
NASKAH PUBLIKASI 

 

PENGARUH PEMANFAATAN JAM BELAJAR 

DI LUAR SEKOLAH DAN PENDAMPINGAN BELAJAR ORANG TUA 

TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS V SD DABIN I 

KECAMATAN ANDONG KABUPATEN BOYOLALI 

TAHUN AJARAN 2011/2012 

 

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan 

Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

 

 

 

Disusun Oleh : 

 

PRIMTIN NARINDRA 

A 510 080 161 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2012 

 



PERSETUJUAN  

 

PENGARUH PEMANFAATAN JAM BELAJAR  

DI LUAR SEKOLAH DAN PENDAMPINGAN BELAJAR ORANG TUA 

TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS V SD DABIN I 

KECAMATAN ANDONG KABUPATEN BOYOLALI  

TAHUN AJARAN 2011/2012 

 

 

 

Diajukan Oleh: 

PRIMTIN NARINDRA 

A 510 080 161 

 

 

 

Disetujui untuk Dipertahankan dihadapan 

Dewan Penguji Skripsi Sarjana Strata S-1 

 

 

 

 

Pembimbing I    Pembimbing II 

 

 

Drs. Muhroji, SE., M. Si   Drs. Saring Marsudi, SH., M. Pd 

NIK.       NIK.   

Tanggal :      Tanggal : 



ABSTRAK 

 

PENGARUH PEMANFAATAN JAM BELAJAR  

DI LUAR SEKOLAH DAN PENDAMPINGAN BELAJAR ORANG TUA 

TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS V SD DABIN I 

 KECAMATAN ANDONG KABUPATEN BOYOLALI. 

 

Primtin Narindra, A510080161. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2012. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Pengaruh 

pemanfaatan jam belajar di luar sekolah terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V SD 

Dabin I Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2011/ 2012. 2) 

Pengaruh pendampingan belajar orang tua terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V 

SD Dabin I Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2011/ 2012. 3) 

Pengaruh pemanfaatan jam belajar di luar sekolah dan pendampingan belajar 

orang tua terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V SD Dabin I Kecamatan Andong 

Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2011/ 2012. 

Populasi dalam penelitian seluruh siswa kelas V SD Dabin I Kecamatan 

Andong Kabupaten boyolali Tahun 2011-2012. Sampel diambil sebanyak 87 

siswa. Data diperoleh dengan angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya 

diujicobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, uji R
2
, dan 

sumbangan relatif dan efektif. 

Data hasil anaslisis persamaan regresi diperoleh data sebagai berikut Y = 

54,713 + 0,361X1 + 0,425X2 berdasarkan persamaan tersebut terlihat bahwa 

pemanfaatan jam belajar di luar sekolah dan pendampingan belajar orang tua 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal ini berdasarkan analisis regresi 

linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,896 > 2,000 dan 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,003 dengan sumbangan efektif sebesar 25,02%. 

Pendampingan belajar orang tua berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal ini 

berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 

3,912 > 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,001 dengan sumbangan efektif 

sebesar 33,58%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan jam belajar di 

luar sekolah dan pendampingan belajar orang tua berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) 

diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 13,457 > 3,150 dan nilai signifikansi < 0,05, 

yaitu 0,000.  

Kesimpulan yang diambil adalah: Pemanfaatan jam belajar di luar sekolah 

dan pendampingan belajar orang tua berpengaruh terhadap Hasil Belajar Siswa 

Kelas V SD Dabin I Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2011/ 

2012,dapat diterima.   

 

Kata Kunci: pemanfaatan jam belajar di luar sekolah dan pendampingan belajar 

orang tua dan Hasil Belajar 



PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan upaya untuk membantu perkembangan siswa, 

sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, sehingga ia dapat hidup secara 

layak dalam kehidupannya. Melalui pendidikan siswa dibekali dengan berbagai 

ilmu pengetahuan, dikembangkan nilai-nilai moral dan ketrampilannya. Melihat 

tentang kondisi psikologis seorang siswa atau siswi sekolah dasar, di usia mereka 

