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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran umum tempat penelitian 

Penelitian dilakukan di SD N wonolopo 1 yang beralamat di dusun 

wonolopo desa wonolopo tasikmadu karanganyar. Letak sekolah cukup 

berdekatan dengan jalan yang menghubungkan antar kecamatan sehingga 

sekolah mudah di akses namun disaat jalan ramai pembelajaran menjadi 

terganggu oleh bisingnya suara kendaraan bermotor . 

1. Profil sekolah 

Profil Sekolah SD Negeri 01 Wonolopo adalah sebagai berikut: 

a. Nama Sekolah   : SD Negeri 01 Wonolopo 

b. NSS/NSB   : 101031300008 

c. Alamat Sekolah  : Wonolopo 

Desa    : Wonolopo 

Kecamatan   : Tasikmadu 

Kabupaten   : Karanganyar 

Propinsi   : Jawa Tengah 

Kode Pos   : 57761 

d. Luas Bangunan Sekolah : 1100 m
2
 

e. Status Kepemilikan  : Milik Sendiri 

f. Akreditasi   : B Tahun 2012 

g. Kelompok Sekolah  : Inti 

h. Berdiri Tahun   : 1951 

i. SK SD    : SR/KEP/PKKB/12/4 Tanggal 9-6-1953 

2. Visi dan Misi 

a. Visi 

Maju dalam prestasi, berkarakter, berbudi pekerti luhur dan trampil 

b. Misi 
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1) Meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi siswa, dengan 

menambahkan jam pelajaran. 

2) Menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan perkembangan 

IPTEK. 

3) Membina keimanan kepada tuhan yang maha esa melalui pelajaran 

agama, PKn, pesantren kilat, Sholat jama’ah bersama. 

4) Menanamkan etika, estetika dan budi pekerti yang luhur. 

5) Member berbagai latihan ketrampilan. 

6) Membentuk karakter yang kuat melalui pembiasaan dan pengembangan 

diri dan keteladanan. 

7) Menjalin kerja sama dengan semua pihak untuk kemajuan prestasi siswa, 

dengan alumni, kantordesa, lembaga desa, dunia usaha dan dunia 

industry. 

8) Membiasakan santun dalam ucapan dan tindakan. 

3. Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) 

a. Guru dan Karyawan 

SD Negeri 01 Wonolopo dipimpin oleh Bapak Drs. Tjipto Utomo 

Sekolah tersebut memiliki 6 orang guru kelas, 1 orang guru penjas, 1 orang 

guru pendidikan agama islam, 1 orang guru yang mengampu bahasa inggris, 

TIK dan petugas perpustakaan. Selain itu, sekolah tersebut memiliki 1 

penjaga sekolah. 

Tabel 4.1 Data Guru dan Karyawan SD Negeri 01 Wonolopo 

No Nama NIP Jabatan 

1 Drs. Tjipto Utomo 19630302 198508 1004 Kepala Sekolah 

2 Anisah, S.Pd. 19710115 200701 2015 Guru Kelas I 

3  19840223 200501 2002 Guru Kelas II 

4 Rahman Nuddin 19700505 200701 1022 Guru Kelas III 

5 Siti Maryati. AMa. Pd. 19561102 197701 2003 Guru Kelas IV 

6 Sarmi,S.Pd. 19780306 200701 2010 Guru Kelas V 

7  19641004 198810 2001 Guru Kelas VI 

8 Mulyadi,S.Pd 19610525 198405 1002 Guru Penjas 
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9 Linda W - Guru B.Inggris, 

TIK dan 

Penjaga Perpus 

10 Drs. Ngadiman 19590402 198405 1003 Guru PAI 

11 - - Penjaga 

Sekolah 

 

b. Siswa 

Jumlah siswa pada tahun ajaran 2014/2015 sebanyak 160 siswa, yang 

terdiri dari 70 siswa laki-laki dan 90 siswa perempuan. Berikut ini 

rekapitulasi siswa SD Negeri 01 Wonolopo tahun ajaran 2014/2015 

Tabel 4.2 Data Rekapitulasi Jumlah Siswa 

No  Kelas Jumlah 

1 I 27 

2 II 23 

3 III 23 

4 IV 28 

5 V 31 

6 VI 28 

Jumlah 160 

 

