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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat
pendidikan orang tua dan tingkat kelas terhadap hasil belajar
IPA siswa SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang. Penelitian
dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian
menggunakan penelitian Ex Post Facto. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah survey. Populasi dalam
penelitian ini yaitu seluruh siswa SMP di Malang, sedangkan,
sampel penelitian ini adalah kelas VII B, VIII B, dan IX B
semester genap tahun pelajaran 2016/2017 di salah satu SMP
di Malang. Analisis data yang digunakan adalah dengan
menggunakan ANOVA dua jalur. Taraf signifikansi yang
digunakan adalah sebesar 5%. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa hasil belajar IPA siswa tidak dipengaruh
oleh tingkat pendidikan Ibu [F(2,45) = 2,616; p-value = 0,08],
namun dipengaruhi oleh tingkat kelas [F(2,45) = 8,178; p-value
< 0,05]. Selain itu, terdapat interaksi antara tingkat pendidikan
ibu dengan tingkat kelas [F(4,45) = 3,187; p-value < 0,05].
Temuan yang didapatkan pada penelitian ini, antara lain adalah
1) siswa kelas IX memiliki prestasi belajar yang secara
signifikan lebih tinggi dari tingkat-tingkat kelas di bawahnya;
serta 2) siswa kelas IX SMP yang ibunya tamatan SMA memiliki
prestasi belajar yang lebih baik dari kelompok siswa lainnya.
Copyright © 2018 Universitas Muhammadiyah Malang

PENDAHULUAN
Keluarga memiliki peranan penting
dalam perkembangan pendidikan anak
(Ceka & Marui, 2016; Gežová, 2015; Hsu
& Nielson, 2009; Menheere & Hooge,
2010). Pendidikan pada lingkungan
keluarga adalah pendidikan informal
yang pertama diterima oleh anak (Kljajič,
2016). Oleh karena itu, sikap dan sifat
anak dapat dibentuk melalui pendidikan