memang suatu kewajiban belajar di sekolah sudah melekat di dalam diri mereka, 

namun tidak bisa pula kita lepaskan faktor bahwa di usia mereka masih terkait 

dengan masalah-masalah yang sifatnya bermain dan bermain-main, karena mereka 

memang anak-anak. Kondisi inilah yang harus dilihat oleh kacamata pendidik 

bahwa suatu kondisi belajar yang terkesan dipaksakan, meskipun siswa-siswi 

tersebut mengikuti dengan sukarela. Di waktu mereka yang seharusnya pulang 

dari belajar di sekolah dengan menghentikan segala aktifitas belajar mereka 

dengan istirahat di rumah ataupun bermain menyesuaikan lingkungannya, mereka 

dituntut untuk harus belajar lagi setelah belajar mata pelajaran akademis 

sebelumnya.  

Labaketoy(http://amandustena.wordpress.com/2010/07/31/pendampingan-

orang tua-kepada-anak-pada-saat-belajar/#respond), menyampaikan bahwa orang 

tua kiranya memberikan atau meluangkan waktunya untuk mendampingi anak 

pada saat belajar untuk memberikan dukungan dan kepercayaan diri pada anak. 

Perlakuan orang tua yang demikian dapat saja membuat si anak merasa 

diperhatikan dan mendapatkan dukungan penuh dari orang tua, sehingga 

membuatnya semakin percaya diri. Selain itu pendampingan orang tua kepada 

anak pada saat belajar juga akan semakin meningkatkan kedekatan emosional 

antara orang tua dan anak. 

Perwujudan dari peran orang tua itu terdiri dari 4 aspek yaitu: fasilitator; 

informator; motivator; dan penasehat. Orang tua Sebagai fasilitator dengan 

mencipkan lingkungan rumah yang mendukung untuk proses belajar baik secara 

fisik dan psikologis seperti menyediakan sarana dan prasarana yang dapat 

digunakan anak untuk belajar, seperti ruangan atau tempat untuk belajar, meja dan 



kursi, buku tulis dan buku pelajaran, serta peralatan tulis. Sebagai motivator 

dengan membantu mengulang materi di sekolah, membimbing anak dalam 

mengerjakan PR (pekerjaan rumah). Sebagai informator dengan mengatur 

kegiatan anak antara waktu belajar, bermain, dan istirahat dan penasehat dengan 

memberikan pujian kepada anak atas usahanya untuk menyelesaikan tugasnya 

(dalam Prasetyo, 2009:27). 

Melihat masih kurangnya siswa memanfaatkan dan mengatur jam 

belajarnya di luar sekolah, serta kurangnya perhatian orang tua siswa dalam 

mendampingi anak dalam belajar, penulis tertarik mengadakan penelitian 

mengenai : “Pengaruh Pemanfaatan Jam Belajar di Luar Sekolah dan 

Pendampingan Belajar Orang tua terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V SD Dabin 

I Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2011/ 2012”. 

A. Identifikasi Masalah  

Dari latar belakang masalah di atas, peneliti akan menjelaskan 

tentang masalah yang timbul dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Masih kurangnya siswa memanfaatkan dan mengatur jam belajarnya di 

luar sekolah. 

2. Kurangnya perhatian orang tua siswa dalam mendampingi anak dalam 

belajar. 

B. Pembatasan masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah dan memperhatikan 

permasalahan yang ada, maka pada penelitian ini hanya dibatasi pengaruh 

pemanfaatan jam belajar di luar sekolah dan pendampingan belajar orang 

tua terhadap hasil belajar siswa kelas V SD Dabin I Kecamatan Andong 

Kabupaten Boyolali. 

C. Rumusan Masalah 

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah pemanfaatan jam belajar di luar sekolah berpengaruh terhadap 

Hasil Belajar Siswa Kelas V SD Dabin I Kecamatan Andong Kabupaten 

Boyolali Tahun Ajaran 2011/ 2012?  



2. Apakah pendampingan belajar orang tua berpengaruh terhadap Hasil 

Belajar Siswa Kelas V SD Dabin I Kecamatan Andong Kabupaten 

Boyolali Tahun Ajaran 2011/ 2012?  

3. Apakah pemanfaatan jam belajar di luar sekolah dan pendampingan 

belajar orang tua berpengaruh terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V SD 

Dabin I Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2011/ 

2012. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh pemanfaatan jam belajar di luar sekolah terhadap Hasil 

Belajar Siswa Kelas V SD Dabin I Kecamatan Andong Kabupaten 

Boyolali Tahun Ajaran 2011/ 2012?  

