
i 
 

HUBUNGAN DUKUNGAN ORANGTUA DALAM BELAJAR 

ANAK DENGAN PRESTASI BELAJAR PESERTA DIDIK 

KELAS IV SDN GUGUS III KECAMATAN SANDUBAYA 

TAHUN AJARAN 2017/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

JURNAL SKRIPSI 

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam 

MenyelesaikanProgramSarjana (SI) Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

(PGSD) 

 

Oleh 

YUNIAR WULANDARI 

NIME1E213202 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MATARAM 

2018 

 



ii 
 

 

 

 



iii 
 

 

DAFTAR ISI 

Halaman 

HALAMAN JUDUL SKRIPSI ..... ................................................................... i 

KATA PENGANTAR  .....................................................................................     ii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...................................................................  iii 

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..........................................................  iv 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN........................................................  v 

UCAPAN TERIMA KASIH ............................................................................  vi 

DAFTAR ISI ....................................................................................................  vii 

DAFTAR TABEL ............................................................................................  viii 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................  ix 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................  x 

ABSTRAK  ....................................................................................................  xi 

BAB IPENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  ..............................................................................        1  

B. Rumusan Masalah  .........................................................................        4  

C. Tujuan Penelitian ............................................................................        4 

D.  Manfaat Penelitian .........................................................................        5  

E. Definisi Operasional ………………………………………………      5 

BAB II KAJIAN TEORI 

A. Deskripsi teori ................................................................................        9  

1. Dukungan orang tua .............................................................        9 

a. Pengertian Dukungan Orang Tua ……………………..      9 

b. Bentuk Dukungan Orang Tua ………………………...     11 

c. Faktor Yang Mempengaruhi Dukungan Orang Tua ….     14 

2. Prestasi belajar   ...................................................................      16 

a. Pengertian Prestasi Belajar …...………………………     16 

b. Faktor Yang Mempengaruhi Belajar …………………     18 

3. Hubungan Dukungan Orang tua Dengan Prestasi Belajar  

Siswa  ...................................................................................      26 



iv 
 

 

B. Kerangka Berfikir ...........................................................................      29  

C. Hipotesis Penelitian  .......................................................................      30  

BAB IIIMETODE PENELITIAN 

A. Rancangan  Penelitian ...................................................................  31 

B. Waktu dan tempat penelitian .........................................................  31 

C. Populasi dan Sampel .....................................................................      34 

D. Metode Pengumpulan Data ...........................................................  37 

E. Instrumen Penelitian ......................................................................      37 

F. Metode Analisis Data ....................................................................      43 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Data ......................................................................................  51 

1. Data DukunganOrangtua ................................................................  51 

2. Data Prestasi Belajar ......................................................................  54 

B. Uji Prasyarat Analisis ...........................................................................  57 

1. Hasil Uji Normalitas ......................................................................  57 

2. Hasil Uji Homogenitas ...................................................................  57 

C. Uji Hipotesis.........................................................................................  58 

BAB V PEMBAHASAN 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan ..........................................................................................  61 

B. Saran  ....................................................................................................  62  

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 



1 
 

I.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidikan adalah usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai 

dengan nilai-nilai didalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam 

perkembangannya, istilah pendidikan atau paedagogie berarti bimbingan atau 

pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia 

menjadi dewasa (bertanggung jawab terhadap diri sendiri secara biologis, 

psikologis, paedagogis dan sosiologis). Pendidikan tidak hanya berlangsung 

disekolah saja, dalam lingkungan keluargapun ada. Pendidikan merupakan 

tanggung jawab orang tua, yaitu ayah dan ibu yang merupakan figur sentral 

dalam pendidikan anak (Hasbullah, 2015: 35).  

Minimnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak merupakan 

salah satu masalah dalam menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah. 

