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Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh kondisi 
sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar ekonomi. 2) Untuk mengetahui 
pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar ekonomi. 3) Untuk 
mengetahui pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua dan perhatian orang tua 
terhadap prestasi belajar ekonomi. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Purwantoro tahun ajaran 
2013/2014. Sampel diambil sebanyak 78 siswa dengan teknik proportional 
random sampling. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan 
dokumentasi. Angket sebelumnya diujicobakan dan diuji validitas serta 
reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda, uji F, uji t, uji R2, dan sumbangan relatif dan efektif. 

Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 12,291 + 
0,722X1 + 0,700X2, Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar ekonomi 
dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi orang tua dan perhatian orang tua. 
Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Ada pengaruh kondisi sosial ekonomi orang 
tua terhadap prestasi belajar ekonomi dapat teruji. Hal ini berdasarkan analisis 
regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, 7,596 > 2,000 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan sumbangan relatif sebesar 58,6% dan 
sumbangan efektif 32,2%. 2) Ada pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi 
belajar ekonomi dapat teruji. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji 
t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 6,491> 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, 
yaitu 0,000 dengan sumbangan relatif  sebesar 41,4% dan sumbangan efektif 
22,8%. 3)  Ada pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua dan perhatian orang 
tua secara bersama-sama terhadap prestasi belajar ekonomi dapat teruji. Hal ini 
berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > 
Ftabel, yaitu 45,869 > 3,150 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4) Koefisien 
determinasi (R2) sebesar 0,550 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh kondisi 
sosial ekonomi orang tua dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar 
ekonomi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Purwantoro adalah sebesar 
55,0%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 

 
Kata Kunci: kondisi sosial ekonomi orang tua, perhatian orang tua dan prestasi 
belajar  
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan sumber daya 

manusia yang berkualitas. Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan negara serta meningkatkan harkat dan martabat manusia. Melalui 

pendidikan, seseorang akan memiliki pengetahuan, keterampilan, serta 

pengalaman. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 yang 

menyebutkan bahwa: 

 Pendidikan nasional berfungsi mengembangkkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. 

 
Sekolah sebagai lembaga formal merupakan salah satu sarana untuk 

belajar dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Belajar akan 

menghasilkan perubahan dalam diri individu. Menurut Djamarah (2003:44), 

“Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman individu dalam interaksi dengan 

lingkungannya”. Untuk mengetahui seberapa jauh perubahan yang terjadi pada 

seorang siswa yang mengikuti suatu pendidikan, selalu diadakan penilaian dari 

hasil belajarnya. Penilaian terhadap hasil belajar seorang siswa untuk mengetahui 

sejauh mana telah mencapai sasaran belajar inilah yang disebut sebagai prestasi 

belajar. 

Prestasi belajar merupakan tolok ukur utama untuk mengetahui 

keberhasilan individu. Menurut Tu’u (2004:75), “Prestasi belajar adalah hasil 

belajar yang dicapai siswa ketika mengikuti dan mengerjakan tugas dan kegiatan 

pembelajaran di sekolah”. Prestasi belajar merupakan hasil dari pengukuran yang 

meliputi faktor kognitif, afektif, dan psikomotor setelah mengikuti proses 

pembelajaran yang diukur dengan menggunakan instrumen tes atau instrumen 

yang relevan. 
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SMA Negeri 1 Purwantoro merupakan  salah satu Sekolah Menengah Atas 

yang memiliki daya saing dalam pendidikan di daerah Wonogiri. SMA Negeri 1 

Purwantoro memiliki dua program keahlian dalam bidang studi, yaitu Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengethaun Sosial (IPS). Pada program 

keahlian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) terdapat mata pelajaran ekonomi. 

Keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara 

keluarga (orang tua), anggota masyarakat dan pemerintah. Pemerintah dan 

masyarakat wajib menyediakan tempat untuk belajar, salah satunya adalah 

sekolah yang dapat menampung peserta didik dari berbagai macam latar belakang 

atau kondisi sosial ekonomi yang berbeda. 

Selain kondisi sosial ekonomi orang tua, perhatian orang tua juga sangat 

diperlukan bagi seorang anak. Orang tua harus terus memberikan motivasi kepada 

anaknya. Oleh karena itu perhatian orang tua sangat diperlukan untuk mencapai 

prestasi belajar yang optimal. Adanya perhatian orang tua dalam aktivitas belajar 

peserta didik diharapkan dapat menciptakan suasana yang harmonis sehingga 

anak akan merasa senang dan bersemangat dalam belajar, sehingga diperoleh 

prestasi belajar yang optimal. Seorang anak akan giat belajar apabila mendapat 

perhatian dari orang tuanya, sebaliknya anak kurang giat apabila dibiarkan begitu 

saja oleh kedua orang tuanya. 