2. Pengaruh pendampingan belajar orang tua terhadap Hasil Belajar Siswa 

Kelas V SD Dabin I Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun 

Ajaran 2011/ 2012?  

3. Pengaruh pemanfaatan jam belajar di luar sekolah dan pendampingan 

belajar orang tua terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V SD Dabin I 

Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2011/ 2012. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu manfaat 

akademis dan manfaat praktis.  

1. Manfaat Akademis  

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai kajian ilmiah 

mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang pemanfaatan jam 

belajar di luar sekolah dan pendampingan belajar orang tua dengan hasil 

belajar siswa.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi siswa, penelitian ini dapat memberikan informasi untuk 

mengetahui hubungan antara pemanfaatan jam belajar di luar 

sekolah dan pendampingan belajar orang tua dengan hasil belajar 



siswa, sehingga siswa dapat meningkatkan prestasi belajarnya di 

sekolah.  

b. Bagi Orang tua, penelitian ini dapat memberikan informasi dalam 

pemanfaatkan waktu belajar anak, sehingga orang tua dapat 

membantu anak dalam mengatur jam belajarnya dan mendampingi 

belajar secara maksimal.  

c. Bagi Guru, penelitian ini dapat memberikan informasi sejauhmana 

siswa memanfaatkan jam belajar di luar sekolah, dan pendampingan 

belajar orang tua, sehingga para guru dapat melakukan pendekatan 

secara personal kepada siswa untuk membantu memberikan solusi 

mencapai hasil belajar yang baik.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian adalah suatu tempat atau lokasi dimana peneliti 

mengambil populasi dan sampel untuk mendapatkan data-data dalam penelitian. 

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah 8 Sekolah Dasar Negeri yang 

berada di Dabin I Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali, yaitu : SDN 1 

Kadipaten, SDN 2 Kadipaten, SDN Munggur, SDN 1 Andong, SDN 2 Andong, 

SDN  Ngoyog 1, SDN Beji, SDN Ngadirejo. 

2. Variabel Penelitian  

Arikunto (2006:118) mengartikan variabel adalah objek penelitian, atau 

apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Berdasarkan teori, maka 

ditetapkan variabel-variabel penelitian sebagai berikut : variabel bebas 

(independent variabel) yaitu pemanfaatan jam belajar di luar sekolah (x1) dan 

pendampingan belajar orang tua (x2), sedangkan variabel terikat (dependent 

variabel) adalah hasil belajar siswa (y). 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan :  

 



a. Kuesioner (angket)  

Menurut Sugiyono (2004:135) mengemukakan angket atau kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. 

Kuesioner (angket) digunakan untuk mengukur besarnya variabel pemanfaatan 

jam belajar di luar sekolah dan pendampingan belajar orang tua dengan hasil 

belajar siswa.  

b. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, legger nilai, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006:231). 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan studi dokumentasi dengan cara 

mengumpulkan data rata-rata nilai tes tengah semester 5 mata pelajaran kelas V 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2011/ 2012 di Dabin I Kecamatan Andong,Kabupaten 

Boyolali Tahun Ajaran 2011/ 2012.  

4. Instrument  Penelitian  

Menurut Arikunto (2006:160) instrumen penelitian adalah alat atau 

fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, 

lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen pengumpulan 

data yang digunakan adalah dengan kuesioner atau angket.  

Untuk angket pemanfaatan jam belajar di luar sekolah ini, penulis adopsi 

dari penelitian yang telah dilakukan oleh Kase (2005:35), konsep pemanfaatan 

jam belajar di luar sekolah di buat berdasarkan aspek-aspek pemanfaatan jam 

belajar di luar sekolah menurut teori kepustakaan dari The Liang Gie dan Slameto 

(dalam Kase, 2005:37) yang dijabarkan menjadi tiga sub konsep yaitu : 1) 

penambahan jumlah jam belajar di luar jam sekolah, 2) penggunaan penambahan 

jam belajar secara optimal, dan 3) cara penggunaan jam belajar di luar sekolah. 

