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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena yang berkaitan dengan 

kurangnya perhatian yang orang tua kepada siswa. Hal ini ternyata disebabkan oleh 

karena sebagian besar orang tua siswa kelas VIII di MTs Al-Ihsaniyah berpencaharian 

sebagai petani dan buruh pabrik. Sebagai petani dan buruh pabrik, orang tua siswa 

terbiasa untuk pergi berkerja pagi dan pulang pada sore hari, bahkan adapula orang tua 

yang harus bekerja pada shift malam di pabrik. Kesibukan orang tua di luar rumah 

mengakibatkan orang tua kurang optimal untuk memberikan perhatian kepada anak di 

rumah berkaitan dengan kegiatan belajar anak di sekolah. Hal yang terjadi di atas 

dikhawatirkan dapat mempengaruhi prestasi belajar yang diraih oleh siswa, sehingga 

tujuan dari sekolah sebagai lembaga pendidikan tidak tercapai dengan baik. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan apakah perhatian orang tua 

memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas VIII MTs Al-Ihsaniyah 

Desa Sarang Burung?. 

Jenis penelitian ini adalah ex post facto, dengan populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas VIII MTs Al-Ihsaniyah Desa Sarang Burung, yang terdaftar secara 

resmi pada semester ganjil tahun ajaran 2016/2017, yang mana kesemua angggota 

populasi adalah 52 orang siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik total sampling. Alat pengumpul data dalam penelitian ini 

adalah angket yang berisi 45 item pernyataan. Data yang diperoleh, diolah dengan 

menggunakan teknik analisis statistik regresi sederhana dengan bantuan aplikasi SPSS 

21.0. 

Perhatian yang diberikan orang tua siswa kelas VIII MTs Al-Ihsaniyah Desa 

Sarang Burung berada pada kualitas yang baik dengan persentase rata-rata yang 

diperoleh adalah sebesar 80,3%. Prestasi belajar yang diraih siswa kelas VIII MTs Al-

Ihsaniyah Desa Sarang Burung juga berada pada kualitas baik, dengan persentase rata-

rata yang diperoleh yaitu sebesar 74,0%. 

Hasil analisis regresi membuktikan bahwa perhatian orang tua memberikan 

pengaruh yang cukup kuat terhadap prestasi belajar siswa kelas VIII MTs Al-Ihsaniyah 

Desa Sarang Burung Muaro Jambi, dengan besarnya persentase pengaruh yang 

diberikan adalah sebesar 30,3%. 

 

 

Kata Kunci: Perhatian Orang Tua, Prestasi Belajar 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kegiatan belajar merupakan proses pendidikan di sekolah. Ini berarti bahwa 

berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana 

pencapaian taksonomi pendidikan yang dialami siswa yang mencakup aspek kongnitif, 

afektif dan psikomotorik. Dalam suatu lembaga pendidikan keberhasilan proses belajar 

mengajar dapat di lihat juga dari prestasi belajar yang dicapai oleh peserta didik. Di 

dalam konteks pembelajaran ada beberapa tolak ukur yang dapat digunakan untuk 

mengetahui prestasi belajar siswa.  

Prestasi belajar merupakan hasil dari kegiatan belajar peserta didik yang dapat 

diukur dari nilai siswa setelah mengerjakan soal yang diberikan oleh guru pada saat 

evaluasi dilaksanakan. Keberhasilan pembelajaran disekolah akan terwujud dari 

keberhasilan belajar siswa. Menurut Ahmadi, (2013: 138) “prestasi belajar yang dicapai 

seseorang merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dari 

dalam diri (faktor internal) maupun dari luar diri (faktor eksternal) individu”. 

Keberhasilan siswa dalam belajar dapat dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri maupun 

dari luar diri individu. 

Hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini dilakukan 

oleh Fikri, (2015:54) yang membuktikan bahwa: “berdasarkan hasil analisis data yang 

telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor keluarga sebagai penyebab 

kenakalan siswa kelas VIII di SMP Negeri 19 Kota Jambi berada pada tingkat yang 

tinggi, dengan persentase rata-rata sebesar 66,4%. 

