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 PENGARUH PERHATIAN ORANG TUA, JUMLAH SAUDARA KANDUNG, 

DAN USIA ORANG TUA TERHADAP PRESTASI  

BELAJAR DI SMK N 1 KEBUMEN  

 

Abstrak 

 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui 1) Pengaruh perhatian orang tua terhadap 

prestasi belajar. 2) Pengaruh jumlah saudara kandung terhadap prestasi belajar. 3) 

Pengaruh usia orang tua terhadap prestasi belajar. 4) Pengaruh perhatian orang tua, 

jumlah saudara kandung, dan usia orang tua terhadap prestasi belajar. Jenis penelitian 

menggunakan kuantitatif dengan desain survei. Populasi penelitian yaitu peserta didik 

kelas XI di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Kebumen program keahlian 

Akuntansi dan Keuangan Lembaga yang berjumlah 144 siswa. Teknik pengumpulan 

data dengan metode kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 

regresi liner berganda yang menunjukkan persamaan garis regresi: Y = 14,882 + 0,633 

X1 + 0,726 X2 + 0,503 X3 yang artinya perhatian orang tua, saudara kandung, dan usia 

orang tua berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. Kesimpulan penelitian: 1) 

Perhatian orang tua berpengaruh terhadap prestasi belajar dengan pembuktian hasil uji t 

sebesar thitung > ttabel yaitu 2,580>2,000 dengan nilai probabilitas signifikansi< 0, 05, 

yaitu 0,000. 2) Jumlah saudara kandung berpengaruh terhadap prestasi belajar dengan 

pembuktian hasil uji t sebesar thitung > ttabel yaitu 2,803>2,000 dengan nilai probabilitas 

signifikansi < 0, 05, yaitu 0,011. 3) Usia orang tua berpengaruh terhadap prestasi belajar 

dengan pembuktian hasil uji t sebesar thitung > ttabel yaitu 2,748>2,000 dengan nilai 

probabilitas signifikansi < 0, 05, yaitu 0,007. Perhatian orang tua, jumlah saudara 

kandung, dan usia orang tua secara simultan berpengaruh terhadap prestasi belajar. Hal 

ini dibuktikan dari hasil uji F yakni Fhitung> Ftabel, yaitu 28,315>2,760 dan nilai 

signifikansi < 0, 05, yaitu 0,000 serta nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 46,9%. 

 

Kata Kunci: perhatian orang tua, jumlah saudara kandung, usia orang tua, dan prestasi 

belajar. 

 

Abstract 

 

This study aims to determine 1) The effect of parental attention on student learning 

achievement. 2) The effect of the number of siblings on students' learning achievement. 

3) The influence of parents 'age on students' learning achievement. 4) The influence of 

parental attention, number of siblings, and age of parents on student achievement. The 

research method uses quantitative survey design. The study population was 144 students 

of class XI at the State Vocational High School 1 Kebumen, accounting and financial 

institution expertise program. Data collection techniques using questionnaires and 

documentation. The data analysis technique uses multiple linear regression which shows 

the regression line equation: Y = 14.882 + 0.633 X1 + 0.726 X2 + 0.503 X3, which 

means that the attention of parents, siblings, and parents' age has a positive effect on 

learning achievement. Research conclusions: 1) Parents' attention affects learning 

achievement by proving the results of the t test for t count> t table, namely 2.580> 2,000 

with a significance probability value <0.05, namely 0.000. 2) The number of siblings 

has an effect on learning achievement by proving the results of the t test for t count> t 

table, namely 2.803> 2,000 with a significance probability value <0.05, namely 0.011. 
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3) The age of the parents has an effect on learning achievement by proving the results of 

the t test for t count> t table, namely 2.748> 2,000 with a significance probability value 

<0.05, namely 0.007. Parents' attention, number of siblings, and parental age 

simultaneously affect learning achievement. This is evidenced by the results of the F 

test, namely Fcount> Ftable, which is 28.315> 2.760 and a significance value <0, 05, 

which is 0.000 and the coefficient of determination (R2) of 46.9%. 

