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PENGARUH KONDISI SOSIAL EKONOMI ORANG TUA SISWA 
TERHADAP PRESTASI BELAJAR IPS KELAS VIII SMP NEGERI 4 
GRINGSING KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG 

TAHUN AJARAN 2010/2011  
Prasetya Putra Nugraha, UNNES 
 
ABSTRAK 
Kata kunci : Kondisi Sosial Ekonomi, Prestasi Belajar. 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan belajar anak adalah 
keluarga, dalam hal ini orang tua yang pada akhirnya akan mempengaruhi 
prestasinya. Orang tua bertanggungjawab terhadap pemenuhan kebutuhan 
pendidikan anak. Kondisi sosial ekonomi yang baik akan semakin mudah dalam 
pemenuhan kebutuhan tersebut, begitu juga sebaliknya. Permasalahan yang 
diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimanakah gambaran kondisi sosial 
ekonomi orang tua siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Gringsing dan adakah 
pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua siswa terhadap prestasi belajar IPS 
siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Gringsing tahun ajaran 2010/2011. Tujuan yang 
ingin dicapai dalam skripsi ini adalah mengetahui kondisi sosial ekonomi orang 
tua siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Gringsing dan mengetahui ada tidaknya 
pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua siswa terhadap prestasi belajar IPS 
siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Gringsing tahun ajaran 2010/2011. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang tua siswa kelas VIII 
SMP Negeri 4 Gringsing tahun ajaran 2010/2011 yang berjumlah 141 orang tua 
siswa. Populasi yang dijadikan sampel sebanyak 28 orang tua siswa dengan 
teknik random sampling dimana dalam populasi tersebut diambil 20%. Dalam 
penelitian ini terhadap empat variabel bebas yaitu tingkat pendidikan, 
pendapatan, pemilikan kekayaan, dan jenis tempat tinggal dan satu variabel 
terikat yaitu prestasi belajar IPS. Dalam pengumpulan data menggunakan angket 
dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi sosial ekonomi orang tua siswa 
kelas VIII SMP Negeri 4 Gringsing sebagian besar (79%) tergolong tinggi, 
namun secara umum kondisinya sangat bervariasi dalam pendidikan, 
pendapatan, pemilikan kekayaan, dan jenis tempat tinggal. Dalam penelitian ini 
hipotesis diterima. Dalam uji hipotesis, F hitung > F tabel (12,643 > 4,2) 
sehingga dapat dikatakan ada pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua siswa 
terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Gringsing. Besarnya 
pengaruh tersebut adalah 30,1% dari keseluruhan variabel. 

Kesimpulan yang dapat dipaparkan adalah kondisi sosial ekonomi orang 
tua siswa tergolong tinggi. Saran yang dapat diberikan adalah diharapkan pihak 
sekolah berusaha lebih mengetahui bagaimana kondisi sosial ekonomi orang tua 
siswanya. 
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PENDAHULUAN 
Keluarga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi belajar 

anak dan merupakan lembaga sosial pertama yang dikenal oleh anak yang 
selanjutnya dapat ditanamkan sikap-sikap yang dapat mempengaruhi 
perkembangan anak. Keluarga bertanggung jawab menyediakan dana untuk 
kebutuhan pendidikan anak. Keluarga yang keadaan sosial ekonominya tinggi 
tidak akan banyak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sekolah 
anak, berbeda dengan orang tua yang keadaan sosial ekonominya rendah. 

Keadaan yang demikian terjadi juga di SMP Negeri 4 Gringsing, dimana 
sekolah ini menampung siswa-siswinya dari berbagai macam latar belakang 
ekonomi orang tua yang berbeda. Keragaman latar belakang ekonomi orang tua 
tersebut dapat berpengaruh pula pada kemampuan membiayai kepada anak-
anaknya, sehingga keadaan sosial ekonomi orang tua merupakan salah satu faktor 
yang menentukan keberhasilan pendidikan anak.  

Berkaitan dengan hal-hal yang dikemukakan d atas penulis mencoba 
mengadakan penelitian dengan judul”PENGARUH KONDISI SOSIAL 
EKONOMI ORANG TUA SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR IPS 
KELAS VIII SMP NEGERI 4 GRINGSING KECAMATAN GRINGSING 
KABUPATEN BATANG TAHUN AJARAN 2010/2011”. 

 
TUJUAN  

Tujuan yang akan dicapai oleh penelitian ini adalah untuk mengetahui 
kondisi sosial ekonomi orang tua siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Gringsing 
Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Tahun Ajaran 2010/2011 serta 
pengaruhnya terhadap prestasi belajar IPS. 
 