Dukungan orang tua pada saat anak belajar dapat mendukung prestasi belajar 

anak di sekolah. Hubungan keluarga yang harmonis antara ayah, ibu dan anak 

merupakan dambaan bagi setiap anak, anak akan bertanya kepada orang tua 

jika menemui hal-hal yang belum diketahuinya, sebaliknya orang tua selalu 

menanyakan perkembangan belajarnya setiap saat sehingga anak berhasil 

dalam proses belajar mengajarnya (Muniarsih, 2007: 61).  

Penjabaran di atas menjelaskan dukungan orang tua memilki hubungan 

dalam kegiatan belajar anak. Orang tua hendaknya menyediakan fasilitas 

belajar yang memadai, memberikan perhatian dan dukungan lebih, serta 

membimbing anak dalam proses belajar. Berdasarkan uraian diatas, maka 
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dilakukan penelitian lebih mendalam tentang “Hubungan Dukungan Orang 

Tua Dalam Belajar Anak dengan Prestasi Belajar Siswa kelas IV SDN Gugus 

III Kecamatan Sandubaya Tahun Ajaran 2017/2018” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang, maka diajukan permasalahan sebagai 

berikut “Apakah ada hubungan dukungan orang tua dalam belajar anak 

dengan prestasi belajar siswa kelas IV SDN gugus III Kecamatan Sandubaya 

Tahun Ajaran 2017/2018?”  

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : untuk mengetahui hubungan 

dukungan orang tua dalam belajar anak dengan prestasi belajar siswa kelas IV 

SDN Gugus III Kecamatan Sandubaya Tahun Ajaran 2017/2018.  

D. Manfaat Penelitian  

a. Bagi orangtua dan orang tua 

Orang tua diharapkan memberikan dukungan yang lebih bagi 

pendidikan anak sehingga anak merasa nyaman, tenang dan semangat 

dalam meraih prestasi belajar di sekolah. 

b. Bagi siswa 

Begitupun bagi anak, diharapkan selalu menjalin hubungan baik  

dengan orangtua dan tidak asik sendiri dengan dunianya, sehingga 

terjadi timbal balik dari orangtua dan anak. 

c. Bagi guru/sekolah 
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Dengan adanya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, guru  

dapat menjalin komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan orang 

tua sehingga terciptanya kualitas dan kuantitas belajar yang baik di 

sekolah. 

E. Definisi Operasional  

1. Dukungan Orang Tua  

Dukungan orangtua yaitu usaha atau tingkah laku yang dilakukan 

orang tua baik itu verbal atau nonverbal kepada anak agar anak merasa 

nyaman, semangat dan percaya diri dalam menghadapi masalah. 

Dukungan juga adalah sebuah upaya atau perbuatan orang tua untuk 

memenuhi kebutuhan anak dalam kegiatan belajarnya sehingga anak 

menjadi semangat belajar dan meraih prestasi belajar yang optimal.  

2. Prestasi Belajar Siswa  

Prestasi belajar siswa adalah hasil atau tingkat keberhasilan yang 

dicapai siswa sesuai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program 

pembelajaran yang berupa nilai rapot.   

 

II.  KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi teori 

1. Dukungan Orangtua 

a. Pengertian dukungan orang tua  

Menurut Smet (Setyaningrum, 2015: 20) dukungan didefinisikan 

sebagai informasi verbal atau non verbal, saran, bantuan yang nyata 

atau tingkah laku yang diberikan oleh orang-orang yang akrab dengan 
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subjek di dalam lingkungannya atau yang berupa kehadiran dan hal-

hal yang dapat memberikan keuntungan emosional dan berpengaruh 

pada tingkah laku penerimanya. 

b. Bentuk dukungan orang tua  

Sejalan dengan pendapat Friedman, menurut Taylor (2012: 182) 

ada empat bentuk dukungan, yaitu:  

1) Tangible assistance (bantuan nyata) mencakup menyediakan 

bantuan materiil, seperti pelayanan, bantuan keuangan, atau 

barang.  

2) Informational support (dukungan informatif) yaitu memberikan 

informasi yang dibutuhkan.  

3) Emotional support (dukungan emosional) dengan menentramkan 

hati individu bahwa dia adalah individu berharga dan dipedulikan.  

