
 

1 

 

ABSTRAK 

 

 
Wijiatmiko, Dodik. 2015. Korelasi Kepedulian Orang Tua dengan Hasil Belajar Kelas 

V Mata Pelajaran Matematika di MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun 
Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2014/2015. Skripsi. Program Studi 
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Jurusan Tarbiyah Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Retno 
Widyaningrum, M.Pd. 

 
Kata kunci : Kepedulian orang tua dan hasil belajar  
 

Kepedulian  adalah perbuatan peduli yang berupa cinta dan sayang kepada 
anak dengan segala kemampuan untuk mendidiknya agar kelak menjadi orang baik 
dan berguna. Sedangkan orang tua adalah seorang yang melahirkan kita serta bertugas 
membimbing dan mendidik kita. Bentuk Kepedulian orang tua diantaranya adalah 
mendampingi anak dalam belajar, membantu menyelesaikan PR jika anak mengalami 
kesulitan, penyediaan lingkungan belajar serta pemberian motivasi. Dari hasil 
observasi, diketahui bahwa hasil belajar Matematika MI Bahrul Ulum Buluh 
Kebonsari Madiun  menurun karena kurangnya Kepedulian dari orang tua. 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui tingkat prosentase 
kepedulian  orang tua terhadap siswa kelas V MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari 
Madiun semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015. (2) Untuk mengetahui tingkat 
prosentase hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran matematika MI Bahrul 
Ulum Buluh Kebonsari Madiun semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015. (3) Untuk 
mengetahui korelasi antara kepedulian orang tua dengan hasil belajar kelas V pada 
mata pelajaran matematika MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun semester ganjil 
tahun pelajaran 2014/2015. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif yang bersifat 
korelasional. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan angket. Sedangkan 
untuk teknik analisis data digunakan rumus statistik “Korelasional product 
moment”.Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan: (1) Kepedulian orang tua 
siswa kelas V MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun adalah berkategori cukup 
dengan prosentase 50% dengan frekuensi sebanyak 11 responden dari 22 responden. 
Sedangkan kategori baik 31,82% sebanyak 7 responden dan kategori kurang 18,18% 
sebanyak 4 responden. (2) Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika kelas 
V MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun adalah berkategori kurang dengan 
prosentase 45,46% dengan frekuensi sebanyak 10 responden dari 22 responden yang 
diperoleh dari penilaian hasil rapot. Sedangkan kategori baik 18,18% sebanyak 4 
responden dan kategori cukup 36,36% sebanyak 8 responden. (3) Pada taraf signifikan 
5% �� = 0,432 dan  �  = 0,461 maka � ��  sehingga ada korelasi antara kepedulian 
orang tua dengan hasil belajar kelas V pada mata pelajaran matematika di MI Bahrul 
Ulum Buluh Kebonsari Madiun semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015. 

Berangkat dari temuan penelitian ini disarankan kepada: (1) Bapak/Ibu guru 
hendaknya selalu berperan aktif dalam mengontrol hasil belajar siswa yang kurang 
baik, dengan memberikan bimbingan, arahan serta menjalin hubungan baik dengan 
orang tua. (2) Orang tua hendaknya selalu peduli kepada anaknya dalam belajar, 
menyediakan tempat belajar dan menjalin hubungan yang harmonis dengan anaknya 
agar memperoleh hasil belajar yang memuaskan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan umum dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, sekolah, 

dan masyarakat. Dengan demikian, keluarga merupakan salah satu lembaga 

yang mengemban tugas dan tanggung jawab dalam pencapaian tujuan 

pendidikan umum.
1
 

Pendidikan anak sebelum memasuki sekolah maupun sesudah 

memasuki sekolah tetap menjadi tanggung jawab orang tua. Di sekolah anak 

dididik, dibimbing, dan diarahkan oleh guru. Akan tetapi hal tersebut tidak 

akan berjalan maksimal jika tidak ada tindak lanjut ataupun kontrol dari orang 

tua di rumah. Orang tua dalam keluarga berperan sebagai guru, sikap siswa 

penuntun, pengajar, serta sebagai pemimpin pekerjaan dan pemberi contoh.
2
 

Maka sudah menjadi kewajiban dari setiap orang tua untuk mendidik, 

membimbing, mendampingi serta mengawasi belajar anak-anaknya di rumah. 

Setiap orang memulai kehidupannya di dalam keluarga. Lingkungan 

keluarga, entah besar atau kecil mempunyai pengaruh pada pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Anak-anak  bertumbuh dalam keluarga yang berbeda-

beda.  Ada bukti yang menunjukkan bahwa posisi seseorang dalam keluarga 

                                                           
1
 Moh. Shochib, Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin 

Diri (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 2. 
2
 Ibid., 29. 
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yang merawatnya berpengaruh pada fungsi belajarnya. Studi lain 

menunjukkan bahwa penampilan sikap orang tua berperan penting dalam 

memajukan atau menghambat pendidikan seseorang.
3
 

Keluarga adalah unit satuan masyarakat yang terkecil yang sekaligus 

merupakan sesuatu kelompok kecil dalam masyarakat. Kelompok ini, dalam 

hubungannya dengan perkembangan individu, sering dikenal dengan sebutan 

primary group. Kelompok inilah yang melahirkan individu dengan berbagai 

macam bentuk kepribadiannya dalam masyarakat. Tidaklah dapat dipungkiri, 

bahwa sebenarnya keluarga mempunyai fungsi yang tidak hanya terbatas 

selaku penerus keturunan saja.
4
 

Keluarga merupakan bagian yang paling penting dalam jaringan sosial 

anak, sebab anggota keluarga merupakan lingkungan pertama anak dan orang 

yang paling penting selama tahun formatif awal.
5
 Dalam pendidikan keluarga 

peran orang tua memberi pengaruh besar pada pendidikan anak. Keluarga 

mempunyai tanggung jawab utama atas perawatan dan perlindungan anak. 

Pengenalan anak pada kebudayaan nilai dan norma-norma kehidupan 

masyarakat dimulai dalam keluarga. Dalam proses belajar, agar dapat 

mencapai tujuan pendidikan terdapat faktor yang mempengaruhi jalannya 

proses belajar. Misalnya seperti faktor orang tua yang ikut menentukan 

berhasil tidaknya anak dalam pendidikannya. 

 

                                                           
3
Monty P. Satiadarma dan Fidelis E. Waruwu, Mendidik Kecerdasan, Pedoman  bagi 

Orang Tua dan Guru dalam Mendidik Anak Cerdas (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003), 122-

123. 
4
 H. Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 87. 