Salah satu faktor eksternal yang memiliki pengaruh besar terhdap perkembangan 

anak adalah lingkungan keluarga. Keluarga memberikan dasar pembentukan 

kepribadian, tingkah laku, watak, moral dan pendidikan anak.  

Penelitian relevan yang dilakukan oleh Fitriani, (2015:49), melalui uji statistik 

korelasi parametrik pearson product moment membuktikan bahwa: 

...terdapat hubungan antara pengawasan yang dilakukan orang tua dengan disiplin 

belajar siswa, dengan nilai korelasi yang diperoleh adalah sebesar 0,31 atau 

korelasi rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang jelas 

tetapi kecil antara pengawasan orang tua dengan disiplin belajar siswa di SMK 

Negeri 1 Muaro Jambi. 

 

Keluarga yang ideal adalah keluarga yang dapat menjalankan peran dan fungsi 

dari keluarga dengan baik sehingga akan terwujud hidup yang sejahtera. Pengawasan 

dan perhatian yang diberikan orang tua juga sangat diperlukan untuk menanamkan 

disiplin belajar pada anak-anaknya, misalnya mengatur waktu bermain, mengatur dalam 

menonton televisi, membaca buku, majalah, koran perlu adanya pengawasan atau 

perhatian dari orang tua meskipun kita juga perlu memberi kebebasan bagi anak. 

Kebebasan yang dimaksud  adalah  kebebasan  yang  tetap  terkendali  atau  terpantau 

oleh orang tua. 

Keadaan yang saat ini sarat dengan kejadian dan informasi, baik yang positif 

maupun negatif yang dapat berasal dari dalam maupun luar negeri dapat diperoleh 

dengan mudah. Hal ini tentunya dapat memberikan dampak yang cukup kuat terhadap 

perkembangan anak, tidak terkecuali dampak negatif yang dapat merugikan anak itu 

sendiri maupun orang lain. Seorang anak di masa modern saat ini sangatlah perlu untuk 

diberikan pengawasan dan perhatian, kurangnya perhatian orang tua dapat 
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mengakibatkan anak terjerumus dalam pergaulan yang salah, seperti narkoba, tawuran, 

dan seks bebas.  

Akhir-akhir ini dunia pendidikan Indonesia digemparkan dengan menyebarnya 

video permainan anak usia remaja yang disebut dengan “skip challenge” atau “pass out 

challenge” di media sosial. Permainan yang dilakukan lebih dari 1 orang anak ini 

biasanya dilakukan secara bergantian, diselingi dengan tertawaan dari anak-anak yang 

lainnya. Seakan permainan ini hanya sekedar seru-seruan saja. Namun sesungguhnya, 

permainan ini dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan anak serta 

menyebabkan cedera pada otak, atau bahkan dapat menyebabkan kematian. Orang tua 

hendaknya mampu untuk meluangkan waktu disela kesibukannya untuk memberikan 

perhatian serta pengawasan terhadap anak. Dengan besarnya perhatian dan adanya 

pengawasan dari orang tua, maka diharapkan mampu untuk menumbuhkan kesadaran 

pada diri siswa, serta membatasi anak agar tidak terjerumus dalam pengaruh buruk di 

dalam pergaulannya. Selain memberikan perhatian berhubungan pergaulan anak, orang 

tuapun diharapkan mampu mengoptimalkan kegiatan belajar yang dilakukan anak di 

sekolah.  

Orang tua sangatlah perlu untuk memperhatikan perkembangan dari  pendidikan 

anak-anaknya, sebab tanpa adanya perhatian serta pengawasan yang kontinu dari orang 

tua, besar kemungkinan pendidikan anak tidak akan berjalan lancar. Pengawasan orang 

tua tersebut dalam arti mengontrol atau mengawasi semua kegiatan atau aktivitas yang 

dilakukan oleh anak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan yang 

diberikan orang tua dimaksudkan sebagai penguat disiplin supaya pendidikan anak tidak 

terbengkelai, karena terbengkelai-nya pendidikan seorang anak bukan saja akan 

merugikan dirinya sendiri, tetapi juga dapat merugikan orang-orang di sekitarnya. 

