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MOTTO

ٌيَاأَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُىا قُىا أَنفُ َس ُك ْم َوأَ ْهلِي ُك ْم نَارًا َوقُى ُدهَا النَّاسُ َو ْال ِح َجا َرةُ َعلَ ْيهَا َم ََلئِ َكة
َّ َِغ ََلظٌ ِشدَا ٌد ََّّل يَ ْعصُىن
)6 : َّللاَ َما أَ َم َزهُ ْم َويَ ْف َعلُىنَ َما ي ُْؤ َمزُونَ (ال ّتحر يم
Artinya: “Hai
orang-orang
yang
beriman,
peliharalahdirimu
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keluargamudariapineraka yang bahanbakarnyaadalahmanusia dan batu;
penjaganyamalaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidakmendurhakai
Allah terhadapapa yang diperintahkan-Nya kepadamereka dan
selalumengerjakanapa yang diperintahkan”. (At-Tahrim: 6) (Anonim,
Al-Qur’an dan terjemahnya, 2009, hlm. 543).
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ABSTRAK
Nama
Program Studi
Judul

: Ermida
: Matematika
: Hubungan antara Perhatian Orang Tua terhadap Hasil
Belajar Matematika Siswa kelas X IPS Madrasah Aliyah
Laboratorium Kota Jambi

Skripsi ini membahas tentang hubungan antara perhatian orang tua terhadap hasil
belajar matematika siswa kelas X IPS Madrasah Aliyah Laboratorium Kota
Jambi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan
yang signifikan antara perhatian orang tua terhadap hasil belajar matematika siswa
kelas X IPS Madrasah Aliyah Laboratorium Kota Jambi. Penelitian ini merupakan
penelitian kuantitatif dengan menggunakan
deskriptif korelasional, dan
pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan dokumentasi, dimana data
perhatian orang tua diambil menggunakan kuesioner dan data hasil belajar
menggunakan dokumentasi penilaian guru bidang studi matematika. Analisis data
menggunakan rumus korelasi Product Moment. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa nilai maksimum data perhatian orang tua adalah 104 dan minimumnya
adalah 65. Dari data tersebut didapat nilai rata-ratanya sebesar 85,827, median
sebesar 97,8156, dan modus 97,86 dengan standar deviasinya sebesar 7,6254.
Nilai maksimum data hasil belajar siswa adalah 93 dan minimumnya adalah 73.
Dari data tersebut didapat nilai rata-ratanya sebesar 83,6, median 89,534, dan
modus 89,0883 dengan standar deviasi sebesar 4,8.Uji signifikansi menunjukkan
bahwa Terdapat hubungan yang signifikan antara perhatian orang tua dengan hasil
belajar siswa kelas X IPS Madrasah Aliyah Laboratorium Kota Jambi, dengan
pembuktian uji signifikansi diperoleh
pada taraf signifikansi 5%
(4,6489
2,000) maupun pada taraf signifikansi 1% (4,6489 2,660).Kepada
guru kelas untuk terus meningkatkan interaksi dengan orang tua siswa agar
senantiasa memperhatikan kegiatan belajar anak di rumah. Guru sebagai pendidik
sekaligus motivator bagi siswa di sekolah hendaknya senantiasa memberikan
motivasi dalam segala hal, terutama yang menyangkut masalah proses pendidikan
dan pembelajaran agar anak didiknya menjadi manusia yang berprestasi dan
berguna bagi dirinya, dan keluarganya.
Kata kunci: Perhatian Orang Tua, Hasil Belajar Matematika.
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ABSTRACT
Name
Study Program
Title

: Ermida
: Mathematics
: The Relationship between the Attention of parents to the
Mathematics Learning Outcomes of Students of IPS X
grade Madrasah Aliyah Laboratorium City

This thesis discusses the relationship between parents' attention to the
mathematics learning outcomes of the IPS X grade students of Madrasah Aliyah
Laboratorium Jambi City. The purpose of this study was to determine whether
there was a significant relationship between parents' attention to the mathematics
learning outcomes of the X IPS class of Madrasah Aliyah Laboratorium Jambi
City. This research is a quantitative research using descriptive correlational, and
data collection is done by questionnaire and documentation, where parents'
attention data is taken using questionnaires and learning outcomes data using
teacher assessment documentation in mathematics studies. Data analysis uses
Product Moment correlation formula. The results showed that the maximum value
of parental attention data was 104 and the minimum was 65. From the data
obtained the average value was 85.827, median was 97.8156, and mode 97.86
with a standard deviation of 7.6254. The maximum value of student learning
outcomes data is 93 and the minimum is 73. From the data obtained the average
value is 83.6, median 89.534, and mode 89.0883 with a standard deviation of 4.8.
Significance test shows that there is a significant relationship between parental
attention with the learning outcomes of X IPS class of Madrasah Aliyah
Laboratorium Jambi City, with the verification of significance test obtained
t_countable at 5% significance level (4,6489 ≥ 2,000) and at significance level 1
% (4,6489 6 2,660). To the classroom teacher to continue to improve interaction
with parents of students so that they always pay attention to children's learning
activities at home. Teachers as educators as well as motivators for students in
schools should always provide motivation in all things, especially those
concerning the problem of the process of education and learning so that their
students become human beings who are achievers and useful for themselves, and
their families.
Keywords: Attention of Parents, Mathematics Learning Outcomes.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan dan
menumbuhkan seluruh aspek pribadi dalam mempersiapkan suatu kehidupan yang
berhasil disuatu masyarakat .Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan

potensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual

keagamaan,kecerdasan,masyarakat,bangsa dan negara.Pendidikan merupakan
salah satu bidang yang sangat diprioritaskan dalam pembangunan nasional,dalam
mewujudkan cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Anak adalah potensi dan penerus cita-cita bangsa, yang dasarnya telah
diletakkan oleh generasi sebelumnya. Jika anak dipupuk dan dipelihara dengan
baik, maka anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik pula sesuai dengan
keinginan dan harapan. Akan tetapi bila anak tidak dipupuk dan tidak dipelihara
atau dirawat dengan baik, maka jelas anak tidak akan tumbuh dan berkembang
sebagaimana mestinya. Banyak anak sering diperlakukan tidak adil dan kurang
wajar, sehingga kemungkinan anak berperilaku kurang ajar. Di sisi lain anak
dituntut untuk menjadi generasi penerus keluarga dan bahkan bangsa yang
berkualitas, namun tidak sedikit keluarga yang mengabaikan hak-hak anak
(Suherman, 2000: 1).
Pendidikan anak merupakan tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan
pemerintah. Oleh sebab itu, usaha untuk membantu pertumbuhan dan
perkembangan anak harus dilaksanakan secara terpadu dengan alasan-alasan
tertentu yaitu bahwa perkembangan anak melibatkan banyak aspek, misalnya
fisiologi, mental, dan sosial. Di samping itu, pertumbuhan dan perkembangan
anak dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan
teknologi (Soeprapto, 1998 dalam Sumantri, 2007: 179).
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Dalam usaha mendidik anak harus diperhatikan pula adanya peran aktif
dari segi anak itu sendiri. Anak harus lebih diperlakukan sebagai pribadi anak
yang aktif, yang perlu dirangsang (stimulasi) untuk menghadapi dan mampu
mengatasi masalah. Melalui interaksi dan komunikasi antara orang tua dan anak,
maka akan berkembang berbagai aspek kepribadian anak termasuk aspek
kesadaran terhadap tanggung jawab (Suherman, 2000: 6).
Orang tua tentu selalu menginginkan anak-anaknya mampu belajar
mandiri sejak dini. Anak tidak harus dikentongi dan dipaksa harus begini begitu.
Anak dengan inisiatifnya sendiri mampu mendayagunakan segenap potensinya
dan tahu bagaimana harus berbuat untuk melaksanakan tugas maupun untuk
memenuhi segala kebutuhannya sendiri. Orang tua tidak lagi pusing dan
direpotkan oleh berbagai keluhan anak dalam mengerjakan sesuatu maupun dalam
melaksanakan tugasnya. Orang tua pun dapat tersenyum lega, melihat anak sudah
memikirkan masa depannya sendiri. Anak dengan sadar mengarahkan dan
membentuk dirinya untuk menjadi apa kelak di kemudian hari (Hendra, 2010:
147).
Pada hakikatnya orang tua mempunyai harapan agar anak-anaknya tumbuh
dan berkembang menjadi anak yang baik dan saleh, agar tidak terjerumus kepada
perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain.
Harapan-harapan ini kiranya lebih mudah terwujud apabila sejak semula orang tua
menyadari akan peranan mereka sebagai orang tua harus memperhatikan anak
setiap hari, walaupun sesibuk apa pun, anak jangan sampai terlupakan dalam
mengontrol dan mendidiknya, memberi kasih sayang dan memberi bimbingan
(Eka, 2015: 1131).
Pada lingkungan keluarga, orang tua dengan berbagai kompetensinya
dipandang sebagai salah satu sub faktor yang turut memberikan andil dan
kontribusi besar terhadap kesuksesan siswa dalam dunia pendidikan. Orang tua
dipercaya sebagai salah satu motor utama yang memiliki tanggung jawab
langsung terhadap keberhasilan peserta didik. Sikap orang tua sangat
mempengaruhi perkembangan anak. Sikap menerima atau menolak, sikap kasih
sayang atau acuh tak acuh, sikap sabar atau tergesa-gesa, sikap melindungi atau
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membiarkan secara langsung mempengaruhi reaksi sosial anak (Busra, 2016:
425).
Orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya dalam
keluarga (Marliany, 2010:245). Tanggung jawab orang tua bukan hanya dalam
membiayai pendidikan, mencukupi literatur bagi anak-anaknya, membutuhkan
kebutuhan sekolahnya, namun orang tua ikut andil pula dalam mendidik anaknya
serta mengajarinya di rumah sesuai kemampuan masing-masing.
Perhatian orang tua merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi
keadaan proses belajar siswa. Menurut Abu dan Munawar (2005:135) anak-anak
belajar dari apa yang mereka alami dan hayati, maka orang tua seharusnya
berusaha menjadi contoh kepribadian yang hidup atas nilai-nilai yang tinggi.
Kehidupan keluarga yang kondusif, orang tua yang perhatian terhadap anak dan
berupaya membentuk kepribadian yang dinamis akan mampu membentuk pola
pemikiran anak dinamis sesuai yang di inginkan orang tua.
Perhatian adalah pemusatan tenaga psikis tertuju pada objek tertentu.
Sedangkan pendapat lain mengemukakan bahwa perhatian merupakan pemusatan
atau konsentrasi yang ditujukan kepada sesuatu atau objek. Sedangkan orang tua
berasal dari dua kata yaitu orang yang artinya manusia (dalam arti khusus), dan
tua yang artinya sudah lama hidup, lanjut usia, sudah masak atau sampai
waktunya untuk dipetik. Dalam hal ini perhatian orang tua dapat diartikan
kesadaran jiwa orang tua untuk mempedulikan anaknya, terutama dalam
memberikan dan memenuhi kebutuhan anaknya baik dalam segi emosi maupun
materi. Orang tua berperan sebagai pembentuk karakter dan pola pikir dan
kepribadian anak. Oleh karena itu, keluarga merupakan tempat di mana anakanaknya pertama kali berkenalan dengan nilai dan norma (Eka, 2015: 1133).
Di antara faktor penyebab yang mempengaruhi perhatian orang tua
terhadap anaknya adalah orang tua khawatir kalau anaknya nakal, kurang pandai,
minder serta agar anak-anaknya tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang
atau menunjukkan perilaku yang secara statistik berbeda dari kebanyakan orang.
Bimbingan dan perhatian orang tua sangat diperlukan oleh anaknya dalam proses
pencapaian prestasi belajarnya. Jadi dengan kata lain, perhatian orang tua
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merupakan faktor utama dalam membimbing, mengarahkan, dan mendidik
anaknya di kalangan keluarga, sehingga anaknya menjadi generasi penerus yang
lebih baik. perhatian dan teladan orang tua akan dicontoh anak-anaknya dalam
pembentukan karakter anaknya. Orang tua sebagai pengasuh dan bertanggung
jawab penuh kepada anaknya baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan
sekolah.
Perhatian orang tua terhadap masalah belajar anak meliputi: (1) perhatian
dalam menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk belajar, (2) perhatian
dalam belajar, yaitu bentuk nasihat yang diberikan orang tua, (3) perhatian dalam
masalah belajar, yaitu segala bentuk kesulitan dalam belajar, bagaimana orang tua
membantu dalam mengatasi kesulitan belajar, (4) perhatian masalah gizi, yaitu
perhatian yang berkaitan dengan masalah gizi makanan anak supaya sehat, (5)
anjuran dan larangan, yaitu perhatian yang mendukung pelaksanaan kegiatan
belajar anak. Sedangkan di dalam belajar perhatian yang mempengaruhi keaktifan
jiwa yang terdiri dari berbagai unsur antara lain unsur kognitif, unsur afektif dan
unsur konatif (Salamah, 2008: 2).
Ada banyak faktor yang mempengaruhi prestasi akademik (hasil belajar)
antara lain ada yang bersifat internal (terdiri dari intelegensi, motivasi belajar,
minat, bakat, sikap, persepsi diri, dan kondisi fisik) dan ada yang bersifat
eksternal (terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan
masyarakat) (Zarfiel, 2004: 68).
Pendidikan dipengaruhi oleh karakteristik yang dimiliki oleh pelaku
pendidikan, baik berupa karakteristik fisik maupun psikis yang dapat berlangsung
dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Keluarga, sering kali disebut sebagai
lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter anak tetapi sebagai
tempat pencanangan hidup pertama kali atau fondasi awal (blueprint) yang akan
mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap kehidupan anak di masa datang.
Apa yang didapat anak dalam keluarga saat ini, akan memiliki pengaruh yang
sangat kuat dalam ikut membentuk karakter anak di masa mendatang. Di samping
itu, keluarga merupakan masyarakat kecil yang memiliki pengaruh sangat besar
terhadap pembentukan karakter dan prestasi belajar anak (Rofiqul, 2016: 251).
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Berdasarkan observasi peneliti dengan guru bidang studi Matematika kelas
X IPS di Madrasah Aliyah Laboratorium Kota Jambi diperoleh informasi berupa
dokumentasi hasil belajar siswa khususnya kelas X IPS di Madrasah Aliyah
Laboratorium Kota Jambi masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari nilai
rata-rata hasil belajar Matematika pada semester ganjil tahun ajaran 2016/2017
pada kelas X IPS di Madrasah Aliyah Laboratorium Kota Jambi.
Sesuai hasil observasi, pembelajaran Matematika di kelasX IPS di
Madrasah Aliyah Laboratorium Kota Jambi belum mencapai tingkat keberhasilan
yang diinginkan. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata Matematika siswa kelas
X IPS di Madrasah Aliyah Laboratorium Kota Jambi semester ganjil pada tahun
ajaran 2016/2017 seperti pada penjelasan berikut:
Kelas X IPS 1, Nilai rata-rata 73,85 dengan KKM 75 keterangan tidak
tuntas. Sedangkan untuk kelas X IPS 2, Nilai rata-ratanya 66,50 dengan KKM 75
keterangn tidak tuntas.Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan Perolehan
nilai secara keseluruhan siswa pada mata pelajaran Matematika kelas X IPS
semester ganjil tahun ajaran 2016/2017 terlihat bahwa hampir semua kelas masih
belum mencapai nilai kriteria ketuntasan minimum yaitu (75). Bahkan hasil
belajar anak pada mata pelajaran Matematika yang belum mencapai nilai
ketuntasan minimum perlu diadakan remedial.
Selanjutnya, tidak mencapainya kriteria ketuntasan minimum hasil belajar
siswa ini dipengaruhi banyak faktor, diantaranya yaitu faktor eksternal berupa
perhatian orang tua dan faktor internal berupa hasil belajar. Menurut Slameto
(2010:61) menyatakan orang tua yang kurang/ tidak memperhatikan pendidikan
anaknya, misalnya mereka acuh tak acuh terhadap belajar anaknya, tidak
memperhatikan sama sekali akan kepentingan–kepentingan dan kebutuhankebutuhan anaknya dalam belajar, tidak mengatur waktu belajarnya, tidak
menyediakan/melengkapi alat belajarnya, tidak memperhatikan apakah anak
belajar atau tidak, tidak mau tahu bagaimana kemajuan belajar anaknya, kesulitankesulitan yang dialami dalam belajar dan lain-lain, menyebabkan anak
tidak/kurang berhasil dalam belajarnya.
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Berdasarkan paparan pada latar belakang masalah ini, maka peneliti
menjadi tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema Perhatian orang tua, dan
hasil belajar, dengan judul“Hubungan antara Perhatian Orang Tua terhadap
Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas X IPSMadrasah Aliyah Laboratorium
Kota Jambi”.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi
masalah pada penelitian ini adalah:
1.

