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ABSTRAK 
 

PENGARUH PERHATIAN ORANG TUA DAN LINGKUNGAN BELAJAR 
TERHADAP KEDISIPLINAN BELAJAR PADA SISWA KELAS VIII 

SEKOLAH MENENGAH  PERTAMA NEGERI 1 MOJOSONGO  
TAHUN AJARAN 2013/2014 

  
Arif Budiyanto, A210100135. Program Studi Pendidikan Akuntansi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
  
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh 
perhatian orang tua terhadap kedisiplinan belajar siswa, 2) Pengaruh lingkungan 
belajar terhadap kedisiplinan belajar siswa, 3) Pengaruh perhatian orang tua dan 
lingkungan belajar secara bersama-sama terhadap kedisiplinan belajar siswa. 
 Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif asosiatif yang 
kesimpulannya diperoleh berdasarkan pada hasil analisis statistik. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 
1 Mojosongo tahun ajaran 2013/2014.yang berjumlah 180 siswa dengan sampel 
120 siswa yang diambil dengan teknik simple random sampling. Data yang 
diperlukan diperoleh melalui metode angket. Sebelumnya angket telah diuji 
cobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R2, sumbangan 
relatif dan sumbangan efektif. 
 Hasil analisis regresi diperoleh persamaan: Y = 10,693 + 0,417X1 + 
0,336X2 yang artinya kedisiplinan belajar dipengaruhi oleh perhatian orang tua 
dan lingkungan belajar siswa. Kesimpulan yang diperoleh adalah: 1) Ada 
pengaruh positif perhatian orang tua terhadap kedisiplinan belajar pada siswa 
kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mojosongo tahun ajaran 
2013/2014. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel, yaitu 5,408 > 1,980 (α=5%) 
dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 2) Ada pengaruh lingkungan belajar 
terhadap kedisiplinan belajar pada siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 1 Mojosongo tahun ajaran 2013/2014. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > 
ttabel 4,055 > 1,980 (α=5%) dan nilai signifikansi <0,05 yaitu 0,000. Berdasarkan 
hasil uji F diperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 48,622 > 3,074 pada taraf signifikansi 5%. 
4) Variabel X1 memberikan sumbangan relatif sebesar 59,3% dan sumbangan 
efektif sebesar 27%, Variabel X2 memberikan sumbangan relatif sebesar 40,7% 
dan sumbangan efektif sebesar 18,4%. 5) Hasil perhitungan R2 diperoleh 0,454, 
berarti 45,4% kedisplinan belajar siswa dipengaruhi oleh perhatian orang tua dan 
lingkungan belajar, sisanya sebesar  54,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak tidak diteliei oleh peneliti. 
Kata /Kunci: Perhatian, Lingkungan, Kedisiplinan.     
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PENDAHULUAN 

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam memajukan bangsa 

dan negara. Pendidikan bertujuan untuk menumbuh kembangkan potensi 

pada diri siswa agar dapat memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, 

pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia serta kreatif dan inovatif 

sehingga berguna bagi nusa bangsa dan agama. Sehingga bidang pendidikan 

perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pihak yang bersangkutan mulai 

dari pemerintah dan masyarakat pada umumnya.Di dalam Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2003 tentang tujuan Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 yang 

berbunyi:  

Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertaqwa kepada Tuhan  Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, keratif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis 
serta bertanggung jawab. 
 

Upaya yang harus diperhatikan dalam mensukseskan pembelajaran 

agar tercapai pretasi belajar yang baik  adalah dengan mendisiplinkan peserta 

didik. Menurut Djamarah (2006:12) “Disiplin adalah suatu tata tertib yang 

dapat mengatur tatanan kehidupan pribadi dan kelompok”. Sedangkan 

menurut Soegeng Pridjodarminto (dalam Tu’u,2004:31) “Disiplin adalah 

suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk dari serangkaian perilaku yang 

menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, atau keterkaitan 

terhadap sesuatu peraturan tata tertib. Karena dengan cara mendisiplinkan 

siswa dalam belajar maka proses belajar disekolah akan berjalan dengan baik 

dan lebih kondusif. Proses belajar yang baik itu memudahkan siswa dalam 

memahami materi pelajaran yang diajarkan.  