METODE  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif persentatif. 
Deskriptif persentatif digunakan untuk memberikan deskriptif dan menjawab 
tujuan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dalam metode ini diperoleh 
melalui angket. Untuk mempermudah analisis data yang berasal dari angket, maka 
perlu diketahui skor yang diperoleh responden dari hasil angket yang telah diisi 
(Arikunto, 2006:235-238). Kriteria penskoran adalah sebagai berikut: 

1. Untuk alternatif jawaban a diberi skor 4 
2. Untuk alternatif jawaban b diberi skor 3 
3. Untuk alternatif jawaban c diberi skor 2 
4. Untuk alternatif jawaban d diberi skor 1 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis 
regresi sederhana yaitu untuk menghitung sejauh mana pengaruh antara kondisi 
sosial ekonomi orang tua siswa terhadap prestasi belajar siswa. 

Variabel adalah apa yang menjadi titik perhatian atau objek penelitian 
(Arikunto, 2006:118). Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel, yaitu: 

1. Variabel Bebas (X) 
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Variabel bebas merupakan variabel yang nilai-nilainya tidak 
tergantung pada variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini 
meliputi: 

a. Tingkat Pendidikan 
b. Pendapatan 
c. Pemilikan Kekayaan 
d. Jenis Tempat Tinggal 

2. Variabel Terikat (Y) 
Variabel terikat dalam penelitin ini adalah prestasi belajar, yaitu 
rata-rata nilai raport IPS semester 1 siswa kelas VIII SMP N 4 
Gringsing tahun pelajaran 2010/2011. 

 
 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Gambaran Umum Objek Penelitian 
 SMP Negeri 4 Gringsing terletak di Kecamatan Gringsing Kabupaten 
Batang. Secara astronomis SMP Negeri 4 Gringsing terletak pada 1100 2’ 55’’BT 
dan 60 57’ 25’’ LS. Sedangkan Kecamatan Gringsing secara administrasi memiliki 
batas-batas sebagai berikut: 
Sebelah Utara  : Laut Jawa 
Sebelah Selatan: Kecamatan Tersono (Batang) 
Sebelah Barat  : Kecamatan Banyuputih (Batang) 
Sebelah Timur : Kecamatan Weleri (Kendal) 
 Jumlah siswa dalam sekolah ini sebanyak 432 siswa, dengan rincian 
jumlah siswa kelas VII sebanyak 132, siswa kelas VIII sebanyak 141, siswa kelas 
IX sebanyak 159. Sekolah ini memiliki laboratorium IPA dan komputer, ruang 
kepsek, ruang guru, ruang TU, ruang BK, ruang OSIS, UKS, perpustakaan, 
koperasi sekolah, mushola, lapangan olahraga, gudang, WC guru sebanyak 4 
ruang, dan WC siswa sebanyak 3 ruang. 
 Semua sarana dan prasarana yang ada sangat memberi manfaat bagi semua 
warga sekolah. Dengan sarana dan prasarana yang baik dan lengkap maka proses 
belajar mengajar akan belajar dengan maksimal. 

 
 
Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua 
 
Pendidikan orang tua 
 Sebagian besar orang tua siswa memiliki pendidikan formal ayah sampai 
tingkat SMP dan SMA sederajat, yaitu masing-masing sebanyak 36%. Sedangkan 
untuk pendidikan formal ibu sebagian besar adalah SMP sederajat yaitu sebanyak 
46%. 
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Pendapatan 
 Sebagian besar kepala rumah tangga pada orang tua siswa memiliki rata-
rata pendapatan sekitar Rp 250.000-Rp 500.000 perbulan yaitu sebanyak 46%. 
Sedangkan pendapatan ibu memiliki rata-rata penghasilan diatas Rp 1.000.000 
yaitu sebanyak 53%. Hal ini disebabkan karena sebagian besar orang tua (ibu) 
siswa banyak yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri 
seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, dan lain sebagainya. 
 Selain penghasilan pokok, orang tua siswa juga memiliki penghasilan 
sampingan. Sebagian besar kepala rumah tangga memiliki penghasilan sampingan 
sekitar Rp 250.000-Rp 1.000.000 yaitu sebanyak 46%. Sedangkan sebagian besar 
orang tua siswa (ibu) memiliki rata-rata pendapatan sampingan yang berkisar 
antara Rp 250.000-Rp 1.000.000 yaitu sebanyak 53%. 
 Dari penghasilan yang diperoleh orang tua siswa, sebagian besar 
digunakan untuk pengeluaran kebutuhan. Dalam penelitian diketahui sebagian 
besar pengeluaran untuk kebutuhan pokok yaitu lebih dari Rp 1.000.000 perbulan 
yaitu sebanyak 46% sedangkan pengeluaran untuk biaya sekolah yaitu antara Rp 
150.000-Rp 250.000 sebanyak 46%  
 
