan rhitung rtabel Simpulan 

1 0,699 0,444 Valid 

2 0,501 0,444 Valid 

3 0,673 0,444 Valid 

4 0,699 0,444 Valid 

5 0,603 0,444 Valid 

6 0,673 0,444 Valid 

Sumber : Perhitungan SPSS tahun 2021 
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Hasil korelasi antara masing-masing item pernyataan dengan skor total 

(bertanda bintang) menghasilkan rhitung kemudian dibandingkan dengan 

rtabel dalam penelitian ini adalah r(α)(n) = r(0,05)(20)=0,444. Dengan 

kreteria: 

1. Apabila rhitung> rtabel maka instrument valid, sebaliknya tidak  valid. 

2. Apabila probabilitas (sig)<0,05 maka istrumen valid, sebaliknya tidak 

valid. 

Tabel 11. Hasil Uji Validitas Butir Pertanyaan Variabel  Status 

Ekonomi Orang Tua 

Item Pertanyaan rhitung rtabel Simpulan 

1 0,593 0,444 Valid 

2 0,600 0,444 Valid 

3 0,501 0,444 Valid 

4 0,485 0,444 Valid 

5 0,698 0,444 Valid 

6 0,484 0,444 Valid 

7 0,600 0,444 Valid 

Sumber : Perhitungan SPSS tahun 2021 

Hasil korelasi antara masing-masing item pernyataan dengan skor total 

(bertanda bintang) menghasilkan rhitung kemudian dibandingkan dengan 

rtabel dalam penelitian ini adalah r(α)(n) = r(0,05)(20)=0,444. Dengan 

kreteria: 

1. Apabila rhitung> rtabel maka instrument valid, sebaliknya tidak  valid. 

2. Apabila probabilitas (sig)<0,05 maka istrumen valid, sebaliknya tidak 

valid. 

Tabel 12. Hasil Uji Validitas Butir Pertanyaan Variabel  Prestasi 

Akademik 

Item Pertanyaan rhitung rtabel Simpulan 

1 0,915 0,444 Valid 

2 0,838 0,444 Valid 

3 0,843 0,444 Valid 

4 0,798 0,444 Valid 

5 0,836 0,444 Valid 

6 0,848 0,444 Valid 

7 0,508 0,444 Valid 

8 0,838 0,444 Valid 

Sumber : Perhitungan SPSS tahun 2021 
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Hasil korelasi antara masing-masing item pernyataan dengan skor total 

(bertanda bintang) menghasilkan rhitung kemudian dibandingkan dengan 

rtabel dalam penelitian ini adalah r(α)(n) = r(0,05)(20)=0,444. Dengan 

kreteria: 

1. Apabila rhitung> rtabel maka instrument valid, sebaliknya tidak  valid. 

2. Apabila probabilitas (sig)<0,05 maka istrumen valid, sebaliknya tidak 

valid. 

3.8.2 Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas merupakan suatu ukuran yang ada untuk menunjukan bahwa 

instrumen penelitian memiliki tingkat keandalan dan juga kepercayaan . 

Reliabilitas digunakan agar dapat menunjukkan sejauh mana alat ukur itu 

dapat digunakan atau bisa diandalkan dalam penelitian. Dalam penelitian 

ini uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach. Rumus yang 

digunakan ini dipakai apabila instrument angket memiliki alternative 

jawaban yang lebih dari 2 pilihan , yaitu ganda atau essay. Dapat 

dihitung dengan rumus berikut : 

𝑟𝑟𝑥 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1

Σ𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ) 

Keterangan:  

rrx  = reliabilitas Instrumen 

n  = banyaknya soal (item) 

Σ𝜎𝑏
2  = jumlah varians skor tiap-tiap butir soal 

𝜎𝑡
2  = varians total 

Selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan Alfa Cronbach dibandingkan 

dengan r dari table korelasi product moment, dengan criteria apabila rhitung 

> rtabel dengan tingkat signifikansi 0,05 maka instrument adalah reliabel 

dan sebaliknya apabila rhitung < rtabel dengan tingkat signifikansi 0,05 maka 

instrument tidak reliabel.  
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Tabel 13. Hasil Uji Reliabilitas Angket Media Sosial 

Koefisien r Reliabilitas 

0.8000 – 1.000 Sangat Tinggi 

0.6000 – 0.7999 Tinggi 

0.4000 – 0.5999 Sedang/Cukup 

0.2000 – 0.3999 Rendah 

0.0000 – 0.1999 Sangat Rendah 

Sumber : Rusman, 2015:42  

Berdasarkan perhitungan SPSS, berikut disajikan tabel hasil rekapitulasi 

uji realibilitas instrument pada 20 responden: 

Tabel 14. Rekapitulasi Reliabilitas Instrumen 

No. Variabel r hitung Hasil 

1 Media Sosial 0,849 Sangat Tinggi 

2 Lingkungan Sosial 0,798 Sangat Tinggi 

3 Status Ekonomi 

Orang Tua 

0,822 Sangat Tinggi 

4 Prestasi Akademik 0,869 Sangat Tinggi 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2021  

Berdasarkan hasil rekapitulasi diatas menunjukan bahwa semua variabel 

memiliki realibilitas yang sangat tinggi.  

