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ABSTRAK 
Pola asuh dan motivasi belajar yang terjadi di kelas V SD Muhammadiyah 23 Semanggi masih kurang 
maksimal, sebagian orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan kurangnya pendampingan anak dalam 
belajar atau mengerjakan PR dirumah. Sehingga motivasi anak untuk belajar pun masih rendah. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh dan seberapa pengaruh pola asuh orang tua dan 
motivasi terhadap prestasi belajar siswa di SD Muhammadiyah 23 Semanggi Tahun Ajaran 2015/2016. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian Ex Post Facto. Analisis data yang digunakan adalah uji regresi linier 

ganda, uji t, uji F, regresi ganda dan uji determinasi . Dengan analisis uji t antara variabel pola asuh 
orang tua terhadap hasil belajar menunjukkan bahwa 4,816 > 2,048 dan hasil dari variabel motivasi 

terhadap prestasi belajar menunjukkan bahwa 2,591 > 2,048, hal ini berarti > t tabel. Pada uji F 

diperoleh 26,094 > 3,35 dimana > F tabel. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi dan pola asuh 

bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Hasil analisis regresi linier ganda menunjukkan 

persamaan    Y = 174,395+ 2,062( + 1,196  dan pada uji  diketahui variabel pola asuh orang tua 
dan motivasi memberi sumbangan sebesar 65,9% dan  sisanya sebesar 34,1% dipengaruhi dari variabel 
lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pola asuh dan 
motivasi memiliki pengaruh besar terhadap prestasi belajar siswa 
 
Kata kunci: Motivasi, Pola asuh orang tua, Prestasi belajar 

 
ABSTRACT 

Parenting and motivation to learn is happening in class V SD Muhammadiyah 23 Semanggi is still less than the 
maximum, some parents are busy with worked and less of assistance the child in learning or doing homework at home. So 
that the child's motivation to learning is still low. Purpose of this research to determine the influence is there and how the 
influence of parents' parenting and motivation on student achievement in SD Muhammadiyah 23 Semanggi Academic Year 
2015/2016. Themethod of this research is a research Ex Post Facto. The data analysis used is multiple linear regression, t 

test, F test, multiple regression and test of determination ( ). With the (test t) analysis between variables parenting parents 
on learning outcomes showed that 4,816 > 2,048 and a result of the variable motivation on learning achievement showed 
that 2,591 > 2,048, this means t_hitung > t tabel. On the test of F obtained 26,094 > 3,35 where F_ (count) >F tabel. 
This suggested that the motivation and parenting together have an effect on student achievement. The results of multiple 

regression analysis showed similarities Y = 174,395+ 2,062( + 1,196   On the test of  ( ) is known variables 
parenting parents and motivation give donations by 65,9% and the remaining amount of 31,4% be affected by other 
variables not examined in the study. This it can be concluded that the pattern of care and the motivation to have a great effect 
on learning achievement student 
 
Keywords: Motivation, Parenting parent, learning achievement 
 
 
1. Pendahuluan 

Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh, pola asuh orang tua dan motivasi belajar yang 
terjadi di kelas V SD Muhammadiyah 23 Semanggi masih kurang maksimal, sebagian orang tua sibuk 
dengan pekerjaannya dan kurangnya pendampingan anak dalam belajar atau mengerjakan PR 
dirumah. Sehingga motivasi anak untuk belajar pun masih rendah. Semestinya sebagai orang tua 
harus dapat memberikan perhatian lebih kepada anak khususnya dalam pendampingan belajar karena 
anak usia sekolah dasar masih memerlukan bimbingan orang tua dalam belajar untuk  menunjang 
pengetahuannya. 

Menurut Casmini (dalam Septiari,2012: 162) “pola asuh orang tua adalah bagaimana orang 
tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing dan mendisiplinkan anak dalam mencapai proses 
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kedewasaan hingga pada upaya pembentukan norma-norma yang diharapkan masyarakat pada 
umumnya”. 

Wibowo (2012: 75) “Pola asuh adalah salah satu faktor yang secara signifikan turut 
membentuk karakter anak. Hal ini didasari bahwa pendidikan dalam keluarga merupakan pendidikan 
utama dan pertama bagi anak yang tidak bisa digantikan oleh lembaga pendidikan manapun. 
Keluarga yang harmonis, rukun dan damai akan tercermin dari kondisi psikologis dan karakter anak-
anaknya”. 

Djamarah (2011: 148) menyebutkan bahwa “motivasi adalah sebagai suatu pendorong yang 
dapat mengubah energi dalam diri seseorang ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan 
tertentu. Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan sebab seseorang yang tidak mempunyai 
motivasi dalam belajar tidak akan mungkin melakukan aktvitas belajar”. 

Menurut Fathurrohman dan Sulistyorini (2012: 119) mengatakan bahwa  “prestasi belajar 
adalah hasil yang telah dicapai dari suatu kegiatan yang berupa perubahan tingkah laku yang dialami 
oleh subyek belajar di dalam suatu interaksi dengan lingkungannya”, Sedangkan Sutratinah (dalam 
Fathurrohman,2012: 119) “Prestasi belajar adalah penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang 
dinyatakan dalam bentuk angka, simbol, huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang 
sudah dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu”. 

