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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh perhatian orang tua
terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SD Muhammadiyah 07 Surakarta, (2)
pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SD
Muhammadiyah 07 Surakarta, (3) pengaruh perhatian orang tua dan motivasi
belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SD Muhammadiyah 07
Surakarta. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
dengan menggunakan angket atau kuisioner dan dokumentasi. Angket digunakan
sebagai alat untuk mengumpulkan data perhatian orang tua dan motivasi belajar.
Data prestasi belajar didapat dengan menggunakan metode dokumentasi. Instrumen
penelitian diuji coba di SD Muhammadiyah 03 Surakarta dengan jumlah responden
35 siswa. Penelitian ini termasuk penelitian populasi, yaitu seluruh siswa kelas IV
SD Muhammadiyah 07 Surakarta dengan jumlah populasi sebanyak 28 siswa,
dijadikan sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh
perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa, yang ditunjukkan dengan nilai
signifikansi (0,006) < 0,05 dan t hitung > t tabel (2,987 > 2,060). (2) Terdapat
pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa, yang ditunjukkan
dengan nilai signifikansi (0,012) < 0,05 dan t hitung > t tabel (2,726 > 2,060). (3)
Terdapat pengaruh perhatian orang tua dan motivasi belajar terhadap prestasi
belajar siswa, dengan persamaan regresi  Y=-10,796 + 0,597 X1 + 0,441 X2,
dimana nilai signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05) dan f hitung > f tabel  dengan df (2,
25) α = 5%, maka 22,244 > 3,38. Dari hasil perhitungan koefisiensi determinasi
diketahui bahwa pengaruh perhatian orang tua dan motivasi belajar siswa
memberikan kontribusi sebesar 61,1%  terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SD
Muhammadiyah 07 Surakarta tahun pelajaran 2014/2015.

Kata Kunci: Perhatian Orang Tua, Motivasi Belajar, Prestasi Belajar
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A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk meningkatkan

dan menggali potensi yang ada dalam diri manusia, tidak hanya itu saja ada

beberapa aspek yang dapat berkembang yaitu aspek pengetahuan, aspek

ketrampilan dan aspek sikap. Pendidikan merupakan salah satu sarana dalam

membentuk sumber daya manusia yang berakhlak, trampil, mandiri, kreatif,

bertanggung jawab, dan selalu aktif dalam memecahkan berbagai

permasalahan yang dihadapi.   Indikator tingginya mutu sumber daya manusia

dapat dilihat dari kualitas pendidikan yang ada pada suatu negara, untuk itu di

negara-negara maju pendidikan sangat diperhatikan dan selalu ditingkatkan

sesuai dengan perkembangan zaman.

Mutu pendidikan sangat berkaitan erat dengan prestasi belajar siswa.

Prestasi belajar adalah hasil usaha yang diperoleh siswa setelah melaksanakan

proses pembelajaran dan serangkaian tes atau evaluasi sesuai dengan batas

kriteria tertentu. Setiap siswa tentunya menginginkan prestasi yang baik dalam

setiap pembelajran yang sudah dilaksanakan. Prestasi belajar yang baik

tentunya tidak mudah untuk didapatkan oleh siswa tanpa adanya usaha yang

keras dan  motivasi yang kuat baik dari dalam diri siswa maupun dari luar

(lingkungan).

Prestasi belajar siswa kelas IV SD Muhammadiyah 07 Surakarta tahun

ajaran 2014/2015 belum memperoleh hasil yang optimal. Berdasarkan hasil

rata-rata UTS semester gasal yang menunjukkan bahwa sebagian besar nilai

siswa di bawah dari KKM. Hal ini membuktikan bahwa prestasi belajar siswa

di SD Muhammadiyah 07 Surakarta masih perlu dioptimalkan dengan

mengadakan perbaikan.

Prestasi belajar siswa dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor

internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau faktor yang timbul dari diri

siswa sendiri antara lain, kesehatan fisik dan psikis. Kesehatan fisik berkaitan

dengan kondisi tubuh siswa, sedangkan psikis berkaitan dengan kemauan,

motivasi, semangat dan kecerdasan yang ada pada diri siswa. Faktor eksternal
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yaitu faktor yang timbul dari luar, diantaranya perhatian orang tua, lingkngan

sekolah dan lingkungan masyarakat.

