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Keberhasilan belajar siswa dapat dilihat dari kemampuannya dalam 

menguasai materi pelajaran, prestasi belajar yang dicapai siswa, keterampilan dan 

kebenaran dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Berdasarkan observasi 

yang dilakukan di MTsN Model Kota Jambi, prestasi belajar siswa belum dapat 

dikatakan baik, siswa masih belum bersungguh-sungguh untuk belajar. Indikasi 

tersebut dapat dilihat dari hasil belajar beberapa matapelajaran pada ulang harian 

yang masih rendah. Rendahnya hasil belajar yang dicapai oleh siswa, diduga oleh 

rendahnya komunikasi orang tua. Dalam hal belajar siswa akan berhasil jika dalam 

dirinya sendiri ada kemauan untuk belajar.  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu : Untuk  mengungkap 

hubungan komunikasi orang tua dengan hasil belajar di MTsN Model Kota Jambi 

. Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasi. Penelitian ini menggunakan 

metode peneitian kuantitatif guna menemukan  apakah ada hubungan mengenai 

Komunikasi Orang Tua (variabel X) dan hasil belajar (variabel Y) di MTsN Model 

Kota Jambi dengan sampel penelitian 42 orang siswa  

Berdasarkan hasil peneltian diperoleh rxy hitung sebesar 0,363. Koefisien 

korelasi tersebut dikonsultasikan dengan tabel r pada taraf signifikasi 5% yaitu . . 

rhitung > rtabel (0,363 > 0,2973) dapat diperoleh nilai t-hitung sebesar 0.363 

dengan nilai signifikan sebesar 0,000. thitung dengan ttabel pada taraf signifikan 

5%. Jika thitung > ttabel (2.455 > 2.0181).. Dengan demikian hipotesis alternatif (Ha) 



diterima dan hipotesis nihil (Ho) ditolak. Berarti ada korelasi yang positif antara 

komunikasi orang tua dengan hasil belajar di MTsN Model Kota Jambi  

Kesimpulan dalam penelitian ini Terdapat hubungan langsung yang 

signifikan komunikasi orang tua dengan hasil belajar di MTsN Model Kota Jambi 

berdasarkan  kriteria penafsiran ditemukan hasil penelitian korelasi sangat tinggi : 

hubungan sangat erat artinya dapat dikatakan tinggi rendahnya hasil belajar siswa 

berhubungan erat dengan komunikasi orang tua.  

 

 

I. PENDAHULUAN  

Berdasarkan observasi yang dilakukan di MTsN Model Kota Jambi, 

Kondisi komunikasi yang terjadi antara orang tua siswa dan guru di MTsN 

Model Kota Jambi juga memprihatinkan. Banyak orang tua yang datang ke 

sekolah hanya saat mengantar ataupun menjemput anaknya saat pulang sekolah 

tidak pernah terjadi komunikasi antara orang tua dan guru. Ada juga orang tua 

siswa yang datang ke sekolah saat membayar uang SPP ataupun ketika 

diundang oleh pihak sekolah apabila anaknya bermasalah atau membuat kasus 

di sekolah. Komunikasi melalui telepon ataupun surat juga sangatlah jarang 

dilakukan. Hal ini tentu saja berdampak terhadap informasi bagi guru maupun 

orang tua mengenai anaknya baik di sekolah maupun di rumah.  

Menindaklanjuti pengamatan yang terjadi di lapangan sewaktu peneliti 

melakukan PLKPS siswa mengatakan bahwa komunikasi mereka dengan 

orang tua di rumah kurang baik. Hal ini ditandai dengan orang tua mereka 

jarang mengajak mereka berkomunikasi terutama masalah yang berhubungan 

dengan pendidikan di sekolah. Orang tua mereka tidak pernah memberikan 

pengarahan mengenai belajar efektif di rumah, tidak memberikan pujian 

apabila mereka mendapat nilai bagus serta jarang menanyakan tentang 

masalah–masalah anak disekolah, kurangnya komunikasi orang tua inilah yang 

menyebabkan rendahnya hasil belajar sisiwa. 