 Dengan melihat permasalahan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut apakah ada pengaruh antara kondisi 

sosial ekonomi orang tua dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar dengan 

judul penelitian “PENGARUH KONDISI SOSIAL EKONOMI ORANG TUA 

DAN PERHATIAN ORANG TUA TERHADAP PRESTASI BELAJAR 

EKONOMI PADA SISWA KELAS XI IPS SMA NEGERI 1 PURWANTORO 

TAHUN AJARAN 2013/2014”. 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap 

prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Purwantoro 

tahun ajaran 2013/2014. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar 

ekonomi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Purwantoro tahun ajaran 

2013/2014. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua dan perhatian 

orang tua terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 1 Purwantoro tahun ajaran 2013/2014. 

 

LANDASAN TEORI 

Prestasi Belajar Ekonomi 

Menurut Djamarah (2002:19), “Prestasi adalah suatu kegiatan yang telah 

dikerjakan, diciptakan, baik secara individual maupun kelompok”. Menurut Syah 

(2008:91), “Prestasi belajar adalah taraf keberhasilan murid dalam mempelajari 

materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh 

dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu”. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan  bahwa prestasi belajar 

ekonomi adalah penguasaan pengetahuan yang merupakan hasil dari usaha belajar 

mata pelajaran ekonomi yang dinyatakan dalam bentuk angka, huruf, maupun 

kalimat yang ditunjukkan dalam raport semester ganjil tahun ajaran 2013/2014. 

Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua 

Menurut Abdulsyani dalam Maftukhah (2007:22), “Sosial ekonomi adalah 

kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh 

jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, 

jabatan dalam organisasi”.  

Berdasarkan  pendapat diatas, dapat disimpulkan pengertian kondisi sosial 

ekonomi orang tua dalam penelitian ini adalah kedudukan atau posisi orang tua 

yang ditentukan oleh tingkat pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya.  

Perhatian Orang Tua 

Menurut Slameto (2003:106), “Perhatian adalah kegiatan yang dilakukan 

seseorang dalam hubungannya dengan pemilihan pasangan yang datang dari 

lingkungannya”. Sedangkan menurut Sardiman (2001:43), “Perhatian adalah 
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pemusatan psikis orang tua yang tertuju pada suatu objek pelajaran atau dapat 

dikatakan sebagai banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai aktivitas belajar”.  

Orang tua harus memberikan contoh yang baik terhadap anaknya. Menurut 

Djamarah (2004:29), “Orang tua adalah pendidik pertama dan utama dalam 

keluarga”. Menurut Shinta dalam  Sari (2012:43), “Orang tua dan keluarga adalah 

penanggung jawab pertama dan utama penanaman sopan satun dan budi pekerti 

bagi anak”. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa perhatian orang tua adalah kegiatan yang 

dilakukan orang tua untuk memberikan dorongan positif pada anak dalam  

aktivitas atau kegiatan belajar anak.  

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penalitian ini termasuk jenis penalitian deskriptif kuantitatif dengan 

penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. 

Populasi, Sampel, dan Sampling 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 1 Purwantoro tahun jaaran 2013/2014 yang berjumlah 103 siswa. 

Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 78 siswa dari tabel Krejcie. 

Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah proportional random 

sampling. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu usaha sadar untuk 

mengumpulkan data yang dilaksanakan secara sistematis dengan prosedur yang 

standar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode angket dan metode 

dokumentasi. Terlebih dahulu menyusun kisi-kisi angket sebelum diujicobakan 

dan diuji validitas serta diuji reliabilitasnya. 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 

berganda, uji t, uji F, uji R2, dan sumbangan relatif dan efektif. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Program pemerataan akses pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah 

mulai dari sekolah dasar hingga sekolah lanjutan tingkat atas telah ditindaklanjuti 

oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II. Kabupaten 

Wonogiri sebagai salah satu pemerintahan daerah tingkat II juga merintis 

beberapa sekolah termasuk sekolah menengah atas. Wilayah kabupaten wonogiri 

bagian timur, khususnya distrik Purwantoro yang meliputi kecamatan Purwantoro, 

Slogohimo, Bulukerto dan Kismantoro hingga awal tahun 1990 belum 

mempunyai  Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Kebanyakan masyarakat 

Purwantoro dan sekitarnya pada saat itu menyekolahkan anaknya pada jenjang 

SLTA ke daerah di Jawa Timur yaitu kabupaten Ponorogo, Magetan dan Madiun. 