5
 Med. Meitasari Tjandrasa, Child Development (Jakarta: Erlangga, 1999), 200. 
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Keluarga secara normatif termasuk ke dalam kelompok lembaga 

pendidikan di luar sekolah. Islam memandang keluarga sebagai salah satu 

bentuk lembaga pendidikan karena di dalam keluarga berlangsung pula proses 

kependidikan. Anak berperan sebagai peserta didik, orang tua sebagai 

pendidik. Hubungan interaksi anak dan orang tua inilah proses kependidikan 

islam berlangsung. Perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya ikut 

mempengaruhi pembentukan kepribadian maupun kecerdasan anak.
6
 

Suasana dalam rumah penting bagi perkembangan kecerdasan anak. 

Dalam hal ini, orang tua memegang peranan paling besar dalam merangsang 

kecerdasan anak, terutama di tahun-tahun pertama.
7
 

Pendidikan adalah karena dorongan orang tua yaitu hati nuraninya 

yang terdalam yang mempunyai sifat kodrati untuk mendidik anaknya baik 

dalam segi fisik, sosial, emosi maupun intelegensinya untuk memperoleh 

keselamatan, kepandaian, agar mendapat kebahagiaan hidup yang mereka 

idam-idamkan, sehingga ada tanggung jawab moral atas hadirnya anak 

tersebut. Hal ini harus dilakukan dengan rasa kasih sayang.
8
 

Dalam pendidikan keluarga, peran orang tua memberi pengaruh besar 

pada pendidikan anak. Keluarga mempunyai tanggung jawab utama atas 

perawatan dan perlindungan anak sejak dari bayi sampai remaja dan mandiri. 

Pengenalan anak pada kebudayaan nilai dan norma-norma kehidupan 

masyarakat dimulai dalam keluarga. Untuk kepribadian anak-anak sempurna 

                                                           
6
 Jasa Ungguh Muliawan, Pendidikan Islam Integratif  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2005), 159-160. 
7
 Ellys J, Kiat Mengasah Kecerdasan Emosional Anak  (Bandung: Pustaka Hidayah), 39. 

8
 Mukhlison Effendi, Komunikasi Orang Tua dengan Anak (Ponorogo: Stain Po PRESS, 

2012), 61-62. 
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dan serasi, mereka harus tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga, 

dalam suatu iklim kebahagiaan kasih sayang dan pengertian.
9
 

Pendidikan di dalam keluarga merupakan pendidikan kodrati. Apalagi 

setelah anak lahir, pengenalan diantara orang tua dan anak-anaknya yang 

diliputi rasa cinta kasih, ketentraman dan kedamaian. Anak-anak akan 

berkembang kearah kedewasaan dengan wajar di dalam lingkungan keluarga 

segala sikap dan tingkah laku kedua orang tuanya sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan anak, karena ayah dan ibu merupakan pendidik 

dalam kehidupan yang nyata dan pertama sehingga sikap dan tingkah laku 

orang tua akan diamati oleh anak baik disengaja maupun tidak disengaja 

sebagai pengalaman bagi anak yang akan mempengaruhi pendidikan 

selanjutnya. Seperti yang dijelaskan pada hadist yang diriwayatkan oleh HR 

Muslim “Setiap bayi dilahirkan dalam keadan fitrah (suci), dan hanya kedua 

orangtuanyalah yang menyebabkan Yahudi, Nasrani, atau Majusi.”10
 

Islam membebani orang tua dan pendidik dengan tanggung jawab 

yang besar dalam mengajar anak-anak, menumbuhkan sikap terlibat dalam 

mengembangkan kebudayaan dan ilmu serta memusatkan otak mereka untuk 

memahami konsep secara maksimal, pengetahuan secara kritis, kebijakan 

yang berimbang, dan persepsi yang matang lagi sehat. Dengan cara ini 

                                                           
9
 Sugih Panuntun, “Pengaruh Kepedulian Orang TuaTerhadap Perilaku Belajar Siswa 

Kelas,” 01 (Juni 2013), 91. 
10

 Miftahul Huda dan Muhammad Idris,  Nalar Pendidikan Anak (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2008), 78. 
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potensinya akan terbuka, kecerdasannya akan tampak, akalnya akan matang, 

dan akan lahirlah kejeniusan.
11

 

Dilihat dari segi pendidikan, keluarga merupakan satu kesatuan hidup 

(sistem sosial), dan keluarga menyediakan situasi belajar. Sebagai satu 

kesatuan hidup bersama (sistem sosial), keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 

anak. Ikatan keluarga membantu anak mengembangkan sikap persahabatan, 

cinta kasih, hubungan antar pribadi, kerja sama, disiplin, tingkah laku yang 

baik, serta pengakuan dan kewibawaan.
12

 Keluarga merupakan aset berharga 

yang mempunyai jiwa kebersamaan dalam berbagai hal. Kaitannya dengan 

pendidikan, keluarga terutama orang tua menyediakan fasilitas untuk 

mengembangkan bakat, minat ataupun kemampuan khususnya dalam belajar. 

Keterlibatan orang tua dalam urusan sekolah, orang tua secara aktif 

terlibat dalam membantu anak berhasil di sekolah. Mereka berbicara dengan 

anak-anak mereka tentang sekolah, kadangkala membantu dalam tugas-tugas 

sekolah, dan menghadiri acara-acara sekolah.
13

 Peran serta orang tua terhadap 

kemajuan pendidikan anak-anaknya, ini dilakukan agar prestasi dan semangat 

belajar anak-anaknya meningkat. Peran serta ini dapat dilakukan langsung 

ataupun tidak langsung. Orang tua yang peduli terhadap kemajuan anaknya 

akan berusaha memberikan apa yang terbaik bagi anak-anak mereka, 

memberikan segala fasilitas yang diinginkan guna mencapai prestasi anak 

yang semaksimal mungkin. Secara umum, orang tua cenderung sangat 

                                                           
11

 Abdullah Nashih Ulwan, Mengembangkan Kepribadian Anak (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 1996), 54-55. 
12

Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 87.  
13

 Grace P. Christian, Apa yang Dibutuhkan Anak-anak agar Berhasil (Batam: 

Interaksara, 2006), 68. 
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terlibat dengan pendidikan anak-anak mereka selama masa SD, kurang 

terlibat selama masa SMP dan SMU.
14

 

