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ABSTRAK 

PENGARUH STATUS SOSIAL EKONOMI DAN POLA ASUH 

 ORANG TUA TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA 

KELAS VIII SMP NEGERI 2 NGEMPLAK BOYOLALI 

TAHUN AJARAN 2013/2014 

 

Eni Masruroh, A410100015, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 

 

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui adanya pengaruh status 

sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar matematika siswa. (2) Untuk 

mengetahui adanya pengaruh pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar 

matematika siswa. (3) Untuk mengetahui adanya pengaruh status sosial ekonomi 

dan pola asuh orang tua  secara bersama-sama terhadap prestasi belajar 

matematika siswa. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 

Penelitian ini mengambil lokasi di SMP Negeri 2 Ngemplak Boyolali. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh kelas VIII dengan jumlah 223 siswa. Sampel 

diambil sebanyak 56 orang siswa berdasarkan 25% dari jumlah total dengan 

teknik sampling sistematis dan Simple Random Sampling. Metode pengumpulan 

data menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data digunakan 

adalah regresi linear ganda, uji keberatian regresi linier ganda (uji F) dan uji 

keberatian koefisien regresi ganda (uji t). Selain itu dilakukan pula perhitungan 

sumbangan relatif dan sumbangan efektif. Hasil penelitian ini diperoleh 

persamaan garis linier  . Kesimpulan yang 

dapat diambil dari penelitian ini adalah (1) status sosial ekonomi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika berdasarkan uji t 

diperoleh  (2) pola asuh orang tua berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika berdasarkan uji t 

diperoleh . (3) status sosial ekonomi dan pola 

asuh orang tua secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

hasil belajar matematika berdasarkan uji F diperoleh Fhitung=18,263 Ftabel= 3,172. 

Variabel status sosial ekonomi memberikan sumbangan efektif 23,98% dan pola 

asuh orang tua memberikan 16,81%. Jadi total sumbangan efektif adalah 40,79%. 

Sedangkan sisanya 59,21% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

Kata Kunci: status sosial ekonomi, pola asuh orang tua, dan hasil belajar 

matematika. 

  

 

 



PENDAHULUAN 

Pembangunan nasional yang sedang di laksanakan bertujuan untuk 

membangun manusia indonesia seutuhnya.  Berhasil tidaknya suatu pembangunan 

tergantung pada manusia itu sendiri. Maka faktor manusia sangatlah berpengaruh 

utuk mewujudkan suatu proyek besar sebuah Negara . Oleh karena itu diperlukan 

manusia berjiwa pemikir, kreatif, mau bekerja keras, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan. Semua itu didapat dalam sebuah pendidikan. Pendidikan di 

Indonesia mulai maju dan berkembang untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. 

Mencerdaskan anak bangsa,  menanamkan dan memperbaiki moral calon penegak 

panji kepemimpinan baik untuk dirinya sendiri, keluarga, masyarakat maupun 

Negara. Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia harus terus ditingkatkan 

dan dibenahi sejak dini dengan belajar. 

Keberhasilan siswa dalam menempuh pendidikan dapat dilihat dari 

prestasi yang diperoleh. Menurut Asep Jihad dan Abdul Haris (2003:15) : “Hasil 

belajar adalah perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan pengajaran”. 

Penguasaan dari hasil belajar seseorang dilihat dari perilakunya, baik perilaku 

dalam bentuk pengukuran, pengetahuan, kemampuan berfikir maupun ketrampilan 

motorik. Prestasi belajar dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk siswa dengan 

beberapa kriteria yang ditentukan. Adanya evaluasi dapat menjadi tolak ukur 

seberapa jauh siswa mampu memahami materi yang telah diajarkan oleh guru. 

Hasil belajar di pengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal 

seperti kesehatan, intelegensi, motivasi belajar, intelegensi dan lain-lain. Faktor 

Eksternal seperti bagaimana orang tua mendidik, hubungan keuarga, suasana 

rumah dan keadaan ekonomi. Khusus status sosial ekonomi dan pola asuh orang 

tua yang sangat memepengaruhi prestasi belajar siswa. Status sosial ekonomi 

merupakan hal yang dibutuhkan oleh siswa untuk mendukung kegiatan belajar. 