Sedangkan angket pendampingan belajar orang tua ini, penulis adopsi dari 

Prasetyo (2009). Angket pendampingan belajar oleh orang tua digunakan untuk 

mengukur tingkat pendampingan belajar yang dilakukan oleh orang tua. Angket 



pendampingan belajar oleh orang tua yang disusun terdiri dari 4 aspek yaitu 

fasilitator, informator, motivator dan penasehat (dalam Prasetyo, 2009:33). 

Sedangkan angket pendampingan belajar orang tua ini, penulis adopsi dari 

Prasetyo (2009). Angket pendampingan belajar oleh orang tua digunakan untuk 

mengukur tingkat pendampingan belajar yang dilakukan oleh orang tua. Angket 

pendampingan belajar oleh orang tua yang disusun terdiri dari 4 aspek yaitu 

fasilitator, informator, motivator dan penasehat (dalam Prasetyo, 2009:33). 

5.   Uji Instrumen 

1. Uji Validitas  Instrumen 

Uji Validitas Instrument digunakan untuk mengetahui tingkat  kevalidan 

atau kesahihan suatu instrument. Suatu instrument dikatakan valid apabila mampu 

mengukur yang dicari( Suharsimi Arikunto, 1991 : 136 ). Suharsimi menjelaskan 

bahwa terdapat dua macam validitas, yaitu validitas logis dan validitas empiris. 

Validitas logis merupakan validitas yang diperoleh dengan suatu usaha hati-hati 

melalui cara-cara yang benar sehingga menurut logika akan dicapai suatu tingkat 

validitas yang dikehendaki. Validitas empiris merupakan validitas yang diperoleh 

dengan jalan mencoba instrument pada responden penelitian. 

Pengujian validitas empiris dilakukan dengan mencobakan instrument 

pada luar sampel. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik 

analisis butir yaitu dengan mengkorelasikan skor butir (X) terhadap skor total 

instrument (Y) 

Dari hasil perhitungan tersebut, instrumen dinyatakan valid apabila hasil 

perhitungan yaitu rhitung > rtabel pada α = 5%, dan apabila rhitung < rtabel pada 

α = 5% maka instrumennya tidak valid. 

2.  Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas  digunakan untuk  menunjukan keterandalan atau 

konsistensi suatu instrumen. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan 

dengan menggunakan tekhnik Formula Alpha Cronbach. 

Setelah diperoleh harga r11 hitung, selanjutnya untuk dapat dipastikan 

instrumen reliabel atau tidak, harga tersebut dikonsultasikan dengan harga r tabel 



untuk taraf kesalahan 5% maupun 1% maka dapat disimpulkan instrumen tersebut 

reliabel dan dapat dipergunakan untuk penelitian 

A. Uji Prasarat Analisis 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji data penelitian 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data yang digunakan adalah 

Kolmogorov Smirnov.  

Jumlah sampel yang diharapkan 

2. Uji Linieritas 

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) dan 

variabel terikat (Y) mempunyai hubungan linier atau tidak. Untuk mengetahui hal 

tersebut, kedua variabel harus diuji dengan menggunakan uji F pada taraf 

signifikansi 5%. 

Teknik Analisis Data 

1. Analisis Regresi Linear Berganda  

Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengetahui 

prediksi besarnya nilai variabel dependen (Y) berdasarkan nilai variabel 

dependen (X).  

2. Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen ( 

X1 dan X2 ) berpengaruh secara parsial  terhadap variabel dependen ( Y ). 

3. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh 

variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat 

4. Mencari Sumbangan Relatif (SR) dan Sumbangan Efektif (SE) X1 

dan X2 terhadap Y 

Untuk mengetahui seberapa besar sumbangan relatif dan 

sumbangan efektif setiap prediktor terhadap kriterium. 

 

 

 



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di sekolah dasar Kelas V SD Dabin I Kecamatan 

Andong Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2011/ 2012. Subyek yang 

digunakan 87 siswa. Gugus ini terdiri dari 8 Sekolah Dasar Negeri yang 

berada di Daerah Binaan I Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali, yaitu : 

SDN 1 Kadipaten, SDN 2 Kadipaten, SDN Munggur, SDN 1 Andong, SDN 2 

Andong, SDN 1 Ngoyog, SDN Beji, SDN Ngadirejo. 