Masih rendahnya hasil belajar siswa kelas X IPS Madrasah Aliyah Kota
Jambi.

2.

Masih rendahnya perhatian orang tua..

3.

Hasil belajar matematika yang dipengaruhi oleh perhatian orang tua.

4.

Pengaruh faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi hasil
belajar matematika siswa kelas X IPS Madrasah Aliyah Laboratorium Kota
Jambi.

C. Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka pembatasan masalah pada
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Subjek penelitian ini adalah Siswa Kelas X IPS di Madrasah Aliyah
Laboratorium Kota Jambi.

2.

Perhatian orang tua dalam penelitian ini berhubungan dengan kecenderungan
atau keaktifan perhatian orang tua untuk memberikan motivasi atau dorongan
yang positif terhadap anaknya dalam usaha mencapai hasil belajar yang
optimal

3.

Hasil belajar Matematika adalah nilai ujian mid semester pada mata pelajaran
matematika siswa kelas X IPS Madrasah Aliyah Laboratorium Kota Jambi,
pada semester ganjil tahun ajaran 2016/2017.

7

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah:
1.

Berapa skor perhatian orang tua siswakelas X IPS Madrasah Aliyah
Laboratorium Kota Jambi?

2.

Berapa besar skor hasil belajar matematika siswa kelas X IPS Madrasah
Aliyah Laboratorium Kota Jambi?

3.

Apakah terdapat hubungan yang signifikan

antara perhatian orang tua

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X IPS Madrasah Aliyah
Laboratorium Kota Jambi?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan masalah yang diteliti maka tujuan penelitian ini
adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui berapa skor perhatian orang tua siswa kelas X IPS
Madrasah Aliyah Laboratorium Kota Jambi
b. Untuk mengetahui berapa skorhasil belajar matematika siswa kelas X
IPS Madrasah Aliyah Laboratorium Kota Jambi
c. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara
perhatian orang tua terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X
IPS Madrasah Aliyah Laboratorium Kota Jambi
2. Kegunaan Penelitian
a) Manfaat Teoretis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan
informasi tentang hubungan antara perhatian orang tua terhadap hasil belajar
Matematika.
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b) Manfaat Praktis
1) Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam dunia pendidikan
pada umumnya dan pendidikan matematika khususnya.
2) Sebagai bahan masukan dan informasi guru, orang tua, sekolah dan
pihak dalam membimbing siswa untuk meningkatkan hasil belajar
matematika
3) Untuk memberikan informasi tentang hubungan antara perhatian
orang tua terhadap hasil belajar Matematika
4) Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata
Satu (S1) dalam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan MatematikaUIN
Saifuddin Jambi.
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BAB II
KAJIAN TEORI, KERANGKA FIKIR DAN HIPOTESIS
A. Deskripsi Teoretik
1. Perhatian Orang Tua
a.

Pengertian Perhatian Orang Tua
Menurut Daryanto (2010:80) perhatian adalah kegiatan yang dilakukan

seseorang dalam hubungannya dengan pemilihan rangsangan yang datang
dari

lingkungannya.

Perhatian

dapat

ditunjukkan

dengan

sikap

mengembangkan rasa ingin tahu, melakukan dengan sungguh-sungguh,
berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar, dan keinginan sendiri.
Teori menurut Slameto (2010:105) perhatian adalah kegiatan yang
dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan pemilihan rangsangan yang
datang dari lingkungannya. Berikut ini beberapa prinsip penting yang
berkaitan dengan perhatian.
1) Perhatian seseorang tertuju atau diarahkan pada hal-hal yang baru, hal-hal
yang berlawanan dengan pengalaman yang baru saja diperoleh atau
dengan pengalaman yang didapat selama hidupnya.
2) Perhatian seseorang tertuju dan tetap berada dan diarahkan atau tertuju
pada hal-hal yang dianggap rumit, selama kerumitan tersebut tidak
melampaui batas kemampuan orang tersebut.
3) Orang mengarahkan perhatiannya pada hal-hal yang dikehendakinya yaitu
hal-hal yang sesuai dengan minat, pengalaman dan kebutuhannya.
Perhatian merupakan penghargaan yang berarti dan tak adanya
perhatian yang didapatkan oleh anak bisa menghentikan perilaku tertentu.
Waktu yang dilewatkan berdua dengan anak merupakan saat yang tepat untuk
memberikan perhatian positif bagi mereka. Sesuatu yang secara diam-diam
direncanakan sangat efektif untuk membuat anak mau melakukan tugas.
Berikut ini merupakan perhatian orang tua yang positif dan personal: Pujian.
Pujian juga merupakan bentuk perhatian yang positif, tetapi kata-kata pujian
memiliki nilai tambah, yaitu menunjukkan apa yang diharapkan dari anak dan
9
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mengajarkan mereka tentang nilai-nilai yang diyakini orang tua. Karena itu
orang tua harus berhati-hati untuk tidak menimbulkan sikap kompetitif dan
merasa super. Percakapan referensial. Perhatian yang paling berarti bagi
anak adalah percakapan orang dewasa di hadapan anak. Percakapan
referensial sangat berpengaruh karena anak menganggap percakapan antar
orang dewasa itu selalu benar, sehingga ketika mereka membicarakan dirinya,
ia pun percaya. Ungkapan yang positif akan membuat anak percaya diri dan
sebaliknya, ungkapan yang negatif dapat merusak rasa percaya dirinya.
Perhatian negatif. Perhatian negatif menimbulkan persolan dua sisi. Karena
kebanyakan anak ingin mendapatkan perhatian, maka anak yang tidak
berhasil mendapatkan perhatian positif akan senang menerima perhatian
negatif. Ini bukan berarti ia senang di marahi, melainkan menurut riset
mereka cenderung akan terus menunjukkan perilaku buruknya jika dimarahi
berlebihan di depan orang banyak. Perilaku mereka bahkan akan semakin
buruk jika banyak dimarahi. Lebih baik memberi tanda secara diam-diam
agar mereka berhenti bersikap buruk (Sylvia, 2003:76).
Perhatian adalah pemusatan atau konsentrasi dan seluruh aktivitas
individu yang ditujukan pada sesuatu atau sekumpulan objek. Perhatian orang
tua adalah suatu aktivitas yang tertuju pada suatu hal dalam hal ini adalah
aktivitas anak dalam belajar yang dilakukan oleh orang tuanya. Orang tua
bisa berarti ayah, ibu atau wali dalam keluarga yang bertanggung jawab atas
pendidikan anaknya. Perhatian, kasih sayang, materi harus secara seimbang
diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya (Siska, 2013:5).
Penyediaan fasilitas belajar dan lingkungan belajar yang nyaman,
tenang dan aman akan mendorong peserta didik untuk lebih semangat dalam
belajar dan meraih prestasi yang optimal. Selain penyediaan fasilitas belajar
dan materi perlu adanya perhatian terkait dengan kegiatan belajar anak karena
fasilitas yang mewah jika tidak dimanfaatkan dengan baik tidak akan dapat
mendukung peningkatan prestasi siswa. Perhatian orang tua terhadap aktivitas
belajar anak di rumah mempunyai arti penting untuk meningkatkan semangat
anak dalam meraih prestasi belajar yang optimal. Keberhasilan belajar anak di
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sekolah harus didukung perhatian orang tua, baik psikologis maupun
pemenuhan fasilitas belajar (Siska, 2013:5).
Para ahli psikologi khawatir terhadap masyarakat modern kita yang
terlalu dini memaksakan perhatian orang tua pada anak-anak. Kita seharusnya
tidak tergoda memaksakan keuangan, sosial atau perhatian-perhatian karier
pada para remaja terlalu dini sebagai alat untuk mendewasakan mereka.
Tetapi, secara bertahap orang tua dapat memberi petunjuk nyata bagi para
remaja dengan mengembangkan tanggung jawab untuk membantu mereka
mengembangkan kemampuan-kemampuan dan penghargaan pada diri seiring
bertambahnya usia anak (Roger, 2005: 152).
Peran orang tua sebagai motivator dituntut untuk mampu
membangkitkan motivasi belajar anaknya sehingga segala potensi yang
dimiliki anak terekspresikan dalam bentuk perilaku-perilaku belajarnya.
Usaha orang tua untuk membantu membangun motivasi belajar pada diri
anak-anaknya, bukanlah usaha yang mudah karena motivasi belajar ini
sebenarnya harus sudah mulai ditanamkan orang tua kepada anak-anaknya
sejak dari kecil. Dengan demikian, anak diharapkan memiliki kesadaran akan
pentingnya belajar untuk dirinya. Perhatian yang diberikan orang tua terhadap
anaknya akan mempengaruhi motivasi belajar siswa. Pengaruh tersebut,
tergantung pada seberapa besar perhatian yang diberikan orang tua kepada
anaknya. Bila perhatian yang diberikan oleh orang tua besar, maka akan
mendorong munculnya motivasi belajar dalam diri anaknya, demikian pula
sebaliknya. Di mana pada akhirnya prestasi belajar anak di sekolah yang
mendapatkan perhatian dari orang tua lebih baik dibandingkan dengan
prestasi anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua. Dengan
demikian, dapat diduga adanya pengaruh yang signifikan dari perhatian orang
tua terhadap motivasi belajar siswa (Darmadi, 2017: 274).
Sesibuk apa pun, orang tua harus meluangkan waktu bersama anakanak untuk menjalin komunikasi, memberikan perhatian dan kasih sayang,
dan mendekatkan hubungan orang tua anak. Komunikasi yang baik antara
anak dan orang tua akan memberikan gambaran pergaulan anak, terutama di
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luar jam sekolah. Anak harus diajarkan terbiasa terbuka dan berani bicara
kepada orang tua. Dengan demikian orang tua bisa mengarahkan anak-anak
kepada pergaulan yang baik. Bila ada hal yang janggal di luar, anak akan
memberi tahu orang tua sehingga hal yang tidak diinginkan bisa dicegah
sedini mungkin. Perhatian orang tua kepada anak juga akan menjadikan anak
merasa nyaman berada di rumah bersama orang tua. Anak yang berlimpah
kasih sayang dan dicintai orang tua akan mudah menerima nasihat orang tua.
Maka, ia akan menjadi anak yang tidak mudah menerima perilaku
menyimpang orang lain terhadapnya (Jejen, 2018: 82-83).
Demikianlah anak-anak adalah harapan setiap orang tua dan bangsa.
Membesarkan dan mendidik mereka tidak mudah karena ancaman hal-hal
buruk dalam pergaulan anak-anak adalah suatu hal yang nyata. Orang tua
harus menjaga dan mendidik anak dengan baik. Guru sebagai orang tua anak
di sekolah juga harus bisa berbuat dan bertindak terhadap siswa seperti anak
sendiri dalam memberikan pengajaran dan bimbingan kepada anak.
Perhatian orang tua terhadap masalah belajar anak meliputi: (1)
perhatian dalam menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk belajar, (2)
perhatian dalam belajar, yaitu bentuk nasihat yang diberikan orang tua, (3)
perhatian dalam masalah belajar, yaitu segala bentuk kesulitan dalam belajar,
bagaimana orang tua membantu dalam mengatasi kesulitan belajar, (4)
perhatian masalah gizi, yaitu perhatian yang berkaitan dengan masalah gizi
makanan anak supaya sehat, (5) anjuran dan larangan, yaitu perhatian yang
mendukung pelaksanaan kegiatan belajar anak. Sedangkan di dalam belajar
perhatian yang mempengaruhi keaktifan jiwa yang terdiri dari berbagai unsur
antara lain unsur kognitif, unsur afektif dan unsur konatif (Salamah, 2008: 2).
Perhatian orang tua yang baik dan bertanggung jawab akan selalu
berupaya merealisasikan peran dan fungsinya dengan memperhatikan semua
aspek kebutuhan anak yang meliputi kebutuhan fisik dan non fisik.
Memperhatikan kebutuhan fisik berarti orang tua mampu mencukupi semua
kebutuhan primer anak yang meliputi: kebutuhan papan, pangan dan sandang.
Memperhatikan kebutuhan non fisik, berarti orang tua mampu mengondisikan
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anak ke dalam suasana yang menguntungkan bagi masa depan anak yang
meliputi; masalah kedisiplinan anak dalam memanfaatkan waktu, bimbingan
dalam bertingkah laku, arahan dalam melaksanakan tugas-tugas rutin,
pengawasan dalam bergaul, serta memperhatikan masalah hadiah dan
hukuman bagi yang berprestasi dan yang melanggar aturan. Asumsinya,
apabila orang tua mampu memberikan perhatian penuh terhadap semua
kebutuhan anak baik yang menyangkut kebutuhan fisik maupun kebutuhan
non fisik kepada anak, maka akan mempunyai pengaruh positif terhadap
pencapaian prestasi belajar anak. Dengan kata lain, anak yang mendapatkan
perhatian dari orang tua dan mendapatkan fasilitas yang memadai dari orang
tua akan mampu berprestasi baik dalam belajar.
Dengan demikian dapat ditarik suatu pengertian bahwa semakin tinggi
perhatian orang tua terhadap anaknya yang ditunjukkan dengan pemenuhan
terhadap semua kebutuhan anak baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan non
fisik, semakin tinggi pula prestasi belajarnya. Demikian pula sebaliknya,
semakin rendah perhatian orang tua terhadap anaknya yang ditunjukkan
dengan mengabaikan semua kebutuhan anak baik kebutuhan fisik maupun
kebutuhan non fisik, semakin rendah pula prestasi belajar yang akan diraih
oleh anak tersebut (Rofiqul, 2016: 258).
Ketika salah seorang anak gagal dalam belajar, sedangkan saudaranya
yang lain berhasil dengan baik, kadang-kadang timbul hal yang tidak baik,
seperti umpatan, ejekan, dan cemoohan. Tindakan ini akan memberikan
dampak buruk dalam diri anak. Sebaiknya ayah memberikan perhatian khusus
kepada anak yang kurang berhasil dalam belajar, sehingga anak tidak merasa
minder dengan saudara-saudaranya yang lain dan terdorong melakukan sesuai
dengan kemampuan yang telah ditakdirkannya. Dalam membantu anak untuk
belajar di rumah, sebaiknya juga dilakukan secara berangsur-angsur. Said bin
JubairRahimahullah menyarankan untuk memberikan pelajaran yang mudahmudah terlebih dahulu, baru kemudian secara berangsur-angsur dan diberikan
pelajaran yang lebih serius. Berkaitan dengan perbedaan individual anak,
maka dalam memberikan pelajaran, seorang guru dan orang tua tidak boleh
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menuntut anak memperoleh hasil yang sama. Di samping itu, anak tidak
boleh dibebani dengan pelajaran yang setaraf dengan orang dewasa.
Sebaiknya,

dalam

memberikan

pelajaran,

disesuaikan

dengan

taraf

kemampuan dan perbedaan usia anak (Adnan, 2008: 256).
Semua anak ingin diperhatikan, pernyataan sederhana ini adalah
kebenaran fundamental dalam pengasuhan anak. Anak akan tumbuh dengan
baik bila orang tuanya memberikan perhatian positif. Sebaliknya, anak akan
tumbuh liar ketika sering mendapatkan perhatian negatif. Anak akan senang
bila orang tuanya memujinya. Dan, mereka juga lebih senang ketika orang
tuanya