B. Uji Instrumen 

Uji instrumen merupakan salah satu tahapan penelitian yang harus 

dilakukan untuk menguji instrumen atau alat penelitian. Uji instrumen terdiri 

dari dua yaitu, uji validitas dan uji reliabilitas. Tujuan dari uji instrumen ini 

yaitu menguji kevalidan dan keandalan dari instrumen yang digunakan. Pada 

penelitian ini untuk mengumpulkan data minat belajar dan  perhatian orang tua, 

yaitu dengan menggunakan kuesioner atau angket yang masing-masing 

berjumlah 30 dan 30 item soal. Sebelum mengumpulkan data dengan angket, 

terlebih dahulu diadakan try out atau uji coba terhadap angket tersebut. Uji coba 

dilakukan di kepada 36 siswa yang terdiri dari 12 siswa kelas IV, 12 siswa kelas 
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V dan12 siswa kelas VI di SD Negeri 01 Brujul, Kecamatan Jaten Kabupaten 

Karanganyar. Proses analisis data menggunakan Program SPSS 15.0 For 

Windows (hasil lengkap pada lampiran 1). Hasil uji coba (tryout) angket adalah 

sebagai berikut: 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid tidaknya item 

pernyataan dalam angket tersebut. Dalam penelitian ini uji validitas 

menggunakan rumus product moment. Kriteria uji validitas berupa, 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 hasil uji validitas instrumen minat belajar dengan 

jumlah 30 item soal setelah diuji cobakan memperoleh hasil 5 item soal tidak 

valid yaitu nomer 9, 10, 19, 23, dan 26. Item soal yang valid yaitu sejumlah 

25 yaitu nomer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 

24, 25, 27, 28, 29, dan 30 (hasil lengkap pada lampiran 5). Item soal yang 

dinyatakan valid kemudian siap untuk di uji reliabilitasnya. 

Berdasarkan hasil uji validitas instrumen perhatian orang tua dengan 

jumlah 30 item soal setelah diuji cobakan memperoleh hasil 6 item soal tidak 

valid yaitu nomer 4, 18, 26, 27, dan 28. Item soal yang valid yaitu sejumlah 

24 yaitu nomer 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 

23, 24, 25, 29, dan 30 (hasil lengkap pada lampiran 6). Item soal yang 

dinyatakan valid kemudian siap untuk di uji reliabilitasnya. 

2. Uji Reliabilitas 

Setelah angket atau kuesioner diuji validitas, angket tersebut 

kemudian diuji reliabilitasnya, uji reliabilitas dilakukan dengan SPSS. 

Berdasarkan perhitungan dengan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas Angket Try Out  

Minat Belajar 

Cronbach’s 

Alpha N of Items 

,745 30 

(data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 7) 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa uji reliabilitas soal 

sebesar 0,745. Harga r11 tersebut diinterprestasikan dengan r11 > rtabel. Karena 

0,745 > 0,329, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji reliabilitas uji 

coba instrumen dinyatakan reliabel. 

Tabel 4.4 Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas Angket Try Out  

Perhatian Orang tua 

Cronbach’s 

Alpha N of Items 

,874 30 

(data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 8) 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa uji reliabilitas soal 

sebesar 0,874. Harga r11 tersebut diinterprestasikan dengan r11 > rtabel. Karena 

0,874 > 0,329, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji reliabilitas uji 

coba instrumen dinyatakan reliabel. 

C. Deskripsi Data 

Deskripsi data pada bab ini akan menyajikan informasi data pada 

masing-masing variabel meliputi distribusi frekuensi dan kategorisasi hasil 

pengukuran. Data minat belajar dan perhatian orang tua diperoleh dengan 

metode angket yang sebelumnya telah dilakukan uji validitas dan Reliabilitas 

dan data prestasi belajar di peroleh dari rata-rata nilai rapot semester genap. 