 

Keywords: parental attention, siblings, parental age, and learning achievement. 

 

1. PENDAHULUAN 

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan rencana aksi global oleh beberapa 

negara untuk 15 tahun ke depan yang tergabung dalam perserikatan bangsa-bangsa 

(PBB), dimana salah satu tujuannya yaitu memastikan adanya pendidikan yang inklusif 

dan berkualitas setara, serta mendukung kesempatan belajar untuk semua orang. 

Pendidikan merupakan sektor penting yang harus diperhatikan pemerintah untuk 

mempersiapkan masyarakat yang berkualitas demi pembangunan yang berkelanjutan. 

Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa: 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran supaya peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, keerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara. 

Oleh sebab itu, pendidikan yang berkualitas dijadikan sebagai salah satu tujuan 

utama dalam program pembangunan berkelanjutan di beberapa negara. Menurut Laurie, 

Nonoyama-Tarumi, Mckeown, & Hopkins (2016) menyatakan bahwa Education for 

Sustainable Development (ESD) berkonstribusi banyak cara untuk menciptakan 

pendidikan berkualitas baik di sekolah dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. 

Guru memiliki peran penting dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas. Standar 

kompetensi minimum yang harus dimiliki guru yaitu kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial, dan profesional. Menurut Hapsari & Prasetio (2017) menyatakan 

bahwa kompetensi guru atau pengajar akan mempengaruhi prestasi belajar yang 

dihasilkan oleh peserta didik. Sehingga, guru harus mampu menyesuaikan diri dalam 

berbagai situasi pendidikan saat ini. 
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Prestasi belajar adalah pengungkapan hasil belajar yang di dalamnya terdapat 

perubahan dari pengalaman dan proses belajar peserta didik. Pengungkapan hasil belajar 

tersebut dapat dilakukan melalui tes atau ulangan. Menurut Yolanda & Rusli (2019) 

menyatakan bahwa hasil belajar biasanya diukur dengan menggunakan alat tes, ulangan, 

dan ujian untuk melihat keberhasilan dalam proses belajar mengajar yang telah diikuti 

oleh peserta didik tersebut. Keberhasilan proses belajar mengajar juga dapat 

dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam memberikan pembelajaran. Penelitian dari 

Sutardi, (2016) membuktikan bahwa kompetensi guru berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap hasil belajar siswa dengan kontribusi efektif (R) sebesar 7,8%. 

Selain kompetensi guru, ada beberapa faktor lainyang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar peserta didik, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal 

terdiri dari jasmani (fisiologis), psikologis, dan kematangan fisik maupun psikis dari 

peserta didik itu sendiri, sedangkan faktor eksternal terdiri dari keadaan keluarga, 

kondisi sekolah, dan teman sebaya atau lingkungan masyarakat (Syafi’i, Marfiyanto, & 

Rodiyah, 2018). Menurut (Jatmika, 2018) menyatakan bahwa kerja sama tri sentra 

pendidikan (sekolah, keluarga, dan masyarakat) akan mampu memajukan pendidikan 

bagi generasi penerus bangsa. 

Keterlibatan keluarga atau orang tua dalam pendidikan memiliki pengaruh yang 

sangat besar jika dibandingkan faktor eksternal lainnya. Penelitian dari Ceka & Murati 

(2016) membuktikan bahwasanya di lingkungan keluarga anak-anak memperoleh 

berbagai pengalaman, melalui berbagai kegitan yang dilakukan secara terus-menerus 

yang dihadapkan dari berbagai pengaruh dan harapan dari orang-orang yang tinggal 

bersama. Secara psikologis peserta didik sangat membutuhkan perhatian baik dari 

keluarga atau orang tua, sehingga wajar jika orang tua dapat melonggarkan waktu yang 

lebih bersama anak-anaknya. Orang tua yang sering keluar rumah untuk bekerja 

maupun hal lainnya dan sangat jarang bersama anaknya, akan menghasilkan emosional 

dan perilaku anak yang berbeda dengan orang tua yang cenderung intens memberikan 

waktu bersama anaknya. Penelitian dari Effendi, Mursilah, & Mujiono (2018) 

membuktikan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara tingkat perhatian orang 

tua dengan prestasi belajar peserta didik. Penelitian yang sama dari Veas, Castejon, 