membentak

atau

mengoreksi

kesalahan

mereka

dari

pada

mengabaikannya sama sekali. Anak akan merasa dirinya rendah ketika tidak
diperhatikan sama sekali. Sayangnya, orang tua cenderung terperangkap
dalam kesibukan kerja sehari-hari dan sering melupakan untuk memberi
pujian kepada sang buah hati ketika telah berbuat baik dan memiliki prestasi
di sekolah yang cukup membanggakan. Kebanyakan dari orang tua cenderung
menunggu sampai si buah hati melakukan sebuah kesalahan. Dan, pada saat
itulah, orang tua mulai akan memberikan perhatian. Efeknya, proses yang
demikian akan membuat si buah hati bisa menangkap kecenderungan bahwa
orang tuanya akan memperhatikannya ketika ia melakukan kesalahan atau
berperilaku buruk (Kevin, 2008: 23-24).
Pendidikan terbaik dimulai dari keluarga.Komponen utama keluarga
adalah ibu dan ayah. Ibu dan ayah ibarat roda yang berdampingan untuk
mendorong kemajuan anak.Ibu dan ayah adalah dua kata kunci yang harus
selaras,serasi,saling melengkapi,dan searah dalam memberikan pendidikan
terbaik kepada anak (Faizi,2012:65).
Dalam memberikan perhatian pada anaknya, orang tua harus
membimbing dengan kesabaran dan sikap bijaksana. Orang tua harus mampu
memahami alam pikiran anak dan mengerti kemampuan yang dimiliki anak.
Tidak cukup dengan itu, orang tua juga memahami kewajiban yang bukan
bagi anaknya. Orang tua juga harus mampu memahami peran-peran yang
diembannya dalam keluarga.
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perhatian adalah aktivitas
jiwa kita yang tertuju pada hal-hal atau objek dan dapat ditujukan dengan
mengembangkan rasa ingin tahu, melakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi
perhatian orang tua pada proses belajar anak adalah aktivitas orang tua dalam
mendorong anak agar mau belajar dan membuat suasana belajar anak menjadi
lebih menyenangkan.
a) Bentuk Perhatian orang Tua
Menurut Tasmin (2010:139) ada dua cara perhatian yang dapat
dilakukan orang tua pada belajar anak yaitu:
1. Memberi dorongan agar anak mau belajar
Ada beberapa hal yang bisa dilakukan orang tua dalam memberi
dorongan agar anak mau belajar yaitu sebagai berikut:
1) Menanamkan seluk beluk belajar
Cara ini dapat dilakukan oleh orang tua agar dapat melatih anak
supaya terbiasa belajar dan mempunyai inisiatif sendiri untuk belajar
ataupun mengerjakan pekerjaan rumahnya (Tasmin,2010:139)
Anak akan terbiasa belajar jika kita mengajarinya untuk belajar
secara teratur dan rutin. Dengan demikian lama-kelamaan ia akan
merasakan bahwa belajar adalah sesuatu yang memang seharusnya ia
lakukan setiap hari dan menjadi kebiasaan. Selain itu juga tanamkanlah
pada diri anak bahwa belajar adalah sesuatu yang perlu diprioritaskan
dalam kegiatan sehari-hari.
2) Memberi Insentif
Menurut Tasmin (2010:140) insentif yang dapat diberikan ke
anak tidak selalu harus berupa materi, tapi bisa juga berupa
penghargaan dan perhatian. Pujilah anak saat ia mau belajar tanpa mesti
disuruh. Pujian selain merupakan insentif langsung juga menunjukkan
penghargaan dan perhatian dari orang tua terhadap anak.
Hal senada dikatakan oleh Awan (2002:54) bahwa insentif bisa
berupa dukungan moral atau berbentuk material. Dalam bentuk materi,
bisa berupa alat-alat sekolah, pakaian, mainan yang digemari atau apa

16

saja, sepanjang tidak membuat anak malas belajar. Penghargaan secara
moral antara lain berupa pujian yang diucapkan dengan khusus
misalnya berjabat tangan, mengacungkan jempol atau mengajarkan
mengucapkan syukur kepada Tuhan.
3) Menyediakan fasilitas belajar
Menurut Tasmin (2010:140) lingkungan rumah juga memberi
andil pada pencapaian prestasi belajar anak. Dengan memberi
dukungan, perhatian, dan menyediakan fasilitas untuk memacu mereka
untuk terus berprestasi sesuai bidang yang diminatinya.
Kurang lengkapnya buku-buku yang diperlukan anak akan
menyebabkan anak malas belajar serta menghalanginya untuk belajar
lebih baik, karena bagaimana ia akan belajar lebih baik dan bagaimana
ia akan belajar dengan sungguh-sungguh bila buku-buku yang
diperlukan tidak ada atau tidak lengkap.
Fasilitas dapat berupa bahan pelajaran dan hal tersebut sangat
berkaitan dengan perhatian. Perhatian mempunyai peranan yang
penting dalam kegiatan belajar. Hal tersebut sesuai pendapat Gage dan
Berliner (dalam Dimyati dan Mudjiono,2009:42) perhatian pada
pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan
kebutuhannya
4) Menanamkan kedisiplinan
Menurut Koening (2003:80) ada dua sisi menanamkan disiplin.
Sisi pertama adalah membuat peraturan dan kedua adalah konsekuensi.
Adanya peraturan dan konsekuensi ini membuat anak memiliki
landasan kuat dan mengetahui mana arah yang benar. Dengan demikian
mereka akan termotivasi untuk memenuhi peraturan bahkan ketika
mereka mendapat dorongan untuk berbuat yang sebaliknya.
Sedangkan menurut Faizi (2012:39) untuk menegakkan disiplin
sudah tentu orang tua yang hebat sangat disiplin terhadap diri dan anak.
hal ini bisa dilakukan dengan beranggapan bahwa orang tua yang
positif bukan berarti mendiamkan perlakuan anak yang salah dan anak

17

perlu belajar atas perilaku yang bisa diterima, sehingga pendisiplinan
perlu diterapkan tanpa amarah.
2. Membuat suasana belajar lebih menyenangkan
Adapun beberapa hal yang bisa dilakukan orang tua dalam
membuat suasana belajar lebih menyenangkan yaitu sebagai berikut:
a. Memberi contoh “belajar” (Menjadi panutan)
b. Memilih waktu belajar yang baik
c. Memberi kesempatan belajar yang cukup
d. Menemani anak ketika belajar
Sementara itu menurut Eka Sulistyo Rini (2015: 1134-1136) semua
orang tua sudah tentu agar anak-anaknya mendapatkan prestasi dan pandai
baik di sekolah maupun di luar sekolah, semua itu tidak terlepas dari
perhatian dan tanggung jawab orang tua dalam membimbing dan
mengarahkan dan memotivasi anaknya. Adapun bentuk perhatian orang tua
kepada anak antara lain dapat dilakukan dengan:
1) Pemberian bimbingan belajar
Bimbingan belajar terhadap anak berarti pemberian bantuan kepada
anak dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam
penyesuaian diri terhadap tuntutan-tuntutan hidup, agar anak lebih
terarah dalam belajarnya dan bertanggung jawab dalam menilai
kemampuannya sendiri dan menggunakan pengetahuan mereka secara
efektif bagi dirinya, serta memiliki potensi yang berkembang secara
optimal meliputi semua aspek pribadinya sebagai individu yang
potensial.
2) Memberikan nasihat
Menasihati anak berarti memberi saran-saran untuk memecahkan suatu
masalah, berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan pikiran sehat.
Nasihat dan petuah memiliki pengaruh yang cukup besar dalam
membuka mata anak-anak terhadap kesadaran akan hakikat sesuatu serta
mendorong mereka untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik.
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3) Memberikan motivasi dan penghargaan
Agar tercapai prestasi yang maksimal, maka orang tua perlu memotivasi
dan memberikan penghargaan kepada anaknya agar tercapai citacitanya. Di samping itu orang tua juga perlu memberikan penghargaan
dan pujian kepada anaknya atas keberhasilan belajar yang telah
diraihnya. Karena dengan penghargaan dan pujian serta perhatian orang
tua akan menumbuhkan rasa bangga dan percaya diri dan berbuat yang
lebih baik lagi pada diri anak.
4) Memenuhi kebutuhan anaknya
Peran orang tua sangat diperlukan dalam pencapaian proses belajar
anak-anaknya, yaitu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan
anaknya baik alat dan sarana yang diperlukan untuk menunjang kegiatan
belajar anaknya. Kebutuhan tersebut bisa berupa ruang belajar anak,
seragam sekolah, buku-buku, alat-alat belajar dan lain-lain.
5) Pengawasan terhadap anaknya
Pengawasan orang tua terhadap anaknya biasanya lebih diutamakan
dalam masalah belajar. Dengan cara ini orang tua akan mengetahui
kesulitan apa yang dialami anak, kemunduran atau kemajuan belajar
anak, apa saja yang dibutuhkan anak sehubungan dengan aktivitas
belajarnya, dan lain-lain. Dengan demikian orang tua dapat membenahi
segala sesuatunya hingga akhirnya anak dapat meraih hasil belajar yang
maksimal.
2.

Hasil Belajar
a. Pengertian Hasil Belajar
Hasil

belajar

dapat

membentuknya,yaitu

dijelaskan
“hasil”dan

dengan

memahami

“belajar”.Pengertian

dua
hasil

kata

yang

(product)

menunjukkan pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau
proses yang mengakibatkan perubahannya input secara fungsional.Belajar
dalam arti luas adalah semua persentuhan pribadi dengan lingkungan yang
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menimbulkan perubahan perilaku.Belajar dilakukan untuk mengusahakan
adanya perubahan perilaku pada individu yang belajar.(Purwato:2016:44-47).
Hasil belajar pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku atau
umpan balik dalam memperbaiki proses pembelajaran .Tingkah laku sebagai
hasil belajar dalam pengertian luas mencakup bidang kognitif, afektif,dan
psikomotorik (Sujana:2009:29).
Menurut Hamzah (2006:11) menyatakan bahwa hasil belajar
merupakan pengalaman-pengalaman belajar yang diperoleh siswa dalam
bentuk kemampuan-kemampuan tertentu. Kemampuan-kemampuan yang
akan dimiliki siswa akan sejalan dengan apa yang telah dipelajari
sebelumnya, kegiatan pembelajaran pada dasarnya merupakan serangkaian
kegiatan yang diawali dengan perencanaan yang bertujuan agar siswa
memiliki keterampilan atau kemampuan-kemampuan tertentu setelah
menjalani kegiatan pembelajaran.
“Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku siswa secara nyata
setelah dilakukan proses belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan
pengajaran” (Hamzah, 2006:15).
Prestasi belajar adalah puncak hasil belajar yang dapat mencerminkan
hasil keberhasilan belajar siswa terhadap tujuan belajar yang telah ditetapkan.
Hasil belajar siswa dapat meliputi aspek kognitif (pengetahuan), afektif
(sikap), dan psikomotorik (tingkah laku). Salah satu tes yang dapat melihat
pencapaian hasil belajar siswa adalah dengan melakukan tes prestasi belajar
(Femi, 2011: 73).
Menurut Anas (2000: 22) menyatakan bahwa hasil belajar adalah
kemampuan-kemampuan

yang

dimiliki

siswa

setelah

ia

menerima

pengalaman belajarnya.

Hasil belajar akan mengubah tingkah laku dan

kemampuan yang dimiliki siswa karena adanya pengalaman belajar yang
didapatkan pada proses pembelajaran di kelas. Tingkah laku dapat berubah
karena dipengaruhi oleh pandangan atau pola pikir siswa yang berubah
setelah menjalani proses pembelajaran. Peningkatan kemampuan siswa
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didapatkan seiring dengan hal-hal baru yang didapatkan siswa dari proses
pembelajaran.
“Hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia
berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. Hasil belajar juga dapat diartikan
suatu kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar”.
(Purwanto, 2009:45) Pengetahuan dan pemahaman baru akan mempengaruhi
siswa, membuat siswa mengalami sebuah perubahan yang ke arah yang lebih
baik sesuai dengan apa yang telah dipelajari. Mekanisme perubahan ini
adalah bentuk hasil dari sebuah proses pembelajaran.
Hasil belajar adalah pengetahuan baru, bukti tentang hal A atau B, dan
keahlian. Hasil belajar yang baik tentu perlu ditopang oleh lingkungan belajar
yang baik. Hasil belajar di sini tidak semata-mata diartikan sebagai hasil
belajar secara akademis, namun dapat pula hasil belajar secara praktis. Jadi,
belajar bukan hanya untuk membuktikan teori, namun juga untuk membekali
peserta belajar dengan kemampuan (William, 2013: 155).
Penilaian proses belajar adalah upaya pemberian nilai terhadap
kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan peserta didik, sedangkan
penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil yang
dicapai dengan menggunakan kriteria tertentu. Hasil belajar tersebut pada
hakikatnya merupakan pencapaian kompetensi-kompetensi yang mencakup
aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diwujudkan
dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi tersebut dapat dikenali
melalui sejumlah hasil belajar dan indikatornya yang dapat diukur dan
diamati. Penilaian proses dan hasil belajar itu saling berkaitan satu dengan
yang lainnya, hasil belajar merupakan akibat dari suatu proses belajar (Sri,
2014: 24-25).
Hasil belajar yang dicapai oleh siswa sangat erat kaitannya dengan
rumusan tujuan instruksional yang direncanakan guru sebelumnya yang
dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yakni domain kognitif, afektif, dan
psikomotor. Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi setelah
mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan. Manusia
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mempunyai potensi perilaku kejiwaan yang dapat dididik dan diubah
perilakunya yang meliputi domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Belajar
mengusahakan perubahan perilaku dalam domain-domain tersebut sehingga
hasil belajar merupakan dalam domain kognitif, afektif dan psikomotorik
(Asep, 2009:16-19).
Hasil belajar sering kali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui
seberapa jauh seseorang mengusai bahan yang sudah diajarkan. Untuk
mengaktualisasikan hasil belajar tersebut diperlukan serangkaian pengukuran
menggunakan alat evaluasi yang baik dan memenuhi syarat. Pengukuran
demikian dimungkinkan karena pengukuran merupakan kegiatan ilmiah yang
dapat diterapkan pada berbagai bidang termasuk pendidikan.
Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan
bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa
setelah siswa mengikuti proses pembelajaran, kemampuan ini dapat diukur
dengan angka melalui sebuah kegiatan evaluasi hasil belajar yang dilakukan
oleh guru.
b. Bentuk Hasil Belajar
Keberhasilan belajar biasanya dilambangkan dalam bentuk prestasi
konkret,yakni keberhasilan belajar dapat diketahui setelah dilaksanakan tes
prestasi belajar atau evaluasi belajar .Pada umumnya hasil belajar disekolah
dinyatakan dalam bentuk angka.Angka tersebut biasanya dicantumkan dalam
deretan nilaiberupa rapor atau ijazah.
Hasil belajar tersebut diukur dan dicatat mula-mula pada buku
nilai,kemudian pada buku pencatatan nilai kelompok atau kelas.Disekolah
biasanya hasil belajar itu dicatat dalam buku laporan kemajuan belajar siswa
yang lazim disebut rapor.Piet juga berpendapat bahwa “Seseorang siswa
dikatakan berhasil dalam evaluasi belajar bila siswa yang bersangkutan
mencapai tingkat penguasaan ,misalnya 75% keatas”.
c. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar
Menurut Dimyati dan Mudjiono (1996:97) faktor yang mempengaruhi
keberhasilan belajar adalah; faktor dari siswa yang meliputi (kemampuan
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intelegensi, motivasi, perasaan, sikap, minat, keadaan sosial ekonomi,
keadaan psikis dan fisik) dan faktor guru. Dapat di lihat bahwa sikap
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Sikap seorang
siswa dalam menyikapi suatu proses belajar dapat mempengaruhi hasil
belajar itu sendiri, sikap positif terhadap sesuatu merupakan dorongan yang
besar untuk mencapai suatu prestasi belajar yang baik.
Menurut Slameto (2012:54) menerangkan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi hasil belajar adalah:
1. Faktor Internal
Faktor yang ada pada siswa (faktor internal), yaitu faktor yang timbul dari
dalam diri siswa itu sendiri. Di dalam faktor internal ini terdiri dari tiga faktor
yaitu: faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor kelelahan.
a. Faktor Jasmaniah
1) Faktor Kesehatan
Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagianbagiannya/ bebas dari penyakit. Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap
belajarnya. Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang
terganggu, selain itu juga ia akan cepat lelah, kurang bersemangat, mudah
pusing, ngantuk jika badannya lemah, kurang darah ataupun ada gangguangangguan/kelainan-kelainan fungsi alat inderanya serta tubuhnya. Agar
seseorang dapat belajar dengan baik haruslah mengusahakan kesehatan
badannya tetap terjamin dengan cara selalu mengindahkan ketentuanketentuan tentang bekerja, belajar, istirahat, tidur, makan, olahraga, rekreasi
dan ibadah.
2) Faktor cacat tubuh
Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau
kurang sempurna mengenai tubuh/badan. Keadaan cacat tubuh juga
mempengaruhi belajar. Siswa yang cacat belajarnya juga terganggu. Jika
hal ini terjadi hendaknya ia belajar pada lembaga pendidikan khusus atau
diusahakan alat bantu agar dapat menghindari atau mengurangi pengaruh
kecacatannya itu.
b. Faktor Psikologis
1) Intelegensi
Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu
kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang
baru dengan cepat dan efektif, mengetahui/ menggunakan konsep-konsep
yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan
cepat. Siswa yang mempunyai tingkat intelegensi yang normal dapat
berhasil dengan baik dalam belajar.

