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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Minat belajar 

a. Pengertian Minat 

Sebelum kita mengetahui minat belajar maka kita harus 

mengetahui pengertian minat dan belajar. Kata minat secara etimologi 

berasal dari bahasa inggris “ interest” yang berarti kesukaan, perhatian 

(kecenderungan hati pada sesuatu), keinginan. Jadi dalam proses 

belajar siswa harus mempunyai minat atau kesukaan untuk mengikuti 

kegiatan belajar yang berlangsung, karena dengan adanya minat akan 

mendorong siswa untuk menunjukan perhatian, aktivitasnya dan 

partisipasinya dalam mengikuti belajar yang berlangsung. Menurut 

Ahmadi (2009: 148) “Minat adalah sikap jiwa orang seorang termasuk 

ketiga fungsi jiwanya (kognisi, konasi, dan emosi), yang tertuju pada 

sesuatu dan dalam hubungan itu unsur perasaan yang kuat”. 

Menurut Slameto (2003:180), “minat adalah kecenderungan 

yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan”.  

Sedangkan menurut Djaali (2008: 121) “minat adalah rasa lebih suka 

dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh”. Sedangkan menurut Crow&crow (dalam Djaali, 2008: 

121) mengatakan bahwa “minat berhubungan dengan gaya gerak yang 

mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan 

orang, benda, kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu 

sendiri”. 

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa pengertian minat adalah rasa ketertarikan, perhatian, keinginan 

lebih yang dimiliki seseorang terhadap suatu hal, tanpa ada dorongan. 

b. Pengertian Belajar 

Skinner (dalam Walgito, 2010: 184) memberikan definisi 

belajar “Learning is a process of progressive behavior adaptation”. 
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Sedangkan menurut walgito (2010: 185) “belajar merupakan 

perubahan perilaku yang mengakibatkan adanya perubahan perilaku ( 

change in behavior or performance)”.  

Menurut Whittaker, (dalam Djamarah, 2011:12) merumuskan 

bahwa “belajar sebagai proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau 

diubah melalui latihan atau pengalaman”. Demikian pula menurut 

Djamarah (2011: 13) belajar adalah “serangkaian kegiatan jiwa raga 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasi dari 

pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang 

menyangkut kognitif, afektif dan psikomotor”. Demikian pula 

menurut Khodijah (2014; 50) belajar adalah sebuah proses yang 

memungkinkan seseorang memperoleh dan membentuk kompetensi, 

ketrampilan, dan sikap yang baru melibatkan proses-proses mental 

internal yang mengakibatkan perubahan perilaku dan sifatnya relative 

permanen. 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian 

belajar adalah perubahan dalam diri pelajarnya yang berupa, 

pengetahuan, ketrampilan dan tingkah laku akibat dari interaksi 

dengan lingkungannya. 

c. Prinsip-Prinsip Belajar  

Menurut Suhana (2014: 15) prinsip-prinsip belajar sebagai 

kegiatan yang sistematis dan kontinyu memiliki prinsip-prinsip dasar 

sebagai berikut: 

1. Belajar berlangsung seumur hidup 

2. Proses belajar adalah kompleks namun terorganisir 

3. Belajar berlangsung dari yang sederhana menuju yang kompleks 

4. Belajar dari mulai yang factual menuju konseptual 

5. Belajar mulai dari yang konkrit menuju abstrak 

6. Belajar merupakan bagian dari perkembangan 

7. Keberhasilan belajar dipengaruhi beberapa faktor 

8. Belajar mencakup semua aspek kehidupan yang penuh makna 
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9. Kegiatan belajar berlangsung pada setiap tempat dan waktu 

10. Belajar berlangsung dengan guru ataupun tanpa guru 

11. Belajar yang berencana 

12. Dalam belajar dapat terjadi hambatan-hambatan lingkungan 

internal 

13. Kegiatan-kegiatan belajar tertentu diperlukan adanya bimbingan 

dari orang lain 

d. Pengertian Minat Belajar 

Minat merupakan rasa ketertarikan, perhatian, keinginan lebih 

yang dimiliki seseorang terhadap suatu hal, tanpa ada dorongan. 

Minat tersebut akan menetap dan berkembang pada dirinya untuk 

memperoleh dukungan dari lingkungannya yang berupa pengalaman. 

Pengalaman akan diperoleh dengan mengadakan interaksi dengan 

dunia luar, baik melalui latihan maupun belajar. Dan faktor yang 

menimbulkan minat belajar dalam hal ini adalah dorongan dari dalam 

individu. Dorongan motif sosial dan dorongan emosional. 