Perhatian adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya

dengan pemilihan rangsangan yang datang dari lingkungannya (Slameto,

2013:105). Perhatian orang tua adalah aktifitas pemusatan yang dilakukan oleh

orang tua terhadap anak dalam mengikuti perkembangan dan pertumbuhan

anak. Orang tua bertanggung jawab untuk selalu memberikan perhatian dan

kasih sayang demi menigkatkan potensi yang ada pada diri anak. Perhatian

orang tua merupakan salah satu cara penerapan pendidikan informal yang di

terapkan dalam keluarga dengan upaya untuk meningkatkan prestasi belajar

siswa.

Perhatian orang tua siswa kelas IV SD Muhammadiyah 07 Surakarta

memiliki pengaruh yang besar dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam

belajar. Peran orang tua dalam memberikan perhatian terhadap siswa SD

Muhammadiyah 07 Surakarta masih sangat kecil, hal ini dapat dilihat dari

pekerjaan orang tua siswa yang sebagian besar sebagai buruh pabrik, pedagang

dan tukang becak sehingga waktu bersama anak dirumah sangat kurang.

Menurut Uno (2010:1) “Motivasi adalah dorongan dasar yang

menggerakkan seseorang bertingkah laku”. Hal ini sejalan dengan Sardiman

(2007:73) motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi

aktif.. Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa

motivasi adalah dorongan yang timbul dari seseorang untuk melakukan sesuatu

karena adanya kenyamanan dan sesuatu hal yang menyenangkan pada suatu

bidang tertentu. motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang dapat

meningkatkan prestasi belajar siswa, dengan adanya motivasi belajar siswa

tidak akan lagi menganggap bahwa belajar itu sebuah keterpaksaan namun

akan menjadi kebutuhan. Pada kondisi seperti ini maka siswa akan merasakan

haus akan informasi dan termotivasi untuk selalu meningkatkan prestasi

belajar.

Motivasi belajar siswa kelas IV SD Muhammadiyah 07 Surakarta masih

sangat rendah, hal ini dapat dilihat saat pembelajaran berlangsung siswa kurang
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bergairah dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebagian besar siswa masih

menganggap materi yang diberikan sangat sulit dan tidak mudah untuk

dipahami. Siswa masih merasa bahwa belajar adalah sebuah keterpaksaan

bukan sebuah kebutuhan sebagai bekal untuk masa yang akan datang.

SD Muhammadiyah 07 Surakarta adalah sebuah lembaga pendidikan

sekolah dasar yang ada diwilayah Surakarta. SD Muhammadiyah 07 Surakarta

beralamatkan di Jalan Citandui 2 Pasar Kliwon Surakarta. Jumlah seluruh siswa

dari kelas I sampai kelas VI yaitu 165 siswa. SD Muhammadiyah 07 Surakarta

sudah menerapkan kurikulum 2013, ada 4 kelas yang sudah melaksanakan

kurikulum 2013 yaitu kelas I, II, IV dan V.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Adakah pengaruh

Perhatian Orang Tua terhadap Prestasi Belajar siswa kelas IV SD

Muhammadiyah 07 Surakarta tahun ajaran 2014/2015. (2) Adakah pengaruh

Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar siswa kelas IV SD Muhammadiyah

07 Surakarta tahun ajaran 2014/2015. (3) Adakah pengaruh Perhatian Orang

Tua dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar siswa kelas IV SD

Muhammadiyah 07 Surakarta tahun ajaran 2014/2015. Tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui (1) Pengaruh Perhatian Orang Tua terhadap Prestasi

Belajar siswa kelas IV SD Muhammadiyah 07 Surakarta tahun ajaran

2014/2015. (2) Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar siswa

kelas IV SD Muhammadiyah 07 Surakarta tahun ajaran 2014/2015. (3)

Pengaruh Perhatian Orang Tua dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar

siswa kelas IV SD Muhammadiyah 07 Surakarta tahun ajaran 2014/2015.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti, apakah perhatian

orang tua dan motivasi belajar dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar

siswa. Menurut Arifin (2012:12) kata “prestasi” berasal dari bahasa belanda

yaitu prestatie. Kemudian dalam bahasa indonesia menjadi “prestasi” yang

berarti “hasil usaha”. Istilah prestasi belajar berbeda dengan hasil belajar.