23

2) Minat
Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan
mengenang beberapa kegiatan. Berbeda dengan perhatian, perhatian
sifatnya sementara (tidak dalam waktu yang lama) dan belum tentu diikuti
dengan perasaan senang, sedangkan minat selalu diikuti dengan perasaan
senang dari situ diperoleh kepuasan. Minat besar pengaruhnya terhadap
belajar, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan
minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak
ada daya tarik baginya.
3) Bakat
Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu baru akan
terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih.
Jika belajar yang dipelajari siswa sesuai dengan bakatnya maka hasil
belajarnya akan lebih baik karena ia senang belajar.
4) Kesiapan
Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respons atau bereaksi.
Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa
belajar dan padanya sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan lebih
baik.
c. Faktor Kelelahan
Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan tetapi dapat
dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani.
Kelelahan jasmani terjadi karena adanya terjadi kekacauan substansi sisa
pembakaran di dalam tubuh, sehingga darah tidak/kurang lancar pada bagianbagian tertentu. Sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan
dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk belajar itu hilang.
2. Faktor Eksternal
Faktor-faktor diluar pada siswa (faktor eksternal), yaitu faktor yang timbul
dari LUAR diri siswa. Di dalam faktor Eksternal ini terdiri dari tiga faktor yaitu:
faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat.
a. Faktor Keluarga
1) Cara orang tua mendidik
Orang tua mendidik anak besar pengaruhnya terhadap belajar
anaknya. Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama.
Cara orang tua mendidik anak-anaknya akan berpengaruh terhadap
belajarnya. Orang tua yang kurang/tidak memperhatikan pendidikan
anaknya akan dapat menyebabkan anak tidak/kurang berhasil dalam
belajarnya.
2) Relasi antar anggota keluarga
Relasi antar keluarga yang terpenting adalah relasi orang tua dengan
anaknya. Selain itu relasi anak dengan saudaranya atau dengan anggota
keluarganya yang lain pun mempengaruhi belajar dan hasil belajar anak.
sebenarnya relasi antar anggota keluarga ini erat hubungannya dengan cara
orang tua mendidik anaknya. Demi kelancaran belajar dan keberhasilan
anak, perlu diusahakan relasi yang baik dalam keluarga. Hubungan yang
baik adalah hubungan yang penuh pengertian dan kasih sayang, disertai
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dengan bimbingan dan bila perlu hukuman-hukuman untuk menyukseskan
belajar anak sendiri.
3) Suasana rumah
Suasana rumah dimaksudkan sebagai situasi atau kejadian-kejadian
yang sering terjadi di dalam keluarga di mana anak berada dan belajar.
Agar anak dapat belajar dengan baik perlu diciptakan suasana rumah yang
tenang dan tenteram, sehingga anak dapat belajar dengan baik dan
memperoleh hasil belajar yang maksimal. Suasana rumah yang tegang,
ribut, dan sering terjadi pertengkaran antar anggota keluarga menyebabkan
anak menjadi bosan di rumah, suka keluar rumah, akibatnya belajar anak
kacau. Sebaliknya jika suasana rumah tenang dan tenteram anak akan
betah tinggal di rumah, sehingga anak dapat belajar dengan baik.
4) Keadaan ekonomi keluarga
Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak.
jika anak hidup dalam keluarga ekonomi lemah, kebutuhan pokok anak
kurang terpenuhi akibatnya kesehatan anak terganggu, sehingga belajar
anak terganggu. Walaupun tidak dapat dipungkiri tentang adanya
kemungkinan anak serba kekurangan dan selalu menderita akibat ekonomi
keluarga yang lemah, justru keadaan yang begitu menjadi cambuk baginya
untuk belajar lebih giat dan akhirnya sukses besar. Sedangkan keluarga
yang kaya raya kecenderungan orang tuanya akan memanjakan anaknya,
sehingga anak akan bersenang-senang dan berfoya-foya akhirnya anak
kurang dapat memusatkan perhatiannya kepada belajar.
5) Pengertian orang tua
Anak yang belajar perlu dorongan dan perhatian orang tua, jika anak
sedang belajar jangan diganggu dengan tugas-tugas rumah.
b. Faktor Sekolah
1) Metode mengajar
2) Kurikulum
3) Relasi guru dengan siswa
4) Relasi siswa dengan siswa
5) Disiplin sekolah
6) Alat pelajaran
7) Waktu sekolah
c. Faktor Masyarakat
1) Kegiatan siswa dalam masyarakat
Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat menguntungkan dalam
perkembangan pribadinya. Perlu pula kiranya membatasi kegiatan siswa
dalam masyarakat supaya jangan terpengaruh yang negatif dan sampai
mengganggu belajarnya.
2) Teman bergaul
Agar siswa dapat belajar dengan baik, maka perlulah diusahakan
agar memilih teman bergaul yang baik-baik dan pembinaan pergaulan
yang baik serta pengawasan dari orang tua dan pendidik harus cukup
bijaksana.
3) Bentuk kehidupan masyarakat
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Perlu untuk mengusahakan lingkungan yang baik agar dapat
memberi pengaruh yang positif terhadap siswa sehingga dapat belajar
dengan sebaik-baiknya.
Faktor-faktor

di

atas

dalam

banyak

hal

sering

berkaitan

dan

mempengaruhi satu sama lain. dari faktor-faktor tersebut peranan orang tua
tampaklah sangat jelas dalam faktor keluarga, faktor keluarga merupakan salah
satu faktor penentu hasil belajar siswa. Dalam hal ini, kemandirian belajar seorang
siswa diharapkan mampu mengasah kemampuan siswa dalam peningkatan hasil
belajar.
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar dapat
dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor dari dalam (internal) dan dari luar
(eksternal). Faktor dari dalam seperti faktor jasmaniah, faktor psikologis dan
faktor kelelahan, sedangkan faktor dari luar seperti faktor keluarga, faktor sekolah
dan faktor masyarakat.
d. Hubungan Perhatian Orang Tua terhadap Hasil Belajar
Perhatian merupakan pemusatan dari segala aktivitas individu yang
diajukan pada sesuatu atau sekumpulan objek. Perhatian orang tua sangat penting
peranannya bagi siswa dalam usaha mencapai hasil belajar yang tinggi. Menurut
Daryanto (2010:80) perhatian adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam
hubungannya dengan pemilihan rangsangan yang datang dari lingkungannya. Di
dalam kegiatan belajar perhatian orang tua dapat dilihat dari kegiatan orang tua
dalam turut aktif dalam kegiatan belajar anak, tidak hanya dilihat dalam hal
mengajari anak, namun dapat pula dilihat dari sikap orang tua dalam berupaya
memenuhi segala kebutuhan belajar anak-anaknya.
Menurut pendapat Slameto (2010:61) menyatakan orang tua yang kurang/
tidak memperhatikan pendidikan anaknya, misalnya mereka acuh tak acuh
terhadap belajar anaknya, tidak memperhatikan sama sekali akan kepentingan–
kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan anaknya dalam belajar, tidak mengatur
waktu

belajarnya,

tidak

menyediakan/melengkapi

alat

belajarnya,

tidak

memperhatikan apakah anak belajar atau tidak, tidak mau tahu bagaimana
kemajuan belajar anaknya, kesulitan-kesulitan yang dialami dalam belajar dan
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lain-lain, menyebabkan anak tidak/kurang berhasil dalam belajarnya. Hal ini
senada menurut pendapat Tabrani (1989:196) menyatakan bahwa perhatian orang
tua dalam belajar anaknya merupakan faktor penting dalam membina suskes
belajar. Hasil penelitian sebelumnya oleh Mariska pada tahun 2011 menyatakan
terdapat hubungan positif yang signifikan antara perhatian orang tua dengan hasil
belajar. dengan koefisien korelasi perhatian orang tua dan hasil belajar(r) sebesar
0,414, nilai koefisien korelasi perhatian orang tua 3,403 dan

sebesar 2,021

dengan signifikasi 0,0001 < 0,05. Ini berarti terdapat hubungan positif dan
signifikan antara perhatian orang tua dengan hasil belajar.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara
perhatian orang tua dengan hasil belajar. Jika perhatian orang tua tinggi maka
hasil belajar anak tersebut akan tinggi pula. Sebaliknya, jika perhatian orang tua
rendah atau dorongan dari orang tua rendah, maka hasil belajarnyapun akan
rendah.

B. Penelitian yang Relevan
Terdapat beberapa penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan
penelitian yang peneliti lakukan, di antaranya adalah sebagai berikut:
Penelitian yang dilakukan oleh Feril Antoni Santoso (2014), yang berjudul
Pengaruh Perhatian Orang Tua di Rumah terhadap Prestasi Belajar Siswa di
Bidang Studi Pendidikan Agama Islam di SMA Mujahiddin Surabaya. Tujuan dari
penelitian ini adalah: Untuk mengetahui perhatian orang tua siswa, Untuk
mengetahui prestasi belajar siswa dan untuk mengetahui pengaruh antara
perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran
Pendidikan Agama Islam di SMA Mujahiddin Surabaya. Penelitian ini
dilaksanakan di SMA Mujahiddinsurabaya dengan jumlah sampel sebanyak 30
siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif survey, dengan
teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, angket, dokumentasi dan study
pustaka. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah berdasarkan
datadata hasil penelitian tentang perhatian orang tua, diperoleh nilai Mean 43.17
standar deviasi 3.364 dan data prestasi belajar siswa diperoleh Mean 42.33 standar
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deviasi 2.940, sedangkan prestasi belajar siswa kelas II pada mata pelajaran
Pendidikan Agama Islam (Y) dipengaruhi sebesar 67,30 % oleh perhatian orang
tua siswa sedangkan sisanya 33,7% disebabkan oleh faktor lain. Sehingga
perhatian orang tua siswa mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap
prestasi belajar siswa kelas II pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, hal
ini terbukti nilai thitung>ttabel, atau 2,596 > 7,048.
Penelitian yang dilakukan oleh Marini Saraswati (2017) yang berjudul
Pengaruh Perhatian Orang Tua terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas IV di
SDIT Alam Harapan Ummat Purbalingga. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas IV
di SDIT Alam Harapan Ummat Purbalingga. Penelitian ini dilakukan pada orang
tua siswa kelas IV SDIT Alam Harapan Ummat Purbalingga. Jenis penelitian
yang digunakan adalah penelitian lapangan (fieldresearch) dengan metode
penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh menggunakan angket,
observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data
menggunakan analisis regresi linier sederhana dan uji-t. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa perhatian orang tua berpengaruh terhadap prestasi belajar
siswa kelas IV di SDIT Alam Harapan Ummat Purbalingga. Perhatian orang tua
berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa sebesar 43,2%. Sedangkan sisanya
56,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini
misalnya faktor internal siswa diantaranya inteligensi, minat dan motivasi, cara
belajar siswa dan faktor eksternal seperti faktor sekolah dan masyarakat.
Penelitian yang dilakukan oleh Tiyas Pratamawati (2016), yang berjudul
Pengaruh Perhatian Orang Tua terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas
IV SD Se-Gugus II Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran
2015/2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhatian orang tua siswa
kelas IV SD Se-Gugus II Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tahun pelajaran
2015/2016, untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa kelas IV SD
SeGugus II Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tahun pelajaran 2015/2016 dan
untuk mengetahui pengaruh perhatian orang tua terhadap hasil belajar matematika
siswa kelas IV SD Se-Gugus II Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tahun
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pelajaran 2015/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian
survey dengan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penilitian ini adalah seluruh
siswa kelas IV SD Se-Gugus II Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul yang
berjumlah 296 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik
proporsional random sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 171 siswa.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan angket dan dokumentasi. Teknik
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi
sederhana. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perhatian orang
tua berada pada kategori baik yaitu 66,08%. Hasil belajar matematika berada pada
kategori baik yaitu 78,95%. Nilai koefisien regresi sebesar 0,479 dan Fhitung
sebesar 44,747 dengan p sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini berarti ada pengaruh yang
positif dan signifikan antara perhatian orang tua terhadap hasil belajar matematika
siswa kelas IV SD Se-Gugus II Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tahun
pelajaran 2015/2016.

C. Kerangka Berpikir
Perhatian orang tua merupakan kecenderungan atau keaktifan perhatian
orang tua untuk memberikan motivasi atau dorongan yang positif terhadap
anaknya dalam usaha mencapai hasil belajar yang optimal. Tanpa adanya
perhatian orang tua anak akan merasa sulit melakukan dan mencapai apa yang
mereka inginkan termasuk pula dalam menuntut ilmu.Perhatian orang tua sebagai
fungsi

orang

tua

dalam

mengaktualisasikan

peran

dan

tanggung

jawabnya,keyakinan orang tua bahwa ia dapat membantu anak-anaknya untuk
berhasil disekolah,dan keterlibatan pada setiap kesempatan yang disediakan oleh
sekolah atau guru.
Hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah
dalam sikap dan tingkah lakunya.Hasil belajar juga dapa diartikan suatu
kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar.Faktor-faktor
yang mempengaruhi hasil akademik (hasil belajar ) antara lain ada yang bersifat
internal ( terdiri dari intelegensi,motivasibelajar,minat,bakat,sikap,persepsi diri
dan kondisi fisik ) dan ada yang bersifat eksternal ( terdiri dari lingkungan
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keluarga,lingkungansekolah,lingkungan

masyarakat

).Perhatian

orang

tua

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa,oleh sebab
itu semakin baik perhatian yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dalam
belajar maka akan menghasilkan hasil belajar yang baik pula.

Gambar 2.1 Bagan Paradigma Kerangka Berpikir Penelitian

x

r

Y

Keterangan:
X
r

: Perhatian Orang Tua
: Hubungan Antara Perhatian Orang Tua Terhadap Hasil Belajar
Matematika
: Hasil Belajar Matematika

Y

D. Hipotesis Penelitian
Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap
permasalahan penelitian ini sampai terbukti melalui data yang terkumpul.
(Suharsimi, 2006:71) Dugaan jawaban sementara ini pada prinsipnya bermanfaat
membantu mahasiswa agar proses penelitiannya lebih terarah. Hipotesis
dirumuskan dalam kalimat pernyataan.
Berdasarkan pengertian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1.

Ho

: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara perhatian orang tua
dengan hasil belajar matematika siswa kelas X IPS Madrasah Aliyah
Laboratorium Kota Jambi.

2.

Ha

:Terdapat hubungan yang signifikan antara perhatian orang tua dengan
hasil belajar matematika siswa kelas X IPS Madrasah Aliyah
laboratorium Kota Jambi.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Laboratorium Kota
Jambi,kelas X IPS,Jl.Arief Rahman Hakim Telanaipura No.111 Simpang IV
Sipin,Telanaipura Kota Jambi, Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli
2018.