Dengan demikian disimpulkan bahwa pengertian minat belajar 

adalah kecenderungan individu untuk memiliki rasa senang tanpa ada 

paksaan sehingga dapat menyebabkan perubahan pengetahuan, 

ketrampilan dan tingkah laku .  

e. Ciri-Ciri Minat Belajar 

Dalam minat belajar memiliki beberapa ciri-ciri. Menurut 

Elizabeth Hurlock (dalam Susanto, 2013: 62) menyebutkan ada tujuh 

ciri minat belajar sebagai berikut: 

1) Minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental 

2) Minat tergantung pada kegiatan belajar 

3) Perkembangan minat mungkin terbatas 

4) Minat tergantung pada kesempatan belajar 

5) Minat dipengaruhi oleh budaya 

6) Minat berbobot emosional 
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7) Minat berbobot egoisentris, artinya jika seseorang senang 

terhadap sesuatu, maka akan timbul hasrat untuk memilikinya. 

Menurut Slameto (2003: 57) siswa yang berminat dalam belajar 

adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang sesuatu yang dipelajari secara terus-menerus. 

2) Ada rasa suka dan senang terhadap sesuatu yang diminatinya. 

3) Memperoleh sesuatu kebanggaan dan kepuasan pada suatu yang 

diminati. 

4) Lebih menyukai hal yang lebih menjadi minatnya daripada hal 

yang lainnya 

5) Dimanifestasikan melalui partisipasi pada aktivitas dan kegiatan. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri minat 

belajar adalah memiliki kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang sesuatu secara terus menerus, 

memperoleh kebanggaan dan kepuasan terhadap hal yang diminati, 

berpartisipasi pada pembelajaran, dan minat belajar dipengaruhi oleh 

budaya. Ketika siswa ada minat dalam belajar maka siswa akan 

senantiasa aktif berpartisipasi dalam pembelajaran dan akan 

memberikan prestasi yang baik dalam pencapaian prestasi belajar. 

f. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Belajar Siswa 

Dalam pengertian sederhana, minat adalah keinginan terhadap 

sesuatu tanpa ada paksaan. Dalam minat belajar seorang siswa 

memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar yang 

berbeda-beda, menrut syah (2003: 132) membedakannya menjadi tiga 

macam, yaitu: 

1) Faktor internal 

Adalah faktor dari dalam diri siswa yang meliputi dua aspek, 

yakni:  

a) aspek fisiologis 
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kondisi jasmani dan tegangan otot (tonus) yang 

menandai tingkat kebugaran tubuh siswa, hal ini dapat 

mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam 

pembelajaran. 

b) aspek psikologis 

aspek psikologis merupakan aspek dari dalam diri 

siswa yang terdiri dari, intelegensi, bakat siswa, sikap 

siswa, minat siswa, motivasi siswa. 

2) Faktor Eksternal Siswa 

Faktor eksternal terdiri dari dua macam, yaitu faktor 

lingkungan social dan faktor lingkungan nonsosial 

a) Lingkungan Sosial 

Lingkungan social terdiri dari sekolah, keluarga, masyarakat 

dan teman sekelas 

b) Lingkungan Nonsosial 

Lingkungan social terdiri dari gedung sekolah dan letaknya, 

faktor materi pelajaran, waktu belajar, keadaan rumah tempat 

tinggal, alat-alat belajar. 

3) Faktor Pendekatan Belajar 

Faktor pendekatan belajar yaitu segala cara atau strategi 

yang digunakan siswa dalam menunjang keefektifan dan efisiensi 

proses mempelajari materi tertentu. 

g. Indikator Minat Belajar 

Menurut Djamarah (2002: 132) indikator minat belajar yaitu 

rasa suka/senang, pernyataan lebih menyukai, adanya rasa 

ketertarikan adanya kesadaran untuk belajar tanpa di suruh, 

berpartisipasi dalam aktivitas belajar, memberikan perhatian. 

Menurut Slameto (2010: 180) beberapa indikator minat belajar 

yaitu: perasaan senang, ketertarikan, penerimaan, dan keterlibatan 

siswa. Dari beberapa definisi yang dikemukakan mengenai indikator 
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minat belajar tersebut diatas, dalam penelitian ini menggunakan 

indikator minat yaitu: 

a) Perasaan Senang 

Apabila seorang siswa memiliki perasaan senang terhadap 

pelajaran tertentu maka tidak akan ada rasa terpaksa untuk belajar. 

