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Abstrak: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode komparatif. Tujuan penelitian untuk 

mengetahui perbedaan motivasi berprestasi peserta didik dilihat dari status sosial ekonomi orang tua sampel terdiri dari 

128 peserta didik. Penelitian dilaksanakan di SDN Kedunghalang 1, Kedunghalang 2 dan Kedunghalang 3 Kecamatan 

Bogor Utara Kota Bogor kelas IV tahun pelajaran 2019/2020. Motivasi berprestasi peserta didik menggunakan kuisioner 
skala Likert dan data pokok peserta didik digunakan untuk mengetahui status sosial sosial ekonomi orang tua. Uji 

normalitas kedua sampel berdistribusi normal Lhitung ≤ Ltabel. Uji homogenitas Fhitung 0,9256≤ Ftabel 1,54 berarti populasi 

homogen. Uji kecenderungan motivasi berprestasi  menunjukkan peserta didik status sosial ekonomi tinggi berkategori 

sangat tinggi dan peserta didik status sosial ekonomi rendah berkategori tinggi. Hasil pengujian hipotesis thitung (6,3788) > 

ttabel (1,97897) dengan koefisien korelasi (rxy) 0,62486 berarti terdapat perbedaan kuat. Berdasarkan hasil penelitian 

disimpulkan perbedaan motivasi berprestasi peserta didik dilihat dari status sosial ekonomi orang tua diterima. 

 

Kata Kunci: Status Sosial Ekonomi, Motivasi Berprestasi, Kuantitatif 

 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan di sekolah pada dasarnya 

merupakan suatu proses kegiatan belajar dan mengajar 
dalam upaya untuk memberikan pengetahuan, 

keterampilan dan keahlian juga penanaman nilai-nilai 

moral serta etika yang baik pada peserta didik. Pada 

praktiknya, untuk mewujudkan semua itu diperlukan 

adanya suatu  dorongan dalam diri peserta didik untuk 

mencapai tujuan pembelajaran dan mendapat 

keberhasilan. Dorongan ini disebut dengan motivasi 

berprestasi. 

Fakta penelitian mengenai motivasi berprestasi 

tidak semua peserta didik memiliki motivasi 

berpresetasi yang tinggi, seperti penelitian yang 
dilakukan oleh Jenny M. Salamor tahun 2017 dimana 

dari 92 peserta didik terdapat 15 siswa memiliki skor 

motivasi berprestasi yang berada pada kategori sangat 

tinggi yaitu 16,30%, 47 siswa memiliki skor motivasi 

berprestasi yang berada pada kategori tinggi 51,09%, 29 

siswa memiliki skor motivasi berprestasi yang berada 

pada kategori sedang 31,52 %, dan 1 siswa yang 

memiliki skor motivasi berprestasi pada kategori rendah 

1,09% dan tidak ada siswa yang memiliki skor motivasi 

berprestasi sangat rendah 0%. 

Perbedaan motivasi yang terjadi dalam diri 

individu dapat terjadi karena faktor internal dan 
eksternal. Orang tua memiliki peran yang tidak hanya 

sebatas memberikan dorongan secara mental, namun 

orang tua juga ikut ambil andil secara finansial. 

Kemampuan orang tua menyediakan fasilitas penunjang 

kebutuhan peserta didik sangat dipengaruhi oleh status 

sosial ekonomi.  

Orang tua yang memiliki status sosial ekonomi 

tinggi akan lebih mudah memenuhi kebutuhan 

pendidikan, selain itu kesempatan peserta didik dalam 

mengembangkan pengetahuan juga kecakapannya akan 

lebih luas karena didukung oleh ekonomi orang tua. 

Adapun bagi orang tua peserta didik yang memiliki 

status sosial ekonomi rendah akan merasa bahwa 

kebutuhan pendidikan merupakan sesuatu yang sulit 

untuk dipenuhi karena keterbatasannya. Oleh karena itu, 

orang tua yang memiliki status sosial ekonomi rendah 

akan bekerja lebih keras meningkatkan 

perekonomiannya agar peserta didik dapat merasakan 

pendidikan yang lebih baik.  

Namun, data UNICEF tahun 2016 terdapat 2,5 

juta anak Indonesia yang tidak dapat menikmati 

pendidikan lanjutan yakni 600 ribu anak usia Sekolah 

Dasar dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah 
Pertama. Kemudian, Pusat Studi Kependudukan dan 

Kebijakan Universitas Gajah Mada di tahun yang sama 

melakukan penelitian dan menemukan data bahwa 

sebanyak 47,3% responden menjawab tidak bersekolah 

lagi karena masalah biaya, 31 % karena ingin 

membantu orang tua, serta 9,4% karena ingin 

melanjutkan pendidikan nonformal seperti pesantren 

dan kursus. 