Data di peroleh dari 36 siswa yang terdiri dari 12 siswa kelas IV, 12 siswa kelas 
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V dan 12 siswa kelas VI di SD Negeri 01 Wonolopo. Pendeskripsian masing-

masing variabel secara rinci sebagai berikut 

Table 4.5 deskripsi data Minat Belajar, Perhatian Orang Tua dan Prestasi 

Belajar 

Statistics 

  Minat Perhatian Prestasi 

N Valid 36 36 36 

Missing 0 0 0 

Mean 80.14 83.42 79.81 

Median 81.00 83.00 79.50 

Mode 80 84 74 

Std. Deviation 4.685 5.882 3.697 

Variance 21.952 34.593 13.667 

Range 18 29 13 

Minimum 70 69 74 

Maximum 88 98 87 

Sum 2885 3003 2873 

 

 

1. Deskripsi Data Minat Belajar 

Berdasarkan deskriptif statistik pada Tabel 4.4, hasil analisis 

menunjukkan bahwa jumlah responden (N) sebanyak 36 siswa, skor rata-

rata (mean) sebesar 80,14, skor paling sering muncul (mode) adalah 80, 

skor tengah (median) adalah 81,00, skor maksimum (max) adalah 88,00 

sedangkan skor minimumnya (min) adalah 70,00. Hasil analisis juga 

menunjukkan simpangan baku skor (std. deviation) sebesar 4,685, 

rentang skor (range) sebesar 18. 

Untuk melihat apakah data tersebut normal atau tidak, maka 

disajikan  Histogram dalam bentuk diagram batang dari distribusi 



52 
 

 
 

frekuensi data variable minat belajar  yang dipaparkan dalam tabel 4.2 

sebagai berikut:  

 

Gambar 4.1 Grafik histogram data minat belajar 

2. Deskripsi Data Perhatian Orang Tua 

Berdasarkan deskriptif statistik pada Tabel 22, hasil analisis 

menunjukkan bahwa jumlah responden (N) sebanyak 36 siswa, skor rata-

rata (mean) sebesar 83,42, skor paling sering muncul (mode) adalah 84, 

skor tengah (median) adalah 83,00, skor maksimum (max) adalah 98,00 

sedangkan skor minimumnya (min) adalah 69,00. Hasil analisis juga 

menunjukkan simpangan baku skor (std. deviation) sebesar 5,882, 

rentang skor (range) sebesar 29,00. 

Untuk melihat apakah data tersebut normal atau tidak, maka 

disajikan  Histogram dalam bentuk diagram batang. Distribusi frekuensi 

data variable perhatian orang tua  yang dipaparkan dalam tabel 4.2 

sebagaiberikut:  
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Gambar 4.2 Grafik histogram data perhatian orang tua 

3. Prestasi Belajar 

Data prestasi belajar di peroleh dari 12 siswa kelas IV, 12 siswa 

kelas V dan 12 siswa kelas VI SD Negeri 01 Wonolopo diukur dengan 

menggunakan rata-rata seluruh nilai rapot Semester dua. (hasil lengkap 

pada lampiran 10) Berdasarkan deskriptif statistik pada Tabel 22, hasil 

analisis menunjukkan bahwa jumlah responden (N) sebanyak 36 siswa, 

skor rata-rata (mean) sebesar 79,81, skor paling sering muncul (mode) 

adalah 74,00, skor tengah (median) adalah 79,50, skor maksimum (max) 

adalah 87,00 sedangkan skor minimumnya (min) adalah 74,00. Hasil 

analisis juga menunjukkan simpangan baku skor (std. deviation) sebesar 

3,697, rentang skor (range) sebesar 13,00. 

Untuk melihat apakah data tersebut normal atau tidak, lebih 

jelasnya data tersebut disajikan dalam bentuk histogram seperti pada 

tabel 4.2 Sebagai berikut: 
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Gambar 4.3 Grafik histogram data prestasi belajar 

D. Uji Prasyarat Analisis 

Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat 

analisis. Dalam penelitian ini untuk uji prasyarat analisis digunakan uji 

normalitas dan uji linieritas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data memiliki distribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan metode Lilliefors. Data 

yang diuji merupakan skor angket minat belajar dan skor angket perhatian 

orang tua serta prestasi belajar siswa. Dari perhitungan yang dilakukan 

dengan menggunakan rumus Lilliefors, di dapat hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas dengan Lilliefors 

Variabel Lhitung Ltabel Keterangan 

Minat Belajar 0,092 0.147 Normal 

Perhatian Orang Tua 0,117 0,147 Normal 

Prestasi Belajar 0,087 0,147 Normal 

(data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 12 ) 



55 
 

 
 

Dari tabel di atas diketahui bahwa Lhitung masing-masing variabel lebih kecil 

daripada Ltabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi 

normal. 