Oleh karena itu peneliti mengambil judul pengaruh pola asuh orang tua  dan motivasi 
terhadap prestasi belajar siswa kelas V di SD Muhammadiyah 23 Semanggi Tahun Ajaran 
2015/2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh dan seberapa besar 
pengaruh pola asuh orang tua dan motivasi terhadap prestasi belajar siswa kelas V di SD 
Muhammadiyah 23 Semanggi Tahun Ajaran 2015/2016 

 
2. MetodePenelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Muhammadiyah 23 Semanggi pada kelas V dengan jumlah 
siswa sebesar 30 sampel. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 
Jenis penelitiannya adalah Ex Post Facto. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah 
pola asuh orang tua dan motivasi sedangkan variabel terikatnya yaitu prestasi belajar siswa 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket dan dokumentasi. 
Riduwan (2015: 52) Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia 
memberikan respons sesuai dengan permintaan pengguna sedangkan Sugiyono (2015: 199) 
mengatakan kuesioner/angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member 
seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.Kemudian 
menurut Riduwan (2015:58) Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 
tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, 
film dokumenter, data yang relevan penelitian. 

Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan penulis untuk mengolah data. Teknik 

analasis data yang digunakan adalah analisis regresi,   Uji t, Uji F dan uji determinasi . Analisis 
regresi ganda adalah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih 
terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan 
kausal antara dua variabel bebas atau lebihdengan satu variabel terikat. 

 
3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh pola asuh terhadap prestasi, 
pengaruh motivasi terhadap prestasi, pola asuh dan motivasi bersama-sama berpengaruh terhadap 
prestasi dan mengetahui seberapa besar pengaruh pola asuh orang tua dan motivasi terhadap prestasi 
belajar siswa kelas V di SD Muhammadiyah 23 Semanggi Tahun Ajaran 2015/2016. 

Hasil perhitungan dengan menggunakan angket pola asuh orang tua dan motivasi terhadap 
prestasi belajar pada kelas V diperoleh nilai rata-rata (mean) 79,033. Nilai terendah (minimum) sebesar 
72,7 dan nilai tertinggi (maximum) sebesar 91,3. Dengan tabel sebagai berikut: 
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        Tabel 1 
            Deskriptif variabel prestasi belajar 

 

  Y X1 PA X2 MB 

N Valid 30 30 30 

Missing 0 0 0 

Mean 79.033 64.17 71.77 

Minimum 72.7 50 60 

Maximum 91.3 78 77 

 
Dalam penelitian ini uji prasyarat analisis menggunakan uji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dengan ketentuan data dikatakan normal jika 
Asymp.signifikan > α (0,05) maka data penelitian dinyatakan berdistribusi normal. Hasil uji 
normalitas penelitian ini adalah: 

 
         Tabel 2 

     Uji Normalitas menggunakan tes kolmogorov-smirnov 

            One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardized 
Residual 

N 30 

Normal 
Parametersa,b 

Mean 0,0000000 

Std. Deviation 2,77342992 

Most Extreme 
Differences 

Absolute 0,119 

Positive 0,119 

Negative -0,082 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,652 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,789 

Sumber: SPSS 
 

Pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa Asymp.Signifikan memiliki nilai sebesar 0,789. Hal ini 
berarti nilai signifikansi 0,789 > 0,05 yang artinya data penelitian ini normal. Sehingga memenuhi 
syarat uji kenormalan. 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel yaitu variabel independen dan 
variabel dependen mempunyai hubungan yang linear.Uji linieritas yang digunakan pada penelitian ini 
menggunakan Ramsey Tes. Adapun hasil uji linieritas pada penelitian ini yaitu: 
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Tabel 3 
 Model Summary old (lama) 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

1 0,812a 0,659 0,634 2,87431 

 
 

Tabel 4 
 Model Summary new (baru)  

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

1 0,855a 0,730 0,699 2,60544 

Sumber: SPSS 
 

R2
new = 0,659 

R2
old  = 0,699 

Kesimpulan 

F stat =  

=  

F tabel dengan α = 0,05 
F tabel dengan df = (n-k) = 30 - 4 = 26 adalah 4,23 
3,18937 <  4,23 
Karena F hitung < F tabel 
Maka H0 diterima, sehingga ini menunjukkan bahwa model yang dipakai linier. 
 

Analisis regresi ganda adalah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas 
atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau 

hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih ( ), ( ),( )……( ) dengan satu variabel 
terikat. 

 
Tabel 5 

Hasil Analisis Regresi Ganda 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 

Error 

1 (Constant) 174,395 36,124 4,828 ,000 

X1 2,062 ,428 4,816 ,000 

X2 1,196 ,462 2,591 ,015 

Sumber: SPSS 
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Hasil analisis regresi ganda pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa koefisien yang diperoleh yaitu Y = 

174,395 + 2,062( + 1,196  
Persamaan regresi ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) a = 174,395. Konstanta yang didapatkan sebesar 174,395 artinya jika pola asuh orang tua 

(  dan motivasi ( nilainya 0, maka prestasi belajar memiliki nilai sebesar 128,217. 