Berdasarkan nilai hasil belajar siswa di MTsN Model Kota Jambi 

rendah, di lihat dari persentase ketuntasan dari Sembilan kelas VII di MTsN 

Model Kota Jambi. Berdasarkan ketetapan dari Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP) suatu kelas dikatakan tuntas jika persentase ketuntasannya 

minimal 75%. Data di bawah memperlihatkan dari delapan hanya lima kelas 

yang mencapai ketuntasan yaitu  

Tabel 1. 

 Nilai Hasil Belajar Siswa  

No Kelas KKM Nilai Harian Siswa 

1 VIII 

1 
75 75 

2 VIII 2 75 65 

3 VIII 3 75 67 

4 VIII 4 75 75 

5 VIII 5 75 75 

6 VIII 6 75 78 

7 VIII 7 75 68 

8 VIII 8 75 80 



Dilihat dari rendahnya hasil belajar yang dicapai oleh siswa, diduga 

oleh rendahnya komunikasi orang tua. Dalam hal belajar siswa akan berhasil 

jika dalam dirinya sendiri ada kemauan untuk belajar.  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis ingin melihat 

apakah terdapat Hubungan Komunikasi Orang Tua Dengan Hasil Belajar di 

MTsN Model Kota Jambi  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Komunikasi orang tua dan anak 

Komunikasi orang tua dengan anaknya sangat penting bagi 

perkembangan kepribadian seorang anak. Jika komunikasi orang tua 

memberikan pengaruh yang baik kepada anak, maka hal itu dapat 

menyebabkan anak berkembang dengan baik pula. Suasana komunikasi 

orang tua di rumah mempunyai peranan penting dalam menentukan 

kehidupan anak di sekolah. Cara orang tua mendidik anaknya akan 

memberi pengaruh terhadap kegiatan belajar anaknya. Orang tua yang 

kurang memperhatikan kemajuan pendidikan anaknya dapat menyebabkan 

anaknya kurang berhasil dalam belajarnya. Perhatian yang diberikan harus 

disesuaikan dengan kebutuhan anak sesuai perkembangan mentalnya.  

“Orang tua dituntut selalu mengkomunikasikan kebutuhan 

pendidikan anaknya, karena anak membutuhkan komunikasi dalam bentuk 

perhatian dan penghargaan sebab komunikasi seperti itu dapat memberi 

motivasi dan memperlancar proses belajar anak”. Apabila dihubungkan 

antara kehidupan anak di rumah dengan orang tua, maka orang tua harus 

menciptakan rumah itu sebagai “learning environment”, mengajarkan 

nilai-nilai kebaikan moral, etis, dan sebagainya. Orang tua dituntut untuk 

dapat bersikap seperti guru. Tahu masalah, dan tugas anaknya di sekolah. 

Ia juga harus pandai mengevaluasi perkembangan anaknya, lebih 

berpengaruh dari guru dan sebagainya. Ia juga harus mengadakan kerja 

sama dengan guru dan pimpinan sekolah (parent teacher principle) dan 

selalu menciptakan iklim yang sehat dan hubungan yang harmonis dalam 

membimbing dan mendorong anak, (Ihsan, 2000: 57). 

Komunikasi antara anggota keluarga yang terpenting adalah 

komunikasi orang tua dengan anaknya. Komunikasi yang harmonis antara 

orang tua dengan anaknya adalah komunikasi yang penuh pengertian dan 

kasih sayang, disertai bimbingan dan bila perlu hukuman-hukuman untuk 

menyukseskan belajar anak sendiri. Orang tua harus dapat menciptakan 

suasana rumah menjadi tenang dan tentram sehingga anaknya betah dan 

bergairah untuk belajar. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya 

adalah bagaimana orang tua mengkomunikasikan kebutuhan fasilitas 

belajar anaknya. 

Dari uraian di atas jelaslah bahwa komunikasi orang tua sangat 

diperlukan untuk lebih menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya, baik 

ia sebagai orang tua, maupun sebagai pendidik. Karena itu, komunikasi 

orang tua sebagai pendidik meliputi: (1) kesadaran akan kemajuan 

pendidikan anak, (2) keterlibatan dalam kegiatan belajar anak di sekolah 

maupun di rumah, (3) keterlibatan dalam menciptakan kondisi belajar 



yang baik, (4) penyediaan fasilitas belajar, dan (5) bimbingan serta 

dorongan untuk lebih menggiatkan anak belajar. 