Minano, & Gilar-Corbi (2018) menunjukkan bahwa keterlibatan dan perhatian orang tua 

sangat penting untuk pengembangan masa depan dan model pendidikan anak. Oleh 
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sebab itu, orang tua diharuskan dapat membagi kegiatan atau aktivitasnya untuk 

bermain atau sekedar saling sapa dengan anak-anaknya. 

Lebih lanjut, tingkat perhatian orang tua yang diberikan kepada anak berbeda 

satu dengan lainnya. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh saudara kandung dan usia 

orang tua. Orang tua yang memiliki anak tunggal akan mencurahkan seluruh 

perhatiannya untuk anak tersebut. Berbeda dengan orang tua yang memiliki dua anak 

atau lebih yang perhatiannya harus dibagi-bagi berdasarkan jumlah anak yang dimiliki. 

Berdasarkan penelitian Herrick (dalam Yolanda & Rusli, 2019) menyatakan 

bahwasannya saudara kandung atau hubungan saudara sangat penting dalam lingkungan 

keluarga karena dapat mempengaruhi intelektual (kecerdasan), emosional (reaksi 

terhadap sesuatu), dan sosial dalam hubungan keluarga. Penelitian yang sama dari 

Yolanda & Rusli (2019) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

sibling relationship (hubungan saudara) dengan prestasi belajar pada peserta didik di 

SMP N 1 Bukittinggi.  

Selain itu, usia orang tua kemungkinan juga akan mempengaruhi tingkat 

perhatian orang tua terhadap anak. Pernikahan yang dilakukan pada usia dini (<20 

tahun) akan menyebabkan ketidaksiapan orang tersebut untuk memiliki anak atau 

menjadi orang tua, baik dari segi fisik maupun mental. Segi fisik maksudnya reproduksi 

wanita yang hamil muda masih belum stabil. Sedangkan segi mental yaitu kurang 

siapnya orang tua muda untuk mengayomi dan mendidik anak-anak mereka. Menurut 

Sardi (2016) menyatakan bahwa dampak negatif bagi pernikahan usia dini yaitu sering 

terjadinya perselisihan yang mengakibatkan pertengkaran antar suami istri, karena 

masih tingginya sifat egois dan kekanak-kanakan pada kedua belah pihak. Menurut 

Ikhsanudin & Nurjanah (2018) yang menyatakan bahwa pernikahan dini berpengaruh 

pada pendidikan anak yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua, apalagi 

dengan orang tua yang kurang memberikan kasih sayang mereka. 

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu sentral industri di Provinsi Jawa 

Tengah. Dilansir dari Badan Pusat Statistik di kabupaten Kebumen (2018) menyatakan 

bahwa jumlah perusahaan/usaha menurut klasifikasi industri di Kebumen tahun 2018 

terdapat sebanyak 66 industri besar dan menengah. Hal tersebut menyebabkan 

mayoritas penduduk di daerah urban dan sub-urban memilih bekerja sebagai karyawan 

atau buruh pabrik. Sehingga tidak sedikit kedua orang tua dari peserta didik di daerah 
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tersebut sama-sama bekerja. Hal ini sebagai tantangan terhadap peneliti untuk 

mengetahui seberapa besar perhatian kedua orang tua yang sama-sama bekerja untuk 

anak-anaknya. Penelitian dari Rahmawati (2019) menyatakan bahwa hasil belajar 

afektif anak dari perhatian ibu bekerja dan ibu rumah tangga menunjukkan peserta didik 

memiliki sikap dan kebiaan yang baik.  

