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HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI BELAJAR DAN DUKUNGAN ORANG 

TUA DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA  

ABSTRAKSI 

 

Ratih Dewi Lestari 

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

Prestasi belajar merupakan indikator yang penting dalam mengukur 

keberhasilan proses belajar mengajar di dalam suatu lembaga pendidikan. Dengan 

mengetahui prestasi belajar siswa, dapat diketahui kedudukan siswa di dalam 

kelas apakah termasuk kelompok siswa pandai, sedang atau pun kurang. Prestasi 

belajar ini dinyatakan dalam bentuk angka, huruf maupun simbol pada tiap-tiap 

periode tertentu, misal tiap catur wulan atau semester, hasil prestasi belajar anak 

dinyatakan dalam buku raport. Meraih prestasi belajar sesuai dengan apa yang 

diharapkan bukanlah hal yang mudah, banyak hambatan, tantangan bahkan juga 

kegagalan yang harus dihadapi. Hal ini disebabkan proses belajar merupakan 

suatu yang kompleks dan banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar ada dua yaitu faktor internal salah satunya adalah 

motivasi belajar dan faktor eksternal salah satunya dukungan orang tua. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara motivasi belajar dan 

dukungan orang tua dengan prestasi belajar siswa. Hipotesis yang diajukan ada 

hubungan antara motivasi belajar dan dukungan orang tua dengan prestasi 

belajar siswa. 

Subjek penelitian adalah siswa kelas X-1, X-4 dan X-6 SMA Negeri 5 

Surakarta. Total subjek ada 96 orang. Penelitian ini menggunakan cluster random 

sampling dengan mengacak subjek secara cluster atau kelompok-kelompok yang 

akan dijadikan subjek penelitian. Pengumpulan data menggunakan skala motivasi 

belajar, skala dukungan orang tua dan dokumentasi prestasi belajar siswa pada 

tengah semester genap. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai korelasi (R) sebesar 0,223 

dan nilai p = 0,091(p>0,05). Hasil tersebut menunjukkan ada hubungan yang tidak 

signifikan antara motivasi belajar dan dukungan orang tua dengan prestasi belajar 

siswa. Sumbangan efektif variabel motivasi belajar dan dukungan orang tua 

dengan prestasi belajar siswa sebesar 0,5% ditunjukkan oleh koefisien determinan 

(R
2
) = 0,050. Hal ini berarti masih terdapat 95% variabel lain yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa diluar variabel motivasi belajar dan 

dukungan orang tua.   

 

Kata kunci : motivasi belajar, dukungan orang tua, prestasi belajar siswa 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan kunci 

utama pembangunan sebuah bangsa. Para 

ahli meyakini bahwa daya saing suatu 

bangsa sangat bergantung pada 

penyelenggaraan pendidikannya, yaitu 

pendidikan yang dapat mewujudkan 

sumber daya manusia yang berkualitas 

dan berprestasi. Untuk itulah kunci 

pembangunan sumber daya manusia 

adalah melalui penyelenggaraan 

pendidikan yang bermutu. Mutu 

pendidikan yang dimaksud menyangkut 

proses dan hasil belajar, yang diukur 

melalui indikator pencapaian skor 

prestasi akademik maupun non 

akademik.  

Dalam keseluruhan komponen 

pendidikan, proses pendidikan di sekolah 

berupa kegiatan belajar mengajar 

merupakan hal yang penting, karena 

berhasil tidaknya pencapaian tujuan 

pendidikan bergantung pada bagaimana 

proses belajar yang dialami oleh siswa 

sebagai peserta didik. Indikator yang 

penting dalam mengukur keberhasilan 

proses belajar mengajar di dalam suatu 

lembaga pendidikan yaitu prestasi 

belajar. Tirtonegoro (2001) 

mengemukakan bahwa prestasi belajar 

adalah penilaian hasil usaha kegiatan 

belajar yang dinyatakan dalam bentuk 

simbol, angka, huruf maupun kalimat 

yang dapat mencerminkan hasil yang 

sudah dicapai oleh setiap anak dalam 

periode tertentu. Dengan mengetahui 

prestasi belajar siswa, dapat diketahui 

kedudukan siswa di dalam kelas apakah 

termasuk kelompok siswa pandai, sedang 

atau pun kurang. Prestasi belajar ini 

dinyatakan dalam bentuk angka, huruf 

maupun simbol pada tiap-tiap periode 

tertentu, misal tiap catur wulan atau 

semester, hasil prestasi belajar anak 

dinyatakan dalam buku raport. 