Disinilah letak pentingnya penelitian ini dilakukan. 

Hal-hal yang dapat dilakukan orang tua adalah memberikan perhatian berkaitan 

dengan kegiatan belajar saat anak berada di rumah, seperti menanyakan kemajuan dari 

proses pembelajaran di sekolah, memberikan saran dan masukan kepada anak, 

meluangkan waktu untuk menemani anak belajar serta memberikan arahan kepada anak 

untuk dapat meraih prestasi belajar yang lebih memuaskan.  

Selain itu, bentuk perhatian orang tua terhadap belajar anak dapat berupa 

pemberian bimbingan dan nasihat, pengawasan terhadap belajar anak, pemberian  

motivasi dan penghargaan serta pemenuhan kebutuhan belajar anak. Orang tua juga 

dapat menjalin kerja sama yang baik dengan guru di sekolah, terutama dengan wali 

kelas untuk mengetahui perkembangan anaknya di sekolah. Dengan demikian, maka 

tentunya hal ini akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan disiplin pada diri 

anak dalam kegiatan belajar. 

Namun fenomena yang terlihat berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan 

peneliti di lapangan adalah adanya siswa yang tertidur saat pelajaran di kelas 

berlangsung. Selain itu ada pula siswa yang terlihat begitu antusias mengikuti pelajaran 

tertentu, namun tampak tidak bersemangat pada mata pelajaran yang lain, ada pula 

siswa yang mengganggu temannya agar tidak serius dalam memperhatikan pelajaran. 

Terdapatnya siswa yang mendapat hukuman dari guru karena tidak menyelesaikan 

pekerjaan rumah yang diberikan. Hal yang terjadi di atas dikhawatirkan dapat 

mempengaruhi prestasi belajar yang diraih oleh siswa, sehingga tujuan dari sekolah 

sebagai lembaga pendidikan tidak tercapai dengan baik.  

Selain fenomena di atas, diketahui bahwa ternyata sebagian besar orang tua siswa 

kelas VIII di MTs Al-Ihsaniyah berpencaharian sebagai petani dan buruh pabrik. 

Sebagai petani dan buruh pabrik, orang tua siswa terbiasa untuk pergi berkerja pagi dan 
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pulang pada sore hari, bahkan adapula orang tua yang harus bekerja pada shift malam di 

pabrik. Kesibukan orang tua di luar rumah mengakibatkan kurangnya perhatian 

terhadap tumbuh kembang anak-anaknya, hal ini disebabkan karena jam kerja orang tua 

yang tinggi, serta kelelahan fisik yang mengakibatkan orang tua kurang optimal untuk 

memperhatikan perkembangan anak di rumah.  

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul: Pengaruh Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII 

MTs Al-Ihsaniyah Desa Sarang Burung. 

 

A. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan yang muncul pada penelitian ini, maka peneliti 

membatasi masalah yang ada. Adapun pembatasan masalahan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa yang terdaftar sebagai kelas VIII tahun 

ajaran 2016/2017 di MTs Al-Ihsaniyah Desa Sarang Burung Muaro Jambi. 

2. Perhatian Orang tua dalam penelitian ini diindikasikan dengan perhatian orang tua 

terhadap bimbingan dalam belajar, pengawasan terhadap anak, memberikan 

dorongan kepada anak, pembiasaan, menyediakan sarana belajar dan pemberian 

hukuman dan hadiah (Tafsir,A:2002). 

3. Data tentang prestasi belajar dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan legger 

nilai semester ganjil tahun ajaran 2016/2017 yang diperoleh dari masing-masing 

wali kelas di MTs Al-Ihsaniyah Desa Sarang Burung. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka penulis dapat merumuskan 

masalah dari penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah kualitas perhatian orang tua siswa Kelas VIII MTs Al-Ihsaniyah 

Desa Sarang Burung? 