di lingkungan keluarga. Sikap dan sifat
anak kebanyakan diserap dari orang
tuanya dan anggota keluarga lainnya
(Ryumshina, 2013). Maka, dari segi
waktu peran orang tua juga sangat
penting dalam mendidik anak (Rahayu,
2011). Terkait dengan hal tersebut, faktor
keterlibatan orang tua seperti perhatian
dalam kegiatan belajar akan mendorong
motivasi
belajar
anak.
Menurut
Mulyaningsih
(2014),
menyatakan
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interaksi yang baik antara orang tua dan
anak dapat mempengaruhi hasil belajar
anak (Mulyadi, Rahardjo, & Basuki,
2016). Sebaliknya, apabila interaksi
kurang baik maka dapat menimbulkan
kebencian dan orang tua tidak
memperhatikan apa yang dibutuhkan
dalam kegiatan belajar dan acuh tak acuh
terhadap kegiatan belajar anak.
Interaksi orang tua yang baik akan
berdampak
pada
perhatian
dan
peraturan yang diberikan orang tua
kepada anaknya (Leshtarova, 2017). Hal
ini akan berpengaruh pula pada prestasi
belajar anak (Mulyadi et al., 2016).
Alasannya, orang tua yang memiliki
perhatian yang lebih kepada anaknya
akan memperhatikan serta menanamkan
tentang kebiasaan belajar yang baik dan
disiplin diri. Menurut Khafid (2007),
menjelaskan anak akan giat dan disiplin
dalam belajar serta akan mencapai hasil
belajar yang optimal apabila suasana
dalam keluarga menyenangkan. Selain
itu, pemenuhan kebutuhan belajar
anaknya juga merupakan tanggung
jawab orang tua terhadap keberhasilan
belajar anaknya.
Rasa tanggung jawab yang dimilki
orang tua akan terlihat dari pola asuh
yang diberikan pada anaknya. Pola asuh
yang yang diberikan orang tua akan
membentuk tingkah laku belajar anak,
sehingga mempengaruhi keberhasilan
dalam bidang akademik anak. Berkaitan
dengan hal tersebut, Dasmo (2012)
menjelaskan pola asuh orang tua
dipengaruhi oleh tingkat pendidikan
yang ditempuh orang tua. Pernyataan
tersebut juga sejalan Ignat (2015) yang
menyatakan
pendidikan
keluarga
mempengaruhi perkembangan seorang
anak.
Wulandari
(2015)
turut
menjelaskan pendidikan orang tua yang
lebih tinggi memungkinkan dapat
membantu anak-anak mereka dalam
belajar.
Kondisi
tersebut
dapat
berpengaruh
signifikan
terhadap
kemampuan akademis atau hasil belajar.
Lebih
lanjut,
Matus
(2016)
menyatakan orang tua yang tingkat
pendidikannya tinggi biasanya memiliki
cita-cita yang tinggi juga terhadap
pendidikan
anaknya.
Pernyataan
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tersebut juga didukung oleh Holmlund,
Lindahl, & Plug (2011) yang menyatakan
semakin tinggi tingkat pendidikan orang
tua, semakin tinggi pula tingkat
pendidikan
anaknya.
Orang
tua
menginginkan pendidikan anaknya lebih
tinggi atau minimal setara dengan
pendidikan mereka. Selain itu, orang tua
yang perpendidikan rendah lebih
cenderung
untuk
memasrahkan
pendidikan anaknya kepada para guru di
sekolah. Pada kasus seperti ini, peran
guru
dalam
mengoptimalkan
keberhasilan belajar siswa perlu lebih
ditingkatkan.
Berkaitan dengan keterkaitan tingkat
pendidikan orang tua dengan pencapaian
akademik anak, terdapat beberapa
penelitian yang pernah mengkaji
pengaruh tingkat pendidikan orang tua
terhadap hasil belajar siswa. Cholifah
(2016), melaporkan bahwa terdapat
pengaruh tingkat pendidikan orang tua
terhadap hasil belajar siswa, keterlibatan
orang tua mempengaruhi sikap dan
perilaku siswa, sehingga secara langsung
akan mempengaruhi hasil belajar siswa.
Tingkat pendidikan orang tua yang tinggi
dapat mengarahkan cara belajar anaknya
sesuai dengan karakteristik anaknya
masing-masing, maka dengan sendirinya
tingkat pendidikan orang tua memiliki
pengaruh besar terhadap hasil belajar
anaknya. Di sisi lain, Yuliana (2013)
melaporkan
juga
bahwa
tingkat
pendidikan orang tua mempengaruhi
hasil belajar siswa. Orang tua harus
memberikan perhatian kepada anaknya
terutama dalam kegiatan belajar dan
mengarahkan yang baik bagi anaknya.
Memang sudah ada beberapa laporan
terdahulu yang mengkaji pengaruh
pendidikan orang tua terhadap hasil
belajar siswa. Namun, penelitianpenelitian tersebut belum ada yang
mengkaji pengaruh kondisi tersebut
pada tingkat kelas yang berbeda. Padahal
menurut Kurniawati (2014), tingkat
kelas dapat mempengaruhi hasil belajar
siswa. Hal ini didukung oleh harapan
semakin tinggi tingkat kelas dapat
mengembangkan kemampuan berfikir
kritis dan penguasaan materi yang lebih
mendalam. Siswa diberi kesempatan
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dalam menggunakan pemikiran tingkat
tinggi disetiap tingkat kelas maka
pengetahuannya akan lebih bertambah.
Dengan demikian kualitas hasil belajar
akan meningkat.
Berdasarkan latar belakang yang
telah disampaikan maka semakin tinggi
tingkat pendidikan orang tua dan tingkat
kelas dapat membantu peningkatan hasil
belajar siswa. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui pengaruh
tingkat pendidikan orang tua dan tingkat
kelas terhadap hasil belajar IPA siswa
SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan SMP
Muhammadiyah 06 Dau Malang dengan
pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian
menggunakan penelitian Ex Post Facto.
Penelitian Ex Post Facto memiliki
hubungan sebab-akibat yang tidak diberi
perlakuan oleh peneliti. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
survey.
Populasi dalam penelitian ini, yaitu
siswa kelas VII, VIII, dan IX. Sampel
dalam penelitian ini adalah kelas VII B,
VIII B, dan IX B semester genap tahun
pelajaran 2016/2017, yang masingmasing kelas VII 27 orang siswa, kelas
VIII 26 orang siswa, dan kelas IX 26
orang siswa.
Dalam penelitian ini
terdapat dua variable bebas dan satu
variable terikat. Variabel bebasnya
adalah tingkat pendidikan orang tua (X1)
dan tingkat kelas (X2). Sedangkan
sebagai variable terikat (Y) adalah nilai
hasil belajar IPA siswa.
Adapun tahapan dalam penelitian
yang dilakukan meliputi beberapa
tahapan, yaitu 1) Tahap Persiapan
Penelitian. Pada tahap persiapan ini
kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah
a) Penyelesaian surat pengantar. b)
Menentukan populasi, yaitu semua siswa
kelas VII, VIII, dan IX, yang diambil
sampel hanya kelas VII B, VIII B, dan IX
B. 2) Tahap Pelaksanaan. Tahap
pelaksaan
adalah
tahapuntuk
mengumpulkan data-data yang kita
peroleh yang meliputi: a) Meminta data
kepada Tata Usaha. b) Mencatat data