B. Metode dan Desain Penelitian
Metode yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah dengan
menggunakan korelasional yaitu mencari hubungan antar variabel.Pendekatan
yang

digunakanadalahpendekatankuantitatifYang

menjadi

variabel

bebasdalampenelitianini adalah hubunganantaraperhatian orang tua(X) dan yang
menjadi

variabel

terikatnyaadalah

hasilbelajar(Y).

Desain

yang

digunakandalampenelitianini adalahkorelasional.
Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif (descriptivecorelasional).
Penelitian

deskriptif

merupakan

metode

penelitian

yang

berusaha

menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian
deskriptif ini juga disebut penelitian noneksperimen, karena dalam penelitian ini
peneliti tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian(Sukardi,
2003:157). Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara
sistematis fakta dan karakteristik objek atau subyek yang diteliti sesuai dengan
apa adanya dan korelasional bertujuan untuk mengetahui hubungan antara
variabel perhatian orang tua (x) dengan hasil belajar siswa (y). Dalam hal ini
peneliti berusaha memberikan gambaran satu keadaan dan fenomena yang terjadi
di lapangan baik yang diteliti maupun yang diamati, mengenai perhatian orang tua
dan hubungannya dengan hasil belajar siswa kelas X IPS Madrasah Aliyah
Laboratorium Kota Jambi.
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Adapun desain penelitiannya adalah sebagai berikut:
Gambar 3.1.
Desain Penelitian

X

Y

X = Perhatian Orang Tua
Y = Hasil BelajarSiswa

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel
1. Populasi
“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.
(Sugiyono,2015:117).
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X IPSMadrasah
Aliyah Laboratorium Kota Jambi dengan jumlah 56 orang.
Tabel 1.1
Populasi Penelitian
Siswa
Kelas

Laki-laki

X IPS 1
X IPS 2
Jumlah

16
8
24

Jumlah

Perempuan
12
19
31

28
27
55

2. Teknik Pengambilan Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut (Sugiyono,2015:118).
Teknik pengambilan sampel dilakukan secara total samplingartinya
sampel yang digunakan adalah total populasi. (Sugiyono,2001:61)
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”Total sampling adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota
populasi digunakan sebagai sampel”.

D. Variabel-variabel dan Perlakuan Penelitian
Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan
oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut,
kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2013:102).
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 2variabel, dimana variabel bebas
Perhatian orang tua merupakan (variabel X), hasil belajar ditempatkan sebagai
variabel terikat (variabel Y).
Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan menyebar
angket secara langsung pada siswa kelas X IPSMadrasah Aliyah Laboratorium
Kota Jambitentang perhatian orang tua dan hasil belajar.

E. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur variabel
dalam penelitian (Sugiyono,2013: 102). Instrumen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah angket dan dokumentasi, angket digunakan untuk mengukur
hubungan antara perhatian orang tua dan dokumentasi digunakan untuk mengukur
hasil belajar matematika.
1. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam
penelitian ,karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.Tanpa
mengetahui teknik pengumpulan data,maka peneliti tidak akan mendapatkan data
yang memenuhi standar data yang ditetapkan.Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
a) Kuesioner(angket)
Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
memberiseperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sug
iyono,2012:199). Jadi angket di sini adalah daftar pertanyaan tentang hubungan
antara perhatian orang tua terhadap hasil belajar Matematikasiswakelas X IPS
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Madrasah Aliyah Laboratorium Kota Jambi. Bentuk angket yang digunakan
adalah angket tertutup yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengharapkan
responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang
telah disediakan.
Dalam penelitian ini menggunakan skala pengukuran yaitu skala Likert
untuk mengisi angket. Menurut Sugiyono (2012:134) skala Likert digunakan
untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang
tentang fenomena sosial. Skala ini digunakan pada angket perhatian orang tua .
Dengan menggunakan penskoran alternatif yaitu:

1) Jika jawaban sangatsetuju

: skor 5

2) Jika jawaban setuju

: skor 4

3) Jika jawaban netral

: skor 3

4) Jika jawaban tidaksetuju

: skor 2

5) Jika jawaban sangattidaksetuju

: skor 1

b) Dokumentasi
Untuk melengkapi dan memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian
ini digunakan metode dokumentasi. Dokumentasi dilakukan peneliti untuk
mendapatkan data nama-nama siswa kelas X IPS yang ada dalam populasi dan
mencari data tentang hasil belajar siswa, yaitu hasil belajar siswa yang dilihat dari
nilai ujian mid semester matematika semester ganjil tahun ajaran 2016/2017.
2. InstrumenPenelitian
a) Perhatian orang tua (X)
(1)

Definisi Konseptual
Perhatian orang tua pada proses belajar anak adalah aktivitas
orang tua dalam mendorong anak agar mau belajar dan membuat
suasana belajar anak menjadi lebih menyenangkan

(2) Definisi Operasional
Perhatian orang tua adalah keaktifan peran orang tua dalam
memperhatikan anak yang tertuju pada suatu aktivitas belajar. Perhatian
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orang tua yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari dari lima
indikator yaitu 1. Perhatian dalam menyediakan fasilitas sarana dan
prasarana untuk belajar 2. Perhatian dalam belajar 3. Perhatian dalam
masalah belajar 4. Perhatian masalah gizi 5. Anjuran dan larangan.
(3)Kisi-kisi Instrumen
Tabel 3.1
Kisi-kisi Angket Perhatian Orang Tua
Variabel

Indikator

Perhatian
Orang
Tua

Perhatian
dalam
menyediakan
fasilitas
sarana dan
prasarana
untuk belajar
Perhatian
dalam
belajar

Perhatian
dalam
masalah
belajar

Perhatian
masalah gizi
Anjuran dan
larangan

Deskriptor
1. Tempat belajar
di rumah
2. Alat keperluan
belajar anak

3. Nasihat agar
anak mau belajar
4. Membimbing
anak dalam
belajar
5. Membantu anak
ketika
mengalami
kesulitan belajar
6. Mengawasi anak
ketika belajar
7. Pemenuhan gizi
makanan anak
setiap harinya
8. Anjuran yang
diberikan orang
tua kepada anak
perihal belajar
9. Larangan yang
diberikan orang
tua kepada anak
perihal belajar

Nomor
Item
1-4

Jumlah
Item
4

5-7

3

8-10

3

11-12

2

13-16

4

17-19
20-23

3
4

24-27

4

28-30

3
30
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b)

Hasil Belajar (Y)
(1) Definisi Konseptual
Hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia
berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. Hasil belajar juga dapat
diartikan suatu kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui
kegiatan belajar.
(2) DefinisiOperasional
Secara

operasional

hasil

belajar

adalah

kemampuan-

kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah siswa mengikuti proses
pembelajaran, kemampuan ini dapat diukur dengan angka melalui
sebuah kegiatan evaluasi hasil belajar yang dilakukan oleh guru.
(3) KalibrasiInstrumen
Angket yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil
rancangan peneliti sendiri yang didasarkan pada sejumlah teori yang
berkenaan dengan penyesuaian diri. Instrumen yang dikalibrasi ini
adalah angket yang disebarkan pada siswa.
Angket yang digunakan dalam penelitian perlu dilakukan uji
validitas agar ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai
sesuai, sehingga betul-betul menilai apa yang seharusnya dinilai. Uji
validitas yang digunakan dalam penelitian menggunakan validitas tes
secara rasional yaitu validitas konstruksi dan validitas isi.
“Validitas konstruksi adalah uji validitas dengan meminta pendapat
para ahli tentang instrumen yang telah disusun, mungkin para ahli akan
memberikan keputusan: instrumen dapat digunakan tanpa perbaikan,
ada perbaikan, dan mungkin dirombak total. Sedangkan validitas isi
adalah uji validitas dengan membandingkan antara isi instrumen dengan
materi pelajaran yang diajarkan”.(Sugiyono,2013:125)
Secara teknis pengujian validitas konstruksi dan validitas isi dapat
dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrumen, atau matriks
pengembangan instrumen. Dalam kisi-kisi terdapat variabel yang teliti,
indikator sebagai tolak ukur dan nomor butir (item) pertanyaan atau
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pernyataan yang telah dijabarkan dari indikator. Dengan kisi-kisi
instrumen, maka pengujian validitas dapat dilakukan dengan mudah dan
sistematis.

F. Teknik Analisis Data
Untuk menganalisis data diperlukan suatu cara atau metode analisis data
hasil penelitian agar dapat di interpretasikan sehingga laporan yang dihasilkan
mudah dipahami. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa data ini
menggunakan angket (untuk mengetahui perhatian orang) dan dokumentasi (untuk
mengetahui hasil belajar), maka dalam penelitian ini, digunakan analisis data
sebagai berikut:
1.

Uji Homogenitas
Uji homogenitas bertujuan untuk melihat apakah kedua sampel

mempunyai varian yang homogen atau tidak. Langkah-langkah yang dilakukan
dalam uji homogenitas adalah sebagai berikut:
a.

Menskor hasil tes akhir siswa dari variabel x dan y

b.

Mencari Standar Deviasi (SD) masing-masing variabel

c.

Mencari varians dari skor-skor tersebut

d.

Memasukkan angka statistik untuk uji homogenitas pada tabel uji
Bartlet

e.

Menghitung varians gabungan dengan rumus :

f.

Menghitung log

g.

Menghitung nilai B = log

h.

Menghitung nilai

i.

Membandingkan
.

2.

Uji Normalitas

dengan

untuk
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Uji normalitas yaitu uji yang digunakan untuk melihat data yang diteliti
normal sesuai dengan standar statistik, jika datanya tidak normal, maka datanya
tidak dapat digunakan, begitu pula sebaliknya.
Uji normalitas bisa juga diartikan untuk menguji sekelompok data yang
berasal dari populasi yang berada di bawah frekuensi normal atau tidak. Menurut
Sugiyono (2012:107) untuk melakukan uji normalitas dapat dilakukan dengan
menggunakan rumus Chi Kuadrat dengan taraf kesalahan 5%.
Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah :
a.

Menentukan skor besar dan kecil

b.

Menentukan rentangan (R)

c.

Menentukan banyak kelas (K)

d.

Menentukan panjang kelas interval (I)

e.

Menentukan rata-rata atau mean

f.

Menentukan simpangan baku(s), dengan rumus
S=

g.

Membuat draf frekuensi yang diharapkan dengan jalan:
1) Menentukan batas kelas
2) Mencari nilai Z- skor untuk batas kelas interval dengan rumus: Z
=
3) Mencari luas O-Z dari tabel kurva
4) Mencari luas tiap kelas interval
5) Mencari frekuensi yang diharapkan
6) Mencari Chi Kuadrat, dengan rumus:
7) Membandingkan

dengan

Kaidah keputusan:
Jika =

maka distribusi data Tidak Normal

Jika =

maka distribusi data Normal
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3.

Pengujian Hipotesis

1.

Untuk menjawab permasalahan yang pertama yaitu mencari hubungan antara
perhatian orang tua (X) dengan hasil belajar matematika (Y) digunakan
rumus-rumus korelasi ProductMomentsebagai berikut:
(Sugiyono,2012:228)
Dimana: rhitung = Koefisien korelasi
X

= Variabel Bebas

Y

= Variabel Terikat

n

= Jumlah Responden

Korelasi PPM dilambangkan (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari
harga (-1

). Apabila nilai r = -1 artinya korelasinya negatif sempurna

r = 0 artinya tidak ada korelasi dan r = 1 berarti korelasi sangat kuat.
Sedangkan arti harga r akan dikonsultasikan dengan tabel interpretasi Nilai r
sebagai berikut:
Tabel 3.2
Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi
Interval Koefisien

Tingkat Hubungan
Sangat rendah
Rendah
Sedang
Kuat
Sangat kuat

(Sugiyono,2012:231)
Untuk mengetahui signifikasi koefisien korelasi dihitung dengan
menggunakan uji t yang rumusnya sebagai berikut:

Dimana: thitung= Nilai t
r

= Nilai Koefisien Korelasi

n

= Jumlah Sampel
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Distribusi (tabel t) untuk

= 0,05 dan derajat kebebasan (dk = n-2)

Kaidah keputusan : Jika thitung>ttabelberarti signifikan sebaliknya
thitung<ttabel berarti tidak signifikan

G. Hipotesis Statistik
Hipotesis statistik adalah hipotesis yang dibuat atau digunakan untuk
menguji hipotesis penelitian. Dalam hipotesis statistik yang diuji adalah hipotesis
nol, hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara data dan sampel. Adapun
hipotesis statistik dalam penelitian ini sebagai berikut:
1.
2.

:

= 0, 0 berati tidak ada hubungan
:

0, “ tidak sama dengan nol” berarti lebih besar atau kurang

dari nol berarti ada hubungan
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data
1. Keadaan Umum Madrasah Aliyah Laboratorium Kota Jambi
Data umum Madrasah Aliyah Laboratorium Kota Jambi:
Peneliti meneliti di sekolah Madrasah Aliyah Laboratorium Kota Jambi.
Alamat sekolah yang diteliti Jl. Arief Rahman Hakim

Telanai Pura No.III

Kecematan Telanaipura Kabupaten/Kota Kota Jambi,Status Akreditas B.
Madrasah Aliyah Laboratorium ( MAL) IAIN STS Jambi merupakan
salah satu Madrsah Aliyah Swasta diakui yang berada di kecematan telanai pura
kota jambi. Pendirian MAL IAIN STS Jambi pada mulanya berasal dari rasa
kekhawatiran para pemimpin dan tokoh-tokoh pendidikan Agama islam IAIN
STS Jambi kecematan telanai pura terhadap minimnya keberadaan lembaga
pendidikan islam pada saat itu dikota jambi umumnya dan kecematan telanai pura
khususnya.
Wacana pendirian Madrasah Aliyah Laboratorium Kota Jambi Fakultas
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi didengungkan
dengan melihat kebutuhan dan harapan yang diinginkan masyarakat Kota Jambi
dan kebutuhan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan pada saat itu yaitu:
Pertama: Tempat praktek kompetensi mengajar (PKM) bagi Mahasiswa Fakultas
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN STS Jambi maka dibutuhkan sebagai sarana
bagi kegiatan tersebut. Keadaan ini sangat mendesak melihat perkembangan
Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang mengalami peningkatan,
Sedangkan jumlah madrasah atau sekolah yang berada di Kota Jambi pada saat
itu masih minim. Maka salah satu langkah yang harus diambil yaitu mendirikan
sebuah Madrasah Aliyah

tersebut yang berciri khas

Harapan dari Sekretaris Daerah Jambi (dijabat oleh

agama islam, Kedua:
Drs. H. Abdurrahman

Sayoeti) dan tuntutan perkembangan masyarakat yang menginginkan Alumnus
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Madrasah

yang mampu menguasai

bahasa Arab dan Inggris diperuntukkan

sebagai pramugari haji.
MAL IAIN STS Jambi didirikan pada tahun 1985. Oleh dekan Fakultas
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan saaat itu dipimpin Drs. Amir Faisol, M.Ed dengan
jumlah 69 orang siswa dan pelaksanaanya diserahkan kepada salah seorang dosen
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

IAIN STS Jambi ( Drs. Kumaidi).