Contohnya yaitu senang mengikuti pelajaran, tidak ada perasaan 

bosan, dan hadir saat pelajaran. 

b) Keterlibatan Siswa 

Ketertarikan seseorang akan obyek yang mengakibatkan orang 

tersebut senang dan tertarik untuk melakukan atau mengerjakan 

kegiatan dari obyek tersebut. Contoh: aktif dalam diskusi, aktif 

bertanya, dan aktif menjawab pertanyaan dari guru.  

c) Ketertarikan 

Berhubungan dengan daya dorong siswa terhadap ketertarikan 

pada sesuatu benda, orang, kegiatan atau bias berupa pengalaman 

afektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Contoh: antusias 

dalam mengikuti pelajaran, tidak menunda tugas dari guru. 

d) Perhatian Siswa 

Minat dan perhatian merupakan dua hal yang dianggap sama 

dalam penggunaan sehari-hari, perhatian siswa merupakan 

konsentrasi siswa terhadap pengamatan dan pengertian, dengan 

mengesampingkan yang lain. Siswa memiliki minat pada obyek 

tertentu maka dengan sendirinya akan memperhatikan obyek 

tersebut. Contoh: mendengarkan penjelasan guru dan mencatat 

materi. 

2. Pengertian Perhatian Orang Tua 

a.  Pengertian Perhatian 

Menurut Sagala (2012: 130) “perhatian adalah cara 

menggerakkan bentuk umum cara bergaulnya jiwa dengan bahan-

bahan dalam medan tingkah laku”. Sedangkan menurut stern dan 

bigot (dalam sagala, 2012: 130) “perhatian adalah pemusatan tenaga/ 
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kekuatan jiwa tertuju pada suatu obyek”. Demikian pula menurut 

walgito (20010-110) “ perhatian merupakan pemusatan atau 

konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan kepada 

suatu atau sekumpulan obyek”. 

Menurut Slameto (2010: 105) “perhatian adalah kegiatan yang 

dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan pemilihan 

rangsangan yang datang dari lingkungannya”.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

perhatian adalah keadaan dalam diri pribadi seseorang yang sedang 

melaksanakan aktivitas berupa pemusatan tenaga/ kekuatan jiwa 

semuanya ditunjukkan pada sekumpulan obyek tertentu. 

b. Macam-Macam Perhatian 

Macam-macam perhatian menurut walgito (2010: 112-113) 

sesuai dari segimana perhatian itu di tinjau: 

1. Perhatian ditinjau dari segi timbulnya perhatian yaitu perhatian 

spontan dan tidak spontan. 

2. Perhatian dilihat dari banyaknya objek yang dapat dicakup pada 

suatu waktu yaitu perhatian yang sempit dan perhatian yang luas. 

3. sehubungan dengan ini perhatian juga dapat dibedakan atas 

perhatian terpusat dan perhatian yang terbagi-bagi. 

4. Perhatian yang dilihat dari fluktuasi perhatian yaitu perhatian 

yang statis dan perhatian yang dinamis. 

c. Pengertian Orang Tua 

Pada hakikatnya orang tua adalah Pembina pribadi dan 

pendidik yang pertama dalam hidup anak memberikan bantuan serta 

tanggung jawab untuk mengerahkan perkembangan anak menuju 

kedewasaan, karena sukses tidaknya anak menyesuaikan diri dengan 

lingkungan yang baik menuju kedewasaan adalah bagian dari tugas 

dan kewajiban orang tua. 

Menurut Djamarah (2004: 85) mengemukakan bahwa “ orang 

tua adalah pendidk dalam keluarga”. Orang tua merupakan pendidk 
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utama dan pertama bagi anak-anak mereka. Dari merekalah anak 

mula-mula menerima pendidikan, oleh karena itu bentuk pertama dari 

pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga, hubungan anak 

dengan orang tua mempunyai pengaruh dalam perkembangan anak. 

“Orang tua adalah guru pertama dan utama bagi anak”( 

Muskibin, 2009: 111). Orang tua bertanggung jawab penuh atas 

pemeliharaan anak-anaknya sejak mereka dilahirkan dan bertanggung 

jawab penuh atas pembentukan kararter anak-anaknya. Sejak dini, 

orang tua mengajarkan bagaimana anak harus berbuat, bertingkah 

laku, berkata-kata dan sebagainya. Anak itu akan berkelakuan baik, 

jujur, sabar, suka menolong ataukah akan menjadi anak yang curang, 

pemarah, pembohong, tidak percaya diri dan sebagainya tergantung 

bagaimana orang tua melaksankan tanggung jawab tersebut sebagai 

guru pertama bagi anak-anaknya. 