Kenyataan yang terjadi dapat dilihat bahwa ada beberapa siswa yang 

berangkat ke sekolah dengan membawa sepeda motor padahal aturan 

disekolahan siswa tidak diperbolehkan membawa sepeda motor, ketika jam 

kosong para siswa lebih suka bercerita atau ngobrol dengan teman dari pada 
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belajar atau mengerjakan tugas, buku LKS yang seharusnya sebagai pelatihan 

dalam mengerjakan soal-soal dirumah, Malah banyak yang mengerjakan 

disekolah dengan meminjam dari teman yang lain. 

Perhatian orang tua merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kedisiplinan belajar. Menurut Ngalim Purwanto dalam 

(http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/20/jtptiain-gdl-s1-2005-

emiliasofa-984-BAB2_310-1.pdf) “Perhatian orang tua adalah perhatian yang 

didasarkan rasa kasih sayang terhadap anak-anaknya, dan diterimanya dari 

kodrat. Oleh karena itu kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya 

hendaklah kasih sayang yang sejati pula”. Perhatian orang tua sebagai upaya 

untuk memberikan anggapan kepada anaknya bahwasanya orang tua mereka 

memperhatikan dan peduli terhadap apa yang mereka lakukan serta 

menunjukan kasih sayang orang tua kepada anak. 

Lingkungan belajar juga berperan penting dalam membentuk 

kedisiplinan belajar siswa. Karena lingkungan dapat mempengaruhi manusia 

dalam semua aspek kehidupan. Demikian pula dalam belajar, lingkungan 

mempunyai peranan yang penting dalam mendukung proses belajar mengajar, 

karena dalam proses belajar itu diperlukan lingkungan belajar yang baik, 

mulai dari lingkungan keluarga yang baik, dan lingkungan pergaulan yang 

baik. Dengan lingkungan belajar yang baik akan memunculkan sikap disiplin 

pada diri siswa dalam belajar. 

Bedasarkan pada pemikiran tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ PENGARUH PERHATIAN ORANG 

TUA DAN LINGKUNGAN BELAJAR TERHADAP KEDISIPLINAN 

BELAJAR SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 1 MOJOSONGO TAHUN 

PELAJARAN 2013/2014”. 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh perhatian 

orang tua terhadap kedisiplinan belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Mojosongo tahun ajaran 2013/2014, 2) Untuk mengetahui pengaruh 

lingkungan belajar terhadap kedisiplinan belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 

1 Mojosongo tahun ajaran 2013/2014, 3) Untuk mengetahui pengaruh 
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perhatian orang tua dan lingkungan belajar secara bersama-sama terhadap 

kedisiplinan belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Mojosongo tahun ajaran 

2013/2014. 

LANDASAN TEORI 

Pengertian Kedisiplinan 

Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang 

dipercaya termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung 

jawabnya. Menurut Djamarah (2006:12) “Disiplin adalah suatu tata tertib 

yang dapat mengatur tatanan kehidupan pribadi dan kelompok”. Sedangkan 

menurut Harmini dkk (2009:13) “Disiplin adalah ketaatan pada norma atau 

kaidah-kaidah yang berlaku dan diyakini bersama”. Disiplin mendorong 

terbentuknya pribadi yang tertib dalam melaksanakan tugas dan kewajiban 

yang menjadi tanggung jawabnya. 

Menurut Ekosiswoyo dan Rachman (2000) “Kedisiplinan adalah 

sekumpulan tingkah laku individu maupun masyarakat yang mencerminkan 

rasa kataatan, kepatuhan, yang didukung oleh kesadaran untuk menunaikan 

tugas dan kewajiban dalam rangka pencapaian tujaan. 