yang diperoleh. c) Mendekumentasi. 3)
Tahap Penyelesaian. Tahap Penyelesaian
adalah interpretasi data, membuat
tabulasi data, menganalisis data,
membahas, membuat kesimpulan, dan
menyusun laporan.
Data yang telah terkumpul dianalisis
dengan menggunakan teknik analisis,
yaitu 1) untuk mengetahui apakah ada
pengaruh tingkat pendidikan orang tua
terhadap hasil belajar siswa. 2) untuk
mengetahui apakah ada pengaruh
tingkat kelas terhadap hasil belajar siswa.
Analisis data yang digunakan adalah
dengan menggunakan ANOVA dua jalur.
Setelah melakukan uji tersebut, data
dianalisis terlebih dahulu menggunakan
Kolmogorov-smirnov
sebagai
uji
normalitas dan levene’s test sebagai uji
homogenitas.
Bila
hasil
ANOVA
menyatakan H0 ditolak maka analisis
dilanjutkan dengan uji lanjut, uji lanjut
yang digunakan pada penelitian ini
adalah uji Beda Nyata Terkecil (BNT).
Taraf signifikansi yang digunakan adalah
sebesar 5%. Analisis data dibantu dengan
software SPSS (Statistical Product and
Service Solutions) 17.0.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada studi ini, penelitian dilakukan
untuk mengetahui pengaruh tingkat
pendidikan orang tua dan tingkat kelas
terhadap
hasil
belajar
siswa.
Berdasarkan rangkuman hasil uji
normalitas
(Kolmogorov-Smirnov)
dapat diketahui data yang diperoleh pada
studi ini rata-rata berdistribusi normal,
hal tersebut dikarenakan rata-rata pvalue > 0,05 (Tabel 1). Pada uji
homogenitas (Levene’s Test of Equality
of Error Variances) diperoleh nilai sig
0,001 atau nilai sig ini < 0,05, artinya
dari data tersebut tidak homogen (Tabel
2).
Selanjutnya,
data
dianalisis
menggunakan ANOVA. Data untuk uji
ANOVA dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 1. Rangkuman hasil uji normalitas
Variabe
pVariabe
Keteranga
l
valu
l Bebas
n
Terikat
e
VII SD
0,00
H0 ditolak
0
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Nilai IPA
VII
Nilai IPA
VIII

Nilai IPA
XI

VII SMP
VII SMA
VIII SD
VIII
SMP
VIII
SMA
XI SD
XI SMP

0,110
0,110
0,272
0,833

H0 diterima
H0 diterima
H0 diterima
H0 diterima

0,343

H0 diterima

0,907
0,999

H0 diterima
H0 diterima

XI SMA

0,824

H0 diterima

Berdasarkan hasil uji ANOVA,
didapatkan
hasil
bahwa
tingkat
pendidikan tidak berpengaruh terhadap
hasil
belajar
IPA
siswa
SMP
Muhammadiyah 06 Dau Malang. Hal
tersebut berbanding terbalik dengan
penelitian yang pernah dilakukan
Cholifah (2016) maupun studi dari Khan,
Iqbal, & Tasneem (2015) yang
menginformasikan adanya pengaruh
tingksat pendidikan orang tua terhadap
hasil belajar siswa. Berkaitan dengan hal
tersebut, terdapat kemungkinan hasil
belajar siswa tidak hanya dipengaruhi
oleh tingkat pendidikan orang tua
melainkan dapat pula dipengaruhi oleh
faktor lain. Salah satu faktor yang
dimaksud adalah motivasi dalam diri
siswa untuk tetap belajar dan meraih
prestasi
(Korantwi-Barimah,
2017;
Logan, Lundberg, Roth, & Walsh, 2017;
Mulyaningsih, 2014; Zaman, 2015).
Selain itu, gaya belajar yang dimiliki oleh
setiap siswa juga merupakan prediktor
pencapaian hasil belajar siswa (Cholifah
et al., 2016). Gaya belajar memiliki andil
yang besar dalam kesuksesan akademik
seseorang. Jika seorang siswa dapat
mengetahui serta mengenali gaya belajar
yang dia miliki, maka siswa tersebut
dapat mengoptimalkan proses belajar di
dalam dirinya.
Tabel 2. Hasil uji homogenitas
Variabel
p-value
Keterangan
Terikat
Nilai IPA
0,001
Data tidak homogen
Tabel 3. Hasil uji ANOVA
Variabel
F
Bebas
hitun
g
Tingkat
2,616
pendidikan
ibu
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pvalu
e
0,08
4