Slameto (2013:105) “perhatian merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang

dalam hubungannya dengan pemilihan rangsangan yang datang dari

lingkungannya”. Hamzah Uno (2010:10) berpendapat bahwa “Motivasi adalah
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dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang untuk mengadakan

perubahan tigkah laku”.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskritif kuantitatif,

dimana penelitian ini mendeskripsikan hubungan antara variabel-variabel

bebas yakni pengelolaan kelas terhadap variabel terikat yakni motivasi belajar

siswa. Penelitian dilaksanakan di SD Muhammadiyah 07 Surakarta dengan

populasi 28 siswa. Penelitian ini merupakan penelitian populasi yaitu seluruh

populasi diambil sebagai sampel penelitian (Arikunto, 2010:173).

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan September 2014 samapai bulan

Januari 2015. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket dan

dokumentasi. Angket yang digunakan merupakan jenis angket tertutup dimana

angket tersebut sudah menyediakan alternatif pilihan jawaban.

variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (independen) dan

variabel terikat (dependen). “Variabel bebas (independent variabel) adalah

variabel yang mempengaruhi terhadap suatu gejala yang disebut dengan

variabel X” (Arikunto, 1998:97). “Variabel terikat (dependent variabel) adalah

variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas yang disebut dengan variabel Y”

(Arikunto, 1998:97).

Dalam penelitian ini menggunakan instrumen berupa item-item pernyataan

dalam bentuk angket yang sebelumnya diuji cobakan di SD Muhammadiyah

03 Surakarta dengan jumlah reponden 35 siswa. Hasil uji coba instrumen

dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil dari

pengumpulan data kemudian diuji dengan menggunakan uji prasyarat analisis

terdiri dari uji normalitas dan uji linearitas. Teknik analisis data menggunakan

analisis regresi linear ganda kemudian dilakukan pengujian hipotesis.

Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah dengan pengujian hipotesis (uji t),

kemudian dilanjutkan dengan selanjutnya pengujian keberartian regresi (uji F)

yang berupa pengaruh variabel X1 (perhatian orang tua) dan variabel X2

(motivasi belajar) terhadap variabel Y (prestasi belajar siswa). Kemudian

dilanjutkan dengan penghitungan koefisien determinasi untuk mengetahui
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seberapa besar prosentase pengaruh variabel X1 (perhatian orang tua) dan

variabel X2 (motivasi belajar) terhadap variabel Y (prestasi belajar siswa).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di SD Muhammadiya 07 Surakarta yang

beralamatkan di Jalan Citandui 2 Pasar Kliwon Surakarta. Letak sekolah cukup

strategis karena jauh dari jalan raya sehingga cukup kondusif untuk kegiatan

pembelajaran. SD Muhammadiyah 07 Surakarta berdiri sejak tahun 1967

dengan NPSN 20328174 dan NSS 104036103050. Status sekolah SD

Muhammadiyah 07 Surakarta memiliki status sekolah potensial. Akreditasi SD

Muhammadiyah 07 Surakarta yaitu B yang didapat pada tahun 2007. Luas

tanahnya sendiri yaitu 667 m2 dan luas seluruh bangunan yaitu 486 m2.

Pada penelitian ini untuk mengumpulkan data perhatian orang tua dan

motivasi belajar, yaitu dengan menggunakan kuesioner atau angket yang

masing-masing berjumlah 40 dan 35 item soal. Sebelum mengumpulkan data

dengan angket, terlebih dahulu diadakan try out atau uji coba terhadap angket

tersebut. Uji coba dilakukan dilain sekolah yang homogen dengan sekolah yang

di teliti. Uji coba dilakukan di SD Muhammadiyah 03 Surakarta kelas IV

dengan jumlah siswa 35. Berdasarkan hasil uji validitas instrumen perhatian

orang tua dengan jumlah 40 item soal setelah diuji cobakan memperoleh hasil

18 item soal tidak valid yaitu nomer 1, 2, 4, 5, 7, 10,  11, 14, 18, 19, 22, 24, 26,

27, 29, 31, 37, dan 39. Item soal yang valid yaitu sejumlah 22 namun yang

digunakan 21 item soal yaitu nomer 3, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23,

