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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: Pengaruh pola asuh orang tua, status 

sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas V SD Negeri 

Purworejo. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam 

penelitian adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri Purworejo. Sampel penelitian ini 

menggunakan sampel jenuh. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, 

dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi 

linear berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi, sumbangan relatif dan sumbangan 

efektif. Hasil analisis regresi linear berganda persamaannya: Y = 4,858 + 0,027X1 + 

0,026X2. Hasil analisis data diperoleh: (1) Pola asuh orang tua berpengaruh terhadap 

prestasi belajar. Berdasarkan uji t diketahui thitung>ttabel, yaitu 2,414 > 2,074 dengan 

sumbangan relatif 53,6% dan sumbangan efektif 23,9%. (2) Status sosial ekonomi 

orang tua berpengaruh terhadap prestasi belajar. Berdasarkan uji t diketahui 

thitung>ttabel, yaitu 2,233 > 2,074 dengan sumbangan relatif 46,4% dan sumbangan 

efektif 20,7% (3) Pola asuh dan status sosial ekonomi orang tua berpengaruh 

terhadap prestasi belajar. Berdasarkan uji F diketahui Fhitung>Ftabel yaitu 8,869 > 3,44. 

Uji determinasi diperoleh hasil sebesar 0,446 menunjukkan besarnya pengaruh pola 

asuh dan status sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar sebesar 44,6%, 

sisanya 55,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

Kata kunci: pola asuh orang tua, status sosial ekonomi orang tua, dan prestasi 

belajar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja, serta 

penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak sehingga 

timbul interaksi dari keduanya agar anak tersebut mencapai kedewasaan yang 

dicita-citakan dan berlangsung terus menerus. Penyelenggaraan pendidikan 

melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan nonformal. 

Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah dan 

perguruan tinggi dengan proses pengajaran yang berjenjang dan 

berkesinambungan. Adapun pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan yang 

diselenggarakan di luar sekolah dan perguruan tinggi tanpa proses pengajaran 

yang berjenjang dan berkesinambungan. 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan dimana siswa diberikan 

pengetahuan bermacam-macam mata pelajaran yang harus dimilikinya. 

Keberhasilan pendidikan di sekolah dapat dilihat dari prestasi belajarnya di 

sekolah. Prestasi belajar merupakan pencapaian dari usaha belajar yang 

dilakukan siswa. Menurut Slameto (2003:54) “faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar digolongkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal”. 

Faktor internal misalnya: minat, bakat, motivasi, kondisi fisik, dan tingkat 

intelegensi. Sedangkan faktor eksternal misalnya: fasilitas belajar, kondisi 

lingkungan, kurikulum, status ekonomi keluarga, dan pengajaran. 

Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang berada di luar pendidikan 

formal. Keluarga sebagai satuan unit sosial terkecil merupakan lingkungan 

pendidikan paling utama dan pertama. Artinya, keluarga merupakan lingkungan 

yang paling bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak.  Dalam keluarga 

diselenggarakan pendidikan keluarga dengan memberikan pendidikan, 

pengajaran, dan bimbingan mengenai agama, moral, etika, budaya, dan 

keterampilan. Pola asuh yang diterapkan antara orang tua yang satu dengan 

orang tua lain tentu sangatlah berbeda. Sehingga menjadikan prestasi belajar 

anak yang satu dengan yang lain tentunya juga akan berbeda. Orang tua 

hendaknya menerapkan pola asuh yang tepat yang dapat mendorong anak untuk 

mencapai keberhasilan dalam belajar. 



Dalam keluarga, orang tua memiliki tugas dan kewajiban dalam memenuhi 

seluruh kebutuhan pendidikan anak, dalam hal finansial dan juga perhatian. 

Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan, banyak bergantung kepada 

bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik. Hampir 

setiap orang tua menginginkan agar anak-anak mereka memperoleh prestasi 

belajar yang baik. Namun, terkadang tidak sedikit pula di antara orang tua yang 

keinginannya tinggal sebagai keinginan. Mereka tidak sungguh-sungguh 

berusaha untuk mewujudkannya dan lebih mempercayakan sepenuhnya kepada 

sekolah. 