Dan menjadi tanggung jawab orang tua untuk memenuhi kebutuhan belajar anak. 

Menurut Nawoko (2007:152), menyatakan bahwa “Status sosial adalah 

tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan 



kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi”. Orang yang 

memiliki status sosial yang tinggi akan ditempatkan lebih tinggi dalam struktur 

masyarakat dibandingkan dengan orang yang status sosialnya rendah. Menurut 

Saifullah Saifi (2009), menyatakan bahwa “Status sosial ekonomi adalah ukuran 

gabungan dari posisi ekonomi dan sosial individu atau keluarga yang relatif 

terhadap orang lain, berdasarkan dari pendapatan, pendidikan dan pekerjaan. 

Menurut Slameto (2003: 12), menyatakan bahwa, “belajar adalah proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya”. Proses belajar mengajar bisa saja tidak dapat 

berjalan sesuai dengan rencana di sebabkan karena ketiadaan kekuatan yang 

mendorong (motivasi) dari orang tua. Proses pembelajaran dapat membuat siswa 

mampu menghasilkan suatu perubahan yang bertahap dalam dirinya, baik dalam 

bidang keterampilan, sikap dan pengetahuan. Motivasi orang tua sangat besar 

peranannya terhadap Prestasi belajar. 

Menurut Bety (2012:162), “Pola pengasuhan adalah asuhan yang 

diberikan ibu atau pengasuh lain berupa sikap, dan perilaku dalam hal 

kedekatannya dengan anak, memberikan makan, merawat, menjaga kebersihan, 

memberi kasih sayang, dan sebagainya”. Siswa yang memiliki orang tua yang 

memotivasi kuat, anak akan mempunyai banyak energy untuk melakukan kegiatan 

belajar. Pola asuh yang baik akan memberika motivasi belajar yang penting dalam 

proses pembelajaran, karena dapat mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan 

kegiatan belajar. Prinsip-prinsip penggerakan motivasi belajar sangat erat 

kaitannya dengan prinsip-prinsip belajar itu sendiri. 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui adanya 

pengaruh status sosial ekonomi terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII 

SMP Negeri 2 Ngemplak Boyolali tahun ajaran 2013/2014, 2) Untuk mengetahui 

adanya pengaruh pola asuh orang tua terhadap hasil belajar matematika siswa 

kelas VIII SMP Negeri 2 Ngemplak Boyolali tahun ajaran 2013/2014, 3) Untuk 



mengetahui adanya pengaruh status sosial ekonomi dan pola asuh orang tua secara 

bersama-sama terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Ngemplak Boyolali tahun ajaran 2013/2014. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode merupakan suatu cara yang dapat digunakan peneliti dan dapat 

dilaksanakan dengan cara terencana, sistematis dan dapat mencapai tujuan. 

Menurut Sugiyono (2010:1), “Metode Penelitian diartikan sebagai cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif, dimana data yang diperoleh 

berasal dari angket atau data dan dokumentasi untuk mengetahui pengaruh atau 

hubungan variabel peneliti. 

Penelitian ini dilakukan terhadap siswa kelas SMP Negeri 2 Ngemplak 

Boyolali tahun ajaran 2013/2014. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari 

2014 sampai dengan selesai. Pengambilan sampel 25% dari jumlah populasi 

dengan taraf kesalahan 5% sejumlah 56 siswa dan menggunakan 2 cara yaitu 

Pertama Sampling Sistematis yaitu  teknik pengambilan sampel berdasarkan 

urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. kedua Simple Random 

Sampling (Pengambilan anggota sampel dari populasi diambil secara acak) 

dimana setiap kelompok diambil satu sampel dengan cara diundi. Teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan angket dan dokumentasi. Variabel dalam 

penelitan ini terdiri dari variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikatnya 

yaitu hasil belajar (Y), sedangkan variabel bebasnya yaitu status sosial ekonomi 

(X1) dan pola asuh orang tua (X2). Dalam penelitian ini menggunakan instrumen 

yang berupa item-item pernyataan dalam bentuk angket yang sebelumnya 

diujicobakan pada subjek uji coba yang berjumlah 26 siswa kelas VIII B. Hasil uji 

coba instrumen dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan uji realibilitas. 