Harapannya, semua siswa dapat 

meraih prestasi belajar yang baik atau 

dengan kata lain termasuk ke dalam 

kelompok siswa yang pandai, karena 

meraih prestasi belajar yang baik 

merupakan dambaan bagi setiap siswa 

yang sedang mengikuti proses 

pembelajaran di sekolah serta dambaan 

bagi orang tua maupun guru. Seseorang 

dapat dikatakan memiliki prestasi belajar 

yang baik menurut Syah (2009) apabila 

mampu menguasai ranah psikologis yang 

terdiri dari: 1) cipta/kognitif yaitu dapat 

menunjukkan, membandingkan dan 

menghubungkan mendefinisikan dengan 

lisan sendiri, menjelaskan dan 

mendefinisikan dengan lisan sendiri, 

memberikan contoh dan menggunakan 

secara tepat, menguraikan dan 

mengklasifikasikan atau memilah-milah, 

dapat menghubungkan materi-materi 

sehingga menjadi kesatuan baru, 

menyimpulkan serta mampu membuat 
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prinsip umum; 2) rasa/afektif yaitu dapat 

menunjukkan sikap menerima dan 

menolak, kesediaan berpartisipasi/ 

terlibat dan memanfaatkan, menganggap 

penting dan bermanfaat, menganggap 

indah dan harmonis serta mengagumi, 

mengakui dan meyakini, serta 

mengingkari), serta melembagakan atau 

meniadakan dan menjelmakan dalam 

pribadi dan perilaku sehari-hari); 3) 

karsa/psikomotorik yaitu dapat 

mengkoordinasikan gerak anggota tubuh, 

serta mampu melafalkan atau 

mengucapkan dan membuat mimik dan 

gerakan jasmani. 

Kristiyani (dalam harian 

Kompas, 9 Juli 2008) mengungkapkan 

bahwa ketika seorang anak mulai 

mengenyam pendidikan formal di 

sekolah, banyak hal yang menjadi 

sorotan. Salah satunya adalah bagaimana 

prestasi belajar anak di sekolah. Orang 

tua dan orang dewasa lain di sekitar anak 

seringkali memiliki harapan tertentu 

terhadap hal ini, sehingga masalah yang 

muncul dalam prestasi belajar dipandang 

sebagai masalah penting. 

Di Indonesia masalah prestasi 

belajar yang lazim terjadi adalah 

kegagalan di bidang akademik yang 

ditandai dengan kondisi tidak naik kelas. 

Anak dianggap belum mampu 

memahami apa yang diajarkan selama 

satu tahun, sehingga perlu mengulang 

dijenjang yang sama. Kriteria kenaikan 

menuju suatu jenjang pendidikan 

didasarkan pada ketuntasan dalam mata 

pelajaran. Beberapa sekolah 

mensyaratkan ketuntasan pada setiap 

mata pelajaran dalam setiap aspek 

(kognitif, afektif dan psikomotorik) dan 

beberapa memberikan batasan minimal 

ketidaktuntasan untuk dikatakan mampu 

naik ke tingkat di atasnya (Kristiyani, 

dalam harian Kompas, 9 Juli 2008).  

SMA Negeri 5 Surakarta 

merupakan salah satu lembaga 

pendidikan formal yang memiliki sumber 

daya manusia yang cukup baik. Hal ini 

ditunjukkan dari prestasi akademik yang 

yang pernah diraih, antara lain Juara III 

Lomba Cerpen tingkat SMA/Sederajat 

tahun 2007, Juara Harapan II Speech 

Contest SMA Kristen Kalam Kudus 

Sukoharjo tahun 2008, Juara II Lomba 

Kompetensi Presenter Bahasa Jawa 

SMA/SMK Wilayah Subo Suko Wono 

Sraten tahun 2008, Juara LKTI 

SMA/SMK Surakarta tahun 2010 serta 

lomba Juara 2 Bahasa Inggris Tingkat 

SMA/MA tahun 2011.    

Berdasarkan hasil survey 

dilapangan yang dilakukan oleh peneliti 

pada hari rabu, 25 April 2012 

menyatakan bahwa sekitar 23,6 % para 

siswa di SMA Negeri 5 Surakarta 

menunjukkan perilaku membolos tanpa 

memberikan keterangan yang jelas. 
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Selain perilaku di atas juga ada perilaku 

yang lain yang menunjukkan penurunan 

prestasi belajar siswa. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Bp. Wijayanto selaku 

bagian kurikulum diketahui siswa yang 

memiliki prestasi belajar yang tergolong 

tinggi sekitar 22 %, yang tergolong 

sedang sekitar 46 % dan yang tergolong 

rendah sekitar 31 %. Selain itu, beliau 

juga menjelaskan bahwa banyak 

ditemukan perilaku siswa seperti tidak 

membawa buku materi pedoman saat 

pelajaran berlangsung sehingga 

mengganggu proses penerimaan materi 

karena siswa tidak mampu menerima 

pelajaran yang diberikan oleh guru. 