25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, dan 40. Item soal yang dinyatakan valid

kemudian siap untuk di uji reliabilitasnya. Berdasarkan hasil uji validitas

instrumen motivasi belajar siswa dengan jumlah 35 item soal setelah diuji

cobakan memperoleh hasil 14 item soal tidak valid yaitu nomer 1, 3, 4, 5, 8,

11, 16, 18, 19, 20, 27, 28, 29, dan 34. Item soal yang valid yaitu sejumlah 21

item soal yaitu nomer 2, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

30, 31, 32, 33, dan 35 (hasil lengkap pada lampiran 3). Item soal yang

dinyatakan valid kemudian siap untuk di uji reliabilitasnya. Berdasarkan uji

reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen variabel perhatian orang tua dapat
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dikatakan reliabel karena Cronbach’s Alpha > r tabel (0,775 > 0,334).

Instrumen variabel motivasi belajar juga dapat dikatakan reliabel karena

Cronbach’s Alpha > r tabel (0,801 > 0,334). Jadi kesimpulannya kedua

instrumen yang akan digunakan reliabel atau andal.

Deskripsi data penelitian ini yaitui: (1) Data variabel prestasi belajar

diperoleh dengan teknik dokumentasi nilai ulangan tengah semester 1 siswa

kelas IV. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai tertinggi 75, nilai

terendah 25. Rata-rata nilai ulangan tengah semester kelas IV adalah 51,39. (2)

Data variabel perhatian orang tua diperoleh dengan teknik angket, yang terdiri

dari 21 pernyataan. Dari hasil analisis dan perhitungan diperoleh nilai tertinggi

dari penilaian angket responden sebesar 80 dan nilai terendah sebesar 33. Dari

data pengelolaan kelas diperoleh skor rata-rata nilai angket perhatian orang tua

keseluruhan sebesar 60,54 dengan median atau nilai tengah 69,00, dan modus

atau nilai yang sering muncul  sebesar 58. (3) Data variabel motivasi belajar

siswa diperoleh dengan teknik angket, yang terdiri dari 21 item pertanyaan.

Dari hasil analisis dan perhitungan diperoleh nilai tertinggi dari penilaian

angket responden sebesar 82, penilaian angket terendah sebesar 31, dari hasil

perhitungan data motivasi belajar siswa diperoleh bahwa skor rata-rata nilai

angket motivasi belajar siswa keseluruhan sebesar 59,07 dengan median atau

nilai tengah 60,50, dan modus atau nilai yang sering muncul  sebesar 40.

Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan lilliefors dengan taraf

signifikansi 0,05. Berikut merupakan rangkuman hasil uji normalitas yang

menyatakan bahwa nilai signifikansi variabel prestasi belajar adalah 0,200,

berdasarkan nilai tersebut maka nilai signifikansi variabel prestasi belajar lebih

besar dari 0,05 (0,200 > 0,05) dan data dapat dikatakan berdistribusi normal.

nilai signifikansi variabel perhatian orang tua lebih besar dari 0,05. Nilai

signifikansi > 0,05 (0,200 > 0,05), maka data tersebut dapat dikatakan

berdistribusi normal. Nilai signifikansi variabel motivasi belajar lebih besar

dari 0,05 (0,200 > 0,05), maka data variabel motivasi belajar dapat dikatakan

berdistribusi normal.
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Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar masing-masing

prediktor yaitu perhatian orang tua (X1), motivasi belajar (X2) dengan kriterium

yaitu prestasi belajar (Y). Dari hasil uji linieritas perhatian orang tua terhadap

prestasi belajar siswa kelas IV SD Muhammadiyah 07 Surakarta diperoleh

harga Fhitung sebesar 1,147. Harga dikonsultasikan dengan Ftabel pada taraf

signifikansi 5% dengan df (17, 1) sebesar = 2,49. Hasilnya adalah Fhitung < Ftabel

(1,147 < 2,49), maka regresi antara perhatian orang tua terhadap prestasi belajar

siswa merupakan hubungan linier atau garis lurus. Dari hasil uji linieritas

motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SD

Muhammadiyah 07 Surakarta diperoleh harga Fhitung sebesar 1,009. Harga

dikonsultasikan dengan Ftabel pada taraf signifikansi 5% dengan df (19, 7)

sebesar = 2,51. Hasilnya adalah Fhitung < Ftabel (1,009 < 2,51), maka regresi

antara perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa merupakan hubungan

linier atau garis lurus.