Hasil dari pengumpulan data kemudian diuji dengan menggunakan uji prasyarat 

analisis terdiri dari uji normalitas, uji linearitas, uji multikolineritas dan uji 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6588853693685249277


autokolerasi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier ganda 

kemudian dilakukan pengujian hipotesis dari hipotesis yang telah diajukan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Sekolah yang menjadi setting penelitian adalah SMP Negeri 2 Ngemplak 

Boyolali yang terletak di Donohudan, Ngemplak, Boyolali  Telepon (0271) 

722769. Sekolah yang berstatus negeri dengan NPSN: 0201030919129 dan 

terakreditasi A ini merupakan sekolah berstandar nasional. SMP Negeri 2 

Ngemplak mempunyai 48 tenaga kependidikan maupun tenaga pendukung 

lainnya. Terdiri dari 41 guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 1 guru 

berstatus Guru Tidak Tetap (GTT). Sedangkan pendukung lainnya sebanyak 6 

pegawai tata usaha. Sebaian besar tenaga kependidikan di SMP Negeri 2 

Ngemplak mempunyai gelar Strata-1 (S-1). Prestasi akademik pada peringkat 

rerata nilai ujian nasional pada tahun 2013 pada tingkat kecamatan baik sekolah 

negeri ataupun sekolah negeri dan swasta memperoleh peringkat 1. Sedangkan 

pada tingkat kabupaten pada sekolah negeri mendapat peringkat 14. 

Mempunyai jumlah ruangan sebanyak 21 ruang kelas. Pada tahun 

2013/2014, jumlah siswa yang terdaftar sebanyak 658 dengan jumlah siswa kelas 

VII sebanyak 229 siswa dengan 7 ruang kelas, jumlah siswa kelas VIII sebanyak 

223 siswa dengan 7 ruang kelas, dan siswa kelas IX sebanyak 208 dengan 7 ruang 

kelas. Selain ruang kelas juga terpat ruang belajar lainnya seperti ruang 

perpustakaan, laboratorium IPA, ketrampilan, multimedia, labaoratorium bahasa, 

laboratorium komputer, ruang UKS, serta didukung dengan ruang guru dan ruang 

penunjang lainnya. SMP Negeri 2 Ngemplak secara keseluruhan mempunyai luas 

tanah seluas 6.000 m
2
 dengan luas bangunan 3.522 m

2
. 

Data  hasil belajar (Y) diperoleh : Mean sebesar 76,05, Skor maksimal 

diperoleh angka 95, skor minimal diperoleh angka 60, median sebesar 76,50, 

Standar deviasi sebesar 9,202 yang merupakan akar dari variansi yaitu 84,670.  



Data status sosial ekonomi (X1) yang diperoleh melalui angket. Hasil 

analisis diperoleh : Mean sebesar 45,18, Skor maksimal diperoleh angka 64, Skor 

minimal diperoleh angka 29, Standar deviasi sebesar 9,512 yang merupakan akar 

dari variansi yaitu 90,477.  

Data pola asuh orang tua diperoleh melalui angket. Hasil analisis diperoleh 

: Mean sebesar 43,68, Skor maksimal diperoleh angka 55, Skor minimal diperoleh 

angka 31, standar deviasi 6,650 yang merupakan akar dari variansi 44,222. 

Berdasarkan uji validitas diketahui bahwa semua item pernyataan baik dari 

variabel hasil belajar, status sosial ekonomi, dan pola asuh orang tua dinyatakan 

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

signifikansi < 0,05. Berdasarkan uji reliabilitas dari  status sosial ekonomi sebesar 

0,948 dan pola asuh orang tua sebesar 0,947. 