Sebenarnya, para orang tua dapat mempengaruhi kepribadian dan prestasi 

belajar anak-anak mereka secara signifikan melalui berbagai macam hal yang 

mereka lakukan dan yang tidak mereka lakukan. Pengabaian dan penganiayaan 

yang dilakukan orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan pribadi 

dan sosial anak. Umumnya, anak-anak yang secara rutin diabaikan atau dianiaya 

memiliki rasa harga diri yang rendah, keterampilan-keterampilan sosial yang 

kurang berkembang, dan prestasi sekolah yang kurang memuaskan. Sedangkan 

orang tua yang memberikan perhatian dan dukungan kepada anak akan 

membantu dan mendorong semangat anak untuk belajar sehingga diperoleh 

prestasi belajar yang meningkat. Dengan demikian latar belakang keluarga harus 

diperhatikan guna tercapainya pendidikan yang maksimal. 

Selain perhatian dan dukungan dari orang tua, dalam proses pembelajaran 

diperlukan sarana penunjang yang terkadang mahal. Bagi orang tua yang 

berstatus sosial ekonomi tinggi tidak banyak mengalami kesulitan dalam 

memenuhi sarana penunjang tersebut. Sebaliknya, bagi orang tua yang tidak 

mampu memenuhi sarana penunjang tersebut, anak akan terhambat dalam proses 

pembelajaran. 

Setelah melakukan pengamatan, keadaan ini dapat kita lihat pada siswa 

kelas V di SD Negeri Purworejo Tahun Ajaran 2014/2015 yang siswanya berasal 

dari berbagai latar belakang pola asuh dan sosial ekonomi orang tua yang 

berbeda. Perbedaan pola asuh dan status sosial ekonomi orang tua berpengaruh 

terhadap para siswa tersebut dalam proses pembelajaran, terutama dalam 



pembentukan kepribadian dan dalam membiayai seluruh keperluan 

pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengaitkan prestasi 

belajar dengan pola asuh dan status sosial ekonomi orang tua dengan judul 

penelitian: “Pengaruh Pola Asuh dan Status Sosial Ekonomi Orang Tua 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas V SD Negeri Purworejo Nogosari 

Boyolali Tahun Ajaran 2014/2015”. 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui pengaruh pola asuh orang tua 

terhadap prestasi belajar siswa kelas V SD Negeri Purworejo. (2) Mengetahui 

pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas V 

SD Negeri Purworejo. (3) Mengetahui pengaruh pola asuh dan status sosial 

ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas V SD negeri Purworejo. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Purworejo Kecamatan Nogosari 

Kabupaten Boyolali. Penelitian dilaksanakan pada semester I tahun ajaran 

2014/2015 selama enam bulan yaitu bulan Oktober tahun 2014 sampai bulan 

Maret tahun 2015. Populasinya adalah siswa kelas V SD Negeri Purworejo 

dengan jumlah 25 siswa. Sampel dalam penelitian ini diambil dari seluruh 

anggota populasi. Sesuai dengan pendapat Darmawan (2013: 142) “jika ukuran 

populasinya diatas 1.000, sampel sekitar 10% sudah cukup, tetapi jika ukuran 

populasinya sekitar 100, sampelnya paling sedikit 30%, dan kalau ukuran 

populasinya 30, maka sampelnya harus 100%”. 

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yakni variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pola asuh orang tua 

(X1) dan status sosial ekonomi orang tua (X2). Variabel terikat dalam penelitian 

ini adalah prestasi belajar (Y). 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan angket, dokumentasi, dan 

wawancara. Dalam melaksanakan metode angket, peneliti membuat pertanyaan-

pertanyaan tertulis yang memerlukan jawaban yang sesuai dengan keadaan 

responden (orang tua siswa). Metode dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk 



mengumpulkan data-data siswa kelas V yang meliputi daftar nama dan daftar 

nilai rapor semester gasal. Metode wawancara digunakan untuk memperkuat dan 

memperjelas data yang diperoleh melalui angket, baik data mengenai pola asuh 

orang tua maupun status sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar siswa 

Dalam penelitian ini menggunakan instrumen berupa item-item pertanyaan 

dalam bentuk angket yang sebelumnya diujicobakan pada subjek uji coba yang 

berjumlah 20 siswa kelas V SD Negeri 1 Rembun. Hasil uji coba instrumen 

dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil dari 

pengumpulan data kemudian diuji dengan menggunakan uji prasyarat analisis 

terdiri dari uji normalitas dan uji linearitas. Teknik analisis data menggunakan 

analisis regresi linear berganda kemudian dilakukan pengujian hipotesis. 

