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ABSTRAKSI 

 

 

Keluarga merupakan lembaga sosial pertama yang dikenal oleh anak dan dalam keluarga ini 

dapat ditanamkan sikap-sikap yang dapat mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya. 

Keluarga bertanggung jawab menyediakan dana untuk kebutuhan pendidikan anak. Keluarga 

(orang tua) yang keadaan ekonominya tinggi tidak akan banyak mengalami kesulitan dalam 

memenuhi kebutuhan sekolah anak, berbeda dengan orang tua yang keadaan sosial ekonominya 

rendah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah gambaran 

tentang keadaan ekonomi orang tua siswa kelas IX SMP N 1 Gondang Kabupaten Bojonegoro, 

Bagaimanakah profil prestasi siswa kelas IX SMPN 1 Gondang dalam bidang studi PKn dan 

Bagaimanakah hubungan kondisi ekonomi orang tua/wali murid terhadap prestasi belajar siswa 

dalam pelajaran PKn.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang tua siswa kelas IX SMPN 1 Gondang tahun 

pelajaran 2009/2010 yang terdiri dari dari 5 kelas dengan jumlah 193 orang tua siswa. Besarnya 

sampel dalam penelitian ini adalah 66 siswa dan teknik pengambilan sampelnya menggunakan 

simple Random Sampling, yaitu pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak tanpa 

memperhatikan strata ( tingkatan ) dalam anggota populasi tersebut. Variabel dalam penelitian 

ini terdiri dari satu variabel bebas (kondisi ekonomi orang tua) dan satu variabel terikat (Prestasi 

belajar PKn).  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 72,72% responden memiliki kondisi ekonomi 

orang tua yang tergolong tinggi (baik). Pengaruh antara kondisi ekonomi orang tua siswa SMPN 

1 Gondang terhadap prestasi belajar PKn sebesar sebesar 52.06%. Uji hipotesis dengan tingkat 

kesalahan 5% dan dk = 66 – 2 diperoleh ttabel = 1,671. Dan nilai thitung diperoleh = 8.36. 

Ketentuannya bila thitung lebih kecil dari ttabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. Tetapi 

sebaliknya bila thitung lebih besar dari ttabel maka Ha diterima. Atas dasar pertimbangan 

tersebut, maka sebagai hasil pengujian hipotesis di dapatkan nilai thitung lebih besar dari nilai 

ttabel. Dengan demikian hipotesis alternatif (Ha) diterima ” Ada hubungan yang siginfikan 

antara kondisi ekonomi orang tua wali murid terhadap prestasi belajar PKn siswa kelas IX 

SMPN 1 Gondang, Bojonegoro”.  

Saran yang dapat diberikan yaitu karena adanya hubungan antara kondisi ekonomi orang tua 

dengan prestasi belajar anaknya, maka bagi orang tua yang kondisi ekonominya rendah atau 

kurang mampu dalam hal ini tingkat pendapatannya agar berusaha untuk meningkatkan 

pendapatannya dengan mencari pekerjaan tambahan. Bagi siswa yang berprestasi dan orang 

tuanya kurang mampu diharapkan sekolah dapat memberikan beasiswa atau program orang tua 

asuh atau orang tua angkat yang bersedia membantu memenuhi biaya pendidikannya. 



 