Kekayaan 
 Kekayaan dalam penelitian ini ditentukan oleh 2 indikator yaitu 
kepemilikan barang elektronik dan kepemilikan kendaraan. Berdasarkan hasil 
penelitian diketahui bahwa sebagian besar orang tua siswa memiliki jenis barang 
elektronik berupa televisi dan radio yaitu sebanyak 39%, sedangkan 36% orang 
tua memiliki jenis barang elektronik berupa kulkas, televisi, dan radio. !8% orang 
tua hanya memiliki jenis barang elektronik berupa televisi dan hanya 7% orang 
tua tidak memiliki barang elektronik. 
 Untuk jenis kendaraan sebagian besar orang tua siswa telah memiliki jenis 
kendaraan berupa sepeda motor dan sepeda yaitu sebanyak 57%. Sedangkan 18% 
orang tua telah memiliki jenis kendaraan berupa sepeda, dan 14% orang tua telah 
memiliki jenis kendaraan berupa mobil, sepeda motor, dan sepeda. Hanya ada 
11% orang tua tidak mempunyai kendaraan. 
 
 
Tempat Tinggal 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa sebagian besar 
orang tua siswa telah memiliki jenis tempat tinggal semi permanen yaitu sebanyak 
46%. Sedangkan 21% orang tua siswa telah memiliki jenis tempat tinggal 
permanen, 11% orang tua siswa memiliki tempat tinggal dengan jenis papan, dan 
sisanya sebanyak 4% memiliki jenis tempat tinggal berupa bambu. 
 Untuk sarana MCK diketahui bahwa sebagian besar orang tua siswa telah 
memiliki tempat tinggal yang dilengkapi dengan sumur dan kamar mandi yaitu 
sebanyak 57%. 18% orang tua siswa memiliki tempat tinggal yang dilengkapi 
dengan sumur, toilet, dan kamar mandi dan juga hanya memiliki sumur saja. 
Namun disini masih ada sebanyak 7% orang tua siswa yang tidak memiliki sarana 
MCK, karena masih menumpang di rumah orang tuanya. 
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Kondisi Sosial Ekonomi 
 Kondisi sosial ekonomi orang tua siswa sangatlah beraneka ragam. Hal ini 
dapat diketahui bahwa setiap orang tua siswa memiliki pekerjaan atau profesi 
yang berbeda-bada. Untuk lebih jelasnya lihat tabel: 
 

Tabel Pekerjaan Orang Tua Siswa 

No Nama Kelas Pekerjaan Orang Tua 
Ayah Ibu 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

Moh. Nur Khandiq 
Yani Indriyani 
Sella Apriliana 
Anis Aulia 
Wahyu Setiadi 
Henni Zuliana 
Tri Hadi Prabowo 
Sulaiman Fadli 
Dwi Apriliani 
Asmaul Khusnah 
Musarofah 
M. Maulana Alfian 
Agus Setiawan 
Yasjudan Dwi R 
Muhammad Husen 
Suryanto 
Istian Yulianto 
Edo Velu 
Amilatul Rizki 
Isnaini 
Septiyo Nugroho 
Afry Andi Maulana 
Suci Amalia 
Batni Mabruron 
Laelatul Rosida 
Puput Puji Astutik 
Kukuh Fajar S 
Zaenul Karimah 

VIII A 
VIII A 
VIII A 
VIII A 
VIII A 
VIII A 
VIII B 
VIII B 
VIII B 
VIII B 
VIII B 
VIII B 
VIII C 
VIII C 
VIII C 
VIII C 
VIII C 
VIII C 
VIII D 
VIII D 
VIII D 
VIII D 
VIII D 
VIII E 
VIII E 
VIII E 
VIII E 
VIII E 

Wiraswasta 
Pedagang 
Buruh 
Wiraswasta 
Buruh 
Buruh 
Wiraswasta 
Wiraswasta 
Buruh 
Wiraswasta 
Buruh 
Buruh 
Wiraswasta 
POLRI 
Petani 
Buruh 
Wiraswasta 
Wiraswasta 
Wiraswasta 
Pedagang 
Buruh 
Wiraswasta 
Buruh 
Petani 
Buruh 
Buruh 
Wiraswasta 
Wiraswasta 