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 

One Sample Kolmogorov-Smirnov menyimpulkan bahwa data dari hasil belajar, 

status sosial ekonomi, dan pola asuh orang tua, dengan Lhitung < Ltabel dan nilai 

signifikan >0,05. Untuk variabel hasil belajar yaitu Lhitung = 0,07565 < Ltabel = 

0,118 nilai signifikansi sebesar 0,893. Variabel status sosial ekonomi yaitu Lhitung 

= 0,07542 < Ltabel = 0,118 nilai signifikansi sebesar 0,0,899. Variabel pola asuh 

orang tua yaitu Lhitung = 0,07819 < Ltabel = 0,118 nilai signifikansi sebesar 0,639. 

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. Antara variabel 

status sosial ekonomi terhadap hasil belajar menunjukkan bahwa mempunyai 

hubungan yang linier Fhitung = 1,745 < Ftabel = 1,884 nilai signifikansi 0,000<0,05. 

Sedangkan untuk variabel pola asuh orang tua terhadap hasil belajar menunjukkan 



bahwa mempunyai hubungan yang linier Fhitung = 0,718 < Ftabel = 1,884 dengan 

nilai signifikansi 0,000 < 0,05. 

Uji Multikolineritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

asumsi klasik multikoloneritas. Dikatakan terjadi multikolineritas jika nilai dari 

variance inflation factor (VIF) lebih besar dari 5. Dari hasil penelitian diperoleh 

hubungan variabel status sosial ekonomi terhadap hasil belajar dengan nilai VIF 

1,127 dan hubungan variabel pola asuh orang tua terhadap hasil belajar dengan 

nilai VIF 1,127 sehingga tidak terjadi multikolineritas. 

Autokorelasi digunakan untuk mengujo ada tidaknya hubingan antara satu 

residual pengamatan dan residual pengamatan lain. Autokorelasi dapat 

mengganggu suatu model, dimana akan mengakibatkan terjadinya kebiasaan pada 

kesimpulan yang diambil dan dapat dilihat pada nilai Durbin Wilston (DW) 

dengan ketentuan 1,65<DW<2,35  tidak ada autokorelasi. Dari hasil uji 

diketahui bahwa nilai DW sebesar 2,045 sehingga tidak terjadi Autokorelasi. 

Uji prasyarat analisis telah terpenuhi, kemudian dilakukan analisis regresi 

linier ganda.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa status sosial ekonomi dan pola 

asuh orang tua mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal itu dapat 

dilihat dari persamaan regresi linier yaitu Y= 36,2812 + 0,421X1 + 0,475X2, 

berdasarkan persamaan tersebut terlihat bahwa koefisien regresi dari masing-

masing variabel independen bernilai positif, status sosial ekonomi dan pola asuh 

orang tua secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. Nilai 

36,281 menyatakan jika status sosial ekonomi dan pola asuh orang tua dianggap 

konstan, maka hasil belajar akan sama dengan 36,281. Nilai 0,421 menyatakan 

jika status sosial ekonomi meningkat satu poin maka skor prestasi belajar akan 

meningkat sebesar 0,421 (dengan asumsi variabel pola asuh orang tua dianggap 

konstan), sedangkan nilai 0,475 menyatakan jika pola asuh orang tua meningkat 

satu poin maka skor hasil belajar akan meningkat sebesar 0,475 (dengan asumsi 

variabel status sosial ekonomi dianggap konstan). 



Variabel status sosial ekonomi terhadap hasil belajar. Hasil uji hipotesis 

pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi dari variabel status sosial ekonomi 

terhadap hasil belajar sebesar 0,421 atau positif, sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel status sosial ekonomi berpengaruh positif terhadap hasil belajar. 

Kemudian berdasarkan uji keberartian koefisien regresi linier berganda untuk 

variabel status sosial ekonomi terhadap hasil belajar diperoleh thitung > ttabel yaitu 

  dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Sumbangan 

relatif sebesar 58,78% dan sumbangan efektif 23,98%. Dari hasil tersebut dapat 

dikatakan bahwa semakin tinggi status sosial ekonomi akan semakin tinggi hasil 

belajar, begitu juga sebaliknya semakin rendah status sosial ekonomi maka 

semakin rendah pula prestasi belajar. 