4) Dukungan penghargaan: berupa penghargaan positif terhadap 

individu, dorongan atau persetujuan terhadap ide atau perasaan 

individu, dan membandingkan secara positif individu dengan 

orang lain.  

c. Faktor yang mempengaruhi dukungan orang tua  

1. Pekerjaan orangtua 

2. Penghasilan orang tua 

3. Tingkat pendidikan orangtua 

4. Jumlah anak dalam keluarga 

 

2. Prestasi Belajar  

Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan 

diciptakan baik secara individual atau kelompok. prestasi belajar juga 

diartikan sebagai penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 

dikembangkan melalui mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan 

nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh seorang guru. 
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 Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar  

1. Faktor jasmaniah 

2. Faktor psikologis : intelegensi, perhatian atau konsentrasi, minat, 

bakat, motivasi, kematangan, kesiapan,  

3. Faktor social: lingkungan keluarga, lingkungan masyrakat, 

lingkungan sekolah.  

 

3. Hubungan Antara Dukungan Orang Tua Dengan Prestasi Belajar 

Siswa  

Sarafino (2002:269) menyebutkan bahwa kualitas hubungan 

dengan orang tua memegang peranan penting dalam tumbuh kembang 

anak. Dukungan keluarga yang memiliki keakraban secara emosional 

dianggap memiliki pengaruh terhadap kemampuan anak dalam meraih 

suatu prestasi. Scheneider & Lee (1990) keberhasilan akademik siswa asia 

timur dipengaruhi oleh dukungan orangtua mereka, seperti kegiatan belajar 

dirumah, dimana orangtua dapat ikut serta melibatkan diri dan mengawasi 

proses belajar anak. dukungan orangtua mendatangkan rasa senang, aman, 

nyaman, puas, dihargai dan berarti.  

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa dukungan dari orangtua 

memiliki keterkaitan dengan nilai akademis yang didapat anak di sekolah. 

Apabiladukungan yang berasal dari orang tua banyak diberikan maka 

dapat diyakini akan membentuk karakter anak yang cerdas, solidaritas 

tinggi, serta kepercayaan diri yang baik pada anak sehingga anak memiliki 

kemampuan untuk meraih apapun yang dicita- citakan termasuk prestasi 

yang tinggi di sekolah. 
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B. Kerangka Berpikir  

Kerangka berpikir penelitian ini menjelaskan bahwa ada hubungan dari 

dukungan orang tua dengan prestasi belajar siswa. Dukungan orang tua 

memiliki berbagai macam bentuk, seperti: dukungan informasional, dukungan 

emosional, dukungan instrumental dan dukungan penghargaan. Dalam  

penelitian ini terdapat dua komponen atau variable  yang akan diteliti yaitu 

tentang dukungan orang tua dalam belajar anak (variable bebas) dan prestasi 

belajar siswa (variable terikat). 

C. Hipotesis  

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, maka peneliti 

merumuskan hipotesis sebagai berikut:  

Ha = Terdapat hubungan positif antara dukungan orang tua dalam belajar 

anak terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SDN gugus III Kecamatan 

Sandubaya Tahun Ajaran 2017/2018 

Ho = tidak terdapat hubungan yang positif antara dukungan orang tua dalam 

belajar anak terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SDN gugus III 

Kecamatan Sandubaya Tahun Ajaran 2017/2018.  

 

III.  METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik korelasional. Penelitian ini 
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bertujuan untuk mengetahui hubungan dukungan orangtua dengan prestasi 

belajar siswa kelas IV.  

B. Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan dikelas IV SDN Gugus III Kecamatan 

Sandubaya yaitu pada SDN 08 Cakranegara, SDN 44 Cakranegara, SDN  

37 Cakranegara, SDN 28 Cakranegara, SDN 32 Cakranegara. Penelitian 

dilakukan dengan menyebarkan intrumen/angket pada tanggal 12 sampai 

dengan 19 Desember 2017.  