Salah satu sekolah menengah yang banyak diminati dan terfavorit di daerah 

tersebut yakni SMK Negeri 1 Kebumen. Sampai saat ini belum pernah adanya 

penelitian terkait perhatian orang tua, saudara kandung, usia orang tua, dan prestasi 

peserta didik pada SMK Negeri 1 Kebumen.  Alasan memilih lokasi penelitian tersebut 

diantaranya: a) Lokasi sekolah terletak di sentral industri Kebumen, sehingga 

kemungkinan masyarakat/ kedua orang tua sekitar sekolah tersebut rata-rata bekerja. b) 

Sekolah memiliki program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, dimana keahlian 

tersebut sesuai dengan bidang ilmu dari peneliti. c) Lokasi penelitian yang cukup dekat 

dengan domisili peneliti, yang memungkinkan untuk pengambilan data pada era new 

normal sekarang ini. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain survei (Harsono, 

2019: 50). Subyek penelitian yaitu peserat didik kelas XI program studi Akuntansi dan 

Keuangan Lembaga (AKL) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kebumen 

tahun ajaran 2020/2021. Jumlah populasi penelitian sebanyak 144, sedangkan total 

sampel yang digunakan yaitu sebesar 100 peserta didik yang didasarkan pada tabel 

Krecjie oleh Issac dan Michael.  

Instrumen dalam pengumpulan data terdiri dari kisi-kisi kuesioner, yang 

sebelumnya dalam penyusunan sudah di uji cobakan terhadap 20 peserta didik, dengan 

maksud menguji validitas dan reliabilitas data. Uji coba instrumen tersebut di luar 

lingkup peserta didik SMK Negeri 1 Kebumen. Teknik pengumpulan data 

mneggunakan metode koesioner dan metode dokumentasi (Komalasari, 2011:81). 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar peserta didik (Y) yang 

diukur dari hasil ulangan mata pelajara akuntansi keuangan, sedangkan variabel bebas 

yaitu perhatian orang tua (X1), jumlah saudara kandung (X2), dan usia orang tua (X3). 

Teknik analisis data menggunakan uji prasyarat data yang terdiri dari uji normalitas, uji 
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multikolonieritas, uji linearitas (Ghozali, 2016: 103), dan analisis regresi berganda 

(Budiyono, 2011: 276). Sedangkan pengujian hipotesis menggunakan uji T dan uji F 

(Suharyadi & Purwanto, 2011: 228), Koefisien Determinan (R2), sumbangan efektif dan 

sumbangan relatif. Seluruh pengujian dilakukan dengan bantuan SPSS for windows 

16.0. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Uji prasyarat analisis data yang pertama yaitu hasil uji normalitas data. Penelitian ini 

menggunakan uji normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui data 

sampel penelitian berdistribusi normal atau tidak. Asumsi normal atau tidaknya dapat 

dilihat dengan membandingkan angka signifikansi dengan angka probabilitas 

signifikansi > 0,05 dan sampel sebesar 100 maka terdisribusi normal. Hasil rangkuman 

uji normalitas data dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Data 

 

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui nilai probabilitas signifikansi > 0, 05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data sampel dari masing-masing variabel 

berdistribusi normal. 

Uji prasyarat analisis data yang kedua yaitu hasil uji multikolinieritas dengan 

tujuan mengetahui apakah pada model regresi menunjukkan korelasi pada variabel 

bebas.  Asumsi terjadinya multikoloniaritas atau tidak dapat diketahui melalui angka 

tolerance > 0,1 dan VIF < 10, artinya tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji 

multikoloniaritas dapat dilihat pada tabel 2. 