Dapat di ambil kesimpulan dari uraian diatas yang di maksud 

orang tua adalah ayah dan ibu sebagai pembina pribadi dan pendidik 

yang pertama dalam hidup anak yang memberikan bantuan serta 

tanggung jawab untuk mengerahkan perkembangan anak menuju 

kedewasaan, karena sukses tidaknya anak dalam menyesuaikan diri 

dengan lingkungan yang baik menuju kedewasaan itu adalah bagian 

dari tugas, peran dan kewajiban orang tua. 

d. Pengertian Perhatian Orang Tua 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perhatian 

orang tua adalah pemusatan aktivitas yang dilakukan orang tua berupa 

pemberian bimbingan, arahan dan dorongan kepada anak dalam 

menghadapi berbagai masalah yang timbul.  

Membimbing, mengarahkan dan memotivasi anak ketika 

menghadapi masalah bukanlah perkara yang sederhana, bahkan 

menjadi tantangan sendiri baik secara intelektual maupun emosinal 

bagi para orang tua. Orang tua akan rela berusaha semaksimal 

mungkin, melakukan apa saja dan mencurahkan segenap perhatiannya 
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demi membantu kesuksesan anak dalam belajar. Sebab berhasil 

membimbing anak dalam belajar dan menjadikannya sukses adalah 

kebanggaan sendiri bagi para orang tua. 

e. Bentuk-bentuk Perhatian Orang Tua 

Selanjutnya menurut Muskibin (2009: 131-136), bentuk-bentuk 

perhatian orang terhadap kegiatan belajar anak adalah sebagai berikut: 

1) Orang tua mengajari untuk belajar dan membuat PR secara rutin 

dan teratur 

Orang tua sebisa mungkin menjadwalkan jam berapa anak 

wajib belajar. Dengan demikian, lama kelamaan anak akan 

merasakan bahwa belajar merupakan sesuatu yang harus 

dilakukan setiap hari dengan kata lain menjadi suatu kebiasaan. 

2) Orang tua membantu kesulitan anak dalam belajar 

Ketika melihat anak mengalami kesulitan saat belajar, 

sebagai orang tua tidak boleh ragu-ragu untuk membantunya. 

Orang tua supaya mencari tahu apa yang menyebabkan anak 

mengalami kesulitan. Dari situ orang tua bisa menuntun perlahan-

lahan dalam menyelesaikan tugasnya. Jangan sampai orang tua 

yang menyelesaikan tugas anak. Oleh karena itu peran 

pendampingan anak saat sedang belajar sangat dibutuhkan agar 

kesulitan-kesulitan anak segera teratasi dan anak tidak cepat putus 

asa. 

3) Memotivasi anak untuk rajin belajar 

Setiap orang tua ingin anaknya berprestasi terutama di 

bidang pendidikan. Namun untuk mencapai prestasi tersebut, 

tentunya anak harus termotivasi untuk belajar dengan orang tua 

selalu menyemangati anak untuk rajin belajar. Caranya adalah 

apabila anak mencapai prestasi tertentu, sebagai orang tua jangan 

segan memberikan hadiah atas usaha dan jerih payahnya. Hadiah 

yang diberikan kepada anak tidak selalu harus berupa materi, 

tetapi dapat berupa penghargaan dan pujian. Jika anak merasa 
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bahwa usaha kerasnya dihargai, anak akan termotivasi untuk 

berusaha lebih baik lagi, dan anak tidak akan merasakan bahwa 

usahanya itu sia-sia belaka. 

4) Memfasilitasi kegiatan belajar anak di rumah 

Orang tua supaya menyediakan tempat belajar yang 

nyaman dan tenang bagi anak. Ruang khusus belajar sangat 

dibutuhkan anak untuk menjaga daya konsentrasinya agar selalu 

fokus terhadap apa yang sedang ia pelajari. Selain itu orang tua 

supaya menyediakan sember belajar serta peralatan belajar yang 

mendukung aktivitas belajar, misalnya buku-buku, alat tulis dan 

sebaginya. 