Perhatian Orang Tua 

Menurut Walgito (2004-90) ”Perhatian merupakan pemusatan atau 

konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukan kepada suatu atau 

sekumpulan obyek:. Perhatian adalah keaktifan peningkatan kesadaran 

seluruh fungsi jiwa yang dikerahkan dalam pemusatannya kepada barang 

sesuatu, baik yang didalam maupun yang ada diluar. Menurut Hibana 

(2002:104) indikator dari perhatian orang tua adalah memberikan kasih 

sayang, memfasilitasi anak, memberikan bimbingan, mendewasakan anak. 

Lingkungan Belajar 

Menurut Hamalik, (2004: 195) “Lingkungan adalah segala sesuatu 

yang yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu 
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kepada individu”.  Lingkungan adalah segala sesuatu yang disekeliling 

manusia yang dapat mempengaruhi tingkah laku secara langsung maupun 

tidak langsung. Supardi (2003:2) menyatakan “Lingkungan adalah jumlah 

semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada di dalam ruang 

yang kita tempati”. Kehidupan manusia selalu berhubungan dengan 

lingkungan yang didalamnya diperlukan suatu interaksi antara sesama 

manusia.  

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif. Penelitian ini dilakukan di 

SMP Negeri 1 Mojosongo kabupaten Boyolali. Penelitian ini dilakukan pada 

mulai bulan April 2014 sampai bulan Mei 2014. Populasi dalam penelitian ini 

adalah semua siswa kelas VIII yang berjumlah 180 siswa. Penelitian ini 

mengambil sampel berjumlah 119 siswa. Variabel dalam penelitian ini terdiri 

dari variabel terikat, yaitu Kedisiplinan belajar (Y), dan variabel bebas, yaitu 

Perhatian orang tua (X1), dan Lingkungan belajar (X2). Teknik pengambilan 

sampel ini dengan menggunakan teknik simple random sampling. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik angket. 

Instrumen penelitian berupa item-item pertanyaan dalam bentuk angket 

yang sebelumnya sudah diuji cobakan pada subjek uji coba yang berjumlah 

20 siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Mojosongo tahun ajaran 2013/2014. 

Teknik ini digunakan untuk menguji instrumen menggunakan uji validitas 

dan uji reliabilitas untuk mengetahui tingkat kevalidan dan keandalan 

(reliabel) angket. Metode yang digunakan dalam uji validitas yaitu Korelasi 

Bivariate Pearson (Product Moment Pearson Correlation). Sedangkan dalam 

uji reliabilitas itu menggunakan metode Alpha Cronbach`s. Setelah itu, 

dilakukan uji prasyarat analisis dengan uji normalitas dan uji linieritas. Jika 

kriteria pada uji prasyarat analisis sudah terpenuhi maka dilanjutkan dengan 

analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. 

Selanjutnya dilakukan uji t, uji F, koefisien determinasi, sumbangan relatif 

(SR) dan sumbangan efektif (SE). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum angket diberikan kepada sampel, angket tersebut 

ditryoutkan/diujicobakan terlebih dahulu kepada 20 siswa di luar sampel. 

Item angket dinyatakan valid jika r xy > r tabel pada taraf signifikansi (α) = 5% 

yaitu 0,444 dan sebaliknya. Dari uji validitas angket kedisiplinan belajar 

siswa (15 soal), angket perhatian orang tua (15 soal), dan angket lingkungan 

belajar (15 soal) semua item soal dinyatakan valid. 

Angket dikatakan reliabel jika r hitung > r tabel dan nilai r positif. Hasil 

uji reliabilitas angket kedisiplinan belajar (Y), angket perhatian orang tua 

(X1), dan  lingkungan belajar (X2)  memperoleh koefisien reliabilitas (r11) 

masing-masing sebesar 0,881, 0,865 dan 0,888. nilai (r11) dari masing-masing 

variabel lebih besar dari rtabel pada taraf signifikansi (α) = 5% yaitu sebesar 

0,444 sehingga seluruh angket dinyatakan reliabel dan layak digunakan 

sebagai instrumen penelitian. 