2. Bagaimanakah kualitas prestasi siswa Kelas VIII MTs Al-Ihsaniyah Desa Sarang 

Burung? 

3. Apakah perhatian orang tua memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar siswa 

Kelas VIII MTs Al-Ihsaniyah Desa Sarang Burung? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti dengan informasi yang didapat, maka 

tujuan penelitian ini adalah:  

1. Mengungkapkan kualitas perhatian orang tua siswa Kelas VIII MTs Al-Ihsaniyah 

Desa Sarang Burung 

2. Mengungkapkan kualitas prestasi siswa Kelas VIII MTs Al-Ihsaniyah Desa 

Sarang Burung 

3. Mengungkapkan apakah perhatian orang tua memberikan pengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa kelas VIII MTs Al-Ihsaniyah Desa Sarang Burung. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan pendapat diatas maka hipotesis merupakan jawaban sementara dari 

suatu penelitian yang harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Maka hipotesis 

penelitian ini adalah: “perhatian orang tua memberikan pengaruh yang positif terhadap 

prestasi belajar siswa kelas VIII MTs Al-Ihsaniyah Desa Sarang Burung”. 
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II. KAJIAN PUSTAKA 

A. Perhatian Orang Tua 

1. Pengertian Perhatian Orang Tua 

Menurut Suyanto (2001:98) berpendapat bahwa perhatian adalah konsetrasi 

jiwa atau aktivitas jiwa kita terhadap pengertian dan sebagainya dengan 

mengenyampingkan yang lain-lain dari padanya. 

Menurut Suryabrata (2008:14)menerangkan, bahwa yang dimaksud 

perhatian adalah pemusatan tenaga psikis yang tertuju kepada sesuatu obyek. 

Soemanto (2000:32) memberikan pengertian perhatian yang dibagi menjadi dua 

macam, yaitu:  

Pertama, perhatian adalah pemusatan tenaga atau kekuatan jiwa tertuju kepada 

dua obyek.  

Kedua, perhatian adalah pendayagunaan kesadaran untuk menyertai sesuatu 

aktivitet. 

Pengertian orang tua dalam kamus besar bahasa Indonesia (2003:985) 

disebutkan “Orang tua artinya ayah dan ibu”.  

Anonim (http://www.definisionline.com:2010) menjelaskan bahwa orang 

tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu dan merupakan hasil 

ikatan perkawinan yang sah. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, 

mengasuh dan membimbing anak-anaknya.  

Perhatian orang tua lebih ditekankan pada pengawasan kewajiban anak 

yang bebas dan bertanggung jawab. Sehingga peranan orang tua sangat diperlukan 

di dalamnya. Untuk mengetahui pengalaman anak di sekolah orang tua 

diharapkan selalu menghadiri setiap undangan pertemuan orang tua di sekolah, 

melakukan pertemuan segitiga antara orang tua, guru dan anak sesuai kebutuhan 

terutama ditekankan untuk membicarakan hal-hal yang positif serta orang tua 

sebaiknya secara teratur, dalam suasana santai mendiskusikan dengan anak, 

kejadian-kejadian di sekolah.  

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang 

dimaksud dengan perhatian orang tua yang dimaksud dalam penelitian ini 

merupakan kesadaran yang dimiliki ayah dan ibu dari seorang anak untuk 

memperdulikan, memberi dan memenuhi kebutuhan anaknya, baik dalam segi 

emosi maupun materi. 

 

2. Bentuk-Bentuk Perhatian Orang Tua 

Perhatian yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya itu 

harus sama, artinya tidak ada perbedaan, apakah karena kepandaian atau lain-lain. 

Karena semua orang mempunyai kewajiban yang sama terhadap pendidikan anak-

anaknya. Karena orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama, maka 

biasanya kegiatan mendidik itu dilaksanakan di rumah. Kemudian bentuk kegiatan 

mendidik itu dapat berupa pembiasaan, pemberian contoh, dorongan, hadiah dan 

hukuman.  