Tidak semua peserta didik yang berasal dari 

keluarga berstatus sosial ekonomi tinggi memiliki 

motivasi berprestasi yang tinggi pula. Sebaliknya ada 
juga peserta didik dari keluarga status sosial ekonomi 

rendah banyak yang memiliki motivasi berprestasi 

tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 

Saiful Adib pada tahun 2016 yang berjudul “Hubungan 

Status Sosial Ekonomi Orang Tua Dengan Motivasi 

Berprestasi Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 

Gemuh Kabupaten Kendal” mendapati motivasi status 

sosial ekonomi peserta didik terdapat pada keadaan 

sangat kurang baik namun motivasi berprestasi sedang.  

Fakta yang terjadi di SD Negeri Kedunghalang 

1, Kedunghalang 2 dan Kedunghalang 3 sebagian 

peserta didik memiliki motivasi berprestasi yang masih 
rendah. Hal ini teridentifikasi dari penuturan wali kelas 

dan observasi yang dilakukan peneliti. Adapun indikasi 
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dari rendahnya motivasi berprestasi peserta didik yaitu: 

(1) Datang ke sekolah terlambat dan tidak mengerjakan 

pekerjaan rumah, (2) Saat pembelajaran berlangsung 

peserta didik terlihat kurang antusias dengan materi 

yang disampaikan peserta didik sibuk dengan 

kegiatannya sendiri (3) Pertanyaan guru kepada peserta 
didik hanya sedikit yang dapat dijawab. (4) Dalam 

menyelesaikan tugas peserta didik mengerjakannya 

dengan tidak sunguh-sungguh, mudah berputus asa dan 

tidak jarang mencontek pekerjaan temannya. 

Wawancara yang dilakukan bersama kepala 

sekolah dan wali kelas IV SDN Kedunghalang 1, 

Kedunghalang 2  dan Kedunghalang 3, pesertadidik 

yang berasal dari orang tua yang status sosial 

ekonominya berada pada kategori kurang baik lebih 

banyak mengalami permasalahan di sekolah. Kemudian 

melalui diskusi bersama peserta didik didapati suatu 

fakta yaitu masih adanya peserta didik yang walaupun 
status sosial ekonomi orang tuanya tinggi, dan 

mengikuti berbagai kegiatan tambahan namun membuat  

motivasi berprestasi menurun. Sementara itu, ada pula 

beberapa peserta didik yang sangat termotivasi untuk 

mencapai cita-citan ditengah keterbatasan fasilitas 

belajar yang diberikan orang tua.  

Beranjak dari uraian dan fenomena yang 

terjadi, peneliti memiliki ketertarikan untuk mengetahui 

perbedaan status sosial ekonomi orang tua terhadap 

motivasi berprestasi peserta didik. Oleh karena itu, 

peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Perbedaan 
Motivasi Berprestasi Peserta Didik Dilihat Dari Status 

Sosial Ekonomi Orang Tua Pada Peserta Didik Kelas 

IV Sekolah Dasar Negeri Kedunghalang 1, 

Kedunghalang 2 dan Kedunghalang 3 Kota Bogor 

Semester Ganjil 2019/2020”.  

Berdasarkan penjelasan latar belakang, dan 

pembatasan masalah maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kecenderungan 

motivasi berprestasi peserta didik kelas IV yang status 

sosial ekonomi tinggi di SDN Kedunghalang 1, 

Kedunghalang 2 dan Kedunghalang 3 Kota Bogor yang 

memiliki status sosial ekonomi tingggi? (2) Bagaimana 
kecenderungan motivasi berprestasi peserta didik kelas 

IV yang status sosial ekonominya rendah di SDN 

Kedunghalang 1, kedunghalang 2 dan Kedunghalang 3 

Kota Bogor yang memiliki status sosial ekonomi 

rendah? (3) Apakah terdapat perbedaan motivasi 

berprestasi peserta didik dilihat dari status sosial 

ekonomi orang tua pada kelas IV SDN Kedunghalang 1, 

Kedunghalang 2 dan Kedunghalang 3 Kota Bogor? 

Perubahan energi secara fisologis dan 

psikologis yang mampu membuat peserta didik 

melakukan kegiatan dalam usahanya mencapai suatu 
tujuan disebut dengan motivasi berprestasi. Pengertian 

ini seperti yang dikemukakan oleh  Iskandar (2012:184) 

dan Djali (2012:103) motivasi berprestasi adalah 

kondisi fisologis dan psikologis dalam diri ditandai 

dengan perubahan energi sehingga membuat peserta 

didik terdorong melakukan kegiatan guna mencapai 

tujuan. 