 

3.9   Uji Persyaratan Analisis 

Untuk menggunakan alat analisis statistic parametric selain diperlukan data 

yang interval dan rasio juga diperlukan adanya persyaratan uji normalitas dan 

uji homogenitas. 

3.9.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas idigunakan iuntuk imengetahui iapakah iinstrument yang 

digunakan sebagai data yang berdistribusi normal atau tidak. Pada 

penelitian ini, uji normalitas yang dilakukan menggunakan statistik 

Kolmogorov Smirnov 

Dengan statistik uji yang digunakan sebagai berikut. 

D = max | F0 (Xi) – Sn (Xi) | ;i = 1, 2, 3, … 
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Dimana: 

F0 (Xi) = fungsi distribusi frekuensi kumulatif relative dari 

distribusi teoritis dalam kondisi H0 

Sn (Xi) = distribusi frekuensi kumulatif dari pengamatan sebanyak 

n.  

Apabila nilai signifikasi atau probabilitas <0,05 maka residual tidak 

memiliki distribusi normal untuk menguji normalitas distribusi data 

populasi diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H0 = data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 = data berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal 

Keputusan dapat idiambil idengan iberdasarkan inilai iKolmogorov 

Smirnov Z. jika KSZ ≤ Zα maka terima H0, demikian juga berlaku 

sebaliknya dalam perhitungan menggunakan software komputer 

keputusan atas hipotesis yang diajukan digunakan nilai signifikansi. 

Tolak H0 apabila nilai Signifikansi (Sig.) < 0,05 berarti idistribusi 

isampel itidak inormal dan terima H0 apabila nilai Signifikansi (Sig.) > 

0,05 berarti distribusi sampel normal (Rusman, 2015: 46) 

 

3.9.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data sampel yang 

diperoleh berasal dari populasi yang bervarians homogen atau tidak 

(Rusman, 2015: 46). Pada penelitian ini, uji homogenitas yang digunakan 

adalah Uji Levene iStatistic, idimana idinyatakan idata ihmogen iapabila 

nilai signifikansi leih besar dari nilai alpha yang digunakan yaitu 5% 

dengan rumus: 

W =
(𝑛 − 𝑘)

(𝑘 − 1)
.
∑ 𝑛1

𝑘
𝑖=1 =  (𝑧𝑖 − 𝑧)2 

Σ𝑖=1
𝑘  Σ𝑗=1

𝑛1 (𝑧𝑖𝑗 − 𝑧𝑖)2
 

Keterangan: 

n = jumlah observasi 
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k = banyaknya kelompok  

Zij = |𝑌𝑖𝑗 − 𝑌𝑖| 

𝑌𝑖 = rata-rata dari kelompok ke I  

𝑍𝑖 = rata-rata kelompok dari Zi 

Z = rata-rata menyeluruh (overall mean) dari Zij 

Rumusan Hipotesis : 

H0 = data populasi bervarians homogen 

H1 = data populasi bervarians tidak homogen 

Kriteria pengujiannya digunakan nilai signifikansi. Apabila 

menggunakan standar ini harus dibandingkan dengan standar alpha yang 

ditentukan sebelumnya, karena yang ditetapkan sebesar 0,05 (5%) maka 

kriterianya yaitu: 

1. Jika probabilitas (Sig.) > 0,05 maka H0 diterima.  

2. Jika probabilitas (Sig.) < 0,05 maka H0 ditolak (Rusman, 2015: 48).  

 

3.10 Uji Persyaratan Regresi Linier Ganda (Uji Asumsi Klasik) 

3.10.1 Uji Kelinieran Regresi 

Uji kelinieran regresi dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi 

yang akan digunakan dalam penelitian ini linier atau non linier. Dalam 

penelitian ini pengujian menggunakan Metode Ramsey Test dengan 

rumus sebagai berikut: 

𝐹 =
(𝑅𝑁𝑒𝑤

2 − 𝑅𝑂𝑙𝑑 
2 )/𝑚

(1 − 𝑅𝑁𝑒𝑤
2 )/ (𝑛 − 𝑘)

 

Rumusan Hipotesis : 

H0 = Model regresi berbentuk linier 

H1 = Model regresi berbentuk no linier 
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Dengan kriteria pengujian, apabila Fhitung < Ftabel dengan α = 0,05 dan dk 

pembilang = m dan dk penyebut = n-k maka H0 ditolak beararti model 

regresi adalah tidak linier. Sebaliknya apabila Fhitung > Ftabel dengan α = 

0,05 dan dk pembilang = m dan dk penyebut = n-k maka H0 diterima 

beararti model regresi adalah linier. 