Disatu sisi pada tahun tersebut di wilayah wonogiri bagian timur telah beridiri 4 

SMP Negeri dan juga terdapat SMP Swasta.  

Kondisi tersebut menjadi perhatian beberapa tokoh masyarakat sehingga 

diadakan musyawarah antara dinas terkait dan desa di kecamatan Purwantoro 

dengan menghasilkan keputusan yaitu menginginkan adanya Sekolah Menengah 

Atas (SMA) yang berstatus negeri di wilayah kecamatan Purwantoro. Hasil 

keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan mengajukan ijin mendirikan sekolah 

dan mendapatkan persetujuan dari Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah. 

SMA Negeri 1 Purwantoro akan berdiri di atas tanah Kas Desa Tegalrejo. 

Visi Sekolah 

SMA Negeri 1 Purwantoro mempunyai visi “Berprestasi Tinggi, 

Berkarakter Kuat, Berwawasan Lingkungan, Berdaya Saing, Berlandaskan Iman 

dan Taqwa”. 

Misi Sekolah  

1) Meningkatkan kualitas layanan proses belajar mengajar (PBM) secara 

optimal. 

2) Meningkatkan kualitas layanan tambahan jam pembelajaran siswa. 

3) Meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling kepada siswa 

4) Meningkatkan kualitas layanan praktikum laboratorium dan layanan 

perpustakaan kepada siswa 
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5) Meningkatkan kualitas layanan bimbingan akademik kepada siswa 

6) Meningkatkan kualitas layanan try out materi UN dan SNMPTN. 

7) Meningkatkan kualitas layanan pembinaan olimpiade mapel, ekstrakurikuler, 

dan kelompok bakat minat siswa. 

8) Meningkatkan partisipasi sekolah dalam mengikuti berbagai perlombaan baik 

di bidang akademik maupun non akademik 

9) Meningkatkan pembinaan kedisiplinan siswa. 

10) Meningkatkan pembinaan dan pemeliharaan  sikap serta budi pekerti para 

siswa dan warga sekolah. 

11) Meningkatkan pembinaan wawasan dan kesadaran siswa dan warga sekolah 

terhadap pelestarian lingkungan hidup. 

12) Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. 

13) Menyadarkan warga sekolah untuk peduli lingkungan. 

14) Menyadarkan warga sekolah untuk selalu berinteraksi dengan lingkungannya. 

15) Meningkatkan pembinaan wawasan dan kesadaran siswa dalam beribadah. 

16) Meningkatkan pembinaan toleransi siswa dalam menjalankan ibadah. 

17) Meningkatkan pembinaan kesadaran siswa dalam beramal kebaikan. 

Berdasarkan uji validitas diketahui bahwa semua item pernyataan baik dari 

variabel prestasi belajar, kondisi sosial ekonomi orang tua, dan perhatian orang 

tua dinyatakan valid. Dapat dinyatakan valid karena memiliki nilai rhitung > rtabel 

dan nilai signifikansi < 0,05. Berdasarkan uji reliabilitas (r11) dari  kondisi sosial 

ekonomi orang tua sebesar 0, 897 dan perhatian orang tua sebesar 0, 880. 

Hasil uji prasyarat analisis dari uji normalitas yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah dalam sebuah regresi variabel dependen, variabel  independen, 

atau keduanya memiliki distribusi normal atau mendekati normal yang 

menggunakan teknik uji Liliefors atau dalam program SPSS disebut juga dengan 

Kolmogorov-Smirnov menyimpulkan bahwa data dari prestasi belajar, kondisi 

sosial ekonoomi orang tua, dan perhatian orang tua, dengan nilai Lhitung < Ltabel. 

Untuk variabel prestasi belajar yaitu 0,075 < 0,100 atau nilai signifikansi sebesar 

0,200. Variabel kondisi sosial ekonomi orang tua yaitu sebesar 0,091 < 0,100 atau 
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nilai signifikansi sebesar 0,168. Variabel perhatian orang tua yaitu sebesar 0,075 < 

0,100 atau signifikansi sebesar 0,200. 