Sementara Drs. Kumaidi menjabat kepala Madrsah Aliyah Laoboratorium
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN STS Jambi dan tahun 1985 s/d 1990,
Kemudian dilanjutkan oleh Drs. M. Noor Abka yang bertugas dari tahun 1990
s/d 1993. Kemudian pada tahun 1993 s/d 1998, Jabatan Kepala Madrsah Aliyah
Laboratorium Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN

Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi dijabat oleh Drs. Abdullah Sani. Pada tahun 1998 s/d 2001,
Kepala Madrasah Aliyah Laboratorium Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dijabat oleh Dr. H. Marwazi, M, Ag dan
tahun 2001 s/d 2004 dijabat oleh Drs. Ilyas Idris, M, Ag , Kemudian pada tahun
2004 s/d 2006 dijabat oleh Drs. H. Hidayat, M.Pd, dan pada 2006 s/d 2008 dijabat
oleh Drs. Akhtiar Deman, M.Ag dan dari tahun 2008 s/d sekarang dikepalai oleh
Drs. M.junaid, M.Pd.I. Berdirinya Madrasah Aliyah Laboratorium Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ini berdasarkan
surat

keputusan

Kantor

Departemen

Agama

Provinsi

Jambi

Nomor

D/W.e/MA/0008/1992 tanggal 30 Desember 1992, dengan surat keputusan swasta
diakui, dan bangunannya berstatus hak pakai dari IAIN STS Jambi dengan surat
izin Nomor:In.08/PR.II/KS.01/2470/2009 tanggal 14 Mei 2009
MAL Jambi pada saat itu mempunyai keinginan menyatukan IMTEK dan
IMTAQ dalam suatu kesatuan pribadi murid yang utuh dengan tujuan:
a. Menyiapkan peserta didik mampu mengembangkan diri sejalan dengan
IPTEK yang dijiwai oleh agama islam
b. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang sanggup
berhubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam
sekitar yang dijiwai oleh agama islam.
Tabel 3.3
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Daftar Nama-nama guru Madrasah Aliyah Laboratorium Kota Jambi
No
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
29
30

Nama-nama Guru
Dra. Jusmarni,M.Pd.I
Mat Nursi,S.pd
Efi Yuliana M,S.Pd
Suryanti,S.Ag
Ike Maryanti,S.Pd.I
Dra. Darma Taksiah
Eddy Iswanto,SH,M
Sujarwo,S.Sos.I,M.Ud
Dra.Carintang
Masita Wati,S.Pd
Desi Maryani,A.Md
Andi Rusman,S.Pd.I
Nurdalia,S.Pd
Reni Afriana,S.Pd
AnifralHendri,S.Pd,M.Pd
Afrizal,S.Pd
Syahruddin,S.pd.I
Gusnida,SE
Muhsin Chatib,S.Pd
Dra. Mardiani
H. Bakri,Lc
SusnaElita,S.Pd
Fathiyah,S.Pd
Willy Nugroho,S.Pd
KholikulRuzik,Lc
Rudy Ardiyansyah
Agus Musliadi,S.Pd
Hj. Siti Aisyah,S.Ag
Rosmawati,S.Pd
M. Tohir

Mata Pelajaran Yang Diajarkan
Al-Quran Hadis
Aqidah Akhlak
Fiqih
SKI
Bahasa Arab
Bahasa Inggris
Matematika
Fisika
Biologi
Kimia
Sejarah Indonesia
Geografi
Ekonomi
Sosiologi
Seni Budaya
Penjaskes
Bimbingan TIK
Tahfiz
Prakarya
Sejarah (peminatan)
Matematika (Peminatan)
Bimbingan Konseling
Biologi
Ekonomi
Geografi
Bahasa Indonesia
Kewarganegaraan
Kimia

Pembelajaran matematika di Madrasah Aliyah Laboratorium Kota
Jambi berlangsung 5 jam pelajaran yang terbagi dalam dua kali pertemuan
yaitu 2 jam dan 3 jam pelajaran dalam seminggu. Kelas penelitian yaitu kelas
X IPS yang terdiri X IPS 1 dan X IPS 2. Sampel Penelitian adalah 55 orang
siswa yang merupakan wakil dari masing-masing kelas penelitian.
Instrumen dalam penelitian ini adalah berupa angket dan dokumentasi
hasil belajar. Angket yang diberikan untuk memperoleh data perhatian orang

43

tua siswa (X). Pengambilan data hasil belajar matematika (Y) didapat dari
penilaian guru.
2. Skor Perhatian Orang Tua Siswa Kelas X IPS Madrasah Aliyah
Laboratorium Kota Jambi
Perhatian adalah aktivitas jiwa kita yang tertuju pada hal-hal atau
objek dan dapat ditujukan dengan mengembangkan rasa ingin tahu,
melakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi perhatian orang tua pada proses
belajar anak adalah aktivitas orang tua dalam mendorong anak agar mau
belajar dan membuat suasana belajar anak menjadi lebih menyenangkan.
Perhatian orang tua diberi skor pada setiap alternatif jawaban.
Pernyataan antara lain: Selalu = 5, sering = 4, Kadang-kadang = 3, Jarang =
2, Tidak Pernah=1. Dapat dipahami bahwa skor yang diperoleh untuk skor
minimumnya adalah 1x25 = 25 dan skor maksimumnya adalah 5x25 = 125.
Dari

penelitian

yang

peneliti

lakukan

di

Madrasah

Aliyah

Laboratorium Kota Jambi, didapat data perolehan skor perhatian orang tua
pada siswa kelas X IPS Madrasah Aliyah Laboratorium Kota Jambi sebagai
berikut:
Tabel 4.1
Data Skor Perhatian Orang Tua Siswa Kelas X IPS Madrasah Aliyah
Laboratorium Kota Jambi
No

Nama

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Abul Mubarok Harahap
Andri Aditya
Betharan Pradana
Bintang Al A’raf
Cut LaenaFarsiah
Dea Maisarah
Diggo Pebriyan
Erin
Fadhel Muhammad
Hamdani
Irna Karima
Khoirunnisa Efrina
M Andhika Rasya Pratama

Hasil skor jawaban Angket
perhatian orang tua
86
87
83
81
80
85
85
78
89
84
83
82
96
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Mellya Syofira
Mirza Syuhada
Muhammad Ridel Fiandry
Nazla Diniah
Nurlela
Obbie Ferly Wijaya
Okta Viany Safitri
Putri Laili Cahyati
Raden AqsalSafatullah
Rd. Muhammad Afnan
Risma Dilla
Rodi Saputra
Sugeng Prayogi
Sulistia Putri
Tiara Seviarani
Agita Meissy Yuwanda
Agus Try Wahyudi
Ahmad Al Fiqri
Ahmad Baidawi
Avri Risyadi
Bianda Natania Saputri
Bilqiz Istiqomah
Dindi Mayasari
Dita Nurjannah
Era Andhini
Feni Tiara Nursalas
Gusdin
Irnawati
Liani
Mudrika
Mursidatul Husna
Nokita Dwi Faiqhtunisya
Nurjihan Fadhila Rospi Putri
Nurazisa
Raudatul Azizah
Rian Febriansyah
Siti Kholijah
Syahdian
Syaidati Umairah
Yoga Adi Saputra
Yuspitasari
Yuyu Sapitri

a. Menentukan skor tertinggi dan skor terendah

83
90
80
93
78
80
80
98
90
76
86
87
93
82
99
92
78
80
82
92
104
90
84
67
99
84
80
84
93
86
85
88
95
83
82
65
93
85
92
67
83
76
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Skor tertinggi (H)

= 104

Skor terendah (L)

= 65

b. Menentukan Rentangan (R)
R

= H – L+1
= 104 – 65 + 1
= 39+ 1
= 40

c. Menentukan banyak kelas
BK

= 1 + 3,3 Log N
= 1 + 3,3 log 55
= 1 + 3,3 (1,7403)
= 1 + 5,7429
= 6,7429
=7

d. Menentukan Panjang Kelas atau Interval
I

=

R
=
K

= 5,7142 = 6

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Skor Baku Variabel X
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kelas
Interval
65 – 70
71 – 76
77 – 82
83 – 88
89 – 94
95 – 100
101 - 106
Jumlah

F

X

3
2
14
19
11
5
1
55

67,5
73,5
79,5
85,5
91,5
97,5
103,5

x’
3
2
1
0
-1
-2
-3

fx’
9
4
14
0
-11
-10
-3
3

fx’2
27
8
14
0
11
20
9
89

3
5
19
38
49
54
55

55
52
50
36
17
6
1
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y
20

Distribusi Frekuensi

18
16
14
12
10
8
6
4
2

0
67.5

73.5

79.5

85.5

Mid Point

e. Menggambarkan Grafik Poligon X

Gambar 4.1 Grafik Poligon Variabel X
f. Mencari Mean
 fx' 
Mx = M’ + i 

 N 

= 85,5 + 6
= 85,5 + 6 (0,0545)
= 85,5 + 0,327
= 85,827
g. Mencari Median

1

 N fk b  
2
x i
Mdn = 1 + 


f'




= 94,5 +

x6

= 94,5 +

x6

91.5

97.5

103.5

x
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= 94,5 +

x6

= 94,5 + 0,5526 x 6
= 94,5 + 3,3156
= 97,8156
h. Mencari Modus
Mo

 fa 
 x i
= I + 
 fa  fb 
= 94,5 +
= 94,5 +

x6
x6

= 94,5 + 0,56 x 6
= 94,5 + 3,36
= 97,86
i. Menentukan Standar Deviasi
= i
=6
=6
=6
=6
= 6 x 1,2709
= 7,6254
3. Skor Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas X IPS Madrasah Aliyah
Laboratorium Kota Jambi
Hasil belajar adalah hasil belajar yang dicapai siswa ketika mengikuti
dan mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran di sekolah. hasil belajar
siswa tersebut terutama dinilai dari aspek kognitif, karena bersangkutan
dengan kemampuan siswa dalam pengetahuan atau ingatan,

penerapan,

analisis, sintesis, evaluasi. Dari penelitian yang peneliti lakukan di Madrasah
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Aliyah Laboratorium Kota Jambi, didapat data perolehan skor hasil belajar
pada siswa kelas X IPS Madrasah Aliyah Laboratorium Kota Jambi sebagai
berikut:
Tabel 4.3
Data Skor Hasil Belajar Siswa Kelas X IPS Madrasah Aliyah Laboratorium
Kota Jambi
No
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.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Nama
Abul Mubarok Harahap
Andri Aditya
Betharan Pradana
Bintang Al A’raf
Cut Laena Farsiah
Dea Maisarah
Diggo Pebriyan
Erin
Fadhel Muhammad
Hamdani
Irna Karima
Khoirunnisa Efrina
M Andhika Rasya Pratama
Mellya Syofira
Mirza Syuhada
Muhammad Ridel Fiandry
Nazla Diniah
Nurlela
Obbie Ferly Wijaya
Okta Viany Safitri
Putri Laili Cahyati
Raden Aqsal Safatullah
Rd. Muhammad Afnan
Risma Dilla
Rodi Saputra
Sugeng Prayogi
Sulistia Putri
Tiara Seviarani
Agita Meissy Yuwanda
Agus Try Wahyudi
Ahmad Al Fiqri
Ahmad Baidawi
Avri Risyadi
Bianda Natania Saputri
Bilqiz Istiqomah
Dindi Mayasari

Hasil Belajar Siswa
77
89
77
77
82
83
88
76
87
79
81
86
81
87
93
82
83
76
78
87
88
86
78
83
78
90
78
82
86
75
89
73
83
93
83
79
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Dita Nurjannah
Era Andhini
Feni Tiara Nursalas
Gusdin
Irnawati
Liani
Mudrika
Mursidatul Husna
Nokita Dwi Faiqhtunisya
Nurjihan Fadhila Rospi Putri
Nurazisa
Raudatul Azizah
Rian Febriansyah
Siti Kholijah
Syahdian
Syaidati Umairah
Yoga Adi Saputra
Yuspitasari
Yuyu Sapitri

a. Menentukan skor tertinggi dan skor terendah
Skor tertinggi (H)

= 93

Skor terendah (L)

= 73

b. Menentukan Rentangan (R)
R

= H – L+1
= 93 – 73 + 1
= 20+ 1
= 21

c. Menentukan banyak kelas
BK

= 1 + 3,3 Log N
= 1 + 3,3 log 55
= 1 + 3,3 (1,7403)
= 1 + 5,7429
= 6,7429
=7

d. Menentukan Panjang Kelas atau Interval

75
87
77
87
88
81
80
82
79
89
83
82
75
90
76
82
78
80
79
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I

=

R
=
K

=3

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Skor Baku Variabel X
No
1
2
3
4
5
6
7

Kelas
Interval
73 – 75
76 – 78
79 – 81
82 – 84
85 – 87
88 – 90
91 – 93
Jumlah

F
4
10
9
14
8
8
2
55

x
74
77
80
83
86
89
92

e. Menggambarkan Grafik Poligon Y

x’
3
2
1
0
-1
-2
-3

fx’
12
20
9
0
-8
-16
-6
11

fx’2
36
40
9
0
8
32
18
143

4
14
23
37
45
53
55

55
51
41
32
18
10
2
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Gambar 4.2 Grafik Poligon Variabel Y

f. Mencari Mean
 fx' 
Mx = M’ + i 

 N 

= 83 + 3
= 83 + 3 (0,2)
= 83 + 0,6
= 83,6
g. Mencari Median

1

 N fk b  
2
x i
Mdn = 1 + 


f'




= 87,5 +

x3

= 87,5 +

x3

= 87,5 +

x3

= 87,5 + 0,678 x 3
= 87,5 + 2,034
= 89,534
h. Mencari Modus
Mo

 fa 
 x i
= I + 
 fa  fb 
= 87,5 +
= 87,5 +

x3
x3

= 87,5 + 0,5294 x 3
= 87,5 + 1,5882
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= 89,0882
i. Menentukan Standar Deviasi
= i
=3
=3
=3
=3
= 3 x 1,6
= 4,8

B. Analisis Data
Analisis yang dimaksud adalah untuk melakukan pengujian hipotesis
dalam menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Namun sebelum
dilakukan analisa lebih lanjut, data perlu diuji homogenitas dan uji Normalitas
terlebih dahulu:
1. Uji Homogenitas
Uji homogenitas bertujuan untuk melihat apakah data yang kita
peroleh dari penyebaran angket perhatian orang tua dan hasil belajar
siswaberdistribusi homogen atau tidak.
Dari perhitungan dengan menggunakan uji statistik bartlet didapat
hasil akhirnya dengan membandingkan

dengan

, untuk

=

0,05 dan derajat kebebasan (df) = k – 1 = 2 – 1 = 1, pada tabel chi Kuadrat
membandingkan nilai

dengan

kebebasan (df) = k – 1 = 2 – 1 = 1, maka

, untuk

= 0,05 dan derajat

= 3,84. Karena 3,073

3,84

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data perhatian orang tua dan hasil
belajar siswa berdistribusi HOMOGEN. Perhitungannya dapat dilihat pada
lampiran 5.
2. Uji Normalitas
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Uji Normalitas bertujuan untuk melihat apakah data berdistribusi
Normal atau tidak. Uji yang digunakan adalah uji Chi Kuadrat. Setelah
melakukan perhitungan, maka dapat disimpulkan bahwa data perhatian orang
tua dengan data hasil belajar berdistribusi Normal, karena:
Perhatian Orang tua (x)
= 5,85

= 12,592

Hasil Belajar (y)
= 7,331

= 12,592

Maka data Variabel X dan Y dinyatakanberdistribusi Normal
Untuk lebih jelas perhitungan lihat uji Normalitas lampiran 6.
3. Uji Hipotesis
Setelah data dari lapangan dikumpulkan maka data tersebut akan
dianalisis secara kuantitatif. Analisis data yang dimaksud untuk melakukan
pengujian hipotesis dan menjawab rumusan masalah yang telah diajukan.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif,
di mana antara data x dan data y saling berhubungan.
Penghimpunan dan penghitungan data perhatian orang tua dengan
hasil belajar siswa telah dilakukan, selanjutnya dilakukan analisis dengan
menggunakan rumus ProductMomentdimana N lebih dari 30, dengan
mendasarkan diri pada (memperhitungkan) Mean-nya dengan rumus sebagai
berikut:
rxy=