Selain itu apabila ada siswa yang datang 

terlambat ke sekolah sehingga tidak 

boleh mengikuti mata pelajaran yang 

sedang berlangsung dan hanya 

diperbolehkan mengikuti mata pelajaran 

pada jam berikutnya, hal ini biasanya 

menimbulkan berbagai permasalahan 

antara lain, siswa mengalami 

ketertinggalan materi dan apabila ada 

ulangan mendadak siswa tidak akan 

memperoleh nilai memperoleh nilai 

sehingga mempengaruhi nilai akhir. 

Serta tidak jarang siswa mengikuti 

remidi hingga melebihi batas yang telah 

ditentukan oleh sekolah yaitu tiga kali 

namun belum mencapai batas minimal 

yang ditentukan dari pihak sekolah. Hal 

ini mengindikasikan bahwa siswa di 

SMA tersebut mengalami penurunan 

dalam prestasi belajar. 

Meraih prestasi belajar sesuai 

dengan apa yang diharapkan bukanlah 

hal yang mudah, banyak hambatan, 

tantangan bahkan juga kegagalan yang 

harus dihadapi. Hal ini disebabkan proses 

belajar merupakan suatu yang kompleks 

dan banyak faktor yang mempengaruhi. 

Faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar menurut Soeryabrata (1998) ada 

dua yaitu faktor internal atau faktor yang 

berasal dari dalam disi dan faktor 

eksternal atau faktor yang berasal dari 

luar diri. 

Salah satu faktor internal atau 

faktor yang berasal dari diri siswa yang 

dapat mempengaruhi prestasi belajar 

adalah motivasi (Soeryabrata, 1998). 

Pada pembahasan ini, yang dimaksud 

motivasi cenderung mengacu pada 

motivasi belajar. Sudjana (1995) 

mengemukakan bahwa keberhasilan 

proses belajar mengajar dapat dilihat 

dalam motivasi belajar yang ditunjukkan 

oleh siswa pada saat melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar. Hal ini dapat 

ditunjukkan dalam hal minat dan 

perhatian terhadap pelajaran, semangat 

siswa untuk melakukan tugas-tugas 

belajarnya, tanggung jawab siswa dalam 

hal mengerjakan tugas-tugas belajarnya, 

reaksi yang ditunjukkan siswa terhadap 

stimulus yang diberikan guru, serta rasa 
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senang dan puas dalam mengerjakan 

tugas yang diberikan. 

Slameto (2003) juga 

mengemukakan hal yang sama bahwa 

motivasi erat sekali hubungannya dengan 

tujuan yang akan dicapai dalam belajar, 

di dalam menentukan tujuan itu dapat 

disadari atau tidak, akan tetapi untuk 

mencapai tujuan itu perlu berbuat, 

sedangkan yang menjadi penyebab 

berbuat adalah motivasi belajar itu 

sendiri sebagai daya penggerak atau 

pendorong untuk melakukan perbuatan 

belajar supaya mendapat hasil belajar 

yang baik.     

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Kharomah (2009) 

menjelaskan bahwa motivasi belajar 

merupakan hal terpenting dalam 

meningkatkan daya tarik siswa dalam 

belajar, sebab dalam proses belajar 

mengajar siswa dan guru mempunyai 

peranan penting dalam membangkitkan 

motivasi dalam diri siswa agar semakin 

aktif belajar. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa semakin tinggi 

tingkat motivasi belajar semakin tinggi 

pula tingkat prestasi belajar siswa dan 

juga sebaliknya. 

Faktor eksternal yang 

mempengaruhi prestasi belajar menurut 

Soeryabrata (1998) salah satunya adalah 

faktor keluarga, yaitu dukungan orang 

tua dan suasana hubungan antar anggota 

keluarga. Dukungan dari orang tua 

merupakan salah satu pemacu semangat 

berprestasi bagi anak. Dukungan dalam 

hal ini bisa secara langsung berupa 

pujian maupun nasehat, atau secara tidak 

langsung misalnya dalam wujud 

kehidupan keluarga yang akrab dan 

harmonis. 

Sejalan dengan pendapat di atas, 

Slameto (2003) juga menjelaskan bahwa 

faktor keluarga sangat berperan aktif  

bagi siswa dan hal-hal yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan siswa dalam 

belajar yang diukur dengan prestasi 

belajar yang diraih antara lain: dukungan 

orang tua, cara orangtua mendidik, relasi 

antara anggota keluarga, keadaan 

keluarga, pengertian orang tua, keadaan 

ekonomi keluarga, latar belakang 

kebudayaan dan suasana rumah. 

Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan oleh Hidayati (2011) 

menjelaskan bahwa prestasi belajar pada 

hakekatnya  merupakan hasil yang telah 

dicapai seseorang setelah melakukan 

usaha belajar.  Pada umumnya semakin 

baik usaha belajar, maka akan semakin 

baik pula  prestasi yang akan dicapai. 

Dalam kenyataannnya prestasi belajar 

siswa yang satu  dengan yang lainnya 

tidaklah sama. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi  prestasi belajar adalah 

dukungan orangtua, baik dalam bentuk 

pemberian bimbingan belajar, pemberian 
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motivasi maupun penyediaan fasilitas 

belajar. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ada hubungan yang positif dan 

signifikan antara dukungan orang tua 

dengan prestasi belajar siswa, dimana 

semakin tinggi dukungan yang diberikan 

oleh orang tua maka semakin tinggi pula 

prestasi belajar yang dapat diraih oleh 

siswa, dan sebaliknya apabila semakin 

rendah dukungan orang tua yang 

diberikan maka semakin rendah pula 

prestasi belajar yang dicapai oleh siswa.        

Meningkatkan prestasi belajar 

membutuhkan dorongan dari dalam diri 

yaitu motivasi belajar dan dari luar diri 

yaitu dukungan orang tua, karena hal 

tersebut memiliki pengaruh yang cukup 

besar. Dari uraian tersebut peneliti 

menentukan rumusan masalah: “Apakah 

ada hubungan antara motivasi belajar dan 

dukungan orangtua dengan prestasi 

belajar siswa SMA N 5 Surakarta?”. 

Oleh karena itu peneliti bermaksud 

mengadakan penelitian dengan judul 

“Hubungan Antara Motivasi Belajar dan 

Dukungan Orang Tua dengan Prestasi 

Belajar Siswa”. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan variabel 

bebas motivasi belajar dan dukungan 

orang tua serta variabel tergantung 

prestasi belajar siswa. 

 Data pada penelitian ini 

diperoleh melalui dua cara. Pengumpulan 

data untuk motivasi belajar 

menggunakan skala yang disusun oleh 

Pamungkas (2010) yang kemudian 

dimodifikasi oleh peneliti dan 

pengumpulan data untuk dukungan orang 

tua menggunakan skala yang disusun 

oleh Hidayati (2010) dan Pamungkas 

(2010). Sedangkan prestasi belajar siswa 

diperoleh dari nilai rapor siswa SMA 

Negeri 5 Surakarta yaitu nilai yang 

diperoleh pada semester pertama.  

 Berdasarkan keberadaan dua 

variabel bebas dan satu variabel 

tergantung, maka metode analisis data 

yang akan digunakan adalah analisis 

regresi ganda. 

Analisis regresi ganda adalah 

alat untuk meramalkan nilai pengaruh 

dua variabel bebas atau lebih terhadap 

satu variabel terikat untuk membuktikan 

ada tidaknya hubungan fungsional atau 

hubungan kausal antara dua atau lebih 

variabel bebas terhadap suatu variabel 

tergantung (Somantri, 2006). Metode 

analisis regresi ganda ini akan diolah  

dengan menggunakan SPS (Seri Program 

Statistik) versi 2005-BL dari Sutrisno 

Hadi dan Yuni Pamardiningsih, 

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 

Indonesia, versi IBM/IM : Hak cipta © 

2005, dilindungi Undang-Undang.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis data 

dapat diketahui bahwa ada hubungan 

yang tidak signifikan antara motivasi 

belajar dan dukungan orang tua dengan 

prestasi belajar siswa, yang ditunjukan 

dengan nilai korelasi (R) = 0,233 dengan 

p = 0,091 (p > 0,05).  

Berdasarkan hasil interkorelasi 

dapat diketahui bahwa ada hubungan 

positif yang signifikan antara motivasi 

belajar dengan prestasi belajar siswa, hal 

ini dapat dilihat dari nilai korelasi parsial 

(rpar-xy) sebesar 0,223 pada taraf 

signifikansi 5% dengan nilai p = 0,014 

(p<0,05). Artinya semakin tinggi 

motivasi belajar maka semakin tinggi 

pula prestasi belajar yang dicapai, dan 

sebaliknya semakin rendah motivasi 

belajar maka semakin rendah pula 

prestasi belajar yang dapat dicapai.  

Berdasarkan hasil interkorelasi 

dapat diketahui bahwa ada hubungan 

yang tidak signifikan antara dukungan 

orang tua dengan prestasi belajar siswa, 

hal ini dapat dilihat dari nilai korelasi 

parsial (rpar-xy) sebesar -0,069 pada 

taraf signifikansi 5% dengan nilai 

p=0,255 (p>0,05).  