Dalam Penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 

cluster random sampling. Teknik cluster sampling ini digunakan untuk 

penelitian yang sumber datanya sangat luas. Untuk menentukan sampelnya, 

maka pertama kali peneliti menentukan sampel wilayah kecamatan, dalam 

penelitian ini wilayah yang digunakan adalah Kecamatan Andong, yaitu satu 

SD sebagai SD inti, dan dua SD sebagai SD imbas. SD tersebut antara lain : 

SDN 2 Kadipaten sebagai SD inti, dan SD Ngadirejo dan SD Beji sebagai SD 

imbas. Alasan peneliti memilih SD tersebut ialah karena letak SD dekat 

dengan rumah peneliti, sehingga dalam pelaksanaan penelitian bisa lebih 

mudah dan efisien. 

B. Pengujian Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa angket, 

yaitu angket pemanfaatan jam belajar di luar sekolah dan pendampingan 

belajar orang tua. Sebelum digunakan sebagai alat uji, angket  tersebut harus 

diuji validitas dan reliabilitasnya agar diperoleh angket yang valid dan reliabel. 

Subyek uji coba instrumen penelitian adalah 14 siswa diluar sampel penelitian. 

Adapun uji validitas dan reliabilitas angket yang dilakukan adalah: 

1. Uji Validitas 

Uji validitas yang dilakukan adalah validitas internal, yaitu 

konsistensi masing-masing item dengan item keseluruhan, yaitu dengan 

cara mengkorelasikan masing-masing item dengan item keseluruhan 

menggunakan korelasi product moment. Kriteria uji validitas adalah, item 

dikatakan valid jika harga rhitung > rtabel atau nilai signifikansi < 0,05 dan 



item dikatakan tidak valid jika harga rhitung < rtabel atau nilai signifikansi > 

0,05. Berdasarkan Tabel IV.1 diketahui bahwa semua item dinyatakan 

valid karena memiliki nilai rhitung > rtabel dan nilai signifikansi < 0,05, 

sehingga semua item bernilai valid tersebut boleh dipakai sebagai 

instrumen pengumpulan data. 

Berdasarkan analisis data diketahui bahwa semua item dinyatakan 

valid karena memiliki nilai rhitung > rtabel dan nilai signifikansi < 0,05, 

sehingga semua item bernilai valid tersebut boleh dipakai sebagai 

instrumen pengumpulan data. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas angket dilakukan menggunakan rumus alpha. Hasil 

uji reliabilitas diperoleh nilai koefisien reliabilitas angket pemanfaatan jam 

belajar sebesar 0,946, dan angket pendampingan belajar orang tua sebesar 

0,920. Berdasarkan nilai koefisien reliabilitas tersebut dapat dikatakan 

bahwa angket pemanfaatan jam belajar di luar sekolah dan pendampingan 

belajar orang tua memiliki reliabilitas yang sangat tinggi.  

Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas, maka dapat simpulkan 

bahwa angket pemanfaatan jam belajar di luar sekolah dan pendampingan 

belajar orang tua sudah layak untuk digunakan sebagai instrumen 

penelitian. 

C. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data Pemanfaatan Jam Belajar Di Luar Sekolah 

Data pemanfaatan jam belajar di luar sekolah diperoleh dengan 

metode angket, yang terdiri dari 18 pertanyaan. Dari hasil analisis dan 

perhitungan diperoleh nilai tertinggi sebesar 67, nilai terendah sebesar 29, 

rata-rata sebesar 47,66, median sebesar 48, modus sebesar 46 dan standar 

deviasi sebesar 7,834 serta varian sebesar 61,368. 

2. Deskripsi Data Pendampingan Belajar Orang Tua 

Data pendampingan belajar orang tua diperoleh dengan teknik 

angket yang terdiri dari 20 pertanyaan. Dari hasil analisis dan perhitungan 

diperoleh nilai tertinggi sebesar 70, nilai terendah sebesar 30, rata-rata 



sebesar 53,41, median sebesar 53, modus sebesar 51 dan standar deviasi 

sebesar 8,859 serta varian sebesar 78,478. 

3. Deskripsi Data Hasil Belajar  

Data hasil belajar diperoleh dengan teknik dokumentasi. Dari hasil 

analisis dan perhitungan diperoleh nilai tertinggi sebesar 88, nilai terendah 

sebesar 36, rata-rata sebesar 68,11, median sebesar 68, modus sebesar 62 

dan standar deviasi sebesar 9,449 serta varian sebesar 89,289. 