Motivasi tidak hanya berperan untuk mengarahkan 

perilaku ketujuan, namun memaksimalkan usaha dan 

energi yang menimbulkan suatu prakarsa juga 

kegigihan dalam menyelesaikan tugas. Latipah 

(2017:146) menjelaskan mengenai peranan motivasi 

berprestasi yaitu untuk: 1) Mengarahkan perilaku ke 
tujuan, 2) Meningkatkan usaha dan energi, 3) 

Meningkatkan prakarsa (inisiasi) dan kegigihan, 4) 

Mempengaruhi proses-proses kognitif, 6) Menentukan 

konsekuensi penguatan dan hukuman, 7) Meningkatkan 

performa. 

Setiap peserta didik memiliki nilai dan harapan 

terhadap apa yang dikerjakannya. Semakin besar 

harapan terhadap suatu objek dan nilai  maka semakin 

besar motivasi berprestasi peserta didik. Sehubungan 

dengan hal tersebut, Djali (2012:110), Salamor 

(2017:22) dan Kurniawati (2018:230) menyatakan 

bahwa motivasi berprestasi berasal dari individu 
(intern) seperti kemampuan, kebutuhan, minat serta 

harapan dan nilai sedangkan norma standar yang 

dicapai, situasi kompetisi, jenis tugas dan situasi yang 

menantang merupakan faktor lingkungan (ekternal) 

yang dapat mempengaruhi motivasi berprestasi.    

Peserta didik yang memiliki motivasi 

berprestasi akan mengetahui dengan baik cara 

menyusun strategi yang akan digunakan dalam 

mencapai tujuan sehingga memiliki karakteristik 

keunggulan. Pengertian ini dikemukakan oleh Djali 

(2012:109), Wahyudi (2015:80) dan Fauzi (2016:47) 
bahwa peserta didik yang memiliki motivasi berprestasi 

mempunyai karakteristik sebagai berikut :1) Menyukai 

situasi atau tugas yang menuntut tanggung jawab, 2) 

Memilih tujuan yang realistis, 3) Mencari situasi 

feedback atau umpan balik, 4) Senang bekerja sendiri 

dan bersaing untuk mengungguli prestasi diri sendiri 

atau orang lain, 5) Mampu menangguhkan pemuasan 

terhadap keingian, 6) Tidak tergugah untuk sekedar 

mendapat uang, status, atau keuntungan lainnya namun 

sebagai ukuran keberhasilan. 

Proses pembelajaran akan berhasil jika peserta 

didik mempunyai motivasi berprestasi. Namun, 
motivasi berprestasi tidak dapat berkembang dengan 

sendirinya. sehingga guru membangkitkan motivasi 

berprestasi peserta didik. Slavin (2011:124), Iskandar 

(2012:183) dan Prawira (2016:340) mengungkapkan 

bahwa cara meningkatkan motivasi berprestasi pada 

peserta didik yaitu: 1) Membangkitkan ketertarikan 

peserta didik, 2) Mempertahankan keingin tahuan, 3) 

Menggunakan cara penyajian yang menarik, 4) 

Membantu peserta didik menentukan sasaran sendiri, 5) 

Mengungkapkan harapan, 6) Memberikan umpan balik 

(feedback), 7) Meningkatkan nilai dan ketersediaan 
sarana dan motivasi, 8) Menimbulkan suasana 

kompetitif dalam lingkungan yang kondusif, 9) 

Memberikan contoh positif dan pembinaan kepribadian 

secara terus menerus, 10)  Memperhatikan latar 

belakang pengalaman peserta didik. 

Sintesis motivasi berprestasi peserta didik 

adalah dorongan kuat dalam diri peserta didik untuk 

mencapai keberhasilan yang sudah ditetapkan menjadi 
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tujuannya, motivasi berprestasi memiliki peran sangat 

besar dalam mengarahkan perilaku ke tujuan, 

meningkatkan usaha dan energi, prakarsa dan inisiasi, 

mempengaruhi kognitif, memberikan penguatan dan 

menghukum, meningkatkan performa serta terdapatnya 

standar keunggulan. 
Kemampuan orang tua dalam memenuhi 

kebutuhan tidak terlepas dari status sosial ekonomi. 

Status sosial ekonomi dapat dilihat melaui kemampuan 

orang tua dalam melakukan kegiatan ekonomi. 

Pengertian ini disampakan oleh Piem (2016:100), 

Wijayanto (2016:192) dan Pramika (2017:4) yang 

mengungkapkan bahwa status sosial ekonomi adalah 

kondisi individu atau masyarakat berdasarkan unsur-

unsur ekonomi yang tercermin pada pemikiran  atau 

penguasaan kekayaan, prestise dan kekuasaan ekonomi. 

Tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan, 

pendapatan, jumlah tanggungan orang tua menjadi 
faktor pemerolehan status sosial ekonomi orang tua. 

Senada dengan itu, Wijinto (2016:194) dan Ernawati 

(2017:232) mengemukakan bahwa Status sosial 

ekonomi orang tua dalam masyarakat dilihat dari faktor 

yang mempengaruhinya, yaitu: 1) Pendidikan, 2) 

Pekerjaan, 3) Pendapatan, 4) Jumlah tanggungan orang 

tua beserta pemenuhan kebutuhan, 5) Kepemilikan, 6) 

Jenis tempat tinggal seperti status rumah, kondisi fisik 

bangunan dan besarnya rumah yang ditempati. 

Perbedaan antara individu dalam lingkungan 

masyarakat masih terjadi sampai saat ini. Selama 
masyarakat masih menghargai sesuatu maka akan 

tumbuh lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat 

termasuk status sosial ekonomi. Menurut Jaya 

(2016:269) klasifikasi status sosial ekonomi menjadi 

dua golongan yaitu status sosial ekonomi tinggi dan 

status sosial ekonomi rendah. 

Luasnya lingkungan aktivitas yang didukung 

oleh kemampuan finansial dan perhatian orang tua 

tanpa terhimpit kebutuhan sehari-hari akan 

mempermudah peserta didik mengembangkan 

kecakapan. Hal ini senada dengan pendapat yang 

disampaikan oleh Ahmadi (2009:236) dan Gerungan 
(2010:196) bahwa perekonomian orang tua tinggi dapat 

memberikan lingkungan yang luas sehingga lebih 

mudah mendapat kesempatan dalam mengembangkan 

kecakapan, sebaliknya orang tua yang hidup dalam 

status sosial ekonomi serba cukup kurang mencurahkan 

perhatian mendalam pada pendidikan anaknya. 

Orang tua status sosial ekonomi tinggi memiliki 

kesempatan lebih baik dalam membantu perkembangan 

fisik dan mental peserta didik. Hal ini disampaikan oleh 

Jaya (2016:272) yang menyatakan bahwa peluang orang 

tua status sosial ekonomi tinggi dalam melakukan 
kegiatan bersama peserta didik dapat membantu orang 

tua dalam memahami emosional, mental, sosial, fisik, 

psikologis dan sebagian besar dari semua pertumbuhan 

kognitif atau perkembangan. 

 Mengengenalkan perbedaan yang ada termasuk 

status sosial ekonomi orang tua dapat membuat peserta 

didik saling memahami, merasakan dan menghargai. Idi 

(2016:128) mengungkapkan bahwa strategi 

pembelajaran terkait perbedaan status sosial ekonomi 

orang, yaitu: 1) Memberikan informasi, diskusi 

kelompok, hubungan pribadi mengenai perbedaan yang 

ada di lingkungan masyarakat dan keterkaitannya 

dengan peserta didik, 2) Menceritakan kelompok 

memberikan pengaruh terhadap kelompok lain dan 
keterkaitannya, 3) Menamakan nilai toleransi antar 

peserta didik, 4) Mengadakan interaksi sosial dengan 

peserta didik dari berbagai golongan status sosial 

ekonomi, 5) Teknik bermain peran dan sosiodrama, 6) 

Kegiatan ektrakurikuler yang melibatkan orang dari 

berbagai status sosial ekonomi. 

Sintesis status sosial ekonomi orang tua adalah 

kedudukan orang tua di lingkungan masyarakat 

berdasarkan kriteria kemampuan orang tua dalam 

memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang disertai 

dengan seperangkat hak beserta kewajiban dari 

pembawa status. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan merupakan 

kuantitatif melalui pendekatan studi komparatif. Data 

penelitian diperoleh dari cakupan sampel dari populasi 

peserta didik kelas IV Semester Ganjil Tahun Pelajaran 

Ganjil 2019/2020 di Sekolah Dasar Negeri 

Kedunghalang 1, Kedunghalang 2 dan Kedunghalang 3 

Kelurahan Kedunghalang Kecamatan Bogor Utara Kota 

Bogor. Populasi penelitian terdiri dari 190 peserta didik 

sedangkan sampel penelitian terdiri dari 128 peserta 

didik dengan distribusi kelompok sampel pada tabel 1. : 