Peran orang tua sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan 

anak. Orang tua hendaknya selalu memperhatikan hasil belajar maupun 

prestasi anaknya di sekolah. Jangan lupa bertanya tentang apa saja yang 

anaknya lakukan di sekolah, bagaimana dengan pelajaran-pelajarannya di 

sekolah, apakah menemui kesulitan atau tidak, dan lain-lain. Orang tua harus 

memperhatikan sekolah anaknya, yaitu dengan memperhatikan pengalaman-

pengalaman dan menghargai segala usahanya. Begitu juga orang tua harus 

menunjukkan kerjasamanya dalam mengarahkan cara belajar anak di rumah, 

membuat pekerjaan rumahnya tidak disita waktu anak dengan mengerjakan 

pekerjaan rumah tangga, orang tua harus berusaha memotivasi dan 

membimbing anak dalam belajar.
15

 

Orang tua memiliki peran dan tanggung jawab yang harus 

dilaksanakan demi keberhasilan anaknya dalam proses belajar. Salah satu 

unsur penting dari proses kependidikan adalah pendidik. Di pundak pendidik 

terletak tanggung jawab yang amat besar dalam upaya mengantarkan peserta 

didik kearah tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Secara umum, pendidik 

adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Pendidik dalam 

konteks ini bukan hanya terbatas pada orang-orang yang bertugas di sekolah 

tetapi semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan anak mulai sejak 

alam kandungan hingga ia dewasa, bahkan sampai meninggal dunia. Antara 

                                                           
14

 Ibid., 69-70. 
15

Ibid., 90. 
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keluarga dan pendidikan adalah dua istilah yang tidak bisa dipisahkan. Sebab, 

di mana ada keluarga di situ ada pendidikan. Di mana ada orang tua di situ 

ada anak merupakan suatu kemestian dalam keluarga. Ketika ada orang tua 

yang ingin mendidik anaknya, maka pada waktu yang sama ada anak yang 

menghajatkan pendidikan dari orang tua. Dari sinilah muncullah istilah 

pendidikan keluarga. Artinya, pendidikan yang berlangsung dalam keluarga 

yang dilaksanakan oleh orang tua sebagai tugas dan tanggung jawabnya 

dalam mendidik anak dalam keluarga.
16

 

Keberhasilan pendidikan anak tidak tergantung pada latar belakang 

kehidupan maupun status sosial, tetapi sangat dipengaruhi oleh peran 

keluarga yang menjadi motivator utama dalam menanamkan seperangkat 

keberhasilan yang perlu direncanakan demi masa depan. Keberhasilan 

pendidikan anak bisa saja berasal dari keluarga semua ras, agama, tingkat 

ekonomi rendah maupun atas, bahkan terkadang berasal dari keluarga yang 

tidak memiliki masa depan karena faktor perceraian orang tua. Status anak 

sebagai keluarga kaya maupun bangsawan pun tidak bisa menjadi jaminan 

bagi mereka untuk mencapai keberhasilan dalam pendidikan dan masa depan 

yang gemilang.
17

 

Keberhasilan dalam proses belajar tidak hanya ditentukan oleh guru 

namun ada faktor lain yang mempengaruhinya. Secara global faktor-faktor 

yang mempengaruhi belajar siswa dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu: 

                                                           
16

 Syaiful Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua daan Anak dalam Keluarga, 

(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 2. 
17

 Mohammad Takdir Ilahi, Quantum Parenting Kiat Sukses Mengasuh Anak Secara 

Efektif dan Cerdas (Yogyakarta: Katahati, 2013), 97. 
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(1) faktor internal atau faktor dari dalam siswa yakni kondisi/ keadaan 

jasmani dan rohani siswa (tingkat kecerdasan, sikap siswa, bakat siswa, minat 

siswa dan motivasi siswa), (2) faktor eksternal atau faktor dari luar siswa 

yakni kondisi lingkungan sekitar siswa (lingkungan sosial dan lingkungan 

non-sosial), (3) faktor pendekatan belajar yakni jenis upaya belajar siswa 

yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan 

kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran.
18

  Mendidik anak adalah 

tanggung jawab orang tua dalam keluarga. Oleh karena itu sesibuk apapun 

pekerjaan yang harus diselesaikan, meluangkan waktu demi pendidikan anak 

adalah lebih baik demi keberhasilan belajar anak. 

Namun kenyataan yang dihadapi lain dari yang diharapkan. Banyak 

masalah yang dihadapi siswa terkait dengan menurunnya hasil belajar 

khususnya pada mata pelajaran Matematika. Sebagian besar penyebab 

masalah minimnya hasil anak antara lain adalah kurangnya kepedulian, 

perhatian, bimbingan dan dukungan orang tua. Orang tua yang hanya terfokus 

pada pekerjaan tanpa memperhatikan anaknya menjadikan anaknya kurang 

semangat dalam belajar. Orang tua yang tidak pernah memberi motivasi 

membuat anak menjadi malas belajar. Orang tua yang acuh tak acuh dan tidak 

peduli kelemahan dan kekurangan anak dalam hal pelajaran menjadikan anak 

tidak bisa belajar maksimal. Terdapat beberapa siswa yang hidup dengan 

neneknya karena ditinggal oleh orang tuanya mencari nafkah di negeri 

seberang, ada juga orang tua yang kurang harmonis sehingga perhatian dan 

                                                           
18

Muhibbin Syah, Psikologi Belajar  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 144. 
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kepedulian terhadap anaknya kurang. Sebagian besar orang tua masa bodoh 

terhadap belajar anaknya dalam artian anaknya dibiarkan belajar sendiri tanpa 

ditemani orang tuanya.
19

 Itu semua menjadi faktor penyebab minimnya hasil 

belajar siswa-siswi di MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis berkeinginan 

melihat kenyataan yang sesungguhnya dan penulis sangat tertarik untuk 

membuktikan hal tersebut di atas di MI Bahrul Ulum Buluh Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul 

“Korelasi Kepedulian Orang Tua Dengan Hasil Belajar Kelas V Mata 

Pelajaran Matematika Di Mi Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun 

Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2014/2015” 

 

B. Batasan Masalah 

Karena keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori-teori, dan supaya 

penelitian dapat dilakukan secara mendalam, maka peneliti memberi 

pembatasan terhadap ruang lingkup masalah. 

Adapun masalah penelitian dibatasi pada masalah kepedulian orang 

tua dengan hasil belajar kelas V mata pelajaran matematika di MI Bahrul 

Ulum Buluh Kebonsari Madiun Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2014/2015. 

 

 

 

                                                           
19

 Dari Observasi di MI Bahrul Ulum pada hari Senin, tanggal 24 Nopember 2014 
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C. Rumusan Masalah 

1. Berapa prosentase tingkat kepedulian orang tua terhadap siswa kelas V MI 

Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun semester ganjil tahun pelajaran 

2014/2015 ? 

2. Berapa tingkat prosentase hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran 

matematika di MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun semester ganjil 

tahun pelajaran 2014/2015 ? 