Variabel perhatian orang tua memiliki kemampuan tersendiri dalam

mempengaruhi variabel prestasi belajar secara sendiri, dalam pengertian ini,

bahwa variabel perhatian orang tua mempengaruhi secara signifikan meskipun

tidak didukung oleh variabel motivasi belajar. Hal ini dibuktikan pada hasil

hitung dengan nilai signifikansi variabel perhatian orang tua lebih kecil dari

0,05%. Nilai signifikan < 0,05 (0,006 < 0,05) dan t hitung > t tabel (2,987 >

2,060), yang berarti perhatian orang tua memiliki pengaruh signifikan terhadap

prestasi belajar siswa kelas IV SD Muhammadiyah 07 Surakarta.

Variabel motivasi belajar siswa juga memiliki kemampuan tersendiri

dalam mempengaruhi variabel prestasi belajar secara tersendiri, dalam

pengertian ini, bahwa variabel motivasi belajar mempengaruhi secara

signifikan meskipun tidak didukung oleh variabel perhatian orang tua. Hal ini

dibuktikan dengan hasil hitung nilai signifikansi variabel motivasi belajar lebih

kecil dari 0,05. Nilai signifikan < 0,05 (0,012 < 0,05) dan t hitung > t tabel

(2,726 > 2,060), yang berarti bahwa motivasi belajar siswa mempengaruhi

prestasi belajar siswakelas IV SD Muhammadiyah 07 Surakarta.
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Uji determinasi menunjukkan bahwa terdapat kontribusi cukup besar

dari variabel perhatian orang tua dan variabel motivasi belajar secara bersama-

sama terhadap variabel prestasi belajar siswa. Hasil besarnya kontribusi antara

kedua varibel independen terhadap variabel dependen yaitu sebesar 61,1%,

sedangkan 38,9% lainya dipengaruhi variabel yang tidak diteliti dalam

penelitian ini, diantaranya adalah lingkungan belajar, lingkungan masyarakat

dirumah dan cara mengajar guru. Dengan demikian, maka untuk melihat

prestasi belajar siswa sebesar 61% dapat dilihat dari seberapa besar perhatian

orang tua dan motivasi belajar siswa. Apabila kedua variabel mengalami

perubahan yang sangat signifikan maka akan sangat mempengaruhi prestasi

belajar siswa.

Berdasarkan perhitungan, variabel perhatian orang tua memberikan

sumbangan relatif  sebesar 52,82% dan sumbangan efektif 32,27%. Variabel

motivasi belajar siswa memberikan sumbangan relatif sebesar 47,17% dan

sumbangan efektif sebesar 28,82%. Dengan membandingkan nilai sumbangan

relatif dan efektif nampak bahwa variabel perhatian orang tua memiliki

pengaruh yang lebih dominan terhadap prestasi belajar siswa dibandingkan

dengan variabel perhatian orang tua.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh perhatian

orang tua secara tersendiri dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa, yang

ditunjukkan dengan nilai signifikansi (0,006) lebih kecil dari pada 0,05 dan t

hitung > t tabel (2,987 > 2,060). (2) Terdapat pengaruh motivasi belajar secara

tersendiri dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa, yang ditunjukkan

dengan nilai signifikansi (0,012) lebih kecil dari pada 0,05 dan t hitung > t tabel

(2,726 > 2,060). (3) Terdapat pengaruh perhatian orang tua dan motivasi

belajar bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa, dengan persamaan

regresi ŷ = -10,796 + 0,597 X1 + 0,441 X2, dimana nilai signifikansi < 0,05

(0,000 < 0,05) dan f hitung  > f tabel dengan df (2, 25) α = 5%, maka 22,244

> 3,38. Dari hasil perhitungan koefisiensi determinasi diketahui bahwa
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pengaruh perhatian orang tua dan motivasi belajar siswa memberikan

kontribusi sebesar 61,1%  terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SD

Muhammadiyah 07 Surakarta tahun pelajaran 2014/2015.
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