Ibu Rumah Tangga 
Pedagang 
TKI 
Ibu Rumah Tangga 
TKI 
Buruh 
Wiraswasta 
TKI 
TKI 
TKI 
TKI 
TKI 
TKI 
Ibu Rumah Tangga 
Petani 
Ibu Rumah Tangga 
TKI 
TKI 
Pedagang 
TKI 
TKI 
TKI  
Ibu Rumah Tangga 
Petani 
Buruh 
Buruh 
TKI 
Ibu Rumah Tangga 

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2011 

 
 
Dari tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar profesi yang dimiliki 

kepala rumah tangga adalah sebagai wiraswasta yaitu sebanyak 12 orang. 
Sedangkan yang lain yatu mereka berprofesi sebagai buruh yaitu sebanyak 11 
orang, sebagai pedagang ada 2 orang, petani 2 orang. Sedangkan 1 orang ada yang 
berprofesi sebagai anggota POLRI. 
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Orang tua siswa (ibu) juga ikut berperan penting dalam memenuhi 
kebutuhan ekonomi. Dari penelitian di atas diketahui bahwa mayoritas orang tua 
siswa (ibu) berprofesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yaitu sebanyak 14 
orang. Mereka kebanyakan merantau ke Malaysia, Singapura, Hongkong, dan lain 
sebagainya. Sedangkan yang lain mereka berprofesi sebagai ibu rumah tangga 
yaitu sebanyak 6 orang, Sebagai petani dan pedagang masing-masing 2 orang, 3 
orang sebagai buruh, dan 1 orang berprofesi sebagai wiraswasta. 

Secara keseluruhan bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua tergolong 
baik dengan persentase sebesar 79%. Sedangkan sebesar 14% kondisi sosial 
ekonomi tergolong sangat baik, dan 7% tergolong dalam kondisi sosial ekonomi 
sedang. 
 
Hasil Belajar 
 Berdasarkan hasil penelitian, dari 28 Siswa diperoleh keterangan bahwa 
terdapat 28 siswa (100%) memiliki nilai hasil belajar dengan kriteria tuntas dan 
tidak ada siswa yang memiliki nilai hasil belajar dengan kriteria tidak tuntas. 
 
Pembahasan 
Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua Siswa 

Berdasarkan hasil penelitian tentang deskriptif kondisi sosial ekonomi 

orang tua dan hasil belajar siswa di SMP N IV Gringsing Kabupaten Batang 

diperoleh keterangan bahwa tingkat kondisi ekonomi orang tua siswa SMPN 

IV Gringsing termasuk dalam kondisi tinggi. Dengan demikian dapat dikatakan 

secara rata-rata orang tua wali murid SMPN IV Gringsing tidak kesulitan 

dalam masalah ekonomi. Para orang tua wali murid kebanyakan memiliki aset 

berupa tanah, perhiasan dan kendaraan pribadi. Aset yang dimiliki oleh orang 

tua mereka bisanya mereka persiapkan untuk persiapan pendidikan anaknya ke 

jenjang yang lebih tinggi lagi. 

Secara sosial ekonomi, keadaan orang tua siswa sangat beranekaragam. 

Hal ini diketahui sesuai dengan hasil penelitian ada berbagai macam pekerjaan 

atau profesi yang dimiliki oleh masing-masing orang tua siswa. Diperoleh 

keterangan bahwa ayah dari siswa mayoritas bekerja sebagai wiraswasta yaitu 
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sebanyak 12 orang, yang lain yaitu sebagai buruh ada sebanyak 11 orang, 

pedagang dan petani masing-masing sebanyak 2 orang, dan 1 orang berprofesi 

sebagai anggota polri. Sedangkan ibu dari siswa mayoritas bekerja sebagai 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yaitu sebanyak 14 orang, yang lain yaitu sebagai 

ibu rumah tangga sebanyak 6 orang, buruh sebanyak 3 orang, pedagang dan 

petani masing-masing sebanyak 2 orang, dan 1 orang bekerja sebagai 

wiraswasta.  

Berdasarkan penghitungan deskriptif persentasi hasil belajar siswa mata 

pelajaran IPS, diperoleh keterangan hasil belajar 28 siswa  pada mata pelajaran 

IPS telah mencapai ketuntasan minimal, hal ini menunjukan bahwa siswa SMP 

N 4 Gringsing  tidak mengalami kesulitan dalam menerima pembelajaran IPS. 