Tabel 4.5
Perhitungan untuk Memperoleh Angka Indeks Korelasi antara Variabel X
[Skor Angket Perhatian Orang Tua (Variabel x) dan Skor Hasil Belajar Siswa
(Variabel y)]
Nama
No
1
Abul
Mubarok
Harahap
2
Andri Aditya
3
Betharan Pradana

x

y

xy

86

77

6622

7396

5929

87
83

89
77

7743
6391

7569
6889

7921
5929
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No
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
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Nama
Bintang Al A’raf
Cut Laena Farsiah
Dea Maisarah
Diggo Pebriyan
Erin
Fadhel Muhammad
Hamdani
Irna Karima
Khoirunnisa Efrina
M Andhika Rasya
Pratama
Mellya Syofira
Mirza Syuhada
Muhammad
Ridel
Fiandry
Nazla Diniah
Nurlela
Obbie Ferly Wijaya
Okta Viany Safitri
Putri Laili Cahyati
Raden
Aqsal
Safatullah
Rd.
Muhammad
Afnan
Risma Dilla
Rodi Saputra
Sugeng Prayogi
Sulistia Putri
Tiara Seviarani
Agita
Meissy
Yuwanda
Agus Try Wahyudi
Ahmad Al Fiqri
Ahmad Baidawi
Avri Risyadi
Bianda
Natania
Saputri
Bilqiz Istiqomah
Dindi Mayasari
Dita Nurjannah
Era Andhini
Feni Tiara Nursalas
Gusdin

x
81
80
85
85
78
89
84
83
82

y
77
82
83
88
76
87
79
81
86

xy
6237
6560
7055
7480
5928
7743
6636
6723
7052

6561
6400
7225
7225
6084
7921
7056
6889
6724

5929
6724
6889
7744
5776
7569
6241
6561
7396

96

81

7776

9216

6561

83
90

87
93

7221
8370

6889
8100

7569
8649

80

82

6560

6400

6724

93
78
80
80
98

83
76
78
87
88

7719
5928
6240
6960
8624

8649
6084
6400
6400
9604

6889
5776
6084
7569
7744

90

86

7740

8100

7396

76
86
87
93
82
99

78
83
78
90
78
82

5928
7138
6786
8370
6396
8118

5776
7396
7569
8649
6724
9801

6084
6889
6084
8100
6084
6724

92

86

7912

8464

7396

78
80
82
92

75
89
73
83

5850
7120
5986
7636

6084
6400
6724
8464

5625
7921
5329
6889

104

93

9672

10816

8649

90
84
67
99
84
80

83
79
75
87
84
87

7470
6636
5025
8613
7056
6960

8100
7056
4489
9801
7056
6400

6889
6241
5625
7569
7056
7569
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No
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Nama
x
Irnawati
84
Liani
93
Mudrika
86
Mursidatul Husna
85
Nokita
Dwi
88
Faiqhtunisya
Nurjihan
Fadhila
95
Rospi Putri
Nurazisa
83
Raudatul Azizah
82
Rian Febriansyah
65
Siti Kholijah
93
Syahdian
85
Syaidati Umairah
92
Yoga Adi Saputra
67
Yuspitasari
83
Yuyu Sapitri
76
Jumlah
4683

y
88
81
80
82

xy
7392
7533
6880
6970

7056
8649
7396
7225

7744
6561
6400
6724

79

6952

7744

6241

89

8455

9025

7921

83
82
75
90
76
82
82
80
79
4534

6889
6724
4875
8370
6460
7544
5494
6640
6004
387162

6889
6724
4225
8649
7225
8464
4489
6889
5776
401975

6889
6724
5625
8100
5776
6724
6724
6400
6241
375086

a.

Menjumlahkan subyek penelitian, diperoleh N = 55

b.

Menjumlahkan skor variabel X, diperoleh

c.

Menjumlah skor variabel Y, diperoleh

d.

Memperkalikan skor variabel X dengan skor variabel Y (yaitu: XY),
diperoleh

e.

= 4683
= 4534

= 387162

Mengkuadratkan skor variabel X (yaitu:

) diperoleh

f. Menguadratkan seluruh skor variabel Y (yaitu:
375086
g.

Menentukan Mean Variabel X
=
=
=85,1454

h.

Menentukan Mean Variabel Y
=

= 401975

), diperoleh

=

56

=
82,4363
i. Dengan menyubstitusikannya ke dalam rumus, maka dapat diperoleh
rxyadalah sebagai berikut:
rxy=
=
=
=
=
=
= 0,5382
j. Memberikan interpretasi terhadap

;

- Interpretasi secara kasar / sederhana : dari perhitungan di atas
ternyata angka korelasi antara variabel X dan variabel Y tidak
bertanda negatif, berarti diantara dua variabel tersebut terdapat
korelasi positif, artinya perubahan yang terjadi pada variabel x
akan menyebabkan perubahan yang searah pada variabel y. Jika
variabel x meningkat, maka variabel y juga akan meningkat
demikian pula sebaliknya. Dengan memperhatikan besarnya
= 0,5382 yang besarnya berkisar antara 0,40 – 0,70 berarti
hubungan positif antara variabel X dan variabel Y itu adalah
termasuk pengaruh positif yang sedang.
Tabel 4.6
Pedoman untuk Memberikan Interpretasi terhadap
Korelasi.
Interval Koefisien
0,00 – 0,20

Tingkat Hubungan
Sangat rendah

Koefisien
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0,20 – 0,40
0,40 – 0,70
0,70 – 0,90
0,90 – 1,000

Rendah
Sedang
Kuat/tinggi
Sangat Kuat

Guna mengetahui besar kecilnya kontribusi perhatian orang tua
(X) dengan hasil belajar siswa, dipergunakan rumus koefisien penentu/
determinan ( KP ) sebagai berikut.
KP :

x 100%

Berdasarkan rumus ini, maka KP =

x 100%, dan

diperoleh KP = 53,82 %. Dengan demikian, dalam penelitian ini
kontribusi perhatian orang tua terhadap perubahan (baik dan buruk)
hasil belajar siswa kelas X IPS Madrasah Aliyah Laboratorium Kota
Jambi pada mata pelajaran Matematikaadalah sebesar 53,82%. Adapun
46,18 % dipengaruhi oleh faktor –faktor selain perhatian orang tua.
Untuk mengetahui signifikasi koefisien korelasi dihitung dengan
menggunakan uji t yang rumusnya sebagai berikut:

=

=
=
=
=4,6489
Interpretasi dengan menggunakan Tabel Nilai “t”: dk = N-nr
=55 - 2 = 53. Dengan memeriksa Tabel Nilai “t” ternyata bahwa dengan
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dksebesar 53, pada taraf signifikan 5% diperoleh
sedangkan pada taraf 1% diperoleh
Karena

= 2,660.
pada

maupun

= 2,000,

pada

taraf
taraf

signifikansi
signifikansi

5%

(4,6489

2,000)

1%

(4,6489

2,660)maka dapat disimpulkan bahwa hubungan yang

signifikan antara perhatian orang tua dengan hasil belajar siswa kelas X
IPS Madrasah Aliyah Laboratorium Kota Jambi”. Dan perhatian orang
tua berpengaruh terhadap tinggi rendahnya hasil belajar siswa kelas X
IPS Madrasah Aliyah Laboratorium Kota Jambi pada mata pelajaran
Matematika.

C. Pembahasan Hasil Penelitian
Setelah menghitung dan mengolah data, penulis menemukan hasil
penelitian berupa, perhatian orang tua yang didapat dari angket yang diberikan
kepada siswa yang berupa pernyataan dengan nilai maksimumnya adalah 104 dan
minimumnya adalah 65. Dari data tersebut didapat nilai rata-ratanya sebesar
85,827, median sebesar 97,8156, dan modus 97,86 dengan standar deviasinya
sebesar 7,6254.
Hasil belajar matematika siswa yang didapat dari dokumentasi penilaian
guru matematika siswa dengan nilai maksimumnya adalah 93 dan minimumnya
adalah 73. Dari data tersebut didapat nilai rata-ratanya sebesar 83,6, median
89,534, dan modus 89,0883 dengan standar deviasi sebesar 4,8.
Kontribusi perhatian orang tua terhadap perubahan (baik dan buruk) hasil
belajar siswa kelas X IPS Madrasah Aliyah Laboratorium Kota Jambi pada mata
pelajaran Matematika adalah sebesar 53,82%. Adapun 46,18 % dipengaruhi oleh
faktor –faktor selain perhatian orang tua.
Berdasarkan uji signifikansi maka diperoleh
signifikansi 5%
(4,6489

(4,6489

pada taraf

2,000) maupun pada taraf signifikansi 1%

2,660) maka dapat disimpulkan bahwa hubungan yang signifikan
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antara perhatian orang tua dengan hasil belajar siswa kelas X IPS Madrasah
Aliyah Laboratorium Kota Jambi.
Hasil yang diperoleh sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Slameto
(2010:61) menyatakan orang tua yang kurang/ tidak memperhatikan pendidikan
anaknya, misalnya mereka acuh tak acuh terhadap belajar anaknya, tidak
memperhatikan sama sekali akan kepentingan–kepentingan dan kebutuhankebutuhan anaknya dalam belajar, tidak mengatur waktu belajarnya, tidak
menyediakan/melengkapi alat belajarnya, tidak memperhatikan apakah anak
belajar atau tidak, tidak mau tahu bagaimana kemajuan belajar anaknya, kesulitankesulitan yang dialami dalam belajar dan lain-lain, menyebabkan anak
tidak/kurang berhasil dalam belajarnya. Hal ini senada menurut pendapat Tabrani
(1989:196) menyatakan bahwa perhatian orang tua dalam belajar anaknya
merupakan faktor penting dalam membina sukses belajar. Hasil penelitian
sebelumnya oleh Mariska pada tahun 2011 menyatakan terdapat hubungan positif
yang signifikan antara perhatian orang tua dengan hasil belajar. Penelitian yang
dilakukan oleh Tiyas Pratamawati juga mengatakan hal yang senada bahwa
terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara perhatian orang tua terhadap
hasil belajar matematika.
Menurut Daryanto (2010:80) perhatian adalah kegiatan yang dilakukan
seseorang dalam hubungannya dengan pemilihan rangsangan yang datang dari
lingkungannya. Di dalam kegiatan belajar perhatian orang tua dapat dilihat dari
kegiatan orang tua dalam turut aktif dalam kegiatan belajar anak, tidak hanya
dilihat dalam hal mengajari anak, namun dapat pula dilihat dari sikap orang tua
dalam berupaya memenuhi segala kebutuhan belajar anak-anaknya.
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BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya penelitian dengan judul
Hubungan antara Perhatian Orang Tua terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa
Kelas X IPS Madrasah Aliyah Laboratorium Kota Jambi yang telah peneliti
lakukan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:
4.

Skor perhatian orang tua siswa kelas X IPS Madrasah Aliyah Laboratorium
Kota Jambi berdasarkan penyebaran angket diperoleh nilai maksimumnya
adalah 104 dan minimumnya adalah 65. Dari data tersebut didapat nilai rataratanya sebesar 85,827, median sebesar 97,8156, dan modus 97,86 dengan
standar deviasinya sebesar 7,6254.

5.

Skorhasil belajar matematika siswa kelas X IPS Madrasah Aliyah
Laboratorium Kota Jambi berdasarkan dari dokumentasi penilaian guru
matematika siswa diperolehnilai maksimumnya adalah 93 dan minimumnya
adalah 73. Dari data tersebut didapat nilai rata-ratanya sebesar 83,6, median
89,534, dan modus 89,0883 dengan standar deviasi sebesar 4,8.

6.

Terdapat hubungan yang signifikan antara perhatian orang tua dengan hasil
belajar siswa kelas X IPS Madrasah Aliyah Laboratorium Kota Jambi, hal ini
dapat dibuktikan dengan proses perhitunganuji signifikansi yang diperoleh
yang menunjukkan bahwasanya
(4,6489

pada taraf signifikansi 5%

2,000) maupun pada taraf signifikansi 1% (4,6489

2,660).

Berdasarkan proses perhitungan data yang dilakukan maka dapat disimpulkan
bahwasanya ditemukan adanya hubungan antara perhatian orang tua dengan
hasil belajar siswa.
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B. SARAN
Sehubungan dengan penelitian yang penulis peroleh, maka penulis
memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:
1. Kepada Kepala Sekolah sebagai supervisor diharapkan secara kontinu
dapatmemberikan saran-saran kepada orang tua untuk memberikan perhatian
yanglebih terhadap kegiatan belajar siswa baik di rumah ataupun di sekolah
dalamrangka meningkatkan prestasi belajar siswa di sekolah.
2. Kepada guru kelas untuk terus meningkatkan interaksi dengan orang tua
siswaagar senantiasa memperhatikan kegiatan belajar anak di rumah. Guru
sebagaipendidik sekaligus motivator bagi siswa di sekolah hendaknya
senantiasamemberikan motivasi dalam segala hal, terutama yang menyangkut
masalahproses pendidikan dan pembelajaran agar anak didiknya menjadi
manusiayang berprestasi dan berguna bagi dirinya, dan keluarganya.
3. Kepada siswa hendaknya senantiasa lebih meningkatkan belajarnya, karena
dengan rajin belajar akan lebih mudah untuk mendapatkan hasil belajar yang
memuaskan.
4. Kepada orang tua, diharapkan selalu berusaha memperhatikan anak-anaknya
dalam kegiatan belajar serta dapat mendukung atau membantu yang diperlukan
dalam kegiatan belajar anak, seperti melengkapi sarana prasarana sehingga
bisamemotivasi anak agar dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan.
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KISI-KISI INSTRUMEN
Variabel

Indikator
Perhatian dalam
menyediakan fasilitas
sarana dan prasarana
untuk belajar
Perhatian dalam
belajar

Perhatian
Orang Tua

Perhatian dalam
masalah belajar

Perhatian masalah
gizi

Anjuran dan larangan

Deskriptor
1. Tempat belajar
di rumah
2. Alat keperluan
belajar anak
3. Nasihat agar
anak mau belajar
4. Membimbing
anak dalam
belajar
5. Membantu anak
ketika
mengalami
kesulitan belajar
6. Mengawasi anak
ketika belajar
7. Pemenuhan gizi
makanan anak
setiap harinya
8. Anjuran yang
diberikan orang
tua kepada anak
perihal belajar
9. Larangan yang
diberikan orang
tua kepada anak
perihal belajar

Nomor
Item
1-4

Jumlah
Item
4

5-7
8-10

3
3

11-12

2

13-16

4

17-19
20-23

3
4

24-27

4

28-30

3
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ANGKET PENELITIAN PERHATIAN ORANG TUA SEBELUM UJI VALIDITAS
Nama Orang Tua/wali murid
Notelp/hp Orang Tua/wali murid
Nama Siswa
Notelp/hp Siswa
Kelas

:
:
:
:
:

Petunjuk pengisian:
Bacalah semua pertanyaan dengan teliti, kemudian kemukakan pendapat Anda secara
jujur dengan memberi tanda ( √ ) pada salah satu jawaban dari pilihan yang paling sesuai
dengan yang Anda alami.
Adapun keterangan dari jawaban yang dapat Anda pilih adalah sebagai berikut:
SL

= Selalu (selalu dilakukan)

SR

= Sering (lebih banyak dilakukan dibandingkan tidak dilakukan)

KK

= Kadang-kadang (sama banyak antara dilakukan dengan tidak dilakukan)

JR

= Jarang (lebih banyak yang tidak dilakukan dibanding dilakukan)

TP

= Tidak pernah (sama sekali tidak pernah dilakukan)

No
1
2
3
4
5

6

7
8

Alternatif Jawaban
SL
SR KK JR

Pernyataan

TP

Anak saya belajar di ruang khusus yang
telah disediakan
Saya memperhatikan kebersihan ruang
belajar anak saya agar selalu nyaman
Anak saya belajar menggunakan meja
belajar
Adanya penerangan yang cukup bagi anak
saya untuk belajar
Saya menyediakan buku penunjang atau
buku paket yang anak saya butuhkan untuk
belajar matematika
Saya menyediakan alat tulis seperti pena,
penggaris, dan penghapus untuk
memudahkan anak saya dalam belajar
matemtika
Saya menyediakan buku khusus
matematika untuk keperluan anak saya
dalam belajar matematika
Saya memberikan nasihat agar anak rajin
belajar setiap harinya
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9
10
11