5) Menjaga komunikasi dengan baik 

Semiawan (2002: 16) rumah tangga yang aman adalah 

rumah tangga tempat dimana kedua orang tua memiliki waktu 

saling memperhatikan putra putrinya dan berkesempatan  

berkomunikasi. Orang tua agar meluangkan waktu untuk sekedar 

berbincang-bincang dengan anak sehingga komunikasi antara 

orang tua dan anak tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Jadikan 

posisi orang tua sebagai pendengar yang baik bagi anak. Dengan 

demikian orang tua dapat memantau apa saja yang dilakukan atau 

yang di alami anak setiap harinya. Selain itu, penting juga untuk 

menunjukkan pada anak bahwa orang tua peduli dan selalu 

bersedia membantu jika diperlukan. 

6) Orang tua mendukung jika anak hendak belajar bersama temannya 

Belajar bersama memang dapat membantu anak, baik 

dalam pelajarannya sendiri muupun perkembangan sosialisasinya. 

Peran orang tua adalah mengontrol, apakah anak benar-benar 

belajar bersama atau sekedar alasan saja untuk keluar rumah dan 

bermain dengan temannya. 
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Semua bentuk perhatian orang tua tersebut sangat dirasakan 

manfaatnya bagi perkembangan anak. Orang tua yang kurang atau 

tidak memperhatikan anak, misalnya acuh tak acuh terhadap belajar 

anaknya dapat menyebabkan anak tidak atau kurang berhasil dalam 

belajarnya. Oleh karena itu agar anak tidak mengalami kegagalan, 

orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan 

perhatian yang cukup terhadap anaknya, baik secara fisik maupun non 

fisik. Sebab anak dalam kesehariannya tidak lepas dari lingkungan 

keluarga, waktu anak di rumah lebih banyak dibandingkan waktu anak 

di sekolah. 

f. Manfaat Perhatian Orang Tua 

Khususnya dalam lingkungan keluarga, perhatian orang tua 

memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan anak sebab 

keluarga merupakan lembaga sosial pertama yang dikenal anak. 

Perhatian orang tua dalam keluarga dapat mempengaruhi 

perkembangan anak.  Orang tua harus bijaksana dalam memberikan 

bimbingan dan arahan agar terbentuk pribadi yang baik dalam diri 

anak. Orang tua juga berperan memberikan semangat dan dorongan 

agar anak dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki. 

Orang tua dapat mendorong, mengarahkan anak untuk 

mendiri, untuk kreatif, untuk menumbuhkan kepercayaan 

diri anak. Karena itu supaya anak diberi kesempatan untuk 

mengembangkan kemampuan-kemampuannya, dan 

apabila diperlukan orang tua data memberikan pengarahan 

(Walgito, 2000: 87). 

Menurut Nuryanti (2008: 69) manfaat perhatian orang tua 

adalah sebagai berikut: 

1. Membuat orang tua memahami kebutuhan dasar anak, 

kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan fisik dan non 

fisik. 

2. Membuat anak menjadi gembira. 

3. Membuat orang tua responsif terhadap kondisi anak. 
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4. Membuat orang tua memberi penghargaan yang tepat 

terhadap apa yang dimiliki dan prestasi yang dicapai 

anak. 

g. Indikator Perhatian Orang Tua 

Menurut Rahman (2002: 104) indikator dari perhatian orang 

tua adalah sebagai berikut: 

1) Memberikan kasih saying 

2) Memelihara kesehatan fisik dan mental anak 

3) Meletakkan dasarkepribadian yang baik 

4) Membimbing dan memotivasi anak untukmengembangkan diri 

5) Memberikan fasilitas yang memadai bagi pengembangan diri anak 

6) Menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi pengembangan 

diri anak. 

Berdasarkan uraian indikator diatas, maka dalam penelitian ini 

peneliti membagi indicator menjadi empat diantara, yaitu 

1) Memberikan kasih sayang 

Menurut kamus umum bahasa Indonesia karangan W.J.S 

Poerwodarminto, kasih saying adalah perasaan sayang, perasaan 

cinta, atau perasaan suka dan rasa perhatian kepada seseorang. 

a) Memberikan perhatian 

b) Memberikan motivasi 

c) Memberikan semangat 

d) Memelihara kesehatan anak 

2) Memberikan Bimbingan 

Dalam hal ini orang tua harus memberikan bimbingan 

kepada anak dan contohnya perilaku yang baik, agar anak 

berkembang dengan sikap dan perilaku yang baik pula.  