 

C. Populasi dan Sampel 

 Populasi & Sampel 

Dalam  penelitian  ini  yang  ditetapkan  sebagai  populasi  adalah  

seluruh siswa kelas IV di SDN gugus III Kecamatan Sandubaya tahun 

ajaran 2017/2018 semester ganjil dengan jumlah 153 siswa.  

Sampel yang didapatkan berdasarkan rumus diatas yaitu 60, karena 

dalam sebuah penelitian semakin banyak sampel yang diambil maka akan 

semakin representative terhadap populasi yang diambil.  

 

D. Data Penelitian 

Data yang diperoleh dalam penelitian adalah data dukungan orang tua 

dalam belajar anak, dan diperoleh melalui metode angket (kuesioner). Teknik 

pengukuran angket ini dihitung dengan menggunakan skala Guttman dalam 

bentuk cek list sebanyak 23 butir.Data berikutnya data tentang prestasi belajar 

siswa yaitu nilai rapor pada semua mata pelajaran. Data ini diperoleh melalui 

teknik dokumentasi prestasi belajar siswa. Diambil nilai rapor dari  60 siswa 

sebagai sampel dalam penelitian ini.   
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E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Dokumentasi & Angket (Kuesioner)  

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan 

data prestasi belajar siswa kelas IV yang terangkum dalam nilai rapor 

siswa pada satu semester, daftar nama siswa, dan daftar-daftar lainnya 

yang akan digunakan untuk kepentingan penelitian selanjutnya.   

Kuesioner atau angket dalam penelitian ini dibutuhkan untuk 

memperoleh data dari siswa terkait Dukungan Orangtua siswakelas IV 

SDN Gugus III Kecamatan Sandubaya Tahun Ajaran 2017/2018.  

F. Instrumen Penelitian 

Untuk menjawab angket/instrument digunakan dua pilihan alternatif 

jawaban yaitu “Ya” atau “Tidak” berdasarkan pengalaman yang dirasakan 

siswa ketika belajar di rumah.  

1. Kisi – kisi Instrumen  

Tabel 3.1 Kisi-kisi instrumen dukungan orang tua 

 
Variabel 

bebas 

Aspek variabel Indikator No item Jmlh 

item 

Dukungan 

orangtua  

Dukungan 

informasi 

 Nasihat 

 Petunjuk 

 Saran 

 Umpan balik 

1,2,3, 4,5,6, 

7,8 

8 butir 

Dukungan 

emosional 

 Perhatian  

 Empati 

 Rasa percaya  

9,12 13,14 4 butir 

Dukungan 

instrument 

 Bantuan langsung 

berupa tindakan 

 Bantuan langsung 

berupa materil 

10,11, 

15,16, 

17,18, 19 

7 butir 

Dukungan 

penghargaan 

 Penghargaan positif  

 Persetujuan 

20,21, 

22,23 

3 bu

tir 
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2. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana 

data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang 

validitas yang dimaksud. Dalam penelitian ini, uji validitas instrumen 

dilakukan melalui uji ahli kepada satu orang dosen yang ahli dalam 

psikologi tentang orang tua dan anak. (dalam hal ini Drs. I Nyoman 

Karme, M.Si). 

Selanjutnya, dilakukan uji tingkat validitas empiris instrument di 

SDN 04 Cakranegara. Untuk menentukan validitas butir instrument 

dalam penelitian ini digunakan rumus persamaan korelasi product 

moment dengan angka kasar (Arikunto, 2014: 317) pada persamaan  

dibawah ini:  

rxy =
N∑XY − (∑X)(∑Y)

√{N∑X2 − (∑X)2} {N∑Y2 − (∑Y)2} 
 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 

2014: 221). tingkat reliabilitas instrument 0,618 berkategori tinggi. 

r11= ( 
2𝑟  11

 22 

(1+𝑟  11
 22 

)
) 