 

3.10.2 Uji Multikolinieritas  

Uji Multikolinearitas adalah suatu bentuk pengujian dugaan atau asumsi 

yang tujuannya untuk membuktikan ada atau tidak hubungan yang 

linear diantara variable bebas satu dengan variable bebas lainnya. Di 

dalam analisis regresi linear berganda maka akan terdapat dua ataupun 

lebih variabel bebas yang diduga akan mempengaruhi variable 

terikatnya. Pendugaan yang ada tersebut akan dipertanggungjawabkan 

jika tidak terjadi adanya hubungan yang linear (multikolinearitas) di 

antara varaibel-variabel independen. Uji multikolinieritas bertujuan 

untuk menguji apakah didalam model regresi ditemukan adanya suatu 

korelasi antar variabel independen. Dikarenakan model regresi yang 

baik itu seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen 

dan jika terjadi hubungan yang linier (multikolinieritas) maka  

mengakibatkan : 

1. Tingkat ketelitian koefisien regresi sebagai penduga sangat rendah 

dengan demikian akan menjadi kurang tepat atau kurang akurat.  

2. Koefisien regresi serta ragamnya akan bersifat tidak stabil, sehingga 

mengakibatkan ada sedikit perubahan pada data yang akan 

menghasilkan  ragamnya berubah sangat berarti.  

3. Tidak dapat memisahkan pengaruh di setiap variabel independen secara 

individu terhadap variabel dependen 

(Sudarmanto, 2005: 137)  

𝑅𝑥𝑦 =
𝑛Σ𝑋𝑌 − Σ𝑋 Σ𝑌 

√𝑛Σ𝑋2 − (Σ𝑋)2 )(Σ𝑌2 − (Σ𝑌)2)
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Keterangan :  

r xy = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y  

X  = Skor butir soal  

Y  = Skor total   

N  =Jumlah sampel (Arikunto, 2009: 72).  

Rumusan hipotesis yaitu:  

Ho : tidak terdapat hubungan antar variabel independen 

Ha : terdapat hubungan antar variabel independen 

Kriteria pengujian sebagai berikut : 

1. Apabila koefisien signifikansi < α maka terjadi multikolinearitas di 

antara variabel independennya.  

2. Apabila rhitung < rtabel dengan dk = n dan α = 0,05 maka H0 ditolak 

sebaliknya jika rhitung > rtabel maka H0 diterima. 

 

3.10.3 Uji Autokorelasi 

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi 

diantara data pengamatan atau tidak. Adanya autokorelasi dapat 

mengakibatkan penaksir mempunyai varians minimum. Dalam 

penelitian ini menggunakan metode uji autokorelasi yaitu statistic 

Durbin-Watson. Tahap-tahap pengujian dengan uji Durbin Watson 

sebagaiberikut : 

a. Carilah nilai-nilai residu dengan OLS (Ordinary Least Square) dari 

persamaan yang akan di uji dan hitung statistic d dengan menggunakan 

persamaan 𝑑 =  Σ2
𝑡 (𝑢𝑡 − 𝑢𝑡−1)2 / Σ1

𝑡  𝑢𝑡
2 

b. Menentukan ukuran sampel dan jumlah variabel independent kemudian 

lihat table statistik Durbin-Watson untuk mendapatkan nilai-nilai kritis 

d yaitu nilai Durbin-Watson Upper, du dan nilai Durbin-Waston, d1 

Rumusan Hipotesis : 

H0 = Tidak terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan 

H1 = terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan 
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Dengan kriteria pengujian, apabila nilai statistic Durbin-Watson berada 

diantara angka 2 atau mendekati angka 2 dapat dinyatakan data 

pengamatan tersebut tidak memiliki autokorelasi. 

 

3.10.4 Uji Heteroskedatisitas  

Uji heteroskedastisitas ini digunakan untuk mengetahui apakah variasi 

residual absolute sama atau tidak sama untuk semua pengamatan. 