3. Adakah korelasi antara kepedulian orang tua dengan hasil belajar kelas V 

pada mata pelajaran matematika di MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari 

Madiun semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015 ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tingkat prosentase kepedulian orang tua terhadap siswa 

kelas V MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun semester ganjil tahun 

pelajaran 2014/2015. 

2. Untuk mengetahui tingkat prosentase hasil belajar siswa kelas V pada mata 

pelajaran matematika di MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun 

semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015. 

3. Untuk mengetahui korelasi antara kepedulian orang tua dengan hasil 

belajar kelas V pada mata pelajaran matematika di MI Bahrul Ulum Buluh 

Kebonsari Madiun semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoretis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguji ada tidaknya hubungan 

antara kepedulian orang tua dengan hasil belajar siswa-siswi. 

b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya hasil 

penelitian yang telah ada dan dapat memberi gambaran mengenai 

hubungan antara kepedulian orang tua dengan hasil belajar siswa-

siswi. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Untuk bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan untuk 

menambah wawasan pengetahuan tentang hubungan kepedulian orang 

tua dengan hasil belajar siswa-siswi. 

b. Bagi Madrasah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi madrasah dalam mengambil langkah baik itu 

sikap-sikap maupun tindakan untuk meningkatkan prestasi belajar 

siswa-siswi. 

c. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

pemahaman kepada guru tentang pengaruh kepedulian orang tua 

terhadap hasil belajar siswa-siswi di sekolah. 
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d. Bagi Orang Tua 

Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi para orang tua 

untuk lebih peduli kepada putra-putrinya di rumah, supaya prestasi 

belajar anak-anaknya meningkat. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada penelitian kuantitatif ini terdiri dari 

lima bab yang berisi: 

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, sistematika pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan untuk 

memudahkan dalam memaparkan data. 

Bab kedua adalah landasan teori, telaah hasil penelitian terdahulu, 

kerangka berfikir, pengajuan hipotesis. Bab ini dimaksudkan untuk 

memudahkan peneliti dalam menjawab hipotesis. 

Bab ketiga adalah metode penelitian, yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi, sampel dan responden, instrumen pengumpulan data, 

teknik analisis data. 

Bab keempat adalah hasil penelitian, yang berisi gambaran umum 

lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis), 

pembahasan dan interpretasi. 
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Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini 

dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti hasil 

penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Kepedulian Orang Tua 

a. Pengertian Kepedulian 

Istilah kepedulian orang tua terdiri dari tiga kata yang 

memiliki perbedaan maknanya. Kepedulian berasal dari kata “peduli” 

yang berarti mengindahkan, memperhatikan, menghalaukan, 

mencampuri urusan (orang lain). Kepedulian berarti perihal sangat 

peduli, sikap mengindahkan atau memperhatikan.
20

 

Sedangkan menurut Yusuf Muhammad Al-Hasan, kepedulian 

adalah peran tingkah laku, teladan dan pola hubungannya dengan 

anak yang dijiwai dan disemangati oleh nilai-nilai keagamaan 

menyeluruh.
21

 

Kepedulian adalah perbuatan peduli yang berupa cinta dan 

sayang kepada anak dengan segala kemampuan untuk mendidiknya 

agar kelak menjadi orang baik dan berguna. Kepedulian orang tua 

terhadap anaknya merupakan rasa peduli terhadap kelemahan yang 

                                                           
20

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta: 

balai pustaka, 1990),740. 
21

Yusuf muhammad Al-Hasan, Pendidikan Anak dalam Islam (Jakarta: Darul haq, 1998), 

10.  
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ada pada anaknya, agar kelemahan itu menjadi suatu kelebihan 

hendaknya orang tua peduli terhadap masa depan anaknya. Proses 

pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis pada individu 

dalam memecahkan masalah yang dihadapinya agar tercapai 

kemampuan untuk memahami dirinya, mengarahkan dirinya dan 

merealisasikan dirinya sesuai dengan potensi atau kemampuannya 

dalam mencapai penyesuaian dalam masyarakat. Agar potensinya 

terealisir dalam masyarakat, maka orang tua perlu meningkatkan 

kepedulian terhadap anaknya.
22

 

Istilah kepedulian didefinisikan oleh Gene sebagai "a 

composite representation of the feelings, preocupation, thought, and 

consideration given to a particular issues or task". Rumusan istilah 

kepedulian di atas, merupakan perpaduan antara perasaan, keasyikan, 

pemikiran, dan pertimbangan yang diberikan seseorang terhadap 

orang lain.  Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Gene 

ditemukan bahwa tingkat kepedulian seseorang terhadap sesuatu 

ternyata berlangsung secara bertahap. Tiap-tiap tahap merupakan 

perkembangan dari tingkat kepedulian sebelumnya sebagai akibat 

dari intensitas keterlibatannya, pengetahuan dan pengalamannya 

tentang obyek yang menjadi kepeduliannya.
23

 

Tentang tahap-tahap kepedulian dirumuskan Gene menjadi 

tujuh tingkat, yang dimulai dari tahap 0 yang berarti seseorang 

                                                           
22

 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 

340-341. 
23

 Muhammad Idrus, “Kepedulian Anak”, (2000), 13. 
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memiliki kepedulian yang amat kecil, sampai dengan tahap 6 yang 

berarti orang itu telah berusaha mengembangkan gagasan baru dari 

sesuatu yang dipedulikannya. Mengacu pada model pemikiran di 

atas, tampaknya tahap kepedulian seseorang akan merentang dari 

tahap terendah hingga tertinggi. 

Kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak di sekolah 

adalah perhatian yang ditunjukan oleh orang tua kepada anak dalam 

proses belajarnya di sekolah berupa pemberian bantuan, bimbingan 

dan pengaruh agar kegiatan belajar siswa di sekolah dapat 

berlangsung dengan baik.
24

 

Adapun wujud kepedulian orang tua terhadap pendidikan 

anak di sekolah dapat berupa pemberian motivasi dan pengawasan 

terhadap proses belajar anak di sekolah. Pemberian motivasi belajar 

pada anak akan menjadi penggerak dan pendorong bagi anak untuk 

lebih giat dan rajin belajar di sekolah. Sedangkan pengawasan anak 

dalam belajar dimaksudkan agar proses belajar mengajar anak di 

sekolah maupun di rumah menjadi terarah.
25

 

b. Bentuk-bentuk Kepedulian Orang Tua 

Orang tua harus peduli dengan sekolah anaknya, yaitu dengan 

memperhatikan pengalaman-pengalamannya dan menghargai segala 

usahanya. Begitu juga orang tua harus menunjukkan kerjasamanya 

                                                           
24

 https://cancer55.wordpress.com/2011/06/29/hubungan-kepedulian-orang-tua-pada-

pendidikan-anak-dan-kelengkapan-fasilitas-belajar-siswa-dengan-hasil-belajar-siswa/ rabu 17 