Tabel 3.3 Kriteria Reliabilitas Soal 

Harga r Keterangan 

0,00 - 0,20 Sangat rendah 

0,21 - 0,40 Rendah 

0,41 - 0,60 Sedang 

0,61 - 0,80 Tinggi 

0,81 - 1,00 Sangat tinggi 

 

 (Arikunto, 2014: 223) 
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G. Metode Analisis Data 

1. Pedoman penskoran angket/instrument  

Tabel 3.3 Nilai Konversi 

Interval Interval Skor Kategori 

Mi + 1,5 SDi≤ X ≤ Smi 17,245 ≤ X≤ 23 Sangat Tinggi 

Mi+0,5 SDi ≤ X < Mi +1,5 Sdi 13,415 ≤ X < 17,245 Tinggi 

Mi-0,5 SDi ≤ X < Mi + 0,5 Sdi 9,585 ≤ X < 13,415 Cukup Tinggi 

Mi-1,5 SDi ≤ X < Mi – 0,5 Sdi 5,755 ≤ X < 9,585 Rendah 

X< Mi – 1,5 Sdi X <  5,755 Sangat Rendah 

(Nurkencana, 1990:100)  

2. Uji Normalitas Data 

Rumus Chi Kuadrat : 

x2= ∑ 
(𝑓𝑜 – 𝑓ℎ )2

𝑓ℎ
 

(Hadi, 2015: 293)  

3. Uji F (Homogenitas Varian) 

Uji F digunakan untuk membuktikan kedua varian sampel 

homogen atau tidak. Rumus yang digunakan adalah : 

  F = 
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Untuk data sampel rumusnya sebagai berikut : 

   s2 =  
∑(𝑥𝑖   − 𝑥

− )2

(𝑛−1)
 

   s = √
∑(𝑥𝑖   − 𝑥

− )2

(𝑛−1)
 

     (Sugiyono, 2014: 57)  

 

4. Uji Hipotesis  

Rumus korelasi Product Moment angka kasar sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Arikunto (2014: 317) adalah sebagai berikut : 

rxy =
N∑XY − (∑X)(∑Y)

√{N∑X2 − (∑X)2} {N∑Y2 − (∑Y)2} 
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 Jika rxy≥r tabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak 

 Jika rxy≤r tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

Tabel 3.4 Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r 

Besarnya nilai r Interpretasi 

0,00 – 0,199 Sangat rendah  

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60– 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat kuat 

 

(Sugiyono, 2016: 257) 

Rumus koefisien determinan sebagai berikut: 

KD = r2× 100% 

Sumbangan relatif =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥 100 % 

(Riduwan, 2014: 76)   

 

IV.  HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Data  

1. Data Dukungan Orangtua  

Dukungan orang tua terbagi dalam empat aspek, yaitu dukungan 

emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dan dukungan 

informatif. Berikut skor data dukungan orangtua per aspek.  

Tabel 4.1 Hasilangketdukunganorangtua 

Aspek Skor aspek Jumlah 

item 

Presentase 

(%) 

Dukungan 

informatif 

402 8 33,90 

Dukungan 

emosinal 

200 4 16,86 

Dukungan 

instrument 

367 7 30,94 

Dukungan 

penghargaan  

217 4 18,30 

 1186 23 100 % 
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Berdasarkan tabel 4.1 maka persentase skor per aspek dukungan orang 

tua disajikan pada histogram di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Histogram diatas menunjukkan aspek tertinggi dukungan orangtua 

yang diterima anak adalah dukungan informasi, dan aspek dukungan 

orangtua terendah yang diterima anak adalah dukungan emosional.  