Keterangan
H0
diterima

Tingkat
kelas
Tingkat
pendidikan
ibu*kelas

8,178
3,187

0,00
1
0,02
2

H0 tolak
H0 tolak

Di sisi lain, terdapat studi lain yang
juga menginformasikan temuan yang
sama dengan temuan pada penelitian ini.
Salah satu studi tersebut, yaitu studi dari
Matus (2016) yang melaporkan bahwa
tingkat pendidikan orang tua kurang
berpengaruh signifikan terhadap hasil
belajar anak mereka. Terkadang, meski
orang tua siswa memiliki tingkat
pendidikan yang rendah, siswa tersebut
tetap dapat memperoleh hasil belajar
yang optimal bila orang tua mereka
perhatian, ulet, serta suka memotivasi
anak tersebut. Temuan studi ini pun juga
sejalan dengan temuan dari studi Amuda
& Ali (2016) yang melaporkan bahwa
tingkat pendidikan orang tua tidak
mampu
menjadi
prediktor
yang
signifikan
terhadap
pencapaian
kesuksesakan akademik anaknya.
Selanjutnya,
berdasarkan
hasil
analisis uji anova, pada tingkat kelas
berpengaruh terhadap hasil belajar IPA
siswa SMP Muhammadiyah 06 Dau
Malang (Tabel 3). Pada setiap tingkat
kelas siswa memiliki kemampuan
berfikir yang berbeda. Temuan ini
sejalan dengan temuan Kurniawati
(2014) yang melaporkan tingkat kelas
dapat mempengaruhi hasil belajar siswa.
Keterampilan berpikir siswa akan
cenderung meningkat bila siswa tersebut
mencapai tingkat kelas yang lebih tinggi.
Kondisi tersebut lah yang dapat
mendorong siswa untuk memperoleh
hasil belajar yang lebih optimal ketika
mereka memasuki tingkat kelas yang
lebih tinggi. Dengan demikian, sesuai
hasil uji lanjut yang dipaparkan di Tabel
4,
dapat
diindikasikan
bahwa
keterampilan berpikir siswa kelas IX
lebih baik dari siswa kelas VII dan VIII.
Kondisi tersebut menyebabkan hasil
belajar siswa di kelas IX secara signifikan
lebih tinggi dari kedua tingkatan kelas
dibawahnya.
Tabel. 4 Hasil uji lanjut (BNT)
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Variabel
bebas
Tingkat Kelas
VIII
VII
IX
Interaksi
VIII SD
VIII SMA
VII SMP
VII SMA
VIII SMP
IX SD
VII SD
IX SMP
IX SMA