D. Pengujian Persyaratan Penelitian 

1. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data dari 

sampel penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas dilakukan menggunakan teknik uji Lilliefors atau 

dalam program SPSS disebut juga dengan Kolmogorov-Smirnov. Kriteria 

dari uji normalitas adalah, bahwa data berdistribusi normal jika nilai Lhitung 

< Ltabel atau nilai  signifikansi > 0,05 

Dari hasil analisis diketahui harga Lhitung masing-masing variabel 

lebih kecil dari Ltabel dan nilai signifikansi > 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data sampel dari masing-masing variabel berdistribusi 

normal. 

2. Uji Linieritas 

Tujuan uji linearitas adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk 

hubungan antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat.  

Dari hasil analisis diketahui bahwa hasil uji linearitas diperoleh 

harga Fhitung masing-masing variabel yang diukur lebih kecil dari Ftabel dan 

nilai signifikansi > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan 

antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat dalam bentuk 

linear. 

 

 

 



E. Analisis Data 

1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis penelitian terlebih dahulu 

dilakukan analisis regresi linear berganda. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh persamaan regresi linear 

berganda sebagai berikut: Y = 54,713 + 0,361X1 + 0,425X2. 

Adapun interpretasi dari persamaan regresi linear berganda tersebut 

adalah:  

a. a = 54,713 menyatakan bahwa jika pemanfaatan jam belajar di luar 

sekolah dan pendampingan belajar orang tua tetap (tidak mengalami 

perubahan) maka nilai hasil belajar sebesar 54,713. 

b. b1 = 0,361, menyatakan bahwa jika pemanfaatan jam belajar di luar 

sekolah bertambah sebesar 1 poin, maka hasil belajar akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,361. Dengan asumsi tidak ada penambahan 

(konstan) nilai pendampingan belajar orang tua. 

c. b2 = 0,425, menyatakan bahwa jika penambahan pendampingan 

belajar orang tua sebesar 1 poin, maka hasil belajar akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,425. Dengan asumsi tidak ada penambahan 

(konstan) nilai pemanfaatan jam belajar di luar sekolah. 

4. Koefisien Determinasi 

Berdasarkan analisis data menggunakan alat bantu program SPSS 

15.0 diperoleh nilai kofisien determinasi (R
2
) sebesar 0,586. Arti dari 

koefisien ini adalah bahwa pengaruh yang diberikan oleh kombinasi 

variabel pemanfaatan jam belajar di luar sekolah dan pendampingan 

belajar orang tua dengan hasil belajar siswa kelas V SD Dabin I  

kecamatan Andong kabupaten Boyolali tahun ajaran 2011/ 2012 terhadap 

hasil belajar adalah sebesar 58,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain. 

5. Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif  

Sebelumnya dihitung nilai deviasi dari ∑x1y dan ∑x2y sebagai 

berikut: 



∑x1y = ∑X1Y – = 283048–  = 691,10 

∑x2y = ∑X2Y – = 317264 –  = 787,28 

Dari anaisis regresi diketahui: 

b1= 0,361  

b2 = 0,425 

JKreg= 583,952 

R
2
= 0,586 

Kemudian dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut : 

a. Sumbangan Relatif 

SR%X1 =   x 100% =  = 42,7% 

SR%X2 =   x 100% =  = 57, 3% 

b. Sumbangan Efektif 

SE%X1 = SR%X1 x R
2
 = 42,7% x 0,586 = 25,02% 

SE%X2 = SR%X2 x R
2
 = 57,3% x 0,586 = 33,58% 

Jadi total sumbangan efektif adalah sebesar 58,6% 

F. Pembahasan  

Pemanfaatan jam belajar di luar sekolah adalah suatu proses aktif di 

luar jam sekolah untuk menambah pengetahuan anak dalam mendukung jam 

belajar aktif di sekolah dan pencapaian hasil belajar. Bila siswa dapat 

memanfaatkan jam belajar di luar sekolah untuk belajar, menyelesaikan tugas-

tugas sekolah dengan baik akan dapat meningkatkan prestasi pendidikan bagi 

siswa, meningkatkan pengetahuan bagi warga, dan dapat pula meningkatkan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 