Tidak signifikannya suatu hasil 

penelitian atau ditolaknya hipotesis 

penelitian disebabkan oleh memang 

antara variabel bebas dengan variabel 

tergantung tidak terdapat perbedaan atau 

korelasi yang signifikan atau bisa juga 

disebabkan antara variabel bebas dengan 

variabel tergantung sebenarnya terdapat 

perbedaan atau korelasi yang signifikan, 

akan tetapi karena jumlah kasus yang 

diselidiki tidak cukup banyak, maka 

korelasi itu tidak dapat ditemukan dalam 

perhitungan (Hadi, 1994). 

Peneliti dalam pengambilan data 

menggunakan try out terpakai karena 

waktu yang dibutuhkan dalam 

mengumpulkan data relatif singkat 

sehingga tidak mengganggu jalannya 

proses belajar mengajar siswa dan tidak 

menganggu persiapan anak menghadapi 

ujian akhir semester, serta saran dari 

instansi yang bersangkutan untuk 

melaksanakan pengambilan data 

sebanyak satu kali. Namun penggunaan 

try out terpakai ini memiliki kelemahan 

yaitu apabila ada banyak aitem atau butir 

yang gugur sehingga aitem yang valid 

terlalu sedikit, peneliti tidak mempunyai 

kesempatan untuk melakukan revisi pada 

skala atau instrumennya. Pada uji coba 

terpakai, hasil uji coba dari aitem-aitem 

yang sahih langsung digunakan untuk 

menguji hipotesis. Sehingga peneliti 

tidak memiliki kesempatan untuk 

mengulang penelitian apabila hipotesis 

ditolak. 

Pada pengambilan data 

menggunakan skala motivasi belajar, 

pemilihan kata yang digunakan untuk 
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mengungkap aspek-aspek motivasi 

belajar dinilai terlalu mengarahkan pada 

jawaban-jawaban yang normatif. 

Sehingga pada saat memilih jawaban, 

subjek penelitian lebih memilih jawaban 

yang sesuai dengan norma supaya dapat 

dinilai baik. Jadi, jawaban yang 

diberikan oleh subjek penelitian dinilai 

kurang sesuai dengan keadaan subjek 

yang sebenarnya. Hal tersebut 

memungkinkan mengakibatkan tidak 

signifikannya hipotesis. 

Penyebab lain hipotesis ditolak 

adalah dalam pengambilan data 

dukungan orang tua, peneliti 

menggabungkan dua skala dari dua 

sumber yang berbeda. Hal ini 

memungkinkan pernyataan-pernyataan 

yang disajikan kepada subjek penelitian 

merupakan pernyataan yang hampir sama 

atau bahkan sama, sehingga 

kemungkinan subjek merasa jenuh atau 

bosan dengan aitem yang diulang-ulang 

sehingga menyebabkan jawaban yang 

diberikan tidak sesuai dengan yang 

diharapkan yang mengakibatkan 

hipotesis ditolak. 

Pada saat pengambilan data 

motivasi belajar dan dukungan orang tua, 

peneliti menggunakan skala motivasi 

belajar dan skala dukungan orang tua 

dengan jumlah aitem pada masing-

masing skala berjumlah 60 aitem, berarti 

dalam satu waktu subjek penelitian 

mengisi 120 aitem pernyataan. Hal ini 

memungkinkan subjek penelitian 

memilih jawaban yang tidak sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya, karena 

subjek merasa lelah untuk memahami 

satu per satu dari aitem pernyataan yang 

berjmlah 120. Sehingga memungkinkan 

tidak signifikannya hipotesis. 

Pada saat pelaksanaan penelitian, 

penulis hanya mengawasi satu kelas dari 

tiga kelas yang digunakan, karena dua 

kelas yang lain masing-masing diawasi 

oleh guru BK serta teman penulis. 

Selama pengisian angket berlangsung, 

tidak sedikit siswa yang meniru jawaban 

dari teman, mengisi angket dengan 

terburu-buru yang memungkinkan siswa 

kurang memahami pernyataan dan 

memilih pilihan jawaban yang kurang 

sesuai dengan keadaan siswa yang 

sesungguhnya yang memungkinkan tidak 

diterimanya hipotesis. Selain itu, 

kurangnya pengontrolan terhadap 

variabel luar yang memungkinkan dapat 

mempengaruhi prestasi belajar seperti 

kurikulum sekolah, metode mengajar, 

sarana dan prasarana sekolah, sosial 

ekonomi keluarga, pendidikan orang tua, 

pola asuh orang tua serta lingkungan atau 

masyarakat yang memungkinkan 

ditolaknya hipotesis. 