  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

100 100 100 100

76.36 14.51 18.24 82.95

6.392 1.828 2.800 6.814

.100 .126 .123 .075

.100 .126 .123 .075

-.061 -.116 -.117 -.071

1.001 1.255 1.230 .754

.269 .085 .097 .620

N

Mean

Std.  Dev iat ion

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negativ e

Most Extreme

Dif f erences

Kolmogorov-Smirnov  Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

perhatian

orang tua

jumlah

saudara

kandung

usia

orang tua

prestasi

belajar

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 
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Tabel 2. Hasil Uji Multikoloniaritas 

 

Dari tabel 2 diketahui bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai toleransi 

lebih besar 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi gejala multikolonieritas. 

Uji prasyarat analisis data yang ketiga yaitu uji linieritas dengan maksud 

mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat berupa garis 

lurus (hubungan linier) atau tidak. Kriteria uji linieritas adalah bahwa hubungan yang 

terjadi berbentuk linier jika Fhitung < Ftabel atau nilai probabilitas signifikansi >0, 05. 

Adapun ringkasan hasil uji linieritas adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. Rangkuman Hasil Uji Linieritas 

Variabel Sign. 
Tingkat 

Kesalahan 
Keterangan 

Perhatian orang tua dengan prestasi belajar 0,960 0,05 Linier 

Saudara kandung dengan prestasi belajar 0,594 0,05 Linier 

Usia orang tua dengan prestasi belajar  0,341 0,05 Linier 

 

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa harga Fhitung masing-masing variabel 

yang diukur lebih kecil dari Ftabel dan nilai probabilitas signifikansi > 0,05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan 

variabel terikat berbentuk linier.  

Setalah uji prasyarat terpenuhi, selanjutnya yaitu uji analisis linier berganda. 

Tujuannya untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh secara bersama-sama antara 

perhatian orang tua, jumlah saudara kandung dan usia orang tua terhadap prestasi 

belajar pada siswa. Berikut ringkasan hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat pada 

tabel 4. 

 

Coefficientsa

.990 1.010

.969 1.032

.978 1.022

perhatian orang tua

jumlah saudara kandung

usia orang tua

Model

1

Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable: prestasi belajara. 
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ANOVA Table

2226.135 28 79.505 2.381 .002

1734.505 1 1734.505 51.948 .000

491.631 27 18.209 .545 .960

2370.615 71 33.389

4596.750 99

(Combined)

Linearity

Deviation f rom Linearity

Between

Groups

Within Groups

Total

prestasi belajar *

perhatian orang tua

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Tabel 4. Ringkasan Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4 diperoleh Y = 14,882 + 0,633 X1 + 0,726 X2 + 0,503 X3. 

Kesimpulannya variabel perhatian orang tua, jumlah saudara kandung, dan usia orang 

tua secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap variabel prestasi belajar atau Y= 

konstanta bernilai positif sebesar 14,882. Hal tersebut dapat diketahui apabila angka 

variabel pendapatan dan pekerjaan orang tua adalah nol, nilai variabel prestasi belajar 

sebesar 14,882. Sedangkan 0,633 menyatakan setiap peningkatan nilai variabel 

perhatian orang tua sebesar satu poin, berarti variabel perhatian orang tua terdapat 

peningkatan sebesar 0,633 melalui asumsi variabel tetap. Pada nilai 0,726 menunjukkan 

disetiap peningkatan variabel jumlah saudara kandung sebanyak satu poin, berarti 

variabel jumlah saudara kandung terdapat peningkatan sebesar 0,726 melalui asumsi 

variabel tetap. Dan nilai 0,503 menunjukkan disetiap peningkatan variabel usia orang 

tua sebanyak satu poin, berarti variabel usia orang tua terdapat peningkatan sebesar 

0,503 melalui asumsi variabel tetap. 

Selanjutnya pengujian hipotesis melalui uji parsial (uji t) dan uji serempak (uji 

F). Uji t dilaksanakan dengan tujuan melihat pengaruh signifikansi antara variabel 

perhatian orang tua, jumlah saudara kandung, dan usia orang tua terhadap variabel 

prestasi belajar siswa yang nantinya diperoleh hipotesis diterima atau ditolak. Hasil uji t 

pada variabel perhatian orang tua (X1) dapat dilihat angka thitung > ttabel yaitu 

7,952>2,000 dengan nilai probabilitas signifikansi< 0, 05, yaitu 0,000, maka Ho ditolak. 