 

Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar dikatakan bermakna apabila hasil belajar tersebut 

dapat membentuk prilaku siswa, bermanfaat untuk mempelajari aspek lain, 

dapat digunakan sebagai alat untuk memperoleh informasi dan 

pengetahuan lainnya, ada kemauan dan kemampuan untuk belajar sendiri 

dan dapat digunakan untuk mengembangkan kreativitas siswa. Hasil 

belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah 

mengalami aktivitas belajar. 

Hasil belajar menurut Sudjana (2010:22) adalah kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Gagne 

mengungkapkan ada lima kategori hasil belajar, yakni : informasi verbal, 

kecakapan intelektul, strategi kognitif, sikap dan keterampilan. Sementara 

Bloom mengungkapkan tiga tujuan pengajaran yang merupakan 

kemampuan seseorang yang harus dicapai dan merupakan hasil belajar 

yaitu : kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi 

yaitu sisi siswa dan dari sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan 

tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat 

sebelum belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada 

jenis-jenis ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan dari sisi 

guru, hasil belajar merupakan saat terselesikannya bahan pelajaran. Hasil 

juga bisa diartikan adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi 

perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu 

menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. 

Dari pendapat  di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan hasil belajar atau hasil belajar adalah perubahan yang terjadi pada 

diri siswa setelah mengikuti suatu proses belajar, hasil belajar merupakan 

umpan balik yang diberikan oleh peserta didik. Hasil belajar yang 

diperoleh tidak hanya sekedar berupa pengetahuan melainkan juga dapat 

berbentuk prilaku yang ditunjukkan siswa.  

 

III. METODE PENELITIAN 

 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasi. Menurut Suryabrata 

(2013:82), tujuan penelitian korelasional adalah untuk mendeteksi sejauh mana 

variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau 

lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. Penelitian korelaisonal 

mengacu pada studi yang bertujuan untuk mengungkapkan hubungan antar 

variabel melalui penggunaan statistik korelasional.  

Hal senada disampaikan Arikunto (2013:270), bahwa korelasi adalah 

suatu alat statistik yang digunakan untuk membandingkan hasil pengkuran dua 

variabel yang berbeda agar dapat menentukan tingkat hubungan hasil 

pengkuran dua variabel yang berbeda agar dapat menentukan tingkat hubungan 

antara variabel-variabel ini. Dalam ilmu statistik , korelasi diberi pengertian 



sebagai hubungan antar dua variabel atau lebih (Sudijono,2012:197). 

Penelitian korelasionl adalah jenis penelitian untuk mencarai kepastian apakah 

hubungan antar variabel itu merupakan hubungan yang berarti atau signifikan. 

Sugioyono (2011:46), mengemukakan bahwa penelitian korelasional adalah 

penelitian yang akan melihat hubungan antar variabel atau beberapa variabel 

dengan variabel lain.  

Dari beberapa pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa penelitian 

korelasi adalah suatu penelitian untuk melihat apakah ada hubungan yang 

berarti atau signifikan antar dua variabel atau lebih yang dilihat dari pengunaan 

statistik korelaisonal.  

Jenis penelitian tersebut digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan mengenai Komunikasi Orang Tua (variabel X) dan hasil belajar 

(variabel Y) di MTsN Model Kota Jambi 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Hubungan  Komunikasi Orang Tua  (X) dengan Hasil Belajar  (Y) 

 

Pengujian secara digunakan untuk menguji signifikansi koefisien 

korelasi parsial atau hubungan masing-masing variabel bebas dengan variabel 

terikat (Y). Data dianalisis dengan bantuan komputer program IBM SPSS 

Statistics 24 64bit.  

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan angka probabilitas. Jika 

angka probabilitas hasil analisis ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Apabila Ha diterima menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara  

komunikasi orang tua dengan  hasil belajar secara parsial. 
Apabila nilai rhitung (rh) yang diperoleh lebih besar atau sama dengan nilai 

rtabel (rt) maka Ha diterima dan Ho ditolak, sehingga ada hubungan yang signifikan 

antara komunikasi orang tua dengan hasil belajar di MTsN Model Kota Jambi. 
Sedangkan apabila rhitung yang diperoleh lebih kecil dari nilai rtabel  maka Ha 

ditolak dan Ho diterima, sehingga tidak ada hubungan yang signifikan antara 

komunikasi orang tua dengan hasil belajar di MTsN Model Kota Jambi. 