Pengujian hipotesis yang dilakukan dimulai dengan pengujian hipotesis pertama 

(uji t) yang berupa pengaruh variabel X1 (pola asuh orang tua) terhadap variabel 

Y (prestasi belajar), kemudian dilanjutkan dengan pengujian hipotesis kedua (uji 

t) yang berupa pengaruh variabel X2 (status sosial ekonomi orang tua) terhadap 

variabel Y (prestasi belajar), selanjutnya pengujian hipotesis ketiga (uji F) yang 

berupa pengaruh kedua variabel X (pola asuh dan status sosial ekonomi orang 

tua) terhadap variabel Y (prestasi belajar). Dari ketiga hipotesis tersebut 

dilanjtkan dengan perhitungan koefisien determinasi, sumbangan relatif dan 

sumbangan efektif yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar prosentase 

pengaruh variabel X1 (pola asuh orang tua) dan variabel X2 (status sosial 

ekonomi orang tua) terhadap Y (prestasi belajar). 

   

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil uji validitas dengan menggunakan rumus korelasi 

product moment pada variabel pola asuh orang tua diketahui memiliki 3 item 

pertanyaan yang tidak valid yaitu item nomer 1, 6, dan 20, untuk variabel status 

sosial ekonomi orang tua terdapat 3 item yang tidak valid yaitu nomer 9, 17, dan 

18. Item dinyatakan tidak valid karena memiliki rhitung < rtabel. Item-item yang 

valid digunakan sebagai instrumen pengumpul data, sedangkan item yang tidak 

valid dihilangkan sebagai instrumen pengumpul data. Berdasarkan hasil uji 



reliabilitas diperoleh nilai koefisien reliabilitas angket pola asuh orang tua 

sebesar 0,871 dan angket status sosial ekonomi orang tua sebesar 0,838. 

Berdasarkan nilai koefisien tersebut dapat dinyatakan bahwa angket pola asuh 

dan status sosial ekonomi orang tua dinyatakan reliabel. 

Hasil uji prasyarat analisis diperoleh melalui uji normalitas dan uji 

linearitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data memiliki 

distribusi normal atau tidak. Teknik uji yang digunakan adalah uji Chi Kuadrat 

dengan taraf signifikansi 0,05. Adapun rangkuman hasil uji normalitas yakni 

nilai 𝜌 variabel pola asuh orang tua sebesar 0,978, variabel status sosial ekonomi 

orang tua sebesar 0,720 dan variabel prestasi belajar sebesar 0,906. Ketiga 

variabel memiliki harga 𝜌 > 0,05 sehingga data memiliki sebaran atau distribusi 

data normal. 

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan linear atau tidak secara signifikan. Perhitungan pengujian 

ini dengan menggunakan bantuan program IBM SPSS 19. Adapun ringkasan 

hasilnya yakni variabel pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar 

memberikan hasil linear, dengan Fhitung < Ftabel yaitu 1,569 < 3,44 dan 

signifikansinya 0,281 > 0,05. Variabel status sosial ekonomi orang tua terhadap 

prestasi belajar memberikan hasil yang linear, dengan Fhitung < Ftabel yaitu 0,970 

< 3,44 dan signifikansinya 0,516 > 0,05. 

Uji prasyarat analisis telah terpenuhi, kemudian dilakukan analisis data 

menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program IBM SPSS 19. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh dan status sosial ekonomi orang 

tua mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar. Hal ini dapat dilihat dari 

persamaan regresi linear berganda yaitu Y = 4,858 + 0,027 X1 + 0,026 X2, 

berdasarkan persamaan tersebut terlihat bahwa koefisien regresi dari masing-

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

ekonomi orang tua secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap prestasi 

belajar. Nilai 4,858 menyatakan bahwa jika tanpa adanya pengaruh dari variabel 

pola asuh dan status sosial ekonomi orang tua maka prestasi belajar siswa adalah 

4,858,  untuk nilai 0,027 menyatakan bahwa variabel pola asuh orang tua 



berpengaruh secara positif terhadap prestasi belajar. Artinya jika skor pola asuh 

meningkat satu poin maka prestasi belajar siswa akan meningkat sebesar 0,027, 

sedangkan nilai 0,026 menyatakan bahwa variabel status sosial ekonomi orang 

tua berpengaruh secara positif terhadap prestasi belajar. Artinya jika skor status 

sosial ekonomi orang tua meningkat satu poin maka prestasi belajar siswa akan 

meningkat sebesar 0,026. 