Coefficientsa

14.882 7.518 1.980 .051

.633 .080 .594 7.952 .000

.726 .282 .195 2.580 .011

.503 .183 .207 2.748 .007

(Constant)

perhatian orang tua

jumlah saudara kandung

usia orang tua

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent  Variable: prestasi belajara. 
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Jadi Ada pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar peserta didik, maka 

hipotesis pertama diterima. Hasil uji t pada variabel jumlah saudara kandung (X2) dapat 

dilihat angka thitung > ttabel yaitu 2,580>2,000 dengan nilai probabilitas signifikansi < 0, 

05, yaitu 0,011, maka Ho ditolak. Jadi Ada pengaruh jumlah saudara kandung terhadap 

prestasi belajar siswa, maka hipotesis kedua diterima. Hasil uji t pada variabel usia 

orang tua (X3) dapat dilihat angka thitung > ttabel yaitu 2,748>2,000 dengan nilai 

probabilitas signifikansi < 0, 05, yaitu 0,007, maka Ho ditolak. Jadi Ada pengaruh usia 

orang tua terhadap prestasi belajar siswa, maka hipotesis ketiga diterima. 

Uji F digunakan untuk melihat ada pengaruh perhatian orang tua, jumlah saudara 

kandung, dan usia orang tua secara bersamaan terhadap prestasi belajar siswa. Hasil uji 

F dapat dilihat Fhitung > Ftabel, yaitu 28,315>2,760 dan nilai probabilitas signifikansi < 

0,05, yaitu 0,000, berarti Ho ditolak. Jadi terdapat pengaruh antara perhatian orang tua, 

jumlah saudara kandung, dan usia orang tua secara bersama-sama terhadap prestasi 

belajar. Berarti hipotesis yang dituliskan dapat diterima kebenarannya. Maka terdapat 

pengaruh perhatian orang tua, jumlah saudara kandung, dan usia orang tua yang 

signifikan terhadap prestasi belajar peserta didik kelas XI akuntansi keuangan dan 

lembaga di SMK Negeri 1 Kebumen. 

Nilai koefisien determinasi (R
2
) membuktikan banyaknya variasi variabel terikat 

bisa ditunjukkan variabel bebas dalam model. Hasil R
2 

angka 0 sampai dengan 1. Jika 

R
2
 dekat dengan angka 1 maka membuktikan pada variabel terikat secara bersamaan 

bisa ditunjukkan variabel bebas. Begitu juga jika angka R
2
 mendekati 0, berarti variabel 

terikat tidak bisa ditunjukkan variabel bebas. Hasil uji menunjukkan nilai koefisien 

determinasi (R
2
) sebanyak 0,469. Nilai R

2
 pada variabel perhatian orang tua, jumlah 

saudara kandung, dan usia orang tua berpengaruh terhadap prestasi belajar sebesar 

46,9%, sedangkan 53,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

Berdasarkan hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa perhatian orang tua, 

jumlah saudara kandung, dan usia orang tua berpengaruh terhadap prestasi belajar. Hal 

tersebut dapat dilihat dari persamaan regresi linier sebagai berikut Y = 14,882 + 0,633 

X1 + 0,726 X2 + 0,503 X3. Berdasarkan persamaan tersebut diketahui bahwa koefisien 

regresi pada masing-masing variabel independen bernilai positif, artinya variabel 

perhatian orang tua, jumlah saudara kandung, dan usia orang tua secara bersama-sama 
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berpengaruh positif terhadap prestasi belajar peserta didik kelas XI akuntansi dan 

keuangan lembaga di SMK Negeri 1 Kebumen. 