Tabel 1 Distribusi Kelompok Sampel 
 

 Instrumen berupa angket (kuesioner) digunakan 

untuk mengumpulkan data motivasi berprestasi peserta 

didik yang disusun menggunakan skala Likert. Status 

sosial ekonomi orang tua diperoleh melalui data pokok 

peserta didik yang didapat dari sekolah. Teknik analisis 

data dilakukan melalui analis statistik deskriptif dan uji 

prasyarat analisis. Kecenderungan motivasi berprestasi 

peserta didik menggunakan kategori yang terdapat pada 

tabel 2 berikut: 

 
Tabel 2 Kategori Kecenderungan Motivasi Berprestasi 

Peserta Didik 

 

 
 

 

No Kelompok Jumlah Sampel 

1 Status Sosial Ekonomi Tinggi 64 Peserta Didik 

2 Status Sosial Ekonomi Rendah 64 Peserta Didik 

Jumlah 128 Peserta Didik 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi data hasil penelitian dikelompokkan 

menjadi dua bagian yaitu motivasi berprestasi peserta 

didik status sosial ekonomi orang tua tinggi dan 

motivasi berprestasi peserta didik dengan status sosial 

ekonomi orang tua rendah. Hasil penelitian berupa 

deskripsi statistik dapat dilihat pada tabel 3 berikut : 

Tabel 3 Data Statistik Hasil Penelitian Motivasi 
Berprestasi Peserta Didik Dilihat Dari Status Sosial 

Ekonomi Orang Tua 

No. Unsur Statistik 

Motivasi 

Berprestasi 

Nilai 𝑌1 

Status Sosial 

Ekonomi 

Orang Tua 

Tinggi 

Nilai 𝑌2 

Status Sosial 

Ekonomi 

Orang Tua 

Rendah 

1. Banyak 

Responden 

64 64 

2. Total Skor 14672 13326 

3. Skor Tertinggi 254 236 

 4. Skor Terendah 178 146 

5. Rentang Skor 76 90 

6. Rata-Rata 

(Mean) 

229,5781 208,0625 

7. Median 233 225 

8. Modus 243 218 

9. Varians 349,048 377,094 
10. Standar Deviasi 18,683 19,419 

11. Jarak Kelas 11 13 

12. Banyak Kelas 

Interval 

7 7 

 

Data pada tabel 3 dapat dijelaskan bahwa motivasi 

berprestasi peserta didik dengan status sosial ekonomi 

orang tua tinggi (𝑌1) memiliki skor total sebesar 14672; 

diperoleh hasil: skor tertinggi 254 dan skor terendah 

178, nilai rata-rata 229,5781, nilai median 233, modus 

243, varians sampel 349,048 dan standar deviasi 
18,683. Motivasi berprestasi peserta didik dengan status 

sosial ekonomi orang tua rendah (𝑌2) memiliki skor 

total 13326; diperoleh hasil sebagai berikut: skor 

tertinggi 236 dan skor terendah 146; nilai rata-rata 

208,0625; nilai median 225; modus 218; varians sampel 

377,094 dan standar deviasi 19,419. 

Terkait dengan gambaran data yang telah disampaikan 

di atas, dapat dituangkan ke dalam histogram sebagai 

berikut: 

 

Gmbar 1 Diagram Histogram Data Penelitian Motivasi 

Berprestasi Pesrta didik Status Sosial Ekonomi Orang 

Tua Tinggi. 

Diagram histogram di atas menunjukkan 

bahwa skor peserta didik dengan status sosial ekonomi 

orang tua tinggi diketahui bahwa frekuensi tertinggi 

pada kelas interval 233-243 sebanyak 18 peserta didik 

(28,1%), sedangkan skor frekuensi terendah berada 

pada kelas interval 178-188 dan 189-199 yang 

menunjukkan kedua rentang tersebut memiliki frekuensi 

sebanyak 2 peserta didik (3,1%).   

Tabel 4 Distribusi Kecenderungan Motivasi Berprestasi 

Peserta Didik Status Sosial Ekonomi Orang Tua Tinggi 

 

Data pada tabel 4 menunjukkan bahwa dari 64 

responden terdapat 43 peserta didik atau 67,2% yang 

memiliki kecenderung motivasi berprestasi sangat 

tinggi, 17 peserta didik atau 26,6% memiliki 

kecenderungan tinggi, 4 peserta didik atau 6,2% 

memiliki kecenderungan sedang, 0 peserta didik atau 

0% memiliki kecenderungan rendah dan 0 peserta didik 

atau 0% memiliki kecenderungan sangat rendah. 