Desember 2014 10:50 
25

 Ibid. 

https://cancer55.wordpress.com/2011/06/29/hubungan-kepedulian-orang-tua-pada-pendidikan-anak-dan-kelengkapan-fasilitas-belajar-siswa-dengan-hasil-belajar-siswa/
https://cancer55.wordpress.com/2011/06/29/hubungan-kepedulian-orang-tua-pada-pendidikan-anak-dan-kelengkapan-fasilitas-belajar-siswa-dengan-hasil-belajar-siswa/


18 

 

 

dalam mengarahkan cara anak belajar di rumah, membuat pekerjaan 

rumahnya, tidak disita waktu anak dengan mengerjakan pekerjaan 

rumah tangga, orang tua harus berusaha memotivasi dan 

membimbing anak dalam belajar.
26

 

Totalitas sikap orang tua yang peduli dengan segala aktivitas 

anak selama menjalani rutinitasnya sebagai pelajar sangat diperlukan 

agar si anak mudah mentranfer ilmu selama menjalani proses belajar, 

di samping itu juga agar ia dapat mencapai prestasi belajar yang 

maksimal. Bentuk-bentuk kepedulian orang tua dapat berupa 

pemberian bimbingan dan nasihat, pengawasan terhadap belajar, 

pemberian motivasi dan penghargaan, serta pemenuhan fasilitas 

belajar.
27

 

1. Pemberian bimbingan dan nasihat 

a) Pemberian bimbingan 

Bimbingan adalah suatu proses memberikan bantuan 

kepada individu agar individu itu dapat mengenal dirinya 

dan dapat memecahkan masaah-masalah hidupnya sendiri 

sehingga ia dapat menikmati hidupnya dengan bahagia.
28

  

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang 

diberikan kepada seseorang atau kelompok orang secara 

terus menerus dan sistematis oleh pembimbing agar 

                                                           
26

 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan…, 90 
27

 Ibid. 
28

 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algesindo), 

193-194. 
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individu atau kelompok individu menjadi pribadi yang 

mandiri.
29

 

Dalam upaya orang tua memberikan bimbingan 

kepada anak yang sedang belajar dapat dilakukan dengan 

menciptakan suasana diskusi di rumah. Banyak keuntungan 

yang dapat diambil dari terciptanya situasi diskusi di rumah 

antara lain: memperluas wawasan anak, melatih 

menyampaikan gagasan dengan baik, terciptanya saling 

menghayati antara orang tua dan anak, orang tua lebih 

memahami sikap pandang anak terhadap berbagai persoalan 

hidup, cita-cita masa depan, kemauan anak, yang pada 

gilirannya akan berdampak sangat efektif bagi daya dukung 

terhadap kesuksesan belajar anak.  

b) Pemberian nasihat 

Nasihat dilakukan seseorang karena memiliki 

pengaruh yang cukup besar dalam membuka mata anak-

anak, kesadaran akan hakekat sesuatu,  mendorong mereka 

menuju harkat dan martabat yang luhur, menghiasinya 

dengan akhlak yang mulia, serta membekalinya dengan 

prinsip-prinsip Islam.
30

 

                                                           
29

 Abu Ahmadi danAhmad Rohani, Bimbingan dan Konseling di Sekolah (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 1991), 1. 
30

 Abdullah Nashih Ulwan, Pendidikan Anak dalam Islam, jilid 2 (Jakarta: Pustaka 

Amani, 1999), 209. 
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Menasihati anak berarti memberi saran-saran untuk 

memecahkan suatu masalah, berdasarkan pengetahuan, 

pengalaman dan pikiran sehat. Nasihat dan petuah memiliki 

pengaruh yang cukup besar dalam membuka mata anak-

anak terhadap kesadaran akan hakikat sesuatu serta 

mendorong mereka untuk melakukan sesuatu perbuatan 

yang baik. 

Selain itu, memberikan nasihat dapat diberikan 

orang tua pada saat anak belajar di rumah. Dengan demikian 

maka orang tua dapat mengetahui kesulitan-kesulitan 

anaknya dalam belajar. Karena dengan mengetahui 

kesulitan-kesulitan tersebut dapat membantu usaha untuk 

mengatasi kesulitannya dalam belajar, sehingga anak dapat 

meningkatkan prestasi belajarnya. 

2. Pengawasan terhadap belajar 

Orang tua perlu mengawasi pendidikan anak-anaknya, 

sebab tanpa adanya pengawasan yang kontinyu dari orang tua 

besar kemungkingan pendidikan anak tidak berjalan lancar.
31

 

Pengawasan itu penting sekali dalam mendidik anak-anak. 

Tanpa pengawasan berarti membiarkan anak berbuat 

sekehendaknya. Anak tidak akan dapat membedakan yang baik 

dan yang buruk, tidak mengetahui mana yang seharusnya 

                                                           
31

 Thamrin Nasution dan Nurhalijah Nasution, Peranan Orang Tua dalam Meningkatkan 

Prestasi Belajar Anak  (Jakarta: Gunung Mulia, 1989), 42. 
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dihindari atau disenonoh, dan mana yang boleh dan 

dilaksanakan, mana yang membahayakan dan mana yang 

tidak.
32

 

Pengawasan yang diberikan orang tua dimaksudkan 

sebagai penguat disiplin supaya pendidikan anak tidak 

terbengkalai, karena terbengkalainya pendidikan seorang anak 

bukan saja akan merugikan dirinya sendiri, tetapi juga 

lingkungan hidupnya. 

Pengawasan Orang tua bukanlah berarti pengekangan 

terhadap kebebasan anak untuk berkreasi tetapi lebih ditekankan 

pada pengawasan kewajiban anak yang bebas dan bertanggung 

jawab. Ketika anak sudah mulai menunjukkan tanda-tanda 

penyimpangan, maka orang tua yang bertindak sebagai 

pengawas harus segera mengingatkan anak akan tanggung jawab 

yang dipikulnya terutama pada akibat-akibat yang mungkin 

timbul sebagai efek dari kelalaiannya. Kelalaiannya di sini 

contohnya adalah ketika anak malas belajar, maka tugas orang 

tua untuk mengingatkan anak akan kewajiban belajarnya dan 

memberi pengertian kepada anak akan akibat jika tidak belajar. 

Dengan demikian, anak akan terpacu untuk belajar sehingga 

prestasi belajarnya akan meningkat. 