2. Data Prestasi Belajar  

Metode yang digunakan adalah metode dokumentasi. Proses 

pengambilan nilai rapor siswa dari masing- masing sekolah pada tanggal 

11 dan 15 Desember 2017. Data nilai rapor yang dikumpulkan memiliki  

nilai rata-rata sebesar 78,81 dan dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini:  

 Tabel 4.2 Nilai rata- rata PrestasiBelajar 

No. Interval Jumlahsiswa 

1. 85 – 87 2 

2. 82 – 84 7 

3. 79 – 81 10 

4. 76 – 78 22 

5. 73 – 75 13 

6. 70 – 72 6 

Jumlah 4729 = 78,81 60 

Berdasarkan interval nilai rata- rata data prestasi belajar diatas bisa 

dilihat dalam kurve dibawah: 

33,90

16.86

30.94

18,30

0

10

20

30

40

informasi emosional instrumental penghargaan

Presentase dukungan orangtua
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Kurve 4.2 Prestasi Belajar 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan data kurve diatas, hasil prestasi belajar siswa kelas IV 

di SDN Gugus III Sandubaya, nilai 77 diperoleh siswa terbanyak dan 

untuk nilai tertinggi 87 diperoleh satu orang siswa.   

B. Uji Prasyarat Analisis 

1. Hasil Uji Normalitas  

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut. 

Tabel. 4.3  Hasil Uji Normalitas  

Variabel x2
hitung x2

tabel Kesimpulan 

X 7,004 12,592 Terdistribusi normal 

Y 6,008 11,070 Terdistribusi normal 

 

2. Uji F ( Homogenitas Varian )  

Uji homogenitas yang digunakan adalah varians terbesar dibagi 

varians terkecil, dengan kriteria Fhitung˂ Ftabeldengan dk pembilang = jumlah 

semua variabel - 1 = 1 dan dk penyebut = n – dk pembilang = 59 dan α = 

0.05 dan Ftabel = 4,00. hasil uji homogenitas dapat dilihat pada tabel 4.4 

seperti yang ada di bawah ini:  

Tabel. 4.4 Hasil Uji Homogenitas 

Fhitung Ftabel Kesimpulan 

0,536 4,00 Data Homogen 

 

0

2

4

6

8

10

12

87 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 72 70

Kurve Nilai Siswa

nilai siswa
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C. Hasil Uji Hipotesis 

Untuk hipotesis yang diajukan maka rumus yang digunakan yaitu 

korelasi product moment yang hasil analisisnya disajikan dalam tabel 4.5 

berikut :  

Tabel. 4.5 Hasil Uji Hipotesis 

N  rhitung rtabel 

60 0,535 0,254 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil rhitung = 0,535 > ttabel = 0,254 

dengan N= 60 pada taraf signifikan 5%, sehingga dapat disimpulkan hipotesis 

alternatif (Ha) yang berbunyi “Ada Hubungan Positif dan Signifikan Antara 

dukungan orangtuadengan Prestasi Belajar Siswa Kelas IV SDN Gugus III 

Kecamatan Sandubaya Tahun Ajaran 2017/2018” diterima, sedangkan 

hipotesis nihil (Ho) yang berbunyi “Tidak Ada Hubungan Positif dan 

Signifikan Antara dukungan orangtuadengan Prestasi Belajar Siswa Kelas IV 

SDN Gugus III Kecamatan Sandubaya Tahun Ajaran 2017/2018”ditolak. 

Besar sumbangan (kontribusi) antara dukungan orangtua dengan 

prestasi belajar siswa didapatkan hasil dari koefisien diterminasi yaitu 

0,5352 x 100% = 28,62 %. Kemudian besar sumbangan dari masing- masing 

variable dukungan orangtua pada variable prestasi belajar siswa didapatkan 

hasil dukungan orangtua dengan aspek dukungan informatif 
402

1186
𝑥 100 % = 

33,90, dukungan emosional 
200

1186
𝑥 100 % = 16,86, dukungan instrument 

367

1186
𝑥 100 % = 30,94, dan dukungan penghargaan 

217

1186
𝑥 100 % = 18,30.  
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V.  PEMBAHASAN 

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh, besar sumbangan dari 

dukungan orangtua pada prestasi belajar dengan aspek dukungan informatif 

yaitu 33,90, dukungan emosional 16,86, dukungan instrument 30,94, dan 

dukungan penghargaan 18,30. Untuk aspek dukungan tertinggi yang diterima 

anak adalah dukungan informatif sedangkan dukungan orangtua yang belum 

maksimal diterima anak adalah dukungan emosional. Hasil analisis data 

untuk pestasi belajar siswa yang digunakan adalah nilai rapor semester ganjil. 