 

3.2 Pembahasan 

Pengaruh Perhatian Orang Tua (X1) terhadap Prestasi Belajar (Y). Hasil uji hipotesis 

pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi dari variabel perhatian orang tua (b1) 

adalah sebesar 0,633 atau positif, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel perhatian 

orang tua berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. Berdasarkan uji keberartian 

koefisien regesi linear ganda untuk variabel perhatian orang tua (b1) diperoleh thitung> 

ttabel, yaitu  7,952>2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan sumbangan 

relatif sebesar 78% dan sumbangan efektif 36,6%. Berdasarkan kesimpulan tersebut 

dapat dikatakan bahwa semakin baik perhatian orang tua akan semakin tinggi prestasi 

belajar.  

Hasil tersebut relevan dengan penelitian yang dilakukan Fathurrohman (2017) 

yang menunjukkan bahwa perhatian orang tua berpengaruh positif terhadap prestasi 

belajar melalui motivasi belajar. Sejalan dengan penelitian dari Effendi, Mursilah, & 

Mujiono (2018) membuktikan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara tingkat 

perhatian orang tua dengan prestasi belajar peserta didik. Penelitian yang sama juga dari 

Veas, Castejon, Minano, & Gilar-Corbi (2018) menunjukkan bahwa keterlibatan dan 

perhatian orang tua sangat penting untuk pengembangan masa depan dan model 

pendidikan anak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perhatian orang tua dapat 

mempengaruhi prestasi belajar peserta didik. Orang tua yang cukup memberikan 

perhatian terhadap anaknya akan berpengaruh pada prestasi anak di sekolah seperti: 

mengingatkan anak untuk mengerjakan tugas sekolah, belajar, dan sebagainya. 

Pengaruh jumlah saudara kandung (X2) terhadap prestasi belajar (Y). Hasil uji 

hipotesis kedua diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel jumlah saudara kandung 

(b2) adalah sebesar 0,726 atau bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel 

jumlah saudara kandung berpengaruh positif terhadap prestasi belajar.  Berdasarkan uji t 

untuk variabel jumlah saudara kandung (b2) diperoleh thitung> ttabel, yaitu 2,580>2,000 

dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,011 dengan sumbangan relatif sebesar 12% dan 

sumbangan efektif 5,6%. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa 

semakin baik jumlah saudara kandung akan semakin tinggi prestasi belajar. 
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Hasil tersebut relevan dengan penelitian yang dilakukan Yolanda & Rusli (2019) 

yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara sibling 

relationships dengan prestasi belajar pada siswa SMP N 1 Bukittinggi dengan nilai 

koefisien korelasi (r) sebesar 0,249 dan p=0,002 (p<0,01). Sejalan dengan penelitian 

dari Budiono (2019) yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara perhatian 

orang tua dan jumlah saudara terhadap prestasi belajar siswa. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa saudara kandung dapat berdampak pada prestasi belajar peserta 

didik. Dimana hubungan antar saudara dalam sistem keluarga dapat menjadi role model 

oleh saudara lainnya, Yang kemudian mengakibatkan adanya kesamaan antara saudara 

satu dengan saudara lainnya, salah satunya dalam hal prestasi belajar. 

Pengaruh usia orang tua (X3) terhadap prestasi belajar (Y). Hasil uji hipotesis 

ketiga diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel usia orang tua (b3) adalah sebesar 

0,503 atau bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel usia orang tua 

berpengaruh positif terhadap prestasi belajar.  Berdasarkan uji t untuk variabel usia 

orang tua (b2) diperoleh thitung> ttabel, yaitu 2,748>2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, 

yaitu 0,007 dengan sumbangan relatif sebesar 10% dan sumbangan efektif 4,7%. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik usia orang tua 

akan semakin tinggi prestasi belajar. 