 

2. Uji Linieritas 

Tujuan uji linieritas adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk 

hubungan antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Adapun 

ringkasan uji linieritas dan keberartian regresi linier yang dilakukan 

menggunakan alat bantu SPSS adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Ringkasan Uji Linieritas 

Variabel yang 

diukur 

Harga F Sig Kesimpulan 

Fhitung Ftabel 

X1Y 1,274 F0,05;2,36 = 3,32 0,300 Linier 

X2Y 0,990 F0,05;2,36 = 3,32 0,501 Linier 

 (data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 13) 

Dari tabel 4.7 diketahui bahwa hasil uji linieritas diperoleh harga 

Fhitung < Ftabel dan nilai signifikansi > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan variabel 

terikat dalam bentuk linier. 

E. Analisis Data 

Setelah mengetahui bahwa ketiga variabel dalam keadaan normal dan 

linear, kemudian dilakukan analisis data. Analisis data menggunakan uji regresi 

linier berganda, uji F, uji t, uji R
2
 dan SR serta SE. 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis penelitian terlebih dahulu 

dilakukan analisis regresi linier berganda. Adapun ringkasan analisis regresi 

linier berganda yang dilakukan dengan alat bantu program SPSS adalah: 
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Tabel 4.8 Rangkuman Hasil Uji Linier Berganda 

Variabel Koefisien Regresi T Sig 

Konstanta 40.127 3,432 0,002 

Minat belajar  (X1) 0,266 2.241 0,032 

Perhatian Orang Tua (X2) 0,220 2.328 0,026 

Fhitung = 5,858 

R
2
 = 0,262 

(data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 14) 

Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut: Y = 40,127+ 0,266X1 + 0,220X2 

Adapun interprestasi dari persamaan linier berganda tersebut sebagai berikut: 

a. b0 = 40,127, menyatakan bahwa jika tanpa adanya pengaruh dari variabel 

minat belajar dan perhatian orang tua maka prestasi belajar siswa adalah 

54,383. 

b. b1 = 0,266, menyatakan bahwa variabel minat belajar berpengaruh secara 

positif terhadap prestasi belajar. Artinya prestasi belajar akan meningkat 

sebesar 0,266 apabila terdapat pengaruh variabel minat belajar sebesar 1 

satuan dengan anggapan variabel lainnya tidak berubah (konstan). 

c. b2 =0,220, menyatakan bahwa variabel perhatian orang tua berpengaruh 

secara positif terhadap prestasi belajar. Artinya prestasi belajar akan 

meningkat 0,220apabila terdapat pengaruh variabel perhatian orang tua 

sebesar satu satuan dengan anggapan variabel lainnya tidak berubah 

(konstan). 

2. Uji Hipotesis Pertama (Uji t) 

Bunyi hipotesis pertama yang diajukan adalah “Ada pengaruh minat 

belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas tinggi SD Negeri 01 Wonolopo” 

dari analisis regresi linier ganda diketahui bahwa koefisien regresi dari 

variabel minat belajar (b1) adalah sebesar 0,266 atau bernilai positif, sehingga 

dapat dikatakan bahwa minat belajar berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap prestasi belajar. Untuk mengetahui pengaruh tersebut signifikan atau 



57 
 

 
 

tidak, selanjutnya nilai koefisien regresi linier ganda dari b1 ini diuji 

signifikansinya. Langkah-langkah uji signifikansi koefisien regresi atau 

disebut juga uji t adalah sebagai berikut: 

a. Hipotesis 

H0 = b1 = 0 : (tidak ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar 

siswa kelas tinggi SD Negeri 01 Wonolopo). 