Rerata
Terkoreksi

Notasi

78,778
79,444
82,500

a
a
b

78,333
78,833
79,167
79,167
79,169
79,333
80,000
81,833
86,333

a
ab
ab
ab
ab
ab
ab
b
c

Kemudian,
interaksi
tingkat
pendidikan orang tua bersama dengan
tingkat kelas ternyata berpengaruh
terhadap hasil belajar IPA siswa SMP
Muhammadiyah 06 Dau Malang (Tabel
3). Pada hasil uji lanjut dari faktor
interaksi tingkat pendidikan ibu dan
tingkat kelas (Tabel 4) menunjukkan
bahwa, pada interaksi VIII SMA, VII
SMP, VII SMA, VIII SMP, IX SD, dan VII
SD memiliki notasi yang sama, sehingga
pada interaksi tersebut mempunyai hasil
belajar siswa tidak berbeda secara
signifikan. Pada interaksi VIII SD, IX
SMP, dan IX SMA memiliki notasi yang
berbeda, sehingga hasil belajar siswa
pada interaksi-interaksi tersebut berbeda
secara signifikan.
Hubungan antara tingkat pendidikan
orang tua dan tingkat kelas dapat
meningkatkan hasil belajar siswa.
Semakin tinggi tingkat pendidikan orang
tua hasil belajar siswa semakin tinggi.
Semakin tinggi tingkat kelas hasil belajar
yang dicapai oleh siswa juga semakin
tinggi, hal ini dikarenakan siswa dituntut
untuk berfikir lebih kritis pada tingkat
kelas yang lebih tinggi sehingga
pengetahuannya akan lebih bertambah
dan kualitas hasil belajar akan lebih
optimal. Selain itu, Pingge (2016)
menyatakan faktor guru atau pendidik
sangat penting dalam membangun hasil
belajar siswa yang lebih optimal. Guru
sebagai pendidik harus menguasai dan
memiliki kompetensi dalam mengelola
pembelajaran dengan baik sehingga
dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Dari hasil uji lanjut juga diketahui
bahwa siswa kelas IX yang orang tuanya
adalah lulusan SMA memiliki hasil
belajar yang secara signifikan lebih tinggi
dari siswa lainnya. Hasil analisis ini
semakin
mempertegas
bahwa
sebenarnya tingkat pendidikan orang tua
yang lebih tinggi memiliki potensi untuk
mempengaruhi pencapaian hasil belajar
siswa. Selain itu, tingkat kelas siswa yang
semakin tinggi juga akan memiliki
dampak signifikan terhadap hasil belajar
mereka. Oleh karena itu, pada studi ini,
kelompok siswa yang level pendidikan
orang tuanya paling tinggi (SMA) serta
siswa tersebut berada di tingkat kelas
yang paling tinggi (kelas IX) memiliki
tingkatan hasil belajar yang paling tinggi.
IPA merupakan salah satu mata
pelajaran penting di bangku sekolah.
Pembelajaran IPA SMP merupakan
pembelajaran yang mengantarkan siswa
untuk mempelajari berbagai konsep
fisika, kimia, dan biologi. Berbagai
konsep di berbagai cabang sains tersebut
sering dianggap sulit oleh siswa (Buah &
Akuffo, 2017; Çimer, 2012; Fauzi &
Fariantika, 2018; Fauzi & Mitalistiani,
2018; Tekkaya, Ozkan, & Sungur, 2001;
Topçu & Şahin-Pekmez, 2009). Keadaan
tersebut merupakan hambatan bagi
siswa untuk memperoleh hasil belajar
yang optimal. Untuk mengatasi berbagai
hal
tersebut,
berbagai
penelitian
dilakukan. Informasi yang diperoleh dari
berbagai penelitian dapat digunakan
sebagai dasar untuk mengoptimalkan
proses pembelajaran di sekolah.
Melalui studi ini, informasi mengenai
kurang signifikannya pengaruh tingkat
pendidikan orang tua serta adanya
pengaruh signifikan tingkat kelas siswa
terhadap hasil belajar mereka juga dapat
ditindaklanjuti.
Melalui
informasi
tersebut, peran guru dalam proses
pembelajaran di sekolah memegang
peranan penting dalam perkembangan
hasil belajar siswa. Oleh karena itu,
peranan guru di sekolah dan proses
penyelenggaraan pembelajaran di kelas
merupakan salah satu kunci utama
kesuksesan akademik seorang siswa.
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dapat
ditarik kesimpulan bahwa tingkat
pendidikan orang tua tidak berpengaruh
terhadap hasil belajar IPA siswa kelas VII
SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang.
Hal tersebut terdapat kemungkinan hasil
belajar siswa tidak hanya dipengaruhi
oleh tingkat pendidikan orang tua
melainkan dapat pula dipengaruhi oleh
faktor lain, seperti kemampuan siswa,
gaya belajar, kemampuan guru di sekolah
dalam mengajar, motivasi, keuletan dan
perhatian orang tua. Di sisi lain, tingkat
kelas berpengaruh terhadap hasil belajar
IPA siswa SMP Muhammadiyah 06 Dau
Malang. Penyebabnya, semakin tinggi
tingkat
kelas
dapat
berpotensi
mengembangkan kemampuan berfikir
kritis siswa dan penguasaan materi yang
lebih mendalam. Hasil studi ini juga
menginformasikan adanya interaksi
tingkat pendidikan orang tua dan tingkat
kelas siswa terhadap hasil belajar
mereka.
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