Pendekatan yang digunakan untuk mendeteksi atau tidaknya 

heteroskedastisitas yaitu rank korelasi dari spearman. Kriteria yang 

digunakan untuk menyatakan apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak 

menggunakan harga koefisien signifikansi dengan membandingkan tingkat 

alpha yang ditetapkan maka dapat dinyatakan tidak terjadi 

heteroskedastisitas diantara data pengamatan. Pengujian rank korelasi 

spearman didefinisikan sebagai berikut : 

𝑟𝑠 = 1 − 6 [
∑ 𝑑𝑖

2

𝑁 (𝑁2 − 1)
] 

Keterangan : 

𝑟𝑠 = koefisien korelasi spearman 

di  = perbedaan dalam rank yang diberikan kepada dua  

karakteristik yang  berbeda dari individu atau fenomena kei. 

N  = Banyaknya indvidu atau fenomena yang diberi rank. 

Dimana nilai rs adalah -1, r, 1. 

Rumusan hipotesis : 

H0 = Tidak ada hubungan yang sistematik antara variabel yang 

menjelaskan dan nilai mutlak dari residual.  

H1 = ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan dan 

nilai mutlak dari residual. 

Dengan Kriteria pengujian, jika nilai t yang dihitung melebihi nilai tkritis, 

kita bisa menerima hipotesis adanya heteroskedastisitas, kalau tidak dapat 

ditolak. Jika model resi meliputi lebih dari satu variabel X, rs, dapat 

dihitung antara ei dan tiap variabel X secara terpisah dan dapat diuji untuk 

tingkat penting secara statistic dengan pengujian t. 
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3.11 Pengujian Hipotesis  

 

Untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

dan juga untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel X dan variabel 

Y digunakan analisis regresi. Dalam penelitian ini uji hipotesis dilakukan 

dengan dua cara, yaitu dengan regresi linier sederhana dan regresi linier 

multipel. 

3.11.1 Uji Linier Sederhana 

Untuk menguji hipotesis pertama, kedua, dan ketiga, digunakan statistik 

t melalui regresi linear sederhana, dengan rumus: 

Ŷ = 𝑎 + 𝑏𝑋 

Nilai 𝑎 dan 𝑏 dicari dengan menggunakan rumus: 

𝑎 =
(ΣY)(ΣX) − (ΣX2)(ΣXY)

𝑛ΣX2 − (ΣX)2
 

𝑏 =
nΣXY − (ΣX)(ΣY)

𝑛ΣX2 − (ΣX)2
 

Keterangan: 

Ŷ  = subjek dalam variabel yang diprediksikan 

𝑎  = nilai intercept (konstanta) atau jika harga X = 0 

𝑏  = koefisien arah regresi penetu ramalan (prediksi) yang  

menunjukkan  nilai peningkatan atau penurunan variabel Y 

𝑋  = subjek pada variabel bebas yang memiliki nilai tertentu 

𝑌  = variabel terikat 

Dengan mengetahui taraf signifikasi digunakan uji t dengan rumus 

sebagai berikut: 

𝑡𝑜 =
𝑏

𝑠
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Keterangan: 

to = nilai teoritis observasi 

b = koefisien arah regresi 

s = standar deviasi 

Kriteria pengujian hipotesis 

a. Apabila to> tα, maka H0 ditolak yang menyatakan bahwa adanya 

pengaru. Sebaliknya, jika to < tα, maka H0 diterima yang menyatakan 

tidak ada pengaruh dengan α = 0.05 dan dk = (n-2). 

b. Apabila to< tα, maka H0  ditolak yang menyatakan bahwa ada pengaruh. 

Sebaliknya, jika to> tα, maka H0 diterima yang menyatakan tidak ada 

pengaruh dengan α = 0.05 dan dk (n-2) 

c. Apabila to< -t ,maka H0 ditolak yang menyatakan bahwa ada pengaruh. 

Sebaliknya, jika –t < to< t ,maka H0  diterima yang menyatakan bahwa 

tidak ada pengaruh dengan α = 0.05 dan dk (n-2) 

       (Sugiyono, 2014:180) 

 

3.11.2 Uji Linier Multiple 

Untuk hipotesis  menggunakan statistik F dengan model regresi linier 

multipel yaitu suatu model untuk menganalisis pengaruh variabel 

bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Berikut persamaannya 

Ŷ = 𝑎 +  𝑏1 𝑋1 + 𝑏2 𝑋2 + 𝑏3 𝑋3  

𝑎 = �̅� −  𝑏1 �̅�1 − 𝑏2 �̅�2 −  𝑏3�̅�3 

𝑏1 =  
(∑𝑥2

2)(∑𝑥1𝑦) − (∑𝑥1 𝑥2 )(∑𝑥2𝑦)