Tafsir (2002:186) menjelaskan bentuk-bentuk perhatian orang tua kepada 

anaknya antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Bimbingan dalam belajar 

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam membimbing anak 

belajar di rumah agar mencapai tujuan belajarnya, yaitu kesabaran dan sikap 

bijaksana. 

http://www.definisionline.com:2010/
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1) Kesabaran 

Jangan menyamakan jalan fikiran kita dengan jalan fikiran yang dimiliki 

anak. Disamping itu perlu disadari, bahwa kecerdasan anak-anak tidaklah 

sama, walaupun usianya sama. Dengan mengetahui sifat-sifat yang ada 

pada anak, akan mempermudah untuk membimbingnya. 

2) Bijaksana 

Kita perlu bersikap bijaksana untuk mengerti kemampuan yang dimiliki 

anak (masih sangat terbatas) apalagi apabila anak masih dalam usia dini.  

b. Pengawasan terhadap anak 

Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga atau mencegah agar tidak 

terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dimana terdapat kesempatan yang 

memungkinkan anak cenderung melakukan sesuatu yang bertentangan 

dengan peraturan. 

c. Memberikan dorongan kepada anak 

Tidak dapat kita pungkiri setiap manusia dalam melakukan suatu 

tindakan pasti disadari atas adanya dorongan, baik dorongan itu berasal dari 

hati nurani maupun berasal dari lingkungan sekitar misalnya teman, saudara, 

orang tua, maupun guru. Dalam masalah perhatian orang tua terhadap 

pendidikan agama anak, maka di situ terjadi hubungan timbal balik.  

d. Pembiasaan 

Sebagai orang tua harus selalu membiasakan dirinya untuk selalu 

berbuat, baik sebagai contoh untuk anak. Kebiasaan yang baik harus juga 

ditanamkan kepada anaknya sejak kecil. 

e. Sarana belajar 

Sarana adalah merupakan wahana yang sangat dibutuhkan anak untuk 

membantu kelancaran dalam belajarnya. Tersedianya tempat belajar yang 

memadai dan peralatan belajar yang cukup akan sangat membantu terhadap 

keberhasilan belajar anak. 

f. Pemberian hukuman dan hadiah 

Dalam suatu keluarga, tentu mempunyai aturan-aturan atau norma-

norma yang bisa menjamin kelangsungan hubungan yang ada baik dalam 

keluarga itu. Baik aturan itu bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Salah 

satu usaha supaya anak-anak mentaati aturan-aturan atau norma-norma 

tersebut kadang-kadang perlu diadakan hukuman. 

 

B. Prestasi Belajar  

1. Pengertian Prestasi Belajar 

Menurut Makmun, (2012:23) menyatakan bahwa dalam proses pendidikan 

prestasi dapat diartikan sebagai hasil dari proses belajar mengajar yakni, 

penguasaan, perubahan emosional, atau perubahan tingkah laku yang dapat diukur 

dengan tes tertentu.  

Menurut Slameto, (2010:37) bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.  

Sedangkan menurut Syah, (2011:79) prestasi belajar adalah perubahan 

tingkah laku yang dianggap penting yang diharapkan dapat mencerminkan 

perubahan yang terjadi sebagai hasil belajar siswa, baik yang berdimensi cipta, 

dan rasa maupun yang berdimensi karsa. 
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Jadi prestasi belajar adalah hasil belajar setelah mengikuti program 

pembelajaran yang dinyatakan dengan skor atau nilai. Pengukuran akan 

pencapaian prestasi belajar siswa dalam pendidikan formal telah ditetapkan dalam 

jangka waktu yang bersifat caturwulan dan sering disebut dengan istilah mid 

semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS), tetapi dalam prestasi belajar 

diharapkan adalah peningkatan yang dilakukan dalam materi yang diajarkan. 