a) Memberikan bantuan ketika anak mengalami kesulitan 

b) Memberikan nasihat kepada anak 

c) Membiasakan anak untuk hidup mandiri 

d) Menyuruh anak untuk belajar 

e) Mengawasi kegiatan belajar anak 
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3) Memfasilitasi Anak 

Memenuhi semua kebutuhan yang di perlukan oleh anak 

untuk menunjang kegiatan anak agar kegiatan tidak berhenti 

karena fasilitas yang tidak ada. 

a) Menyediakan peralatan belajar 

b) Menyediakan biaya 

c) Memberikan ruang belajar 

4) Menciptakan Suasana Belajar Yang Aman Dan Nyaman 

Dalam hal ini orang tua harus mengusahakan anaknya 

nyaman belajar. Kenyamanan belajar tersebut tidak lepas dari 

pengaruh fisik dan psikis. 

a) Menyediakan tempat belajar yang nyaman 

b) Memberikan waktu untuk belajar 

c) Mendukung belajar anak dengan tidak menyalakan TV 

3. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan sebuah pencapaian yang di peroleh 

siswa dalam menempuh pembelajaran. Dalam pengertiaanya prestasi 

belajar memiliki banyak pengartian. Menurut Olivia (2011: 73) 

“prestasi belajar merupakan puncak hasil belajar yang dapat 

mencerminkan hasil keberhasilan belajar siswa terhadap tujuan belajar 

yang telah ditetapkan”. Senada dengan pengertian sebelumnya 

Menurut Djamarah (2004: 65) prestasi belajar adalah hasil yang 

dicapai siswa selama berlangsungnya proses belajar mengajar dalam 

jangka waktu tertentu, umumnya prestasi belajar dalam sekolah 

berbentuk pemberian nilai dari guru kepada siswa sebagai indikasi 

sejauh mana siswa telah menguasai materi pelajaran yang 

disampaikannya. 

. Sedangkan menurut Menurut sukamdinata (2003: 102) “ 

prestasi belajar merupakan realisasi atau pemekaran dari kecakapan-

kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang”. 
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Sedangkan 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. pada umumnya prestasi belajar 

berkenaan dengan aspek pengetahuan sedangkan hasil belajar meliputi 

aspek pembentukan watak peserta didik. 

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, dapat 

dimaknai bahwa 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. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

Dalam pengertian sederhana, minat adalah keinginan terhadap 

sesuatu tanpa ada paksaan. Sedangkan 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.  Dalam minat belajar 

seorang siswa memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

belajar yang berbeda-beda sma halnya dengan prestasi belajar juga 

memiliki faktor-faktor yang sama dengan minat belajar, menurut 

Suhana (2014: 8) faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar 

antara lain:  

1. Latar belakang peserta didik 

2. Pengajar yang professional 

3. Atmosfir pembelajaran partisipatif dan interaktif 

4. Sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran 

5. Kurikulum 

6. Lingkungan 

7. Atmosfir kepemimpinan pembelajaran yang sehat 
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8. Pembiayan yang memadai 

Sedangkan menurut masrun dan martniah (dalam khodijah 

2014: 58) faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dapat di 

golongkan menjadi beberapa di antaranya:  

(1) kemampuan bawaan anak; (2) kondisi fisik dan 

psikis anak; (3) kemauan belajar anak; (4) sikap murid 

terhadap guru dan mata pelajaran serta pengertian 

mereka mengenai kemajuan mereka sendiri dan (5) 

bimbingan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar ada dua yaitu dari dalam diri 

pembelajar atau eksternal dan dari luar pembelajar atau internal, yang 

keduanya saling berkaitan satu sama lain. 

c. Indikator Prestasi Belajar 

Kunci pokok untuk memperoleh ukuran dan data hasil belajar 

siswa adalah mengetahui garis-garis besar indikator (penunjuk adanya 

prestasi tertentu) dikaitkan dengan jenis prestasi yang hendak 

diungkapkan atau di ukur. Dalam penelitian ini indikator dari prestasi 

belajar disesuaikan dengan indikator yang digunakan oleh guru untuk 

memperoleh nilai rapot semester genap tahun ajaran 2014/2015. 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini 

antara lain yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lina Risnawati yang berjudul “Pengaruh 

Latar Belakang Orang Tua dan Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi 

Belajar Siswa Kelas V SD Negeri Cakraningratan no.32 Tahun Ajaran 

2011/2012”. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: 