Hasil uji prasyarat analisis dari uji linearitas yang digunakan untuk 

mengetahui apakah model hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat 

merupakan hubungan garis lurus ( hubungan linier) atau untuk mengetahui apakah 

setiap variabel bebas dan variabel terikat bersifat linier atau tidak yang 

menggunakan bantuan SPSS For Windows 15.0 antara variabel kondisi sosial 

ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar menunjukkan bahwa mempunyai 

hubungan yang linier dengan Fhitung < Ftabel yaitu 0,520 < 1,790 dan nilai 

signifikansi 0,258 > 0,05. Sedangkan untuk variabel perhatian orang tua terhadap 

prestasi belajar menunjukkan bahwa mempunyai hubungan yang linier dengan 

Fhitung < Ftabel yaitu 0,313 < 1,840 dengan nilai signifikansi 0,997 > 0,05. 

Uji prasyarat analisis telah terpenuhi, kemudian dilakukan analisis regresi 

linier ganda yang dilakukan dengan bantuan SPSS For Windows 15.0.  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua dan perhatian 

orang tua mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar ekonomo. Hal itu dapat 

dilihat dari persamaan regresi linier yaitu Y = 12,291 + 0,722 X1 + 0,700X2, 

berdasarkan persamaan tersebut terlihat bahwa koefisien regresi dari masing-

masing variabel independen bernilai positif kondisi sosial ekonomi orang tua dan 

perhatian orang tua secara bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi belajar 

ekonomi.  

Variabel kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar 

ekonomi. Hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi dari 

variabel kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar sebesar 0,722 

atau positif, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kondisi sosial ekonomi 

orang tua berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. Kemudian berdasarkan uji 

keberartian koefisien regresi linier berganda untuk variabel kondisi sosial 

ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar diperoleh thitung > ttabel yaitu 7,596 > 

2,000 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Sumbangan relatif sebesar 58,6% dan 

sumbangan efektif sebesar 32,2%.  



8 

 

Variabel perhatian orang tua terhadap prestasi belajar. Hasil uji hipotesis 

pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi dari variabel motivasi belajar 

siswa terhadap prestasi belajar sebesar 0,700 atau positif, sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel perhatian orang tua berpengaruh positif terhadap 

prestasi belajar. Kemudian berdasarkan uji keberartian koefisien regresi linier 

berganda untuk variabel perhatian orang tua terhadap prestasi belajar diperoleh 

thitung > ttabel yaitu 6,491 > 2,000 dan nilai signifikan 0,000< 0,05. Sumbangan 

relatif sebesar 41,4% dan sumbangan efektif sebesar 22,8%.  

Variabel kondisi sosial ekonomi orang tua dan perhatian orang tua 

terhadap prestasi belajar ekonomi. Hasil uji F atau uji keberartian regresi linier 

berganda diketahui bahwa nilai Fhitung > Ftabel yaitu 45,869 > 3,150 dan nilai 

signifikan 0,000 < 0,05. Kemudian koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 

0,550 yang berarti bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah 

sebesar 55%. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa variabel kondisi sosial 

ekonomi orang tua memberikan sumbangan relatif sebesar 58,6% dan sumbangan 

efektif 32,2%. Variabel perhatian orang tua memberikan sumbangan relatif 

sebesar 41,4% dan sumbangan efektif 22,8%. Dengan membandingkan nilai 

sumbangan relatif dan efektif nampak bahwa variabel kondisi sosial ekonomi 

orang tua memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap prestasi belajar 

ekonomi dibandingkan variabel perhatian orang tua. 

 

SIMPULAN 

1. Kondisi sosial ekonomi orang tua berpengaruh terhadap prestasi belajar 

ekonomi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Purwantoro tahun ajaran 

2013/2014 dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda 

(uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, 7,596 > 2,000 dan nilai signifikansi < 

0,05, yaitu 0,000 dan sumbangan efektif sebesar 32,2%. 

2. Perhatian orang tua berpengaruh terhadap prestasi belajar ekonomi pada 

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Purwantoro tahun ajaran 2013/2014 dapat 

diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui 
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bahwa thitung > ttabel, yaitu 6,491 > 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 

0,000 dan sumbangan efektif sebesar 22,8%. 

3.  Kondisi sosial ekonomi orang tua dan perhatian orang tua secara bersama-

sama berpengaruh terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri 1 Purwantoro tahun ajaran 2013/2014 dapat diterima. Hal ini 

berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa 

Fhitung > Ftabel, yaitu 45,869 > 3,150 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000.  

4. Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,550 menunjukkan bahwa besarnya 

pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua dan perhatian orang tua terhadap 

prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Purwantoro 

tahun ajaran 2013/2014 adalah sebesar 55,0%, sedangkan sisanya dipengaruhi 

oleh variabel lain. 
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