HI = b1 ≠ 0 : (tidak ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar 

siswa kelas tinggi SD Negeri 01 Wonolopo.Taraf 

signifikansi). 

α = 0,05 

b. Kriteria pengujian 

H0 diterima apabila –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel 

H0 ditolak apabila thitung > ttabel atau thitung < -ttabel 

ttabel = α/2 ; n-2 

       = 0,05/2 ; 36-2 

       = 0,025 ; 34 

       = 2,032 

c. Perhitungan 

Berdasarkan analisis memakai alat bantu SPSS diperoleh nilai thitung 

sebesar 2.241dengan signifikansi 0,032. 

d. Keputusan uji 

H0 ditolak, karena thitung > ttabel (2,241> 2,032) dan nilai signifikansinya < 

0,05 (0,032 < 0,05). 
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Gambar 4.4 Grafik kriteria pengujian uji t perhatian orang tua  

terhadap prestasi belajar 

e. Kesimpulan 

Ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas tinggi 

SD Negeri 01 Wonolopo. 

3. Uji Hipotesis Kedua (Uji t) 

Hipotesis penelitian kedua yang diajukan adalah “Ada pengaruh 

perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas tinggi SD Negeri 01 

Wonolopo” dari analisis regresi linier ganda diketahui bahwa koefisien regresi 

dari variabel perhatian orang tua (b2) adalah sebesar 0,220 atau bernilai positif, 

sehingga dapat dikatakan bahwa perhatian orang tua berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap prestasi belajar. Untuk mengetahui pengaruh tersebut 

signifikan atau tidak, selanjutnya nilai koefisien regresi linier ganda dari b1 ini 

diuji signifikansinya. Langkah-langkah uji signifikansi koefisien regresi atau 

disebut juga uji t adalah sebagai berikut: 

a. Hipotesis 

H0 = b2 = 0 : (tidak ada pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi 

belajar siswa kelas tinggi SD Negeri 01 Wonolopo.) 

HI = b2 ≠ 0 : (ada pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar 

siswa kelas tinggi SD Negeri 01 Wonolopo.) 

b. Taraf signifikansi 

α = 0,05 
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c. Kriteria pengujian 

H0 diterima apabila –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel 

H0 ditolak apabila thitung > ttabel atau thitung < -ttabel 

ttabel = α/2 ; n-2 

       = 0,05/2 ; 36-2 

       = 0,025 ; 34 

       = 2,032 

d. Perhitungan 

Berdasarkan analisis memakai alat bantu SPSS diperoleh nilai thitung sebesar 

2.328 dengan signifikansi 0,026. 

e. Keputusan uji 

H0 ditolak karena thitung > ttabel (2,328> 2,032) dan nilai signifikansinya < 

0,05 (0,026 < 0,05)  

  

 

 

                     -2,032     2,032   2,328 

Gambar 4.5  Grafik kriteria pengujian uji t perhatian orang tua 

terhadap prestasi belajar 

f. Kesimpulan 

Ada pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas 

tinggi SD Negeri 01 Wonolopo. 

4. Uji F 

Hipotesis ketiga yang diajukan adalah “Ada pengaruh minat belajar dan 

perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas tinggi SD Negeri 01 

Wonolopo”. Dari analisis regresi ganda dapat diketahui bahwa masing-masing 

variabel bebas bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel minat 



60 
 

 
 

belajar dan perhatian orang tua secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

prestasi belajar. Untuk mengetahui pengaruh tersebut, selanjutnya dilakukan uji 

keberartian regresi linier ganda (uji F) sebagai berikut: 

a. Hipotesis 

H0 = tidak ada pengaruh minat belajar dan perhatian orang tua terhadap 

prestasi belajar siswa kelas tinggi SD Negeri 01 Wonolopo. 

HI =  ada pengaruh minat belajar dan perhatian orang tua terhadap prestasi 

belajar siswa kelas tinggi SD Negeri 01 Wonolopo. 

b. Taraf signifikansi 

α = 0,05 

c. Kriteria pengujian 

Ho diterima apabila Fhitung ≤ Ftabel 

Ho ditolak apabila Fhitung ≥ Ftabel 

Ftabel = m; n-m-1 

        = 2; 36-2-1 

        = 3,15 

d. Perhitungan 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh Fhitung = 

5,858 dengan Ftabel = 3,28 dengan signifikansi sebesar 0,002. 

e. Keputusan uji 

Ho ditolak  karena Fhitung > Ftabel (5,858> 3,28) dan nilai signifikasi < 0,05 

(0,002< 0,05). 