Berdasarkan hasil uji prasyarat analisis pertama yaitu uji normalitas 

yang berguna untuk mengetahui data dari sampel penelitian berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas menggunakan uji liliefors 

melalui uji Kolmogorov-Smirnov dalam program SPSS For Windows versi 

15.0. Jika L0 hitung < Ltabel, maka data berdistribusi normal. Jika L0 hitung > Ltabel 

maka data berdistribusi tidak normal. L tabel dengan α = 0,05 dan n = 120 

diperoleh 0,080. Kedisiplinan belajar (Y) diperoleh L0 hitung 0,074 < Ltabel 

0,080 = data berdistribusi normal. Perhatian orang tua (X1) diperoleh L0 hitung 

0,072 < Ltabel 0,080 = data berdistribusi normal. Lingkungan belajar (X2) 

diperoleh L0 hitung 0,073 < Ltabel 0,080 = data berdistribusi normal. Dari hasil 

uji normalitas dapat disimpulkan bahwa data sampel dari masing-masing 

variabel berdistribusi normal. 

Hasil uji prasyarat analisis kedua yaitu uji linieritas yang digunakan 

untuk menguji hubungan variabel-variabel penelitian bersifat linier atau tidak. 

Kriteria uji linieritas adalah bahwa hubungan yang terjadi berbentuk linier 

jika Fhitung < Ftabel atau nilai probabilitas signifikansi > 0,05. Dengan 
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menggunakan SPSS For Windows versi 15.0, untuk perhatian orang tua (X1) 

terhadap kedisiplinan belajar (Y) diperoleh Fhitung sebesar 1,514, nilai ini 

dikonsultasikan dengan Ftabel pada taraf signifikansi (α) = 5% sebesar 1,679, 

maka dapat diketahui hasilnya adalah 1,514 < 1,679 dan jika dibandingkan 

dengan taraf signifikansi (α) = 5% maka 0,093 > 0,05, maka dapat 

disimpulkan antara X1 dan Y mempunyai hubungan yang linier. Sedangkan 

lingkungan belajar (X2) terhadap kedisiplinan belajar (Y) diperoleh Fhitung 

sebesar 1,337, harga ini dikonsultasikan dengan Ftabel pada taraf signifikansi 

(α) = 5% sebesar 1,679, maka dapat diketahui hasilnya adalah 1,337 < 1,679 

dan jika dibandingkan dengan taraf signifikansi (α) = 5% maka 0,175 > 0,05, 

maka dapat disimpulkan antara X2 dan Y mempunyai hubungan yang linier. 

Analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh perhatian orang 

tua dan lingkungan belajar terhadap kedisiplinan belajar dengan SPSS For 

Windows versi 15.0 diperoleh persamaan Y = 10,693 + 0,417X1 + 0,336X2. 

10,693 menyatakan bahwa jika ada perhatian orang tua (X1) dan lingkungan 

belajar (X2) dianggap konstan, maka kedisiplinan belajar akan sama dengan 

10,693. Dan 0,417 menyatakan bahwa setiap penambahan satu poin perhatian 

orang tua (X1) maka akan menambah kedisiplinan belajar (Y) sebesar 0,417 

(dengan asumsi variabel lingkungan belajar dianggap konstan). Sedangkan 

0,336 menyatakan bahwa setiap penambahan satu poin lingkungan belajar 

(X2) maka kedisiplinan belajar (Y) akan meningkat sebesar 0,336. (dengan 

asumsi variabel motivasi belajar siswa dianggap konstan). 

Uji t untuk mengetahui pengaruh motivasi dan kreativitas belajar 

siswa  secara sendiri-sendiri terhadap prestasi belajar akuntansi. Perhitungan 

menggunakan program SPSS For Windows versi 15.0. Kriteria pengujiannya 

adalah  Ho diterima apabila -t(α/2;n-k-1)< t < t(α/2;n-k-1) atau signifikansi > 0,05 

dan Ho ditolak apabila t >t(α/2;n-k-1) atau t< -t(α/2;n-k-1) atau signifikansi < 0,05. 