 

                                                           
32

 Ngalim Purwanto, MP,  Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis (Bandung: Remaja 

Rosadakarya, 2000), 179. 
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3. Pemberian motivasi dan penghargaan 

Menurut MC Donald sebagaimana dikutip oleh Sardiman, 

motivasi adalah perubahan energy dalam diri seseorang yang 

ditandai dengan “feeling” dan didahului dengan tanggapan 

terhadap adanya tujuan.
33

 Motivasi adalah pendorong suatu 

usaha yang didasari untuk mempengaruhi tingkah laku 

seseorang agar ia bergerak untuk bertindak melakukan sesuatu 

sehingga mencapai hasil tujuan tertentu.
34

 

Sebagai pendidik yang utama dan pertama bagi anak, 

orang tua hendaknya mampu memberikan motivasi dan 

dorongan. Sebab tugas memotivasi belajar bukan hanya 

tanggung jawab guru semata, tetapi orang tua juga berkewajiban 

memotivasi anak untuk lebih giat belajar. Jika anak tersebut 

memiliki prestasi yang bagus hendaknya orang tua menasihati 

kepada anaknya untuk meningkatkan aktivitas belajarnya. 

Untuk mendorong semangat belajar anak hendaknya orang 

tua mampu memberikan semacam hadiah untuk menambah 

minat belajar bagi anak itu sendiri. Di samping itu orang tua 

juga perlu memberikan penghargaan kepada anak. Penghargaan 

atau ganjaran ialah sebagai alat untuk mendidik anak-anak 

supaya anak dapat merasa senang karena perbuatan atau 

                                                           
33

 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar  (Jakarta: PT Raja Gravindo 

Persada, 2009), 73. 
34

 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan  (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), 

173. 
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pekerjaannya mendapat penghargaan. Selanjutnya, pendidik 

bermaksud supaya dengan ganjaran itu anak menjadi lebih giat 

lagi usahanya untuk memperbaiki atau mempertinggi prestasi 

yang telah dapat dicapainya. Dengan kata lain, anak lebih keras 

kemauannya untuk bekerja atau berbuat yang lebih baik lagi. 

Jadi, maksud ganjaran itu yang terpenting bukanlah hasilnya 

yang dicapai anak itu, pendidik bertujuan membentuk kata hati 

dan kemauan yang lebih baik dan lebih keras pada anak itu.
35

  

4. Pemenuhan fasilitas / kebutuhan belajar 

Kebutuhan belajar adalah segala alat dan sarana yang 

diperlukan untuk menunjang kegiatan belajar anak. Kebutuhan 

tersebut bisa berupa ruang belajar anak, seragam sekolah, buku-

buku, alat-alat belajar, dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan 

belajar ini sangat penting bagi anak, karena dapat 

mempermudah baginya untuk belajar dengan baik.
36

 

Drs. Bimo Walgito menyatakan bahwa semakin lengkap 

alat-alat pelajarannya, akan semakin dapat orang belajar dengan 

sebaik-baiknya. Sebaliknya kalau alat-alatnya tidak lengkap, 

maka hal ini merupakan gangguan di dalam proses belajar, 

sehingga hasilnya akan mengalami gangguan.
37
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36
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Orang tua selalu berusaha agar anaknya mendapat hasil 

belajar yang maksimal. Salah satu cara orang tua untuk 

meningkatkan hasil belajar anaknya adalah dengan peduli dan 

memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anaknya dalam hal belajar. 

Adapun bentuk kepedulian orang tua terhadap anaknya 

sangatlah beragam. Orang tua yang peduli dengan anaknya akan 

memberi arti tersendiri bagi anak, sehingga anak akan 

termotivasi untuk giat belajar. 

c. Orang Tua 

Desi Anwar dalam kamus lengkap bahasa Indonesia 

menjelaskan orang tua adalah orang yang telah melahirkan anak dan 

mendidik serta membimbingnya dari kecil hingga dewasa.
38

 Orang 

tua diartikan ayah dan ibu kandung, orang yang dianggap tua.  Orang 

tua adalah anggota keluarga. Sedangkan keluarga adalah unit sosial 

terkecil dalam masyarakat. Orang tua adalah seorang yang 

melahirkan kita serta bertugas membimbing anaknya untuk 

menjalani kehidupan terutama pendidik. 

Orang tua dan anak adalah satu ikatan dalam jiwa. Dalam 

keterpisahan raga, jiwa mereka bersatu dalam ikatan keabadian. Tak 

seorangpun dapat mencerai-beraikannya.
39

 Orang tua adalah 

pembimbing belajar siswa di rumah. Penanggung jawab utama siswa 

adalah orang tuanya. Karena keterbatasan kemampuannya orang tua 

                                                           
38

Desi Anwar , Kamus Lengkap Bahasa Indonesia  (Surabaya: Karya Abditama 2001), 320. 
39
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melimpahkan sebagian dari tanggung jawabnya kepada sekolah, tetapi 

tidak berarti mereka lepas sama sekali terhadap tanggung jawab 

tersebut. Orang tua dituntut untuk memberikan bimbingan belajar di 

rumah. Agar ada keserasian antara bimbingan yang diberikan guru di 

sekolah dan orang tua di rumah maka diperlukan kerjasama antara 

kedua pihak.
40

 

d. Hubungan Orang Tua dan Anak 

Yang dimaksud hubungan adalah kasih sayang penuh 

pengertian, atau kebencian, sikap keras, acuh tak acuh, memanjakan, 

dan lain-lain. Kasih sayang dari orang tua, perhatian atau 

penghargaan kepada anak-anak menimbulkan mental yang sehat bagi 

anak. Kurangnya kasih sayang akan menimbulkan emosional 

insecurity. Demikian juga sikap keras, kejam, acuh tak acuh akan 

menyebabkan hal yang serupa. Kasih sayang dari orang tua dapat 

berupa: 

a) Apakah orang tua sering meluangkan waktunya untuk omong-

omong bergurau dengan anak-anaknya. 

b) Bisakah orang tua membicarakan kebutuhan keluarga dengan 

anak-anaknya.
41

 

Kelemah lembutan, kasih sayang dan cinta kasih yang tulus 

dapat dinyatakan dalam bentuk pandangan pembicaraan, dan 
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perbuatan. Jika hal ini dilakukan dengan tepat dan benar, maka anak 

akan selalu berbuat sesuai dengan perilaku orang tuanya. Oleh 

karena itu, cara yang paling baik mendidik anak-anak supaya 

menghormati orang tuanya adalah memberikan kesempatan pada 

anak-anaknya untuk “melihat” dan saling memberi hormat antar 

sesama kedua orang tua.
42

 