Hasil tersebut relevan dengan penelitian yang dilakukan Setyowati et al. (2017) 

yang menunjukkan kesiapan menjadi orang tua terkategori sedang dengan indeks rataan 

72,1± 11,1. Hampir dua per tiga keluarga (62,0%) memiliki stimulasi psikososial yang 

rendah dengan indeks rataan 56,2 ±16,3. Sebagian besar anak memiliki tingkat 

perkembangan sosial terkategori rendah dengan indeks ratan 56,5 ± 14,9. Sehingga 

semakin matang usia istri dan suami saat menikah maka akan semakin matang 

kesiapannya menjadi orang tua dan semakin baik pula stimulasi psikososial yang 

diberikan. Sejalan dengan teori dari Sardi (2016) menyatakan bahwa dampak negatif 

bagi pernikahan usia dini yaitu sering terjadinya perselisihan yang mengakibatkan 

pertengkaran antar suami istri, karena masih tingginya sifat egois dan kekanak-kanakan 

pada kedua belah pihak. Sama halnya penelitian dari Ikhsanudin & Nurjanah (2018) 

yang menyatakan bahwa pernikahan dini berpengaruh pada pendidikan anak yang masih 

memerlukan bimbingan dari orang tua, apalagi dengan orang tua yang kurang 
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memberikan kasih sayang mereka. Disimpulkan bahwa usia orang tua berdampak pada 

perkembangan prestasi peserat didik. 

Pengaruh perhatian orang tua(X1), jumlah saudara kandung (X2), dan usia orang 

tua (X3) terhadap prestasi belajar (Y). Berdasarkan uji keberartian regresi linear ganda 

atau uji F diketahui bahwa nilai Fhitung> Ftabel, yaitu  28,315>2,760 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Hal ini berarti perhatian orang tua, jumlah saudara 

kandung, dan usia orang tua secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap prestasi belajar. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa 

kecenderungan peningkatan kombinasi perhatian orang tua, jumlah saudara kandung, 

dan usia orang tua akan diikuti peningkatan prestasi belajar, sebaliknya kecenderungan 

penurunan kombinasi variabel perhatian orang tua, jumlah saudara kandung, dan usia 

orang tua akan diikuti penurunan prestasi belajar. 

Hasil tersebut relevan dengan penelitian yang dilakukan Budiono (2019) yang 

menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan antara perhatian orang tua dan 

prestasi belajar peserta didik dengan sumbangan relatif sebesar 49,3%. Sedangkan 

jumlah saudara menunjukkan negatif signifikaan pengaruhnya terhadap prestasi peserta 

didik dengan sumbangan relatif sebesar 16,0%. Sejalan dengan penelitian dari Ceka & 

Murati (2016) yang menyatakan bahwa keluarga memiliki tanggung jawab besar dan 

sangat tangguh dalam mengembangkan potensi anak. Seperti merawat kesehatan 

mereka, pengembangan fisik, pendidikan, pengembangan kedekatan intelektual, serta 

berperilaku baik di keluarga itu sendiri maupun dalam masyarakat tempat anak tinggal. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan tujuan dan pembahasan dari penelitian pengaruh perhatian orang tua, 

saudara kandung, dan usia orang tua terhadap prestasi belajar peserta didik, maka 

pembuktian pada hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, perhatian orang 

tua mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar peserta didik. Kedua, 

jumlah saudara kandung mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar 

peserta didik. Ketiga, usia orang tua mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

prestasi belajar peserta didik. Keempat, secara bersamaan variabel perhatian orang tua, 

jumlah saudara kandung, dan usia orang tua berpengaruh terhadap prestasi belajar 

peserta didik. 
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Sehingga, implikasi dari penelitian ini yaitu lingkungan keluarga dapat 

berdampak pada tingkat prestasi peserta didik. Orang tua yang tau cara mendidik anak, 

memberikan perhatian yang cukup dan seimbang kepada seluruh anaknya, dapat 

meningkatkan kebehasilan peserta didik di sekolah. Disarankan keluarga/orang tua 

dapat bekerja sama dengan baik terhadap pihak sekolah dalam mengawasi 

perkembangan prestasi mereka. 
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