 

    

 

Gambar 4.6 Grafik kriteria pengujian uji F minat belajar dan perhatian 

orang tua terhadap prestasi belajar 

Daerah tolak 
Daerah terima 

3,82                     5,858 
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f. Kesimpulan 

Ada pengaruh minat belajar dan perhatian orang tua terhadap prestasi 

belajar siswa kelas tinggi SD Negeri 01 Wonolopo. 

5. Koefisien Determinasi (Uji R
2
) 

 
Berdasarkan analisis data menggunakan alat bantu program SPSS 

diperoleh nilai koefisien determinasi  (R
2
) sebesar 0,262 arti dari koefisien ini 

adalah bahwa pengaruh yang diberikan oleh kombinasi variabel minat belajar 

dan perhatian orang tua dengan prestasi belajar siswa kelas tinggi SD Negeri 03 

Nglebak adalah sebesar 26,2% sedangkan sisanya 73,8% dipengaruhi oleh 

variabel lain. 

6. Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif 

 Dari hasil perhitungan (lampiran 16) diketahui bahwa variabel minat 

belajar memberikan sumbangan relatif sebesar 48,2% dan sumbangan efektif 

sebesar 12,7%. Variabel perhatian orang tua memberikan sumbangan relatif 

sebesar 51,6% dan sumbangan efektif sebesar 13,5%. Dengan membandingkan 

nilai sumbangan relatif dan sumbangan efektif nampak bahwa variabel 

perhatian orang tua memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap prestasi 

belajar siswa dibandingkan variabel minat belajar. 

 

F. Pembahasan Hasil Analisis Data 

Prestasi belajar prestasi belajar adalah puncak hasil belajar yang dicapai 

oleh siswa dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk angka, 

huruf, simbol maupun kalimat serta mengakibatkan perubahan pada diri siswa 

baik perubahan pengetahuan, sikap maupun keterampilan sebagai hasil dari 

aktivitas dalam belajar. Syah (2010: 134) menyebutkan bahwa salah satu faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar dari lingkungan eksternal yaitu dari 

lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga tersebut berupa perhatian yang 

diberikan orang tua dalam aktivitas belajar anak. Sedangkan menurut suhana 
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(2014 : 8) menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar salah 

satunya adalah peserta didik dengan sejumlah latar belakangnya salah satunya 

adalah minat belajar siswa.  

Perhatian orang tua yang baik dapat mempengaruhi prestasi belajar juga 

dapat dibuktikan dari penelitian yang dilakukan oleh Lina Risnawati (2011) 

dengan judul “Pengaruh Latar Belakang Orang Tua dan Perhatian Orang Tua 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas V SD Negeri Cakraningratan no. 32 

Tahun Ajaran 2011/2012” didapat bahwa variabel variabel latar belakang orang 

tua memberikan sumbangan efektif sebesar 19,1 % sedangkan variabel perhatian 

memberikan sumbangan efektif sebesar 28,2 %. Hal ini menunjukkan perhatian 

orang tua yang baik memiliki pengaruh lebih dominan dibandingkan variabel 

latar belakang orang tua. 

Hal ini senada dengan penelitian Gigih Mulpratangga (2010) “Pengaruh 

Perhatian Orang Tua dan Kemandirian Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa 

Kelas V SD Negeri 2 Rejosari Tahun Ajaran 2010/2011”, didapatkan bahwa 

variabel perhatian orang tua berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar 

dengan thitung > ttabel yaitu 2,091 > 2,052. 

Penelitian yang dilakukan oleh Denik Agustin yang berjudul “Pengaruh 

Minat Belajar dan Lingkungan Sekolah Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi pada 

Siswa Kelas VIII Mts Muhammadiyah Waru Tahun Ajaran 2013/2014”. 