Sumbangan efektif variabel 

motivasi belajar dan dukungan orang tua 

sebesar 5% terhadap variabel prestasi 
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belajar siswa yang ditunjukkan oleh nilai 

koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,050. 

Kontribusi sumbangan efektif varibel 

motivasi belajar sebesar 4,5% terhadap 

variabel prestasi belajar siswa yang 

ditunjukkan dengan nilai koefisien 

determinasi (R
2
) sebesar 0,045, 

sedangkan kontribusi sumbangan efektif 

variabel dukungan orang tua sebesar 

0,5% terhadap variabel prestasi belajar 

siswa yang ditunjukkan dengan nilai 

koefien determinasi sebesar 0,005%. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa motivasi 

belajar sebagai faktor internal siswa yang 

memberikan sumbangan efektif lebih 

besar terhadap prestasi belajar 

dibandingkan dengan dukungan orang 

tua sebagai faktor eksternal siswa, 

artinya motivasi belajar lebih 

mempengaruhi siswa dalam mencapai 

prestasi belajar daripada dukungan orang 

tua. Dalam perspektif psikologi kognitif, 

faktor internal siswa lebih banyak 

memberikan kontribusi terhadap hasil 

belajar, karena kondisi internal siswa 

lebih murni dan langgeng serta tidak 

bergantung pada pengaruh dari luar 

siswa (Syah, 2009). 

Dengan demikian, masih ada 

95% faktor yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar siswa. Hal ini disebabkan 

proses belajar merupakan suatu yang 

kompleks dan banyak faktor yang 

mempengaruhi. Faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar menurut 

Soeryabrata (1998) ada dua yaitu faktor 

internal atau faktor yang berasal dari 

dalam disi dan faktor eksternal atau 

faktor yang berasal dari luar diri. Faktor 

internal yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar selain motivasi belajar, 

antara lain: faktor fisiologis, faktor 

psikologis yaitu intelegensi, minat, 

perilaku dan sikap. Sedangkan faktor 

eksternal yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar siswa selain dukungan 

orang tua adalah sosial ekonomi 

keluarga, pendidikan orang tua, sarana 

dan prasarana yang tersedia di sekolah 

yang menunjang jalannya proses belajar 

mengajar, kurikulum dan metode 

mengajar, sosial budaya dan partisipasi 

terhadap pendidikan.  

Rerata Empirik (RE) pada variabel 

motivasi belajar sebesar 111,950 dan 

Rerata Hipotetik (RH) sebesar 92,5, 

sehingga Rerata Empirik (RE) lebih 

besar daripada Rerata Hipotetik (RH). 

Hal ini berarti bahwa siswa mempunyai 

motivasi belajar positif sehingga 

memiliki tingkat motivasi belajar yang 

tinggi. Prosentase hasil penelitian siswa 

yang memiliki motivasi belajar yang 

tergolong sangat rendah sebesar 0%, 

siswa yang tergolong rendah sebesar 

1,04%, siswa yang tergolong sedang 

sebesar 19,79%, siswa yang tergolong 

tinggi sebesar 65,63% dan siswa yang 



9 
  

tergolong tinggi sebesar 13,54%. Secara 

keseluruhan motivasi belajar siswa 

tergolong tinggi dilihat dari Rerata 

Empirik (RE) dalam distribusi normal 

yang tergolong tinggi. 

Rerata Empirik (RE) pada variabel 

dukungan orang tua sebesar 163,125 dan 

Rerata Hipotetik (RH) sebesar 137,5, 

sehingga Rerata Empirik (RE) lebih 

besar daripada Rerata Hipotetik (RH). 

Hal ini berarti bahwa siswa mempunyai 

dukungan orang tua positif sehingga 

memiliki tingkat dukungan orang tua 

yang tinggi. Prosentase hasil penelitian 

siswa yang memiliki dukungan orang tua 

yang tergolong sangat rendah sebesar 

0%, siswa yang tergolong rendah sebesar 

1,04%, siswa yang tergolong sedang 

sebesar 25%, siswa yang tergolong tinggi 

sebesar 60,42% dan siswa yang 

tergolong tinggi sebesar 13,54%. Secara 

keseluruhan dukungan orang tua 

tergolong tinggi dilihat dari Rerata 

Empirik (RE) dalam distribusi normal 

yang tergolong tinggi.    

Rerata Empirik (RE) pada variabel 

prestasi belajar siswa sebesar 50,008 dan 

Rerata Hipotetik (RH) sebesar 50,25, 

sehingga Rerata Empirik (RE) lebih kecil 

daripada Rerata Hipotetik (RH). Hal ini 

berarti bahwa siswa mempunyai prestasi 

belajar siswa positif sehingga memiliki 

tingkat prestasi belajar yang sedang. 