(1) ada pengaruh yang signifikan tingkat pendidikan orang tua terhadap 

prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam. Hal ini berdasarkan analisis 

regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa         >        yaitu 2,103 > 

2,048 dengan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,045 dengan sumbangan 

efektif sebesar 19,1%; (2) Ada pengaruh yang signifikan antara perhatian 

orang tua terhadap prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam. Hal ini 
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berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa         > 

       yaitu 2,825 > 2,048 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,009 dengan 

sumbangan efektif sebesar 28,2%; (3) Ada pengaruh yang signifikan 

antara tingkat pendidikan dan perhatian orang tua terhadap prestasi 

belajar Ilmu Pengetahuan Alam. Hal ini berdasarkan analisis variansi 

regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa         >       , yaitu 12,851 > 

3,340 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Dengan koefisien 

determinasi yang diperoleh sebesar 0,473; (4) hasil uji koefisien 

determinasi (R
2
) sebesar 0,473 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh 

tingkat pendidikan dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam adalah sebesar 47,3%, sedangkan 52,7% sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Dwi Kurniawati yang berjudul 

“Pengaruh Persepsi Anak Tentang Perhatian Orang Tua dan Motivasi 

Belajar Terhadap Disiplin Belajar siswa kelas V SD Negeri 1 Tegal 

Sambi Tahunan Jepara Tahun Ajaran 2010/2011”. Berdasarkan penelitian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa: (1) hasil uji t untuk variabel (  ) 

dengan menggunakan taraf signifikansi 5% diperoleh         sebesar 2,485 

dan        sebesar 2,045, karena         >        (2,485>2,045), maka dapat 

disimpulkan bahwa persepsi anak tentang perhatian orang tua 

berpengaruh signifikan terhadap disiplin belajar siswa. Untuk variabel 

(  ) diperoleh         sebesar 2,781 dan        sebesar 2,045, karena 

        >        (2,781>2,045), maka dapat disimpulkan bahwa motivasi 

belajar berpengaruh signifikan terhadap disiplin belajar siswa. (2) Uji F 

memperoleh         sebesar 9,944 dan        sebesar 3,32 karena         > 

       (9,944>3,32), sehingga dapat disimpulkan bahwa perhatian orang 

tua (  ) dan motivasi belajar (  ) mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap disiplin belajar (Y). Untuk uji R
2 

diperoleh angka sebesar 0,424 

artinya bahwa disiplin belajar dipengaruhi oleh perhatian orang tua dan 
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motivasi belajar sebesar 42,4% dan sisanya 57,6% dipengaruhi oleh 

variabel lain. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Gigih Mulpratangga yang berjudul 

“Pengaruh Perhatian Orang Tua dan Kemandirian belajar Terhadap 

Prestasi Belajar Siswa Kelas V SD Negeri 2 Rejosari Tahun Ajaran 

2010/2011”. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: 

(1) Ada pengaruh yang signifikan antara perhatian orang tua terhadap 

prestasi belajar pada siswa. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier 

ganda (uji t) diketahui bahwa         >       , yaitu 2,091 > 2,052 dan nilai 

signifikansi 0,05, yaitu 0,046 dengan sumbangan efektif sebesar 14,6%. 

(2) ada pengaruh yang signifikan antara kemandirian belajar terhadap 

prestasi belajar pada siswa. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier 

ganda (uji t) diketahui bahwa         >       , yaitu 2,200 > 2,052 dan nilai 

signifikansi 0,05, yaitu 0,037 dengan sumbangan efektif sebesar 15,9%. 

(3) ada pengaruh yang signifikan antara perhatian orang tua dan 

kemandirian belajar terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini berdasarkan 

analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa         > 

      , yaitu 5,916 > 3,354 dan nilai signifikansi 0,05, yaitu 0,007 dengan 

koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,305. (4) Hasil uji koefisien 

determinasi (R
2
) sebesar 0,305 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh 

perhatian orang tua dan kemandirian belajar terhadap prestasi belajar 

siswa adalah sebesar 30,5% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak diteliti. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurjanah yang berjudul “ Pengaruh 

Belajar dan Kedisiplinan Siswa Terhadap Prestasi Belajar Siswa di SD 

Negeri Tempursari Tahun Ajaran 2013/2014”. Berdasarkan penelitian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa: (1) terdapat pengaruh dari minat 

belajar dan kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar siswa dengan 

persamaan regresi Y= 31,494 + 0,283   + 0,267  , dimana 

signifikansinya pengaruh tersebut ditunjukkan oleh          (16,891) > 

       (3,16), (2) terdapat pengaruh yang signifikansi dari minat belajar 
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terhadap prestasi belajar siswa yang ditunjukkan dengan         ( 3,214) > 