Berdasarkan penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa: (1) minat belajar 

berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang 

memperoleh thitung untuk variabel minat belajar sebesar 2,754 sehingga thitung > 

ttabel atau 2,754 > 1, 990 dengan nilai signifikansi 0,007 < 0,05. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat belajar dan perhatian orang 

tua berpengaruh terhadap prestasi belajar. Hal ini dapat dilihat dari persamaan 

regresi linier ganda sebagai berikut Y = 40,127+ 0,266X1 + 0,220X2, 

berdasarkan persamaan tersebut terlihat bahwa koefisien regresi dari masing-
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masing variabel independen bernilai positif, artinya variabel perhatian minat 

belajar dan perhatian orang tua secara bersama-sama berpengaruh positif 

terhadap prestasi belajar. 

Hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi dari 

variabel minat belajar (b1) adalah sebesar 0,266 atau positif, sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel minat belajar berpengaruh positif terhadap prestasi 

belajar. Berdasarkan uji keberartian koefisien regresi linier ganda untuk variabel 

minat belajar (b1) diperoleh thitung > ttabel, yaitu 0,266 > 2,032 dan nilai 

signifikansinya < 0,05 yaitu 0,032 dengan sumbangan relative 48,2% dan 

sumbangan efektif sebesar 12,7%. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat 

dikatakan bahwa semakin baik minat belajar akan semakin tinggi prestasi belajar 

siswa. Sebaliknya semakin buruk minat belajar akan semakin rendah prestasi 

belajar siswa. 

Hasil uji hipotesis kedua diketahui bahwa koefisien arah regresi dari 

variabel perhatian orang tua (b2) adalah sebesar 0,220 atau positif, sehingga 

dapat dikatakan bahwa variabel perhatian orang tua berpengaruh positif terhadap 

prestasi belajar. Berdasarkan uji keberartian koefisien regresi linier berganda 

untuk variabel perhatian orang tua (b2) diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,328 > 

2,032 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,026 dengan sumbangan relatif 

sebesar sebesar 51,6% dan sumbangan efektif sebesar 13,5%. Berdasarkan 

kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin banyak perhatian orang tua 

akan semakin tinggi prestasi belajar siswa. Sebaliknya semakin sedikit perhatian 

orang tua maka akan semakin rendah prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan uji keberartian regresi linier ganda atau uji F dapat 

diketahui bahwa nilai Fhitung > Ftabel, yaitu 5.858 > 3,28 dan nilai signifikansinya 

< 0,05 , yaitu 0,002. Hal ini berarti minar belajar dan perhatian orang tua 

bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa kecenderungan 
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peningkatan kombinasi minar belajar dan perhatian orang tua akan diikuti 

peningkatan prestasi belajar, sebaliknya kecenderungan penurunan kombinasi 

variabel minar belajar dan perhatian orang tua akan diikuti penurunan akan 

prestasi belajar. Sedangkan koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,262, 

arti dari koefisien ini adalah bahwa pengaruh yang diberikan oleh kombinasi 

variabel minat belajar dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar adalah 

26,2% sedangkan sisanya 73,8% dipengaruhi oleh faktor lain, diantaranya 

motivasi, minat, kecerdasan / intelegensi, kedisiplinan, lingkungan, dan lain-

lain. 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa variabel minat belajar 

memberikan sumbangan relatif sebesar sebesar 48,2% dan sumbangan efektif 

sebesar 12,7%. Variabel perhatian orang tua memberikan sumbangan relatif 

sebesar 51,6% dan sumbangan efektif sebesar 13,5%. Dengan membandingkan 

nilai sumbangan relatif dan sumbangan efektif Nampak bahwa variabel 

perhatian orang tua memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap prestasi 

belajar siswa dibandingkan dengan variabel minat belajar. 

Dengan demikian secara keseluruhan penelitian “Pengaruh Minat Belajar 

dan Perhatian Orang Tua Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas Tinggi 

SD Negeri 01 Wonolopo Tahun Ajaran 2014/2015” mendukung kerangka 

teoritik yang ada dan data yang diperoleh mendukung hipotesis yang diajukan 

penelitian. 

 

 

 

 