Orang tua yang bersifat kejam, otoriter, akan menimbulkan 

mental yang tidak sehat bagi anak. Hal ini akan berakibat anak tidak 

dapat tenteram, tidak senang di rumah, ia pergi mencari teman 

sebayanya, hingga lupa belajar. Orang tua yang lemah, suka 

memanjakan anak, ia tidak rela anaknya bersusah payah belajar, 

menderita, berusaha keras, akibatnya anak tidak mempunyai 

kemampuan dan kemauan, bahkan sangat bergantung pada orang 

tua, hingga malas berusaha, malas menyelesaikan tugas-tugas 

sekolah, hingga prestasinya menurun.
43

 

e. Manfaat kepedulian orang tua 

Jika kedua orang tua sudah tidak lagi memperhatikan anak-

anaknya, dan jika orang tua sudah tidak lagi peduli akan kepentingan 

anaknya, tidak lagi menghiraukan dengan siapa anak bergaul, 

apalagi yang ditunggu dari sang anak selain kehancuran dan 

kerusakan yang akan dibuat oleh anaknya sendiri. Ia akan senantiasa 
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melakukan tindakan kriminal, tidak segan menggunakan narkoba, 

dan melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama dan masyarakat. 

Untuk itu, manakah yang lebih penting dalam kehidupan 

kedua orang tuanya. Memiliki anak yang sholeh dan taat pada orang 

tua dan agama, atau sebaliknya, menginginkan anak yang rusak 

dalam segi akhlak dan moral? Jika kita ingin generasi penerus 

selanjutnya menjadi anak yang berguna bagi keluarga, agama dan 

bangsa berilah waktu luang untuk mendidik anak dan memberikan 

kebutuhannya baik dalam sekolah maupun nafkah. Dengan seperti 

ini anak akan berkembang sesuai dengan harapan kedua orang 

tuanya. Ia akan merasa diperhatikan sehingga kelak dikala kedua 

orang tua sudah tidak mampu untuk berusaha dan berjalan karena 

jompo sang anak bisa diandalkan dalam mengurusi keduanya.
44

 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat 

kepedulian orang tua sangat besar sekali. Dengan kepedulian orang 

tua pada anaknya, akan menjadikan anak yang sholeh dan taat 

kepada orang tua dan agama, serta mempunyai akhlak dan moral 

yang baik. Sehingga menjadi generasi penerus yang berguna bagi 

keluarga, agama dan bangsa. 

f. Ayat yang berkaitan dengan kepedulian orang tua 

Salah satu perasaan mulia yang Allah tanamkan di dalam 

hati kedua orang tua adalah rasa kasih sayang kepada anak-anak. Ini 
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adalah perasaan yang mulia di dalam mendidik anak dan 

mempersiapkan mereka memperoleh hasil yang terbaik dan 

pengaruh yang besar. Hati yang tidak memiliki kasih sayang akan 

membuahkan sifat keras dan kasar. Tidak mustahil dari sifat-sifat 

yang buruk inilah akan menimbulkan perilaku-perilaku menyimpang 

pada anak-anak, membawa pada dekadensi moral, kebodohan, dan 

kesusahan.
45

 

Karena itulah, di dalam syariat islam sangat menanamkan 

rasa kasih sayang dan memotivasi orang-orang dewasa dari kalangan 

bapak-bapak, pendidik, penanggung jawab untuk menghiasi diri 

dengannya. Demikian ini adalah bentuk kasih sayang Rasulullah dan 

motivasi dari beliau kepada orang-orang dewasa untuk menghiasi 

diri dengannya. 

Kuatnya rasa kasih sayang yang Allah masukkan ke dalam 

hati orang tua kepada anak-anaknya. Tujuan dari yang demikian itu 

agar menjadikan dorongan untuk mendidik, menjaga dan mengawasi 

segala urusan anak. Allah berfirman dalam Qs. Ar-Rum ayat 30: 

َت  َ َ ِ ۡ  َ ِيٗفۚا  ِۡط ِ َح ي ََك لِل ۡج َ َ  لِتِي  ِٱِ   ِااَ   َطَ َاۚ  ل   َ لَۡي

ۡلِق  َ يَل لِ ِ ۡ ََ تَ لَِك  ِٱِۚ   َٰ   ُ ي َ  ۡل َي ُ   ل ِ أَۡكثَ ِك لَٰ َ ِااِ   َ  ل ُ ََ يَۡعلَ  ٣٠  
“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; 

(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia 
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menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) 

agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” 

(Qs. Ar-Rum [30]:30). 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, hadist 

riwayat dari sahabat „Amr bin Syu‟aib dari bapaknya bahwa 

kakeknya berkata, Rasulullah bersabda: 

َرنَا َويَ ْعِرُف َحق َكِبْيرِنَا, لَْيَس ِمّناَ َمْن َلْم يَ ْرَحُم َصِغي ْ  

Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang 

masih kecil dan menghormati yang sudah tua 

 

ِ   َْحَ ٌ  َ َعَ َ ا  اُ  َ َعاَل  ِ    ُ ُ ْ ِ  ِ َباِا ِ َهِذ  

Ini adalah kasih sayang yang Alloh tanamkan kedalam hati hamba-

hambaNYA 

َو ِ نَ ا يَ ْرَحُم  اُ ِمنْ , َ َعَ َ ا  اُ ِ    ُ ُ ْ ِ  َمْن َيَ اُا ِمْن ِ َباِا ِ   

  ِ َباِاِ   لرَحَ اَا 
(kasih sayang) yang Alloh tanamkan kedalam hati hamba-hambanya 

yang dikehendaki –Nya dan Alloh akan mengasihi hambaNYA yang 

penyayang. 



30 

 

 

Maka dari itu, tidak mengherankan jika rasa kasih sayang 

tertanam ke dalam hati orang tua maka akan mendorong mereka 

melaksanakan kewajiban dan melaksanakan apa yang telah 

dipikulkan oleh Allah di atas pundak-pundak mereka berupa 

penjagaan dan tanggung jawab kepada anak-anak mereka.
46

 

g. Dampak kepedulian orang tua 

Orang tua dengan gaya acuh-tak acuh akan cenderung 

bersikap permisif, membolehkan anaknya melakukan apa saja. 

Biasanya, orang tua tidak terlalu terlibat dalam kehidupan anaknya. 