Distribusi kecenderungan motivasi berprestasi peserta 
didik status sosial ekonomi orang tua tinggi dapat 

dilihat pada gambar  grafik 2 berikut: 

 

 
Gambar 2 Grafik Kecenderungan Motivasi 

Berprestasi Peserta Didik Status Sosial 

Ekonomi Tinggi 
 

Dari data kecenderungan tersebut, kesimpulan 

motivasi berprestasi peserta didik kelompok status 

sosial ekonomi orang tua tinggi berada pada kategori 

sangat tinggi yaitu sebanyak 43 peserta didik atau 

67,3% skor lebih dari 216. 
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Gambar 3 Diagram Histogram Data Penelitan Motivasi 

Berprestasi Peserta Didik Status Sosial 

Ekonomi Orang Tua Rendah   
   

Diagram histogram di atas menunjukkan 

bahwa skor peserta didik dengan status sosial ekonomi 

orang tua rendah frekuensi tertinggi berada pada kelas 

interval 211-223 sebanyak 24 peserta didik (37,5%) 

sedangkan frekuensi terendah berada pada kelas interval 

146-158 dan 159-171 yang menunjukkan kedua rentang 

tersebut memiliki frekuensi sebanyak 1 peserta didik 

(1,6%). 

Tabel 5 Distribusi Kecenderungan Motivasi Berprestasi  

Peserta Didik Status Sosial Ekonomi Orang Tua 

Rendah 

 

Data pada tabel 5 menunjukkan bahwa dari 64 

responden terdapat 20 peserta didik atau 31,3 % yang 

memiliki kecenderung motivasi berprestasi sangat 

tinggi, 34 peserta didik atau 53,1% memiliki 

kecenderungan tinggi, 10 peserta didik atau 15,6% 

memiliki kecenderungan sedang, 0 peserta didik atau 

0% memiliki kecenderungan rendah dan 0 peserta didik 

atau 0% memiliki kecenderungan sangat rendah. Data 

tersebut dapat dilihat dalam gambar grafik 4 berikut: 

 

 
Gambar 4 Grafik Kecenderungan Motivasi Berprestasi Peserta Didik 

Status SosialEkonomi Rendah 

Dari data kecenderungan, maka kesimpulan 

motivasi berprestasi peserta didik kelompok status 

sosial ekonomi orang tua rendah berada pada kategori 

tinggi yaitu sebanyak 34 peserta didik atau 53,1% 

memiliki skor antara 180 sampai 216. 

Uji hipotesis dengan teknik uji t untuk 
mengetahui perbedaan motivasi berprestasi peserta 

didik.  Sebelumya dilakukan uji prasyarat hipotesis 

dengan hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 6 Rangkuman Uji Normalitas 

No Kelompok 
Lhitun

g 
Ltabel 

Kesim

pulan 

1 Peserta didik status sosial 

ekonomi orang tua tinggi 

0,08

5 

0,11

1 

Normal 
2 Peserta didik status sosial 

ekonomi orang tua rendah 

0,09

3 

0,11

1 

Syarat Normal Lhitung < Ltabel 

 

Berdasarkan uji normalitas dengan Liliefors 

kelompok peserta didik status sosial ekonomi orang tua 

tinggi diperoleh Lhitung = 0,085 < Ltabel = 0,111dan 

kelompok peserta didik status sosial ekonomi orang tua 

rendah dengan Lhitung = 0,093<Ltabel = 0,111 maka kedua 
kelompok berdistribusi normal. 

Tabel 7 Homogenitas Motivasi Berprestasi Peserta 

Didik Status Sosial Ekonomi Tinggi dan Status Sosial 

Ekonomi Rendah 

  

Berdasarkan uji homogenitas dengan Fisher 

Fhitung 0,9256< Ftabel 1,54, maka kedua sampel berasal 

dari populasi homogen. Hasil uji hipotesis disajikan 

dalam tabel 8 sebagai berikut: 

Tabel 8 Hasil Uji t Motivasi Berprestasi Peserta Didik 

Kelompok Status Sosial Ekonomi Orang Tua Tinggi 
dan Kelompok Status Sosial Ekonomi Rendah 

 
Dari data tersebut diperoleh ttabel pada taraf 

signifikan sebesar 𝑎/2 = 0,05/2 = 0,025 sebesar 

1,97897. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan 

pengujian dua arah maka kriteria pengujian adalah H0 

ditolak apabila −1,97897 ≥ 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 1,97897. Oleh 

karena thitung ≥ ttabel (6,3788≥ 1,97897), maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan motivasi 

berprestasi peserta didik dilihat dari status sosial 

ekonomi orang tua. Berikut kurva penolakan dan 

penerimaan H0. 
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Tinggi 
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3. 144 <x<180 10 15,6 Sedang 

4. 108 <x<144 0 0 Rendah 

5. x<108 0 0 Sangat 

Rendah 
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Gambar 5 Kurva penolakan dan penerimaan 

H0 kelompok status sosial ekonomi 

tinggi dan status sosial ekonomi rendah. 