(∑𝑥1
2)(∑𝑥2

2) − (∑𝑥1 𝑥2 )²
 

𝑏2 =  
(∑𝑥1

2)(∑𝑥2𝑦) − (∑𝑥1 𝑥2 )(∑𝑥1𝑦)

(∑𝑥1
2)(∑𝑥2

2) − (∑𝑥1 𝑥2 )²
 

𝑏3 =  
(∑𝑥1

2)(∑𝑥2𝑦) − (∑𝑥1 𝑥2 )(∑𝑥1𝑦)

(∑𝑥1
2)(∑𝑥2

2) − (∑𝑥1 𝑥2 )²
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Keterangan: 

Ŷ  = nilai ramalan variabel 

𝑎  = nilai intercept (konstanta) 

𝑏1𝑏2𝑏3 = koefisien arah regresi 

𝑋1𝑋2𝑋3 = variabel bebas 

Kemudian dilanjutkan dengan uji F, dimana uji ini dilaksanakan dengan 

tujuan untuk mengetahui apakah variabel independen (X1, X2, dan X3) 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). 

Dalam mengetahui ada tidaknya pengaruh antara X1,X2,X3, terhadap Y, 

maka digunakan rumus sebagai berikut: 

𝐹 =  
𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔/𝑘

𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠/(𝑛 − 𝑘 − 1)
 

Kriteria pengujian hipotesis adalah tolak H0 jika Fhitung>Ftabel dan 

jika Ftabel>Fhitung dan diterima H0, dengan dk pembilang = K dan dk 

penyebut  = n-k-1 dengan α = 0,05. Sebaliknya, diterima jika 

Fhitung<Ftabel (Rusman, 2018: 88). 
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V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Simpulan 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis yang dilakukan maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh Media Sosial terhadap Prestasi Akademik. Media Sosial 

membuat mahasiswa akan senang dalam melaksanakan usaha yang 

ditekuni, maka dapat dikatakan Media Sosial memiliki pengaruh signifikan 

terhadap Prestasi Akademik. 

2. Ada pengaruh lingkungan Sosial   terhadap Prestasi Akademik. 

Lingkungan Sosial yang baik serta motivasinya akan membuat mahasiswa 

akan semangat belajar. Maka dapat dikatakan Lingkungan Sosial memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Prestasi Akademik. 

3. Ada pengaruh Status Ekonomi Orang Tua terhadap Pretasi Akademik. 

Status Ekonomi Orang Tua  akan berdampak yang baik jika mahasiswa 

Belajar yang giat sesuai dengan kemampuanya. Maka dapat dikatakan 

Status Ekonomi orang tua  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Prestasi Akademik. 

4. Ada pengaruh Media Sosial, Lingkungan Sosial dan Status Ekonomi orang 

tua terhadap Prestasi Akademik. 
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5.2   Saran  

 

Berdasarkan penelitian mengenai Media Sosial, Lingkungan Sosial dan Status 

ekonomi orang tua  terhadap Prestasi Akademik, maka penulis memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi mahasiswa harus bisa memanfaatkan media sosial untuk mencari 

informasi yang lebih banyak lagi mengenai kegunaan media sosial dalam 

hal meningkatkan prestasi akademik, karena sekarang serba teknologi 

bahkan kegiatan belajar mengajar pun dapat dilakukan secara online. 

Sehingga perlu adanya pengetahuan tentang penggunaan media sosial yang 

baik pada mahasiswa agar media sosial tersebut dapat bermanfaat untuk 

menunjang prestasi akademik. 

2. Bagi mahasiswa harus bisa membedakan yang mana lingkungan sosial 

yang tepat untuk mereka, karena dengan adanya lingkungan yang positif 

bagi mahasiswa dapat membuat mahasiswa tersebut termotivasi dalam hal 

positif dan membentuk karakter mahasiswa menjadi lebih baik. 

3. Bagi mahasiswa harus bisa meningkatkan pengetahuan bahwa status 

ekonomi orang tua bukanlah kendala bagi mahasiswa untuk meningkatkan 

prestasi akademik, karena sekarang ini sudah sangat banyak beasiswa yang 

disediakan. Sehingga mahasiswa tidak perlu memiliki rasa kurang percaya 

diri dalam hal bersaing untuk menunjang prestasi akademik.  

4. Bagi tenaga pendidikan khususnya dosen-dosen Jurusan P IPS FKIP 

Universitas Lampung diharapkan agar dapat memberikan motivasi kepada 

mahasiswa mengenai pentingnya memperoleh prestasi akademik yang baik 

di sela-sela saat pembelajaran kuliah berlangsung.  . 
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