Berdasarkan data hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien 

arah regresi dari variabel pemanfaatan jam belajar di luar sekolah (b1) adalah 

sebesar 0,361 atau positif, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel 

pemanfaatan jam belajar di luar sekolah berpengaruh  terhadap hasil belajar 

siswa. Berdasarkan uji keberartian koefisien regesi linear ganda untuk variabel 



pemanfaatan jam belajar di luar sekolah (b1) diperoleh thitung > ttabel, yaitu 

2,896 > 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,003 dengan sumbangan 

relatif sebesar 42,7% dan sumbangan efektif 25,02%.  

Berdasarkan data hasil uji hipotesis kedua diketahui bahwa koefisien 

regresi dari variabel pendampingan belajar orang tua (b2) adalah sebesar 0,425 

atau bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pendampingan 

belajar orang tua siswa berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.  Berdasarkan 

uji t untuk variabel pendampingan belajar orang tua (b2) diperoleh thitung > 

ttabel, yaitu 3,912 > 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,001 dengan 

sumbangan relatif  sebesar 57,3% dan sumbangan efektif 33,58%. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik 

pendampingan belajar orang tua akan semakin tinggi hasil belajar siswa, 

demikian pula sebaliknya semakin rendah pendampingan belajar orang tua 

akan semakin rendah hasil belajar siswa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan jam belajar di luar 

sekolah dan pendampingan belajar orang tua berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari persamaan regresi linier sebagai 

berikut Y = 54,713 + 0,361X1 + 0,425X2 berdasarkan persamaan tersebut 

terlihat bahwa koefisien regresi dari masing-masing variabel independen 

bernilai positif, artinya variabel pemanfaatan jam belajar di luar sekolah dan 

pendampingan belajar orang tua secara bersama-sama berpengaruh positif 

terhadap hasil belajar siswa. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. “ Pemanfaatan jam belajar di luar sekolah berpengaruh terhadap Hasil 

Belajar Siswa Kelas V SD Dabin I Kecamatan Andong Kabupaten 

Boyolali Tahun Ajaran 2011/ 2012” dapat diterima. Hal ini berdasarkan 

analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 



2,896 > 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,003 dengan sumbangan 

efektif sebesar 25,02%. 

2. “ Pendampingan belajar orang tua berpengaruh terhadap Hasil Belajar 

Siswa Kelas V SD Dabin I Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun 

Ajaran 2011/ 2012” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi 

linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,912 > 2,000 dan 

nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,001 dengan sumbangan efektif sebesar 

33,58%. 

3. “Pemanfaatan jam belajar di luar sekolah dan pendampingan belajar orang 

tua berpengaruh terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V SD Dabin I 

Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2011/ 2012” dapat 

diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) 

diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 13,457 > 3,150 dan nilai signifikansi 

< 0,05, yaitu 0,000. 

4. Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,586 menunjukkan bahwa 

besarnya pengaruh pemanfaatan jam belajar di luar sekolah dan 

pendampingan belajar orang tua dengan Hasil Belajar Siswa adalah 

sebesar 58,6%, sedangkan 41,4% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

Diharapkan siswa lebih meningkatkan intensitas jam belajarnya di luar 

sekolah dengan cara membagi waktunya untuk bermain, belajar, menonton tv, 

dan istirahat. Namun hal tersebut tidak terlepas dari peran orang tua di rumah, 

sehingga diharapkan dengan adanya keteraturan waktu dapat lebih 

meningkatkan prestasi siswa di sekolah 

 

 



2. Bagi Guru 

Diharapkan guru dapat :  

1). Memberikan motivasi dan penghargaan kepada siswa di kelas 

untuk dapat memanfaatkan jam belajar siswa.  

2). Guru juga dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, 

sehingga diharapkan guru sebagai sumber belajar di sekolah dapat mendukung 

siswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya. 

3. Bagi peneliti yang akan datang 

Penelitian ini dapat dijadian sebagai acuan bagi peneliti lain yang akan 

melakukan penelitian yang sejenis, sehingga hasil penelitian dapat lebih 

lengkap dan akurat dibanding penelitian ini. 
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