Winkel dalam Slameto, (2010:39) mengemukakan bahwa prestasi belajar 

merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang. Maka prestasi 

belajar merupakan hasil maksimum yang dicapai oleh seseorang setelah 

melaksanakan usaha-usaha belajar.  

Prestasi belajar adalah hasil maksimum yang dicapai oleh seseorang setelah 

melakukan kegiatan belajar yang diberikan berdasarkan atas pengukuran tertentu 

(Ilyas dalam Syah, 2011).  

Sedangkan menurur Ahmadi, Supriyono (2013:15) mengemukakan bahwa 

prestasi belajar adalah usaha maksimal yang dicapai oleh seseorang setelah 

melaksanakan usaha-usaha belajar. Hasil belajar adalah menunjuk pada prestasi 

belajar, sedangkan prestasi belajar itu merupakan indikator adanya dan derajat 

perubahan tingkah laku siswa. 

Berdasarkan beberapa batasan diatas, prestasi belajar dapat diartikan sebagai 

penilaian yang diberikan guru kepada siswa setelah melalui proses belajar yang 

dinyatakan dalam bentuk nilai mutu di dalam rapor yang diterima oleh siswa di 

sekolah. 

 

2. Pengukuran Prestasi Belajar Siswa 

Menurut Djamarah (2011:53), jenis prestasi belajar itu meliputi 3 (tiga) 

ranah atau aspek, yaitu: 

a. Ranah kognitif (cognitive domain)  

adalah: pengetahuan, atau pemahaman. 

b. Ranah afektif (affective domain)  

adalah: apresiasi atau kemauan dalam bertidak. 

c. Ranah psikomotor (psychomotor domain)  

adalah: kemampuan yang mendapat pelatihan kerja fisik yang rutin. 

Untuk mengungkap hasil belajar atau prestasi belajar pada ketiga ranah 

tersebut di atas diperlukan patokan-patokan atau indikator - indikator sebagai 

penunjuk bahwa siswa - siswi telah berhasil meraih prestasi belajar yang hendak 

diukur. 

Prestasi belajar siswa dapat diketahui dari hasil evaluasi yang dilaksanakan 

oleh guru. Dalam pelaksanaannya seorang guru dapat menggunakan ulangan 

harian, pemberian tugas, dan ulangan umum. Supaya lebih jelas untuk mengenai 

alat evaluasi tersebut maka dijelaskan sebagai berikut: 

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur 

prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran tertentu dapat menggunakan beberapa 

cara sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Melalui beberapa cara pengukuran 

prestasi belajar tersebut, dapat diketahui keberhasilan siswa dalam memahami 

materi yang sudah diajarkan oleh guru. 
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III. METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian expost facto dengan 

pendekatan kuantitatif. Sugiyono (2011:165) menjelaskan bahwa penelitian expost 

facto “merupakan penelitian dimana variabel bebasnya telah terjadi ketika peneliti 

memulai pengamatan terhadap variabel terikat dalam suatu penelitian”. Sukardi dalam 

Sugiyono (2011:165) juga menambahkan bahwa: 

penelitian expost facto merupakan penemuan empiris yang dilakukan secara 

sistematis, dimana peneliti tidak melakukan kontrol terhadap variabel bebas karena 

manifestasinya sudah terjadi.  

Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian expost facto  artinya  penelitian yang 

digunakan untuk menjelaskan atau menemukan bagaimana variable-variabel dalam 

penelitian saling berhubungan atau berpengaruh serta penyebab gejala atau perilaku 

tersebut dapat terjadi. Sejalan dengan pendapat di atas, maka penelitian ini dilaksanakan 

untuk mengetahui apakah perhatian orang tua memberikan pengaruh yang positif 

terhadap prestasi belajar siswa kelas VIII di MTs Al-Ihsaniyah Desa Sarang Burung. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi sasaran penelitian 

menetapkan populasi adalah bagian terpenting dari penelitian. Menurut Sutja 

(2012:53) populasi merupakan wilayah dari karakteristik yang diteliti. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTs Al-Ihsaniyah 

Desa Sarang Burung, yang terdaftar secara resmi pada semester ganjil tahun 

ajaran 2016/2017, yang mana kesemua angggota populasi adalah 52 orang siswa, 

yang hanya tersebar ke dalam 2 kelas. 