Prosentase hasil penelitian siswa yang 

memiliki prestasi belajar yang tergolong 

sangat rendah sebesar 3,13%, siswa yang 

tergolong rendah sebesar 23,96%, siswa 

yang tergolong sedang sebesar 48,96%, 

siswa yang tergolong tinggi sebesar 

19,79% dan siswa yang tergolong tinggi 

sebesar 4,17%. Secara keseluruhan 

prestasi belajar siswa tergolong sedang 

dilihat dari Rerata Empirik (RE) dalam 

distribusi normal yang tergolong sedang. 

Menurut hasil analisis data, dapat 

dilihat sumbangan efektif yang dapat 

diberikan oleh variabel motivasi belajar 

dan dukungan orang tua dengan variabel 

prestasi belajar sebesar 5%. Kontribusi 

sumbangan efektif variabel motivasi 

belajar sebesar 4,5% terhadap variabel 

prestasi belajar, sedangkan kontribusi 

sumbangan efektif variabel dukungan 

orang tua terhadap prestasi belajar 

sebesar 0,5%. Hal ini berarti masih 

terdapat 95% variabel lain yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa 

diluar variabel motivasi belajar dan 

dukungan orang tua, misalnya 

inteligensi, bakat, minat, kurikulum 

sekolah, metode mengajar, sarana dan 

prasarana sekolah, sosial ekonomi 

keluarga, pendidikan orang tua, pola 

asuh orang tua serta lingkungan atau 

masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian di 

atas diketahui bahwa ada hubungan yang 

tidak signifikan antara motivasi belajar 
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dan dukungan orang tua dengan prestasi 

belajar siswa. Sumbangan efektif 

variabel motivasi belajar dan dukungan 

orang tua dengan prestasi belajar siswa 

sebesar 5%. Hal ini berarti masih ada 

95% faktor lain yang dapat 

mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

Kelemahan pada penelitian ini 

dapat dilihat dari segi alat ukur, yaitu 

diperlukan pengembangan dengan 

mengaitkan antara faktor motivasi belajar 

dengan faktor dukungan orang tua, serta 

perlu diperbaiki dalam penyusunan 

kalimat supaya dapat dipahami oleh 

subyek penelitian, dalam penyajian alat 

ukur  perlu diperhatikan pula  kondisi 

subyek pada saat mengisi, karena di 

dalam proses belajar mengajar subyek 

masih melakukan beberapa kegiatan 

belajar di sekolah.  

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil analisis data 

dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:   

1. Ada hubungan yang tidak signifikan 

antara motivasi belajar dan dukungan 

orang tua dengan prestasi belajar 

siswa yang ditunjukkan oleh nilai 

koefisien korelasi R sebesar 0,233 

dan nilai p=0,091 (p>0,05). 

2. Ada hubungan positif yang 

signifikan antara motivasi belajar 

dengan presatsi belajar siswa yang 

ditunjukkan oleh nilai korelasi 

parsial (rpar-xy) sebesar 0,223 

dengan nilai p=0,014 (p<0,05) yang 

berarti semakin tinggi motivasi 

belajar maka semakin tinggi pula 

prestasi belajar yang dapat diraih. 

Begitu pula sebaliknya, semakin 

rendah motivasi belajar maka akan 

semakin rendah pula prestasi belajar 

yang dapat dicapai.  

3. Ada hubungan yang tidak signifikan 

antara dukungan orang tua dengan 

prestasi belajar siswa yang 

ditunjukkan oleh nilai korelasi 

parsial (rpar-xy) sebesar -0,069 

dengan nilai p=0,255 (p>0,05). 

4. Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui tingkat motivasi belajar 

siswa, sebesar 1,04% subyek yang 

tergolong rendah, 19,79% subyek 

yang tergolong sedang, 65,63% 

subyek yang tergolong tinggi dan 

13,54% subyek yang tergolong 

sangat tinggi. Secara keseluruhan 

motivasi belajar siswa tergolong 

tinggi, hal ini ditunjukkan oleh rerata 

empirik sebesar 111,950 yang 

terletak pada kategori tinggi. 

5. Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui tingkat dukungan orang 

tua, sebesar 1,04% subyek yang 

tergolong rendah, 25% subyek yang 

tergolong sedang, 60,42% subyek 

yang tergolong tinggi dan 13,54% 

subyek yang tergolong sangat tinggi. 
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Secara keseluruhan dukungan orang 

tua tergolong tinggi, hal ini 

ditunjukkan oleh rerata empirik 

sebesar 163,125 yang terletak pada 

kategori tinggi. 

6. Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui tingkat prestasi belajar 

siswa, sebesar 3,13% subyek yang 

tergolong sangat rendah, 23,96% 

subyek yang tergolong rendah, 

48,96% subyek yang tergolong 

sedang, 19,79% subyek yang 

tergolong tinggi dan 4,17% subyek 

yang tergolong sangat tinggi. Secara 

keseluruhan prestasi belajar siswa 

tergolong sedang, hal ini ditunjukkan 

oleh rerata empirik sebesar 50,008 

yang terletak pada kategori tinggi. 

7. Sumbangan efektif motivasi belajar 

dan dukungan orang tua terhadap 

prestasi belajar ditunjukkan oleh 

nilai koefisien determinasi (R
2
) 

sebesar 0,050. Hal ini menunjukkan 

bahwa peranan motivasi belajar dan 

dukungan orang tua dengan prestasi 

belajar sebesar 5%, sehingga masih 

terdapat 95% faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa 

di luar variabel motivasi belajar dan 

dukungan orang tua seperti faktor 

jasmani yaitu kesehatan dan cacat 

tubuh, faktor psikologis yaitu 

inteligensi, bakat, minat dan 

perhatian, kematangan, kesiapan, 

faktor kelelahan, faktor sekolah serta 

lingkungan masyarakat. 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh maka penulis mengajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi kepala sekolah SMA Negeri 5 

Surakarta, diharapkan kepala sekolah 

dapat meningkatkan motivasi belajar 

dan dukungan orang tua pada siswa 

dengan cara menjalin komunikasi 

lebih dekat dengan siswa dan para 

orang tua, untuk dapat mengetahui 

permasalahan apa saja yang sedang 

dihadapi yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar siswa di kelas. Selain 

itu, juga dapat dilakukan pemberian 

penghargaan kepada siswa siswi 

yang berprestasi supaya dapat 

memacu semangat siswa lain dalam 

meraih prestasi. 

2. Bagi guru SMA Negeri 5 Surakarta, 

untuk meningkatkan prestasi belajar 

siswa diharapkan guru dapat 

memahami permasalahan yang 

dihadapi oleh siswa di dalam proses 

belajar mengajar, supaya dapat 

diberikan solusi yang tepat atas 

permasalahan yang sedang dihadapi. 

Selain itu, diharapkan guru juga 

dapat memberikan motivasi kepada 

para siswa yaitu dengan memberikan 

poin tambahan kepada siswa yang 

rajin mengerjakan tugas sekolah, 



12 
  

siswa yang aktif di kelas dan 

pemberian penghargaan pada siswa 

yang berprestasi, serta pemberian 

hukuman atau sanksi pada siswa 

yang tidak mengerjakan tugas 

sekolah. 

3. Bagi siswa SMA Negeri 5 Surakarta, 

diharapkan siswa dapat 

meningkatkan dan mempertahankan 

prestasi yang tergolong tinggi 

dengan menjalin hubungan yang baik 

dengan guru, orang tua dan 

lingkungan, serta meningkatkan 

kesadaran untuk belajar dengan 

sarana dan prasarana yang telah 

disediakan oleh orang tua dan juga 

sekolah dalam menunjang proses 

belajar mengajar.   

4. Bagi orang tua siswa SMA Negeri 5 

Surakarta, berdasar hasil penelitian 

diketahui bahwa dukungan orang tua 

berada dalam kategori tinggi, namun 

pengaruhnya sangat sedikit terhadap 

prestasi belajar siswa. Meskipun 

demikian, bagi orang tua siswa 

diharapkan dapat memberikan 

dukungannya yaitu berupa 

pemberian perhatian, fasilitas dan 

sarana dan prasarana yang 

mendukung prestasi belajar anak. 

5. Bagi ilmuwan psikologi, diharapkan 

penelitian ini dapat memberikan 

informasi yang berkaitan dengan 

prestasi belajar siswa dan dapat 

memberikan solusi terhadap 

permasalahan yang dihadapi dalam 

pencapaian prestasi belajar yang 

baik. Hal ini dapat dilakukan melalui 

kerjasama antara ilmuwan dengan 

pihak-pihak yang terkait yang 

menangani masalah siswa, seperti 

kepala sekolah, wali kelas, guru mata 

pelajaran, guru BK serta orang tua 

murid. 

6. Bagi peneliti selanjutnya, yang akan 

melakukan penelitian dengan tema 

sejenis diharapkan memperhatikan 

kelemahan dalam penelitian ini 

dengan cara memodifikasi alat ukur 

penelitian, memperluas ruang 

lingkup penelitian, 

mempertimbangkan kondisi subyek, 

memperluas sampel yang digunakan 

serta menambahkan variabel lain 

yang belum disertakan dalam 

penelitian ini. 
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