Setelah dilakukan analisis regresi linear berganda maka langkah 

selanjutnya adalah menguji hipotesis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

pola asuh dan status sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar, maka 

digunakan uji t dan uji F yang meliputi: (1) Uji hipotesis pertama (uji t) untuk 

mengetahui pengaruh pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar. Dari hasil uji 

hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi dari variabel pola asuh 

orang tua (b1) adalah sebesar 0,027 atau positif, sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel pola asuh orang tua berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. 

Kemudian berdasarkan uji keberartian koefisien regresi linear ganda untuk 

variabel pola asuh orang tua (b1) diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,414 > 2,069 dan 

nilai signifikansinya < 0,05 yaitu 0,025 dengan sumbangan relatif sebesar 53,6% 

dan sumbangan efektif sebesar 23,9%. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa 

semakin baik pola asuh orang tua akan semakin tinggi prestasi belajar siswa, 

begitu juga sebaliknya semakin buruk pola asuh orang tua akan semakin rendah 

prestasi belajar siswa. (2) Uji hipotesis kedua (uji t) untuk mengetahui pengaruh 

status sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar. Hasil uji hipotesis 

kedua diketahui bahwa koefisien arah regresi dari variabel status sosial ekonomi 

orang tua (b2) adalah sebesar 0,026 atau positif, sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel status sosial ekonomi orang tua berpengaruh positif terhadap prestasi 

belajar. Selanjutnya berdasarkan uji keberartian koefisien regresi linear ganda 

untuk variabel status sosial ekonomi orang tua (b2) diperoleh thitung > ttabel, yaitu 

2,233 > 2,069 dan nilai signifikansinya < 0,05, yaitu 0,036 dengan sumbangan 

relatif sebesar 46,4% dan sumbangan efektif sebesar 20,7%. Hal tersebut dapat 

dikatakan bahwa semakin baik status sosial ekonomi orang tua maka akan 

semakin tinggi prestasi belajar siswa. Sebaliknya semakin buruk status sosial 



ekonomi orang tua maka akan semakin rendah prestasi belajar siswa. (3) Uji 

hipotesis ketiga (uji F) untuk mengetahui pengaruh pola asuh dan status sosial 

ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar. Hasil uji F dapat diketahui bahwa 

nilai Fhitung > Ftabel, yaitu 8,869 > 3,44 dan nilai signifikansinya < 0,05, yaitu 

0,001, berarti secara bersama-sama pola asuh dan status sosial ekonomi orang 

tua berpengaruh positif prestasi belajar. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat 

dikatakan bahwa kecenderungan peningkatan kombinasi pola asuh dan status 

sosial ekonomi orang tua akan diikuti peningkatan prestasi belajar, sebaliknya 

kecenderungan penurunan kombinasi variabel pola asuh dan status sosial 

ekonomi orang tua akan diikuti penurunan prestasi belajar. 

Kemudian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat dilakukan pengujian koefisien determinasi yang 

dilanjutkan dengan perhitungan sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan program IBM 

SPSS 19 diperoleh hasil sebesar 0,446 yang berarti bahwa pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 44,6%. Selanjutnya untuk hasil 

perhitungan sumbangan relatif dan sumbangan efektif diketahui bahwa: (1) 

Variabel pola asuh orang tua memberikan sumbangan relatif sebesar 53,6% dan 

sumbangan efektif sebesar 23,9%. (2) variabel status sosial ekonomi orang tua 

memberikan sumbangan relatif sebesar 46,4% dan sumbangan efektif sebesar 

20,7%. Dengan membandingkan nilai sumbangan relatif dan sumbangan efektif, 

dapat dikatakan bahwa variabel pola asuh orang tua memiliki pengaruh yang 

lebih dominan terhadap prestasi belajar siswa dibandingkan dengan variabel 

status sosial ekonomi orang tua. 

 

D. KESIMPULAN 

Berdasarkan pengajuan hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan 

oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pola asuh orang tua 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar. Berdasarkan uji t 

diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,414 > 2,074 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 

0,025. (2) status sosial ekonomi orang tua berpengaruh positif dan signifikan 



terhadap prestasi belajar. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,233 > 

2,074 dan nilai signifikansinya < 0,05 yaitu 0,036. (3) Pola asuh dan status sosial 

ekonomi orang tua secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap prestasi belajar. Berdasarkan uji F diperoleh Fhitung > Ftabel, yaitu 8,869 

> 3,44 dan nilai signifikansinya < 0,05 yaitu 0,001. (4) Hasil uji determinasi (R
2
) 

sebesar 0,446 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh pola asuh dan status 

sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar adalah 44,6% sedangkan 

sisanya 55,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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