Pelajaran IPS sangat diperlukan oleh siswa, pelajaran ini dapat diterapkan 

langsung di kehidupan sehari-hari. Dari pelajaran IPS siswa dapat mengetahui 

kondisi geografis negara Indonesia, kultur budaya masyarakat Indonesia dan 

perekonomian bangsa Indonesia. 

Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua Siswa Terhadap Prestasi 

Belajar 

Berdasarkan pengujian hipótesis tentang pengaruh kondisi sosial 

ekonomi orang tua terhadap hasil belajar siswa SMPN 4 Gringsing, pada tabel 

coeffisien diperoleh nilai sig = 0,001 < 5% dengan demikian dapat dikatakan 

kondisi sosial ekonomi orang tua berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar 

siswa. Ini berarti semakin baik kondisi ekonomi orang tua diyakini akan 
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berpengaruh pada semakin baiknya hasil belajar siswa. Besarnya pengaruh 

kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap hasil belajar adalah 30,1%. 

Semakin baik kondisi sosial ekonomi orang tua, secara umum tentunya 

akan mempermudah seorang siswa dalam mendapatkan fasilitas-fasilitas 

pendukung dalam proses pembelajaran seperti buku-buku sekolah, alat tulis 

yang memadai dan jam pelajaran sekolah tambahan seperti les privat dan 

sebagainya. Dengan dipenuhinya fasilitas pendukung hasil belajar seorang 

siswa akan lebih mudah dalam belajar, hal ini tentunya akan berimbas langsung 

pada peningkatan hasil belajar siswa. Selain faktor teknis faktor non teknis 

seperti kepercayaan diri yang lebih tinggi juga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Kepercayaan diri yang tinggi dari seorang siswa salah satunya 

timbul karena keadaan ekonomi orang tua yang baik walaupun hal ini tidak 

berarti siswa dengan kondisi ekonomi orang tua rendah cenderung kepercayaan 

dirinya lebih rendah dibandingkan siswa yang memiliki kepercayaan diri yang 

tinggi.  

Tuntutan pendidikan yang semakin tinggi secara langsung maupun 

tidak langsung berefek pada kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dalam 

bidang pendidikan semakin tinggi pula. Dengan kondisi ekonomi orang tua 

yang baik, siswa menjadi lebih tenang dalam belajar, mereka dapat berfokus 

100% untuk belajar dan belajar karena masalah finansial sudah tercukupi oleh 

orang tuanya tanpa harus dibantu oleh anaknya dalam hal ini adalah siswa.  

Banyak siswa yang memiliki kecerdasan cukup tinggi namun mereka 

enggan untuk mengembangkannya, hal ini disebabkan mereka pesimis untuk 
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dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, kepesimisan itu 

timbul karena kondisi sosial ekonomi keluarganya yang kurang mendukung, 

melihat betapa pentingnya kondisi sosial ekonomi siswa dalam menentukan 

keberhasilan prestasi belajar siswa, maka sudah selayaknya pihak sekolah 

berusaha lebih mengetahui bagaimana kondisi sosial ekonomi siswanya. Hal 

ini sangat penting mengingat di setiap sekolah ada beasiswa bagi siswa yang 

kurang mampu, dengan mengerti kondisi sosial ekonomi orang tua siswa maka 

tidak akan ada lagi pemberian beasiswa yang salah sasaran, siswa yang berasal 

dari keluarga yang memiliki kondisi sosial ekonomi dengan tingkat dibawah 

rata-rata benar-benar dapat menerima beasiswa dari sekolah sehingga tidak ada 

lagi siswa putus sekolah karena biaya pendidikan, biaya fasilitas pendukung 

belajar yang kian hari kian membumbung tinggi dapat terjangkau oleh seluruh 

siswa, pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, tumbuh 

intelektual-intelektual muda di bangsa Indonesia tercinta dari berbagai 

kalangan masyarakat dan pada akhirnya tujuan utama pendidikan Indonesia 

yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 yaitu ikut serta mencerdaskan 

kehidupan bangsa dapat tercapai. 
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KESIMPULAN 
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan 

bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua siswa SMP N 4 Gringsing Kecamatan 
Gringsing Kabupaten Batang termasuk dalam kriteria tinggi yaitu mencapai 
70,57%. Pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar 
siswa SMP N 4 Gringsing Kabupaten Batang sangat signifikan. Dari hasil 
penelitian tersebut peneliti juga dapat memberikan saran yaitu agar pihak sekolah 
lebih mengetahui bagaimana kondisi sosial ekonomi orang tua siswanya. 
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