2) = 2,062, berarti jika skor pola asuh meningkat satu poin maka prestasi belajar siswa akan 
meningkat sebesar 2,062. 

3) = 1,196, berarti jika skor motivasi meningkat satu poin maka prestasi belajar siswa akan 
meningkat sebesar 1,196 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen ( ) berpengaruh terhadapvariabel 

dependen (Y) dan ( ) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). 
 

1) Hasil uji t pola asuh orang tua 
Tabel 6 Hasil Uji t pola asuh 

Uji   Keterangan 

Hipotesis 1 4,816 2,048 H0 ditolak 

 
Probabilitas t pola asuh orang tua sebesar 4,816. Hal ini berarti 4,816 > 2,048 sehingga 

H0 di tolak. Jadi H1 berbunyi “Ada pengaruh pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar 
siswa kelas V di SD Muhammadiyah 23 Semanggi tahun ajaran 2015/2016” dinyatakan 
diterima. 

2) Hasil uji t motivasi 
Tabel 7 Hasil Uji t motivasi 

Uji   Keterangan 

Hipotesis 2 2,591 2,048 H0 ditolak 

 
Probabilitas t motivasi sebesar 2,591. Hal ini berarti 2,591 > 2,048 sehingga H0 di 

tolak. Jadi H2 berbunyi “ Ada pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar siswa kelas V SD 
Muhammadiyah 23 Semanggi tahun ajaran 2015/2017” dinyatakan di terima. 

Berdasarkan hasil uji t diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pola asuh orang tua 
berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas V di SD Muhammadiyah 23 Semanggi tahun ajaran 
2015/2016, dan motivasi juga berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas V di SD 
Muhammadiyah 23 Semanggi tahun ajaran 2015.2016. 

Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel pola asuh orang tua dan motivasi 
secara bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi belajar. 

 
Tabel 8 

 Regresi untuk uji F 

                                                            ANOVAa 

 

Model 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 431,161 2 215,581 26,094 ,000b 

Residual 223,065 27 8,262     

Total 654,227 29       

Sumber: SPSS 
 

Hasil uji F, Probabilitas F yang diperoleh sebesar 26,094. Dimana 26,094  > 3,35. Sehingga 
H0 ditolak. Jadi H3 yang berbunyi “Ada pengaruh  pola asuh orang tua dan motivasi terhadap 
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prestasi belajar siswa kelas V di SD Muhammadiyah Semanggi tahun ajaran 2015/2016” dinyatakan 
diterima 

Berdasarkan hasil uji F diatas maka dapat ditarik kesimplan bahwa pola asuh orang tua dan 
motivasi bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas V di SD Muhammadiyah 
23 Semanggi tahun ajaran 2015/2016. 

Uji determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar sumbangan dari pola asuh orang 
tua dan motivasi dalam bekerja sama mempengaruhi prestasi belajar siswa kelas V SD . Uji 

determinasi  dilakukan dengan bantuan SPSS 16.0 dalam signifikansi 5% dengan hasil sebagai 
berikut:  

Tabel 9 
 Hasil Uji Determinasi 

 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

1 0,812a 0,659 0,634 2,87431 
 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 
 

Berdasarkan tabel 7 Diatas diperoleh angka ( R Square) sebesar 0,659 atau 65,9%. Hal ini 
menunjukkan bahwa besarnya sumbangan pengaruh variabel pola asuh orang tua dan motivasi 
terhadap prestasi belajar sebesar 65,9% sedangkan sisanya yang berjumlah 34,1% dipengaruhi dari 
variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 
4. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
4.1 Pola asuh orang tua berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas V di SD Muhammadiyah 

23 Semanggi tahun ajaran 2015/2016. Yang ditunjukkan dengan uji t yaitu sebesar 4,816. Hal ini 
berarti 4,816 > 2,048 sehingga H0 di tolak. 

4.2 Motivasi yang diberikan orang tua kepada anak berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas 
V di SD Muhammadiyah 23 Semanggi tahun ajaran 2015/2016. Yang ditunjukkan dengan uji t 
yaitu sebesar 2,591. Hal ini berarti 2,591 > 2,048 sehingga H0 di tolak. 

4.3 Pola asuh orang tua dan motivasi bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa 
kelas V di SD Muhammadiyah 23 Semanggi tahun ajaran 2015/2016. Yang ditunjukkan dengan 
uji F yaitu sebesar 26,094. Dimana 26,094 > 3,35. Sehingga H0 ditolak. 

4.4 Pola asuh orang tua dan motivasi berpengaruh besar terhadap prestasi belajar. Yang ditunjukkan 
dengan menggunakan regresi linier berganda yaitu pola asuh orang tua berpengaruh sebesar 
2,062 dan motivasi berpengaruh sebesar 1,196. 
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