 

Berdasarkan nilai koefisien korelasi (rxy) antara 
motivasi berprestasi kedua kelompok maka hasilnya 

adalah 0,62486 yang menunjukkan tingkat perbedaan 

berada pada kategori kuat. 

 

Pembahasan Penelitian 

Berdasakan hasil pengujian prasyarat analis 

pada uji normalitas menggunakan uji Liliefors didapat 

hasil sampel berdistribusi normal. Pengujian 

homogenitas dengan menggunakan uji Fisher 

menunjukkan bahwa varian bersifat homogen. 

Kecenderungan motivasi berprestasi sangat 

tinggi pada peserta didik status sosial ekonomi tinggi 
dapat terjadi karena terpenuhinya sarana dan prasarana 

yang menunjang kegiatan belajar serta pengawasan dari 

orang tua seperti yang disampaikan oleh Astuti 

(2016:74) bahwa arahan serta pengawasan dari orang 

tua membuat peserta didik lebih bertanggung jawab 

terhadap kegiatan belajar dan ketersediaan sarana 

prasarana dalam menunjang proses pembelajaran akan 

membantu  penyerapan informasi. 

Kecenderungan motivasi berprestasi tinggi pada 

peserta didik dengan status sosial ekonomi rendah dapat 

terjadi karena adanya keinginan  mencapai kesuksan. 
Hendrawan (2015:58) dan Cruickshank (2014:51) 

menyampaikan bahwa peserta didik yang melalui 

kesulitan karena status sosial ekonomi orang tua rendah 

dapat memiliki kesuksesan karena adanya cambukan 

dalam diri dan budaya keluarga yang melahirkan sikap 

kesuksesan datang dari kerja keras. 

Pengujian hipotesis menggunakan uji t dan 

diperoleh thitung = 6,3788 dengan derajat keabsahan 

(128-2=126) maka ttabel pada taraf signifikasi 𝑎/2 = 

0,05 /2 = 0,025 yaitu 1,97897. Sehingga hasil thitung 

6,3788 > 1,97897 berarti terdapat perbedaan yang 
signifikan pada motivasi berprestasi peserta didik 

dilihat dari status sosial ekonomi orang tua dengan 

tingkat perbedaan pada kategori kuat yaitu 0,62486. 

Perbedaan skor motivasi berprestasi pada kedua 

kelompok terjadi karena status sosial ekonomi orang tua 

peserta didik. Ahmadi (2009:236) dan Gerungan 

(2010:196) menyatakan bahwa perekonomian orang tua 

tinggi dapat memberikan lingkungan yang luas 

sehingga lebih mudah mendapat kesempatan dalam 

mengembangkan kecakapan, sebaliknya orang tua yang 

hidup dalam status sosial ekonomi serba cukup kurang 

mencurahkan perhatian pada pendidikan anaknya. 

Kemudian Susanto (2018:40) menyatakan cara orang 

tua mengasuh anak, hubungan antara anak dengan 

orang tua, agama dan kelas sosial berpengaruh terhadap 

motivasi berprestasi peserta didik. 
Adapun hasil penelitan relevan yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Astuti mahasiswa Sekolah Tinggi 

Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada Palembang tahun 

2017 dengan judul “Perbedaan Motivasi Berprestasi 

Siswa Kelas IV, V dan VI Sekolah Dasar” mendapatkan 

hasil nilai Fhitung 4,985 dan Ftabel 3,154 yang berarti 

bahwa terdapat perbedaan motivasi berprestasi pada 

siswa di kelas IV, V dan VI Sekolah Dasar. 

Penelitian Devvy Lutviasari mahasiswa 

Universitas Negeri Semarang tahun 2016 dengan judul 

“Perbedaan Motivasi Berprestasi Antara Siswa Reguler 

Dengan Siswa Program Keluarga Harapan (PKH)”. 
Populasi adalah 27 Sekolah Dasar Negeri Kecamatan 

Boja dan sampel 60 siswa reguler dan 60 siswa PKH. 

Hasil penelitian menunjukkan angka signifikan sebesar 

0,618. Dengan hasil uji t motivasi berprestasi diperoleh 

harga thitung= 9,042 > ttabel = 1,980. Jadi hasil penelitian 

ini adalah terdapat perbedaan motivasi berprestasi 

antara siswa reguler dengan siswa PKH. 