Berdasarkan pengujian hipotesis yang pertama diketahui ttabel = t(α/2;n-k-1) = 

t(0,025;117) = 1,980. Diperoleh nilai thitung sebesar 5,408. Keputusan pengujian 

H0 ditolak, karena thitung  > ttabel yaitu 5,408 > 1,980 dan nilai probablitas 
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signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Kesimpulannya ada pengaruh perhatian orang 

tua terhadap kedisiplinan belajar. Berdasarkan pengujian hipotesis yang 

kedua  diketahui ttabel = t(α/2;n-k-1) = t(0,025;117) = 1,980. Diproleh nilai thitung 

sebesar 4,055. Keputusan pengujian H0 ditolak, karena thitung  > ttabel yaitu 

4,055 > 1,980 dan nilai probablitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 

Kesimpulannya ada pengaruh lingkungan belajar terhadap kedisiplinan 

belajar. 

Uji F untuk mengetahui pengaruh perhatian orang tua dan lingkungan 

belajar secara bersama-sama terhadap kedisiplinan belajar. Perhitungan 

menggunakan program SPSS For Windows versi 15.0. Kriteria pengujian : H0 

diterima apabila F hitung < F (α,k;n-k-1) atau signifikansi > 0,05. H0 ditolak 

apabila F hitung > F (α,k;n-k-1)  atau signifikansi < 0,05. Ftabel = F (α,k; n-k-1) = F(0,05; 

2, 117) = 3,074. Berdasarkan analisis data diperoleh data Fhitung sebesar 48,622. 

Keputusan pengujian H0 ditolak karena Fhitung > Ftabel yaitu 48,622 > 3,074 

dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Kesimpulan bahwa perhatian orang 

tua dan lingkungan belajar berpengaruh secara bersama-sama terhadap 

kedisiplinan belajar.  

Selain dari persamaan hasil regresi tersebut, dapat juga dilihat dari 

hasil perhitungan sumbangan relatif dan sumbangan efektif, variabel 

perhatian orang tua memberikan sumbangan relatif 59,3% sebesar dan 

sumbangan efektif sebesar 27%. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian orang 

tua berpengaruh positif terhadap kedisiplinan belajar pada siswa kelas VIII 

SMP Negeri 1 Mojosongo. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin 

tinggi perhatian orang tua, maka semakin tinggi pula kedisiplinan belajar 

siswa. Sebaliknya, semakin rendah perhatian orang tua maka semakin rendah 

pula kedisiplinan belajar siswa. 

Hasil perhitungan dari sumbangan relatif dan sumbangan efektif, 

lingkungan belajar memberikan sumbangan relatif sebesar 40,7% dan 

sumbangan efektif 18,4%. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan belajar  

lingkungan belajar maka semakin tinggi pula kedisiplinan belajar siswa. 



9 
 

Sebaliknya, semakin rendah lingkungan belajar  maka semakin rendah pula 

kedisiplinan belajar siswa. 

Berdasarkan hasil dari perhitungan dengan dibantu program SPSS For 

Windows versi 15.0 dapat dihitung koefisien determinasi yang diperoleh hasil 

korelasi parsial (R2) sebesar 0,454 selanjutnya dikalikan 100% maka 

diperoleh hasil 45,4%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

kedisiplinan belajar pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Mojosongo 

dipengaruhi variabel perhatian orang tua dan lingkungan belajar sebesar 

45,4%, selanjutnya 54,6% dipengaruhi variabel di luar penelitian. 

PEMBAHASAN 

Pengaruh Perhatian Orang Tua (X1) Terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa (Y) 

Selain dari persamaan hasil regresi tersebut, dapat juga dilihat dari 

hipotesis pertama yaitu “Ada pengaruh perhatian orang tua terhadap 

kedisiplinan belajar pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Mojosongo tahun 

ajaran 2013/2014”. Berdasarkan dari hasil koefisien arah regresi dari variabel 

perhatian orang tua (b1) sebesar 0,417 bernilai positif. Sehingga variabel 

perhatian orang tua berpengaruh positif terhadap kedisiplinan belajar.  