Sesuai dengan tabel perhitungan prestasi belajar siswa, rata-rata nilai siswa 

SDN gugus III Kecamatan Sandubaya yang menjadi sampel dalam penelitian 

ini sebesar 78,22.  

Dukungan orangtua memiliki hubungan dengan prestasi belajar siswa 

dengan nilai rxy sebesar 0,535 selanjutnya nilai tersebut dibandingkan dengan 

nilai rtabel product moment pada taraf signifikansi 5% dengan N= 60 yaitu 

sebesar 0,254. Kenyataan ini menunjukan bahwa nilai r hasil analisis  data 

berada di atas rtabel yaitu rhitung sebesar 0,535> rtabel sebesar 0,254 (n= 60, ts 

5%) berada pada katagori “sedang” pada tabel interpretasi koefisien korelasi 

nilai r. Maka Hipotesis alternatif (Ha) yang berbunyi: “Ada hubungan positif 

antara dukungan orangtua dengan prestasi belajar siswa kelas IV SDN gugus 

III Kecamatan Sandubaya tahun pelajaran 2017/2018” diterima. Sedangkan 

hipotesis nihil (Ho) ditolak. Hal ini diperkuat oleh teori dari Slavin (2011: 

106) yang mengatakan bahwa orang tua yang melibatkan diri ke dalam 

pendidikan anak mereka, mempunyai anak yang memperoleh pencapaian 

lebih tinggi daripada orang tua lain.  

Besar sumbangan atau kesamaan variasi yang diberikan dukungan 

orangtua pada prestasi belajar siswa diketahui dengan perhitungan  rumus 

koefisien determinan yaitu nilai kuadrat koefisien korelasi dikalikan 100%, 

didapatkan hasil dari koefisien determinasi yaitu 0,5352 x 100% = 28,62 %. 

Hal ini berarti kesamaan variasi antara dukungan orangtua dengan prestasi 

belajar siswa yaitu sebesar 28,62 % sedangkan 71,38% dipengaruhi oleh 

faktor lain.   
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VI .  KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil 

kesimpulan yaitu ada hubungan  positif  antara dukungan orangtua dengan 

prestasi belajar siswa kelas IV SDN Gugus III Kecamatan sandubaya tahun 

pelajaran 2017/2018 yang dibuktikan dengan hasil rhitungsebesar 0,535 lebih 

besar dari rtabel 0,254 (0,535> 0,254) pada taraf signifikansi 5%mengacu pada 

tabel interpretasi koefisien korelasi berada pada kategori “sedang” sehingga 

hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nihil (Ho) ditolak dengan 

kontribusi (sumbangan) atau kesamaan variasi antara dukungan orangtua 

dengan  prestasi belajar sebesar 28,62%.  

 

B. Saran 

1. Bagi Orangtua dan Siswa 

Orangtua hendaknya mengoptimalkan dukungannya kepada anak, 

terutama untuk mendukung anak agar merasa nyaman, dan semangat 

dalam meraih prestasi. Bagi siswa hendaknya untuk lebih kritis dalam 

menjalin komunikasi dengan orangtua sesibuk apapun mereka. 

2. Bagi Guru/Sekolah 

Guru dan kepala sekolah hendaknya meningkatkan keterlibatan orang tua 

dalam proses pendidikan siswa, yang dapat dilakukan melalui pengadaan 

lokakarya orang tua, guru memberitahu orang tua melalui surat maupun 

alat komunikasi lain mengenai kegiatan penting yang akan dilakukan 

siswa di sekolah.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dukungan orangtua juga perlu diperhatikan bagi siswa kelas rendah 

seperti kelas I, II, dan III. Dukungan orangtua yang diberikan diawal 

pada kelas rendah akan sangat berpengaruh dan menentukan bagi masa 

depannya kelak.  
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