Hipotesis tersebut dapat dibuktikan menggunakan rumus korelasi 

product moment sebagai berikut:  
Tabel.12 Correlations 

 y x 

Pearson 
Correlation 

y 1.000 .362 

x .362 1.000 

Sig. (1-tailed) y . .009 

x .009 . 

N y 42 42 

x 42 42 

 

 
Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus korelasi product moment 

tersebut diatas seperti pada diperoleh rxy hitung sebesar 0,363. Koefisien korelasi 
tersebut dikonsultasikan dengan tabel r pada taraf signifikasi 5% yaitu sebesar 0,2973. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antar komunikasi orang 

tua dengan hasil belajar di MTsN Model Kota Jambi sebab dari perhitungan koefisien 
rxy hitung sebesar 0,363 lebih besar dari r tabel sebesar 0,2061. rhitung > rtabel (0,363 > 



0,2973). Dengan demikian terdapat korelasi komunikasi orang tua dengan hasil belajar 

di MTsN Model Kota Jambi. 
 

a. Uji T 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah “Ada hubungan positif yang signifikan 

antara korelasi komunikasi orang tua dengan hasil belajar di MTsN Model Kota 
Jambi”. Hasil penghitungan dengan menggunakan rumus korelasi product moment 

akan menghasilkan koefisien korelasi rxy, kemudian koefisien tersebut 

diinterpretasikan dan dikonsultasikan dengan tabel korelasi product moment pada 
taraf siginikasi 5% dan 1% dengan ketentuan : 

1. Jika nilai rxy observasi ( nilai r hitung ) lebih besar atau sama dengan r tabel berarti 

hasil penelitian menunjukan hasil yang “siginifikan” artinya hipotesis diajukan 

diterima. 
2. Jika nilai rxy observasi ( nilai r hitung ) lebih kecil dari pada r tabel berarti hasil 

penelitian menunjukan hasil yang “ non siginifikan” artinya hipotesis yang diajukan 

ditolak. 

Tabel 13. Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 66.371 2.300  28.859 

x .066 .027 .362 2.455 

a. Dependent Variable: y 

 

Berdasarkan uji signifikan dengan menggunakan uji t, untuk variabel 

bebas komunikasi orang tua koefisien dapat diperoleh nilai t-hitung sebesar 

2.455 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Langkah selanjutnya adalah 

mengkonsultasikan nilai thitung dengan ttabel pada taraf signifikan 5%. Jika thitung 

≥ ttabel maka Ho ditolak, sebaliknya Ha diterima. Dan jika thitung < ttabel maka 

Ho diterima dan Ha ditolak. Pada perhitungan tabel ditemukan df sebesar 40 

menunjukkan angka pada taraf signifikansi 5%, ttabel adalah = 2.0181 

Berdasarkan uji analisis di atas, diketahui bahwa pada taraf signifikansi 

5% menunjukkan nilai thitung > ttabel (2.455 > 2.0181). Dengan demikian 

hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nihil (Ho) ditolak. Berarti ada 

korelasi yang positif antara komunikasi orang tua dengan hasil belajar di MTsN 

Model Kota Jambi  

 

V. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian 

yang telah dikemukakan mengenai apakah ada ada hubungan komunikasi 

orang tua dengan hasil belajar di MTsN Model Kota Jambi tahun pelajaran 

2016/2017, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Terdapat 

hubungan yang signifikan ada hubungan komunikasi orang tua dengan hasil 

belajar di MTsN Model Kota Jambi  yang hubunganya sebesar R = 0,363. 

Dengan  rhitung > rtabel (0,363 > 0,2973). dapat diperoleh nilai t-hitung sebesar 

2.455 pada taraf signifikan 5%. Jika nilai thitung > ttabel (2.455 > 2.0181) 

berdasarkan  kriteria penafsiran ditemukan hasil penelitian korelasi sangat 



tinggi : hubungan sangat erat artinya dapat dikatakan tinggi rendahnya hasil 

belajar siswa berhubungan erat dengan komunikasi orang tua.  
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