Selanjutnya penelitian oleh Agustinus Sugeng 

Widodo mahasiswa Univeristas Muhammadiyah 

Ponorogo dengan judul “Harga Diri dan Interaksi Sosial 

Ditinjau Dari Status Sosial Ekonomi Orang Tua”. Hasil 
penelitian Fhitung 6,187 pada p = 0,015 (p<0,05) berarti 

terdapat perbedaan harga diri siswa berdasarkan status 

sosial ekonomi orang tua dan Fhitung 26,175 yang 

menunjukkan ada perbedaan interaksi sosial 

berdasarkan status sosial ekonomi orang tua. 

Kemudian Andia Kusuma Damayanti dan 

Rachamawati Mahasiswa Universitas Wisnuwardhana 

Malang dengan judul “Kesiapan Anak Masuk Sekolah 

Dasar Ditinjau Dari Dukungan Orang Tua dan Motivasi 

Belajar”. Hasil penelitian F = 41.639; p <0,01 berarti 

terdapat perbedaan kesiapan anak ditinjau dari 

dukungaan orang tua dan motivasi belajar. 
Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Desi 

Eka Pratiwi dengan judul “Pengaruh Status Sosial 

Ekonomi dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi 

Belajar Siswa Kelas V SDN Tambaksari Surabaya” dari 

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya mendapat Rhitung 

> Rtabel (0,543 > 0,254) pada variabel status sosial 

ekonomi  dan motivasi belajar secara bersama memberi 

pengaruh terhadap prestasi belajar. 

Berdasarkan uraian dan kelima hasil penelitian 

relevan, maka penelitian ini menunjukkan bahwa 

terdapatnya perbedaan motivasi berprestasi peserta 
didik dilihat dari status sosial ekonomi orang tua dapat 

diterima. 

 
IV. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengolahan data hasil penelitian 

hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat 

disimpulkan bahwa:1) Peserta didik status sosial 

ekonomi orang tua tinggi memiliki kecenderungan 

Daerah 

Penerimaan H0 

                     −1,97897          0         1,97897 

Daerah 
Penolakan H0 

6,3788 
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motivasi berprestasi pada kategori sangat tinggi yaitu 

67,2% peserta didik memiliki skor lebih dari 216. 2) 

Peserta didik status sosial ekonomi orang tua rendah 

memiliki kecenderugan motivasi berprestasi pada 

kategori tinggi yaitu 53,1% peserta didik memiliki skor 

antara 180 sampai 216. 3) Terdapat perbedaan motivasi 
berprestasi peserta didik dilihat dari status sosial 

ekonomi orang tua. Hal ini ditunjukkan dari hasil 

perhitungan uji t yaitu ttabel 6,3788 > ttabel(0,025) 1,97897 

dengan koefisien korelasi sebesar 0,62486 dalam 

kategori kuat.  

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan 

maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut: 1) 

Bagi guru sebaiknya bisa lebih memperhatikan kondisi 

peserta didik dan memberikan motivasi bagi peserta 

didik melalui proses  pembelajaran yang aktif, kreatif, 

inovatif dan menyenangkan serta dapat 

mengembangkan keahlian berpikir pesera didik. 
Sehingga dapat memacu motivasi berprestasi peserta 

didik. 2) Bagi peserta didik diharapakan dapat 

meningkatkan maupun memepertahankan motivasi 

berprestasi yang terdapat dalam diri. Mengingat 

motivasi berprestasi sangatlah penting yaitu sebagai 

pendorong dalam melakukan kegiatan, dengan adanya 

motivasi berprestasi yang tinggi maka dapat membantu 

peserta didik mencapai tujuan baik keberhasilan 

akademis maupun non akademis. 3) Bagi orang tua 

hendaknya memberikan perhatian lebih kepada peserta 

didik dengan cara melakukan komunikasi yang intens 
mengenai perkembangan belajar peserta didik di 

sekolah, memberikan semangat dan memperhatikan 

kebutuhan pendidikan peserta didik. 4) Bagi sekolah 

hendaknya dapat menciptakan kondisi lingkungan 

kondusif dan menyediakan fasilitas berupa sarana 

prasarana yang memadai agar dapat meningkatkan 

motivasi berprestasi peserta didik. 5) Bagi peneliti lain 

peneliti menyarankan peneliti selanjutnya yang tertarik 

dengan topik ini mampu melihat lebih mendalam 

mengenai dampak yang ditimbulkan dari motivasi 

berprestasi dan status sosial ekonomi orang tua. 

Dampak tersebut dapat berupa nilai akademis seperti 
hasil belajar. Sehingga didapatkan judul yang 

disarankan untuk penelitian selanjutnya yaitu : 

“Perbedaan Motivasi Berprestasi Peserta Didik Dilihat 

Dari Status Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Hasil 

Belajar Peserta Didik” dan “Perbedaan Motivasi 

Berprestasi Peserta Didik Dilihat Dari Pekerjaan Orang 

Tua”. 
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