       (2,002), (3) terdapat pengaruh signifikansi kedisiplinan siswa 

terhadap prestasi belajar yang ditunjukkan dengan         (3,059) >        

(2,002), (4) antara variabel minat belajar dan kedisiplina siswa lebih 

dominan variabel minat belajar. Hal ini ditunjukkan dengan SR minat 

belajar (52%) > SR kedisiplinan siswa (48%), SE minat belajar (19%)>SE 

kedisiplinan siswa (18%). 

5. 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. (2) lingkungan sekolah berpengaruh 

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

memperoleh thitung untuk variabel aktivitas belajar sebesar 2,031 sehingga 

thitung > ttabel atau 2,031 > 1, 990 dengan nilai signifikansi 0,046 < 0,05. (3) 

minat belajar dan lingkungan sekolah secara bersama-sama berpengaruh 

positif terhadap prestasi belajar. Terbukti dari hasil uji F yang 

memperoleh Fhitung sebesar 7,174 sehingga Fhitung > Ftabel atau 7,174 > 

3,109 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. (4) hasil perhitungan untuk 

nilai R2 sebesar 0,150 berarti 15,0% prestasi belajar dipengaruhi oleh 

variabel minat belajar dan lingkungan sekolah, sisanya sebesar 85,0% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ikut diteliti dalam penelitian ini. 

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian yang 

telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian 

No Peneliti Komponen yang diteliti 

Minat 

belajar 

Latar 

belakan

g 

pendidi-

kan 

Perhati

an 

orang 

tua 

Lingku

ngan 

sekolah 

Moti-

vasi 

belajar 

Kedisip

linan 

siswa 

Keman-

dirian 

belajar 

Prestasi 

belajar 

Disi-

plin 

belajar 

1 Lina  √ √     √  

2 Fitria   √  √    √ 

3 Gigih   √    √ √  

4 Siti √     √  √  

5 Denik √   √    √  

6 Ricky 

(peneliti) 

√  √     √  

C. Kerangka Penelitian 

Siswa merupakan subjek belajar. Minat siswa mempengaruhi proses 

dan Prestasi belajar, jika seorang siswa tidak berminat untuk mempelajari 

sesuatu tidak dapat diharapkan bahwa dia akan berhasil dengan baik dalam 

mempelajari hal tersebut, sebaliknya kalau seseorang mempelajari sesuatu 

dengan penuh nikmat, maka dapat diharapkan bahwa hasilnya akan lebih 

baik. 

Faktor lain yang mendukung prestasi belajar adalah perhatian orang 

tua. Perhatian orang tua sangat dibutuhkan untuk memberikan dorongan 

kepada anak dalam menghadapi masalah yang timbul. Kaitannya dengan 

kegiatan belajar di rumah, orang tua bertugas membimbing dan mengarahkan 

anak ketika mengalami kesulitan belajar. Apabila lingkungan keluarga 

memberikan dukungan yang baik dalam belajar, maka prestasi belajar yang 

didapat akan menjadi baik. Oleh karena itu perhatian orang tua diperlukan 

dalam mendukung kegiatan belajar anak di luar jam sekolah. 
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Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian 

ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berfikir 

Keterangan: 

1. Variabel Independen (variabel bebas) 

Yaitu variabel yang merupakan rangsangan untuk mempengaruhi 

variabel lain. Yang menjadi variabel bebas adalah: 

a. Minat belajar (X1) 

b. Perhatian Orang Tua (X2) 

2. Variabel Dependen (variabel terikat) 

Yaitu variabel yang merupakan hasil dari perilaku yang di 

rangsang. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah 

prestasi belajar (Y). 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara berdasarkan kajian teori 

yang masih perlu dibuktikan kebenarannya. Arikunto (2010: 110) ”hipotesis 

dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul”. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas tinggi 

SD Negeri 01 Wonolopo. 

Minat belajar 

(X1) 

Prestasi Belajar 

(Y) 
Perhatian Orang Tua 

 (X2) 
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2. Ada pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas 

tinggi SD Negeri 01 Wonolopo. 

3. Ada pengaruh minat belajar dan perhatian orang tua terhadap prestasi 

belajar siswa kelas tinggi SD Negeri 01 Wonolopo. 

 