Variabel pola asuh orang tua terhadap hasil belajar. Hasil uji hipotesis 

pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi dari variabel pola asuh orang tua 

terhadap hasil belajar sebesar 0,475 atau positif, sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel motivasi belajar sisw pola asuh orang tua berpengaruh positif terhadap 

hasil belajar. Kemudian berdasarkan uji keberartian koefisien regresi linier 

berganda untuk variabel pola asuh orang tua terhadap hasil belajar diperoleh 

 atau  pada tabel Coefficient signifikasi 

0,003<0,05. Sumbangan relatif sebesar 41,22% dan sumbangan efektif sebesar 

16,81%. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pola asuh orang 

tua akan semakin tinggi hasil belajar, begitu juga sebaliknya semakin rendah pola 

asuh orang tua maka semakin rendah pula hasil belajar. 

Variabel status sosial ekonomi dan pola asuh orang tua secara bersama-

sama terhadap hasil belajar. Hasil uji F atau uji keberartian regresi linier berganda 

diketahui bahwa nilai H0 ditolak karena Fhitung=18,263 Ftabel=3,172 atau pada 

tabel ANOVA sig.0,000 <0,05. Hal ini menunjukkan bahwa status sosial ekonomi 

dan pola asuh orang tua secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap hasil 

belajar siswa. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin 

tingginya status sosial ekonomi dan pola asuh orang tua akan meningkatkan 



prestasi belajar. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah status sosial ekonomi dan 

pola asuh orang tua akan menurunkan prestasi belajar. Kemudian koefisien 

determinasi yang diperoleh sebesar 0,408 yang berarti bahwa pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 40,8%. Dari hasil perhitungan 

diketahui bahwa variabel status sosial ekonomi terhadap hasil belajar siswa 

memberikan sumbangan relatif 58,78% dan sumbangan efektif sebesar 23,98%. 

Variabel pola asuh orang tua terhadap hasil belajar sumbangan relatif sebesar 

41,22% dan sumbangan efektif sebesar 16,81%. Dengan melihat dari sumbangan 

relatif dan sumbangan efektif, hal ini menunjukkan bahwa variabel status sosial 

memiliki pengaruh yang dominan terhadap prestasi belajar siswa. 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 1) Hasil analisis regresi linier ganda 

diperoleh persamaan Y= 36,281 + 0,421X1 + 0,475X2 yang artinya hasil belajar 

matematika dipengaruhi oleh variabel status sosial ekonomi (X1) dan pola asuh 

orang tua (X2). Variabel status sosial ekonomi (X1) berpengaruh positif terhadap 

hasil belajar. Terbukti dari hasil uji t yang memperoleh sebesar 

 dengan dengan taraf signifikansi 5%. Variabel 

status sosial ekonomi terhadap hasil belajar siswa memberikan sumbangan relatif 

58,78%. 2) Variabel pola asuh orang tua (X2) berpengaruh positif terhadap hasil 

belajar. Terbukti dari hasil uji t yang memperoleh sebesar 

 dengan dengan taraf signifikansi 5%. Variabel 

pola asuh orang tua terhadap hasil belajar sumbangan relatif sebesar 41,22%. 3) 

Variabel status sosial ekonomi dan pola asuh orang tua secara bersama-sama 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar. Terbukti hasil uji F yang memperoleh 

Fhitung=18,263 Ftabel=3,172 dengan taraf signifikansi 5%. 4) Hasil perhitungan 

sumbangan efektif menunjukkan bahwa kontribusi status sosial terhadap prestasi 

belajar sebesar 23,98%. Sedangkan pola asuh orang tua memberikan kontribusi 



terhadap prestasi belajar sebesar 16,81% sehingga total sumbangan efektif pola 

asuh orang tua terhadap prestasi belajar sebesar 40,79%. 
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