12

13
14

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Saya memberikan nasihat jika belajar
merupakan hal yang penting buat masa
depan anak
Anak saya mendengarkan dengan seksama
ketika saya menasihatinya
Saya memeriksa PR yang anak saya
kerjakan , jika kurang rapi akan saya suru
memperbaikinya
Saya membimbingnya dengan menjelaskan
yang saya ketahui tentang materi
matematika yang sedang anak saya
kerjakan
Saya memberikan bantuan pada anak saya
ketika mengalami kesulitan mengerjakan
tugas matematika
Saya ikut menjelaskan pelajaran matemtika
yang tidak dimengerti anak saya
Ketika anak saya mengalami kesulitan
mengerjakan tugas matematikanya saya
membawanya ke rumah saudara yang
memahami pelajaran matematika
Saya memanggil guru privat (guru les)
untuk membantu anak saya dalam belajar
matematika
Saya berada di sekitar anak ketika anak
saya sedang belajar
Saya memeriksa nilai matematika yang
didapatkan anak saya di sekolah
Saya sesekali masuk ke ruang belajar anak
saya untuk melihatnya ketika sedang
belajar
Saya selalu menyediakan sarapan anak
setiap pagi hari sebelum berangkat sekolah
Saya memenuhi kebutuhan 4 sehat 5
sempurna anak-anak saya
Saya menyediakan suplemen vitamin buat
anak saya
Saya menyediakan buah-buahan dan
cemilan ketika anak saya sedang belajar
Saya menganjurkan anak untuk belajar
selama 2 jam setiap hari
Saya menganjurkan anak saya untuk tidak
menunda mengerjakan tugas dari sekolah
Saya menganjurkan anak saya untuk tidak
menoton televisi ataupun memegang hp
ketika sedang belajar
Saya menganjurkan anak saya belajar pada
jam 7 sampai 9 malam
Saya melarang anak saya untuk menyalin
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29

30

atau mencontek pekerjaan temannya
Saya melarang anak saya untuk menonton
televisi sebelum tugas sekolahnya selesai
dikerjakan
Saya melarang anak saya untuk keluar
rumah pada jam belajar yang telah
ditentukan

Mengetahui :
Orang tua siswa/wali murid

(

)
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ANGKET PENELITIAN PERHATIAN ORANG TUA SESUDAH UJI VALIDITAS
Nama Orang Tua/wali murid

:

NoTelp/HP Orang Tua/wali murid

:

Nama Siswa

:

NoTelp/HP Siswa

:

Kelas

:

Petunjuk pengisian:
Bacalah semua pertanyaan dengan teliti, kemudian kemukakan pendapat Anda secara
jujur dengan memberi tanda ( √ ) pada salah satu jawaban dari pilihan yang paling sesuai
dengan yang Anda alami.
Adapun keterangan dari jawaban yang dapat Anda pilih adalah sebagai berikut:
SS

= Sangat setuju

S

= Setuju

N

= Netral

TS

= Tidak setuju

STS

= Sangat tidak setuju

No
1
2
3
4

5

6
7

Pernyataan

5
SS

Alternatif Jawaban
4
3
2
1
S
N
TS STS

Anak saya belajar di ruang khusus yang
telah disediakan
Saya memperhatikan kebersihan ruang
belajar anak saya agar selalu nyaman
Adanya penerangan yang cukup bagi anak
saya untuk belajar
Saya menyediakan buku penunjang atau
buku paket yang anak saya butuhkan untuk
belajar matematika
Saya menyediakan alat tulis seperti pena,
penggaris,
dan
penghapus
untuk
memudahkan anak saya dalam belajar
matematika
Saya menyediakan buku khusus
matematika untuk keperluan anak saya
dalam belajar matematika
Saya memberikan nasihat agar anak rajin
belajar setiap harinya
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8

9

10

11

12

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Saya memberikan nasihat karena belajar
merupakan hal yang penting untuk masa
depan anak
Saya memeriksa PR yang anak saya
kerjakan , jika kurang rapi akan saya minta
memperbaikinya
Saya membimbingnya dengan menjelaskan
pengetahuan tentang materi matematika
yang sedang anak saya kerjakan
Saya memberikan bantuan pada anak saya
ketika mengalami kesulitan mengerjakan
tugas matematika
Saya akan menjelaskan pelajaran
matematika yang tidak dimengerti anak
saya
Ketika anak saya mengalami kesulitan
mengerjakan tugas matematikanya saya
membawanya ke rumah tetangga yang
memahami pelajaran matematika
Saya menyewa guru privat (guru les) untuk
membantu anak saya dalam belajar
matematika
Saya berada di sekitar anak ketika anak
saya sedang belajar
Saya memeriksa nilai matematika yang
didapatkan anak saya di sekolah
Saya sesekali masuk ke ruang belajar anak
saya untuk melihatnya ketika sedang
belajar
Saya selalu menyediakan sarapan anak
setiap pagi hari sebelum berangkat sekolah
Saya memenuhi kebutuhan 4 sehat 5
sempurna anak-anak saya
Saya menyediakan suplemen vitamin
untuk anak saya
Saya menyediakan buah-buahan dan
makanan ringan ketika anak saya sedang
belajar
Saya menganjurkan anak untuk belajar
selama 2 jam setiap hari
Saya menganjurkan anak saya untuk tidak
menunda mengerjakan tugas dari sekolah
Saya menganjurkan anak saya untuk tidak
menoton televisi ataupun memegang hp
ketika sedang belajar
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25
26
27

28

Saya menganjurkan anak saya belajar pada
jam 7 sampai 9 malam
Saya melarang anak saya untuk menyalin
atau mencontek pekerjaan temannya
Saya melarang anak saya untuk menonton
televisi sebelum tugas sekolahnya selesai
dikerjakan
Saya melarang anak saya untuk keluar
rumah pada jam belajar yang telah
ditentukan

Mengetahui :
Orang tua siswa/wali murid

(

)
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UJI NORMALITAS

Uji Normalitas Variabel X
1. Menentukan Data Tertinggi dan Terendah
H = Data tertinggi = 104
L

= Data terendah = 65

2. Menentukan Rentangan (R)
R = H–L
= 104– 65 + 1
= 40
3. Menentukan banyak kelas
BK = 1 + 3,3 Log N
= 1 + 3,3 log 55
= 1 + 3,3 (1,7403)
= 1 + 5,7429
= 6,7429
=7
4. Menentukan Panjang Kelas
I

=

ren tan gan( R)
=
jumlahkelas( K )

= 5,714 = 6

Distribusi Frekuensi Skor Baku Variabel X
No

f

x

1

103,5

Fx’

f

103,5

10712,3

Kelas
interval
1

101 – 106

10712,3
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2

95 – 100

5

97,5

9506,25

487,5

47531,3

3

89 – 94

11

91,5

8372,25

1006,5

92094,8

4

83 – 88

19

85,5

7310,25

1624,5

138895

5

77 – 82

14

79,5

6320,25

1113

88483,5

6

71 – 76

2

73,5

5402,25

147

10804,5

7

65 – 70

3

67,5

4556,25

202,5

13668,8

Jumlah

55

4684,5

402190
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5. Menentukan rata-rata hitung (X’)
X’ =
=
= 85,172
6. Menentukan simpangan baku (S)
S=
=
=
=
=
= 7,6960
7. Membuat daftar frekuensi yang diharapkan dengan jalan:
1) Menentukan batas kelas, yaitu angka skor kiri kelas interval
pertama dikurangi 0,5 dan kemudian angka skor kanan kelas
interval ditambah 0,5 sehingga didapat 64,5, 70,5, 76,5, 82,5,
88,5, 94,5, 100,5, 106,5
2) Mencari nilai Z-score untuk batas kelas interval dengan rumus
Z=
=

= -2,68

=

= -1,91

=

= -1,13

=

= -0,35

=

= 0,43
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=

= 1,21

=

= 1,99

=

= 2,77

3) Mencari luas 0-Z dari tabel kurva normal dari 0-Z dengan
menggunakan angka-angka untuk batas kelas, sehingga didapat:
0,4963, 0,4719, 0,3708, 0,1368, 0,1664, 0,3869, 0,4767, 0,4972
4) Mencari luas tiap kelas interval dengan jalan mengurangkan
angka-angka 0-Z, yaitu angka baris pertama dikurangi baris
kedua, angka baris kedua dikurangi baris ketiga, dan begitu
seterusnya. Kecuali untuk angka yang berada pada baris paling
tengah ditambahkan dengan angka pada baris berikutnya.
0,4963 – 0,4719 =0,0244
0,4719 – 0,3708 =0,1011
0,3708- 0,1368 =0,234
0,1368+ 0,1664 =0,3032
0,1664– 0,3869 =0,2205
0,3869 – 0,4767 = 0,0898
0,4767 – 0,4972 = 0,0205
5) Mencari frekuensi yang diharapkan (fe) dengan cara mengalikan
luas tiap interval dengan jumlah responden (n= 55), sehingga
didapat:
0,0244 x 55 = 1,342
0,1011 x 55= 5,5605
0,234 x 55 = 12,87
0,3032 x 55= 16,676
0,2205 x 55 = 12,1275
0,0898 x 55 = 4,939
0,0205 x 55 = 1,1275
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Frekuensi yang diharapkan (fe)
Dari hasil pengamatan (fo) untuk variabel x
No

Batas z
kelas

Luas
0-Z

Luas
fe
tiap
kelas
interval

fo

1

64,5

2,68

0,496
3

0,0244

1,342

1

2

70,5

1,91

0,471
9

0,1011

5,5605

5

3

76,5

-1,13 0,370
8

0,234

12,87

11

4

82,5

0,35

0,136
8

0,3032

16,676

19

5

88,5

0,43

01664

0,2205

12,127
5

14

6

94,5

1,21

0,386
9

0,0898

4,939

2

7

100,5

1,99

0,476
7

0,0205

1,1275

3

106,5

2,77

0,497
2

6) Mencari Chi Kuadrat (

+
+

) dengan rumus:

+

+

+

+

0,08+ 0,05+ 0,27 + 0,32 +0,28 + 1,74+ 3,11
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5,85
7) Membandingkan (
Di dapat

) dengan (

), db= k-1 = 7 - 1 = 6

tabel = 12,592

Kaidah keputusan
Jika

5,85

Uji Normalitas Variabel Y

1. Menentukan skor tertinggi dan skor terendah
Skor tertinggi = 93
Skor terendah = 73
2. Menentukan rentangan (R)
R = skor tertinggi – skor terendah
R = 93– 73 + 1
= 20 + 1
= 21
3. Menentukan banyak kelas (K)
BK = 1 + 3,3 log n
= 1 + 3,3 log 55
= 1 + 3,3 (1,7403)
= 1 + 5,7429
= 6,7429
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=7

4.

Menentukan panjang kelas (i)
i=
=
=3
Distribusi Frekuensi Skor Baku Variabel Y
No

Kelas
interval

F

x

fy

f

1

91 – 93

2

92

8464

184

16928

2

88 – 90

8

89

7921

712

63368

3

85 – 87

8

86

7396

688

59168

4

82 – 84

14

83

6889

1162

96446

5

79 – 81

9

80

6400

720

57600

6

76 – 78

10

77

5929

770

59290

7

73 – 75

4

74

5476

296

21904

Jumlah

55

4532

374704

5. Mencari rata-rata atau mean (y)
=
=
= 82,4
6. Menentukan simpangan baku (s)
S=
=

83
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

Lampiran 6 Homogenitas

=
=
=
= 4,8
7. Membuat daftar frekuensi yang diharapkan dengan jalan:
1)

Menetukan batas kelas, yaitu angka skor kiri kelas interval
pertama dikurangi 0,5 dan kemudian angka skorkanan kelas
interval ditambah 0,5 sehingga didapat :
72,5, 75,5, 78,5, 81,5, 84,5, 87,5, 90,5, 93,5

2)

Mencari nilai Z-score untuk batas kelas interval dengan
rumus
Z=

3)

=

=-2,06

=

= -1,43

=

= -0,81

=

= -0,18

=

= 0,43

=

= 1,06

=

= 1,68

=

= 2,31
Mencari luas 0-Z dari tabel kurva normal dari 0-Z dengan

menggunakan angka-angka untuk batas kelas, sehingga didapat:
0,4803, 0,4236, 0,2910, 0,0714, 0,1664, 0,3554, 0,4535, 0,4896
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4)

Mencari

luas

tiap

kelas

interval

dengan

jalan

mengurangkan angka-angka 0-Z, yaitu angka baris pertama
dikurangi baris kedua, angka baris kedua dikurangi baris ketiga,
dan begitu seterusnya. Kecuali untuk angka yang berada pada
baris paling tengah ditambahkan dengan angka pada baris
berikutnya.
0,4803 – 0,4236 = 0,0567
0,4236 – 0,2910 =0,1326
0,2910-0,0714 =0,2196
0,0714+ 0,1664 =0,2378
0,1664 – 0,3554 =0,189
0,3554 – 0,4535 =0,0981
0,4535 – 0,4896 = 0,0361
5) Mencari frekuensi yang diharapkan (fe) dengan cara mengalikan
luas tiap interval dengan jumlah responden (n=55), sehingga
didapat:
0,0567 x 55 =3,1185
0,1326 x 55 =7,293
0,2196 x 55 =12,078
0,2378 x 55 =13,079
0,189 x 55 =10,395
0,0981 x 55 =5,3955
0,0361 x 55 = 1,9855

Frekuensi yang diharapkan (fe)
Dari Hasil Pengamatan (fo) Untuk Variabel Y
No

Batas
kelas

z

Luas 0z

Luas
tiap
kelas

Fe

fo
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interval
1

72,5

2,06

0,4803

0,0567

3,1185

2

2

75,5

1,43

0,4236

0,1326

7,293

8

3

78,5

0,81

0,2910

0,2196

12,078

8

4

81,5

0,18

0,0714

0,2378

13,079

14

5

84,5

0,43

0,1664

0,189

10,395

9

6

87,5

1,06

0,3554

0,0981

5,3955

10

7

90,5

1,68

0,4535

0,0361

1,9855

4

93,5

2,31

0,4896

6) Mencari chi kuadrat (

=

)

+
+

+

+

+

+

= 3,401+0,06+0,33+0,07+0,18+1,25+2,04
= 7,331
7) Membandingkan (

) dengan (

)

db = K-1 = 7-1 = 6
didapat

= 12,592

kaidah keputusan:
jika

, maka tidak normal
, maka normal
, normal
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HOMOGENITAS

1. Menskor Variabel Xdan Variabel Y
No

Variabel X

Variabel Y

1

86

77

2

87

89

3

83

77

4

81

77

5

80

82

6

85

83

7

85

88

8

78

76

9

89

87

10

84

79

11

83

81

12

82

86

13

96

81

14

83

87

15

90

93

16

80

82

17

93

83

18

78

76

19

80

78

20

80

87
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21

98

88

22

90

86

23

76

78

24

86

83

25

87

78

26

93

90

27

82

78

28

99

82

29

92

86

30

78

75

31

80

89

32

82

73

33

92

83

34

104

93

35

90

83

36

84

79
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37

67

75

38

99

87

39

84

84

40

80

87

41

84

88

42

93

81

43

86

80

44

85

82

45

88

79

46

95

89

47

83

83

48

82

82

49

65

75

50

93

90

51

85

76

52

92

82

53

67

82

54

83

80

55

76

79

2. Mencari standar deviasi(standar deviasi) masing-masing variabel
=

=6

=6
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=6
=6
= 6 x 1,2709
= 7,6254

=

=3

=3
=3
=3
= 3 x 1,6
= 4,8

3. Mencari varians ( ) dari skor-skor tersebut
=
=

= 58,1467
= 23,04

4. Menghitung log
= 1,7645
= 1,3624
5. Memasuki angka statistik untuk uji homogenitas pada tabel uji barlet
Tabel uji barlet
sampel

db= (n-1)

x

54

58,1467

log

(db) log

1,7645

97,0475
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y

54

23,04

jumlah

108

1,3624

74,932
171,9795

6. Menghitung varien gabungan

=

=

40,5933
7. Menghitung log

= log40,5933 = 1,6084

8. Menghitung nilai B = log

.

B = 1,6084 x 108
= 173,7072

9. Menghitung nilai

= (lon10) (B-

)

= (lon 10) (B(2,3) (173,7072–171,9795)
(2,3) (1,7277)
= 3,073
10. Bandingkan

dengan nilai

(db) = K-1 = 2-1 = 1 maka

, untuk = 0,05 dan derajat kebebasan
= 3,841

Dengan kriteria pengujian sebagai berikut :
Jika =

, homogen
3,841 , homogen
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