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 Berdasarkan pengamatan dan pengalaman peneliti di SMP Negeri 4 Kota 

Jambi banyak terdapat anak yang kurang mandiri dalam belajar, anak lebih 

cenderung untuk selalu diingatkan membuat tugas oleh gurunya, dan selalu 

dipaksa orang tuanya untuk belajar sehingga hal tersebut mencerminkan anak 

kurang mandiri dan selalu tergantung pada orang lain. Banyak orang tua yang 

kurang memperhatikan anaknya dapat dilihat dari bagaimana tingkah polah anak 

saat belajar. Hal tersebut menjadi faktor utama menyebabkan anak menjadi 

pribadi yang kurang mandiri terutama dalam belajar. 

Perhatian orang tua merupakan salah satu wujud tanggung jawab orang tua 

dalam memenuhi kebutuhan psikologis anak yang turut mendukung tercapainya 

prestasi belajar anak. 

Menentukan sampel dari populasi 120 yaitu sampel heterogen antara 71-

120 sebanyak 78,9-60% pengambilan sampel di tetapkan yaitu 72 orang siswa. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket. Jenis penelitian 

yang digunakan ini penelitian yang bersifat korelasi. Penelitian ini merupakan 

jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan correlational 

research (penelitian korelasi). 

Berdasarkan hasil penelitian, dari uji didapat dari uji normalitas Lo < 

Ltabel, maka data dari kedua variabel memiliki distribusi data yang normal 

karena, untuk data angket perhatian orangtua Lo (0.0911) < Ltabel  (0,1044), 

sedangkan angket data kemandirian belajar didapat Lo (0,0829)< Ltabel (0,1044). 

Uji homogenitas varians yang digunakan adalah Uji F dikatakan homogen apabila 

F hitung < F tabel, berdasarkan analisis data diperoleh F hitung (2,12 ) < F tabel 

(3,15) maka berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa data  bervariansi 

homogen. Dengan menggunakan rumus (n-2) 72-2 = 70  pada α = 0,05, maka 

dengan dk 70, untuk uji dua pihak t 0,95 = 1,6690  mudah dilihat bahwa thitung = 

6.0335 > ttabel  1,6669 maka  terdapat hubungan perhatian orangtua dengan 

kemandirian belajar anak di SMP Negeri 4 Kota Jambi. 

Siswa hendaknya menyadari bahwa bimbingan belajar sangat dibutuhkan 

dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Bagi sekolah agar lebih 

memperhatikan psikologi siswa agar dapat memberikan kemandirianbelajar siswa. 
 

 

 

 