Berdasarkan uji t untuk variabel perhatian orang tua (b1) diperoleh thitung > 

ttabel, yaitu 5,408 > 1,980 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan 

sumbangan relatif sebesar 59,3% dan sumbangan efektif 27%.  Sehingga 

dapat dikatakan bahwa variabel perhatian orang tua semakin baik maka akan 

semakin baik kedisiplinan belajar atau sebaliknya semakin rendah perhatian 

orang tua, maka semakin rendah pula kedisiplinan belajar. 

 

Pengaruh Lingkungan Belajar (X2) Terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa (Y) 

Dilihat dari hipotesis kedua yaitu “Ada pengaruh lingkungan belajar 

terhadap kedisiplinan belajar pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Mojosongo 

tahun ajaran 2013/2014”. Berdasarkan dari hasil koefisien arah regresi 

lingkungan belajar (b2) sebesar 0,336 bernilai positif. Sehingga lingkungan 

belajar berpengaruh positif terhadap kedisiplinan belajar. Berdasarkan uji t 

untuk variabel lingkungan belajar (X2) diperoleh thitung > ttabel, yaitu 4,055 > 
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1,980 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan sumbangan relatif 

sebesar 40,7% dan sumbangan efektif 18,4%. Berdasarkan kesimpulan 

tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik lingkungan belajar akan 

semakin baik pula kedisiplinan belajar yang diperoleh atau sebaliknya 

semakin rendah lingkungan belajar akan semakin rendah kedisiplinan belajar. 

 

Pengaruh Perhatian Orang Tua (X1)  dan Lingkungan Belajar (X2) Terhadap 

Kedisiplinan Belajar Siswa (Y) 

Dilihat dari hipotesis ketiga yaitu “Ada pengaruh perhatian orang tua 

dan lingkungan belajar terhadap kedisiplinan belajar pada siswa kelas VIII 

SMP Negeri 1 Mojosongo tahun ajaran 2013/2014”. Berdasarkan uji 

keberartian regresi linier ganda atau uji F diketahui bahwa nilai Fhitung > Ftabel 

yaitu 48,622 > 3,074 dengan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Koefisien 

determinasi sebesar 0,454 yang artinya bahwa ada pengaruh positif  yang 

diberikan oleh kombinasi variabel perhatian orang tua dan lingkungan belajar 

terhadap kedisiplinan belajar 45,4% sedangkan 54,6% dipengaruh oleh faktor 

lain yang tidak diteliti oleh penulis, misalnya: aktivitas belajar, minat belajar, 

gaya belajar, fasilitas belajar dan variabel lainnya. Hasil perhitungan variabel 

perhatian orang tua juga memberikan sumbangan relatif sebesar 59,3% dan 

sumbangan efektif sebesar 27%. Sedangkan pada perhitungan variabel 

lingkungan belajar memberikan sumbangan relatif sebesar 40,7% dan 

sumbangan efektif sebesar 18,4%. 

Dengan total koefisien determinasi (R2) sumbangan efektif variabel 

perhatian orang tua dan lingkungan belajar sebesar 45,4%. Sedangkan sisanya 

54,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

Ada Pengaruh perhatian orang tua terhadap kedisiplinan belajar pada siswa 

kelas VIII SMP Negeri 1 Mojosongo dengan memberikan relatif sebesar 

59,3% dan sumbangan efektif sebesar 27%. Ada pengaruh lingkungan belajar 
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terhadap kedisiplinan belajar pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Mojosongo 

dengan memberikan sumbangan relatif sebesar 40,7% dan  sumbangan efektif 

18,4%. Ada pengaruh perhatian orang tua dan lingkungan belajar terhadap 

kedisplinan belajar pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Mojosongo dengan 

memberikan sumbangan sebesar 45,4%. 
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