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ABSTRAK 

RISMA, 2018, Pengaruh Latar Belakang Ekonomi Orang Tua Siswa Terhadap 

Motivasi Belajar Siswa kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama Negeri 

20 Banjarmasin, Skripsi, Jurusan Kependidikan Islam/Bimbingan 

Konseling Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.Pembimbing: (I) 

Drs.Abdul Hayat, M.Pd. (II) Nurul Rahmi, M.Pd. 

Kata Kunci: Ekonomi Orang Tua, Motivasi Belajar 

 Penelitian ini dilaksanakan sesuai fakta yang ada di SMP Negeri 20 

Banjarmasin yang menunjukkan adanya siswa terlihat kurang adanya 

motivasi dalam belajar sehingga tidak memadai untuk menumbuhkan 

semangat anak dalam belajar itu sangat kurang. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui adakah pengaruh latar belakang ekonomi orang tua 

terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII di sekolah menengah pertama 

negeri 20 banjarmasin. 

 Rumusan masalah penelitian ini yaitu adakah Pengaruh Latar Belakang 

Ekonomi Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Siswa VIII di SMP Negeri 

20 Banjarmasin. Jenis penelitian ialah penelitian lapangan (Field Research) 

dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah Siswa Kelas VIII 

di SMP Negeri 20 Banjarmasin. Teknik pengambilan sampel yaitu 

Purposive Random Sampling dengan sampel sebanyak 114 orang dari kelas 

VIII. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner sedangkan teknik analisis 

data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Metode 

pengumpulan data yang digunakan yaitu angket ekonomi orang tua dan 

motivasi belajar, wawancara, observasi, dan dokumenter. Teknik analisis 

data menggunakan analisis deskriptif persentase serta bantuan SPSS 22. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara pengaruh latar belakang ekonomi orang tua terhadap motivasi belajar 

siswa di SMP Negeri 20 Banjarmasin. Hasil ini ditunjukan pada nilai sig 

sebesar 0,00 pada koefesien regresi lebih kecil dari nilai probabilitas (0,001 

< 0,05) dengan pengujian hipotesis juga dapat ditunjukan bahwa t hitung 

3,734 > t tabel 1,6587 maka dalam penelitian Ha = diterima dan Ho = 

ditolak. Hal ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

latar belakang ekonomi orang tua terhadap motivasi belajar siswa di SMP 

Negeri 20 Banjarmasin. Dengan demikian peningkatan motivasi belajar 

siswa dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi orang tua. 

 

 

 

 

 



 

MOTTO 

 

 

Kurangnya kemampuan bukan alasan untuk 

menyerah mencapai sebuah keberhasilan, kesungguhan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

 

 

 Transliterasi yang dipakai dalam pedoaman penulisan skripsi ini adalah 

pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan surat keputusan bersama 

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

tanggal 22 Januari 1988. 

 Th =  ط .A   16 = ا .1

ظ      .B   17 = ب .2    = Zh 

 ‘ =  ع .T   18 = ت .3



 

 Gh =     غ .Ts   19 = ث .4

 F =        ف .J   20 = ج .5

 Q =  ق .H   21 = ح .6

 K =     ك .Kh   22 = خ .7

 L =  ل .D   23 = د .8

 M =  م .Dz   24 = ذ .9

 N =  ن .R   25 = ر .10

 W =  و .Z   26 = ز .11

 H =  ه .S   27 = س .12

=  ء .Sy   28 = ش .13               ‘  

 Y =  ئ .Sh   29 = ص .14

 Dh = ض .15

 

Mad dan Diftong : 

1. Fathah panjang : Â / â 

2. Kasrah panjang : Î / î 

3. Dhammah panjang : Û / û 

 Aw :   اؤ .4

 Ay :   ائ .5

Catatan: 

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap  

Misalnya; ر بنا   ditulis rabbanâ. 

2. Vokal panjang (maad); 



 

Fathah (baris di atas) ditulis â, kasrah (baris di bawah) ditulis î, serta 

dhammah (baris di depan) ditulis dengan û. Misalnya; ا لقا ر عة ditulis al-

qâri’ah, ا لمسا كين ditulis al-masâkîn, ا لمفلحو ن ditulis al-muflihûn. 

3. Kata sandang alif + lam 

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, misalnya: ا لكفر و ن ditulis al-

kâfirun. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf lam diganti 

dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; ا لر جا ل ditulis ar-rîjâl. 

4. Ta’marbûthah (ة)  

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya: ا لبقر ة ditulis al-baqarah. 

Bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya: ز كا ة ا لما ل ditulis zakat al-mâl, 

atau سو ر ة ا لنسا ء ditulis sûrat an-Nisâ. 

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: 

 .ditulis wa huwa kahir ar-râziqîn و هو خهر ا ز قين 
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