2. Sampel  

Adapun tekhnik pengambilan sampel yang digunakan  dalam poenelitian ini 

adalah tekhnik total sampling, yang berarti bahwa seluruh populasi penelitian 

seluruhnya dijadikan sebagai sampel tanpa ada yang tersisa. 

 

C. Teknik Analisa Data 

1. Skor dan Pengelompokan Data 

Jawaban angket diberi skor 1 (satu) untuk jawaban “Ya”, berlaku untuk 

pernyataan yang bersifat positif, sedangkan untuk jawaban “Tidak”, diberi skor 0 

(nol). Demikian pula dengan pernyataan yang bersifat negatif, jawaban angket diberi 

skor 1 (satu) untuk jawaban “Tidak”, dan 0 (nol) untuk jawaban “Ya”. 

2. Formula yang digunakan 

Untuk mengungkapkan kualitas dari rata-rata persentase masing-masing 

variabel penelitian, maka digunakan rumus persentase formula C sebagaimana yang 

dikemukakan Sutja, dkk (2014:120). Adapun formulanya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan : P = Persentase yang dihitung 

  fb  = Jumlah bobot dari frekuensi yang diperoleh 

  n  = banyaknya data / subjek 

  i  = banyaknya item / soal 

  bi  = bobot ideal 

100
))(.(





biin

fb
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Sedangkan untuk mengungkapkan pengaruh variabel x terhadap variabel y, 

sebelumnya ada syarat yang harus dilakukan terlebih dahulu. Syarat tersebut adalah 

uji asumsi statistik, yang mana uji asumsi statistik dalam penelitian ini terdiri dari: 

1) Uji Normalitas Data, adalah uji beda atau uji hubungan, yang bertujuan 

untuk mengetahui apakah sampel berdistribusi normal atau tidak. Dalam 

penelitian ini, metode yang digunakan untuk uji normalitas adalah uji 

kolmogorov smirnov. 

2) Uji Homogenitas Data, ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah dari kelompok data penelitian memiliki varians yang sama atau 

tidak. Perhitungan uji homogenitas dapat dilakukan dengan beberapa cara 

dan metode, yang sering digunakan dalam penelitian adalah Uji Varians 

(Levene Test). 

3) Uji Linearitas Data, dilakukan untuk mengetahui apakah kedua variabel 

berhubungan secara langsung atau tidak. Dalam penelitian ini, uji linearitas 

dilakukan menggunakan metode statistik ANOVA. 

Untuk hasil yang lebih akurat, maka pelaksanaan uji asumsi statistik dalam 

penelitian ini akan di lakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 21.0. 

Untuk dapat mengungkapkan besarnya pengaruh variabel x terhadap variabel y 

dalam penelitian ini, maka dapat digunakan formula koefesiensi determinasi, yang 

mana formulanya adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan  : KD  = Koefesiensi Determinasi (pengaruh) 

  r
2  

  = korelasi kuadrat 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
Berdasarkan analisis deskriptif data yang telah dilakukan, maka diketahui bahwa 

kualitas perhatian orang tua siswa kelas VIII MTs Al-Ihsaniyah Desa Sarang Burung 

berada pada kualitas yang baik dengan persentase rata-rata yang diperoleh adalah 

sebesar 80,3%.  

Hasil yang diperoleh pada variabel prestasi belajar siswa kelas VIII MTs Al-

Ihsaniyah Desa Sarang Burung juga berada pada kualitas baik, dengan persentase rata-

rata yang diperoleh sebesar 74,0%. 

Sedangkan hasil analisis data yang telah diperoleh dari jawaban angket 

responden penelitian, berkaitan dengan pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi 

belajar siswa, dengan metode statistik parametrik regresi sederhana menggunakan 

bantuan program aplikasi SPSS 21.0, diperoleh nilai pengaruh atau koefesiensi 

determinasi (r
2
) sebesar 0,303 yang memiliki arti bahwa nilai pengaruh cukup kuat. 

Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perhatian orang tua 

memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap prestasi belajar siswa kelas VIII MTs 

Al-Ihsaniyah Desa Sarang Burung Muaro Jambi, dengan besarnya persentase pengaruh 

yang diberikan adalah sebesar 30,3%. 

Sedangkan hasil analisis data yang telah diperoleh dari jawaban angket 

responden penelitian, berkaitan dengan pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi 

belajar siswa, dengan metode statistik parametrik regresi sederhana menggunakan 

bantuan program aplikasi SPSS 21.0, diperoleh nilai pengaruh atau koefesiensi 

determinasi (r
2
) sebesar 0,303 yang memiliki arti bahwa nilai pengaruh cukup kuat. 

KD = r
2
 x 100 
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Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perhatian orang tua 

memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap prestasi belajar siswa kelas VIII MTs 

Al-Ihsaniyah Desa Sarang Burung Muaro Jambi, dengan besarnya persentase pengaruh 

yang diberikan adalah sebesar 30,3%. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. KESIMPULAN 

Melalui analisis statistik yang telah dilakukan, pada dasarnya hasil penelitian ini 

sesuai dengan landasan teori yang digunakan. Sebagai hasil dari analisis sekaligus hasil 

dari penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan yang antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Perhatian yang diberikan orang tua siswa kelas VIII MTs Al-Ihsaniyah Desa 

Sarang Burung berada pada kualitas yang baik dengan persentase rata-rata yang 

diperoleh adalah sebesar 80,3%.  

2. Prestasi belajar yang diraih siswa kelas VIII MTs Al-Ihsaniyah Desa Sarang 

Burung juga berada pada kualitas baik, dengan persentase rata-rata yang diperoleh 

yaitu sebesar 74,0%. 

3. Perhatian orang tua memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap prestasi 

belajar siswa kelas VIII MTs Al-Ihsaniyah Desa Sarang Burung Muaro Jambi, 

dengan besarnya persentase pengaruh yang diberikan adalah sebesar 30,3%. Hasil 

ini memberikan gambaran akan besarnya sekaligus pentingnya perhatian yang 

diberikan orang tua terhadap kegiatan belajar anaknya di sekolah. untuk dapat 

meraih prestasi belajar yang memuaskan di sekolah, maka siswa juga 

membutuhkan peran dari kedua orang tuanya di rumah. 

 

A. Saran 

Dengan adanya hasil temuan seperti di atas, maka dapat saran yang dapat 

diberikan antara lain sebagai berikut : 

1. Siswa  

Hendaknya siswa mampu untuk mengoptimalkan usahanya dalam belajar dengan 

memanfaatkan seluruh aspek yang dapat membantunya dalam proses 

pembelajaran yang diikutinya, baik secara mandiri, pemanfaatan sarana belajar, 

maupun menjadikan perhatian yang diberikan orang tua di rumah sebagai 

motivasi untuk meraih prestasi belajar yang lebih memuaskan di sekolah. 

2. Guru  
Hendaknya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi guru di sekolah 

untuk memberikan layanan dan perhatian yang cukup bagi siswa, khususnya 

dalam menciptkan kedisiplinan siswa di sekolah, serta dapat mengoptimalkan 

kerja sama dengan orang tua siswa dengan tujuan untuk membantu siswa meraih 

prestasi belajar yang lebih optimal. 

3. Orang tua  
Hendaknya orang tua untuk daapt memberikan perhatian dan mempertahankan 

pengawasan kepada anak. Dengan adanya pemberian perhatian dan pengawasan 

orang tua yang rutin, maka kedisiplinan siswa dalam belajar akan lebioh cepat 

terbentuk, karena proses pendidikan anak tidak terlepas dari peranan dan 

pengawasan orang tua. 

serta didik di sekolah. 
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