Anak-anak di sini mengalami kekurangan kasih sayang dan kurang 

mendapat perhatian yang sangat mereka butuhkan. Anak-anak 

seperti ini tidak mampu bersosialisasi dan memiliki kontrol diri yang 

sangat rendah. Tidak adanya kontrol diri ini mengakibatkan banyak 

masalah psikologis yang mereka hadapi dan mengganggu 

konsentrasi belajar mereka baik di rumah maupun di sekolah. Selain 

itu, anak-anak ini biasanya tidak memiliki motivasi untuk belajar 

apalagi berprestasi.
47

 

Sikap orang tua yang menaruh perhatian pada perkembangan 

bakat anak menunjukkan adanya kepedulian yang cukup besar untuk 

menjadikan anak sebagai pribadi yang prestatif dalam segala bidang. 

Sebagai orang tua perlu memberikan suntikan moral agar anak 
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semakin termotivasi untuk mengembangkan bakatnya masing-

masing.
48

 

Anak dapat menjadi impian yang menyenangkan manakala 

dididik dengan baik, dan sebaliknya akan menjadi petaka jika tidak 

dididik. Inilah kemungkinan yang ditimbulkan, yaitu rasa optimis 

atau pesimistis. Hal ini juga membawa pada pemahaman, apakah 

artinya memelihara anak jika tidak dididik, anak dididik berbuat 

jahat adalah kesalahan pendidik, dan jika anak-anak tidak mau 

belajar, hanya akan menyusahkan orang tua, nusa dan bangsa. 

Jelasnya, anak harus dididik, karena pada hakikatnya manusia 

dilahirkan dengan fitrah untuk dapat dididik, dapat mendidik, dan 

sekaligus dapat mendidik dan dididik.
49

 

Kecerdasan anak adalah tanggung jawab orang tua, karena 

orang tua yang bertanggung jawab penuh untuk mendidik anaknya 

menjadi orang yang berbakti kepada orang tuanya. Seorang anak 

akan berbakti atau akan menurut apabila orang tuanya selalu 

memperhatikan anaknya. Para orang tua selalu memikirkan supaya 

anaknya menjadi anak yang  berbakti dan menjadi orang yang pintar 

dan cerdas. Untuk itu para orang tua sudah memikirkan matang-

matang untuk membuat anaknya menjadi orang yang cerdas. Orang 

tua menambah jadwal belajar anaknya dengan cara mendaftarkan 

anaknya ketempat LES. Dengan cara itu anaknya bisa menjadi lebih 
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pintar dan asalnya pelajaran yang tidak mengerti menjadi menambah 

mengerti, itulah sikap orang tua yang sangat peduli kepada anaknya. 

Sedangkan para orang tua yang tidak peduli dan acuh tak 

acuh kepada anaknya, maka anaknya akan menjadi begajulan dan 

menjadi anak yang mempunyai sikap yang tidak sewajarnya, karena 

kelalaian orang tua yang tidak selalu memperhatikan anaknya 

dengan baik. Karena para anak-anak menjadi seperti itu merasa 

dirinya itu tidak berharga dimata orang tuanya. Padahal setiap anak 

berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Anak yang 

mempunyai sikap seperti itu karena mereka ingin diperhatikan oleh 

orang tuanya atau mereka juga berbuat seperti itu karena stres, 

karena menjadi orang yang tidak mempunyai harganya.
50

 

2. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Dalam akhirnya pembelajaran hasil sangat dibutuhkan, oleh 

karena itu dalam proses pembelajaran guru bertugas sebagai 

fasilitator bagi peserta didik. Oleh karena itu hasil belajar mutlak di 

dapat oleh siswa untuk mengukur keberhasilan mengajar guru dan 

belajar peserta didik. 

Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan 

tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas 
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mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotorik. Agar diperoleh 

hasil belajar yang objektif dalam pengertian menggambarkan 

prestasi dan kemampuan siswa sebagaimana adanya, penilaian harus 

menggunakan berbagai alat penilaian dan sifatnya komprehensif. 

Dengan sifat komprehensif dimaksudkan segi atau abilitas yang 

dinilainya tidak hanya aspek kognitif tetapi juga aspek afektif dan 

psikomotoris. Demikian pula dalam menilai aspek kognitif 

sebaiknya dicakup semua sapek, yakni pengetahuan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi secara seimbang.
51

 

Hasil belajar akan tampak pada setiap perubahan pada aspek-

aspek: pengetahuan, pengertian, kebiasaan, keterampilan, apresiasi, 

emosional, hubungan sosial, jasmani, etis atau budi pekerti, dan 

sikap. Hasil-hasil belajar diterima oleh murid apabila memberi 

kepuasan pada kebutuhan dan berguna serta bermakna baginya. 

Hasil-hasil belajar dilengkapi dengan jalan serangkaian pengalaman-

pengalaman yang dapat dipersamakan dan dengan pertimbangan 

yang baik.
52

 

Menurut Benjamin S. Bloom tiga ranah (domain) hasil 

belajar, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Menurut A.J. 

Romizowski hasil belajar merupakan keluaran (output) dari suatu 

sistem pemrosesan masukan (input). Masukan dari sistem tersebut 
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berupa bermacam-macam informasi sedangkan keluarannya adalah 

perbuatan atau kinerja (performance).
53

 

Selain itu, menurut Lindgren, hasil pembelajaran meliputi 

kecakapan, informasi, pengertian, dan sikap. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku 

secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi 

kemanusiaan saja.
54

 

Setiap proses belajar mengajar keberhasilannya diukur dari 

seberapa jauh hasil belajar yang dicapai siswa, disamping diukur dari 

segi prosesnya, artinya seberapa jauh tipe hasil belajar dimiliki siswa. 

Baik buruknya hasil belajar dapat dilihat dari hasil pengukuran yang 

berupa evaluasi, selain mengukur hasil belajar penilaian dapat juga 

ditujukan kepada proses pembelajaran, yaitu untuk mengetahui 

sejauh mana tingkat keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. 

Semakin baik proses pembelajaran dan keaktifan siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran, maka seharusnya hasil belajar yang 

diperoleh siswa akan semakin tinggi sesuai dengan tujuan yang telah 

dirumuskan sebelumnya.
55
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b. Tujuan hasil belajar 

Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk 

mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah 

diajarkan. Untuk mengaktualisasikan hasil belajar tersebut 

diperlukan serangkaian pengukuran menggunakan alat evaluasi yang 

baik dan memenuhi syarat. Belajar dilakukan untuk mengusahakan 

adanya perubahan perilaku pada individu yang belajar. Adapun 

tujuan hasil belajar sebagai berikut: 

1) Mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat 

diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang 

studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. Dengan 

pendeskripsian kecakapan tersebut dapat diketahui pula posisi 

kemampuan siswa dibandingkan dengan siswa lainnya. 

2) Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di 

sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah 

tingkah laku para siswa kearah tujuan pendidikan yang 

diharapkan. Keberhasilan pendidikan dan pengajaran penting 

artinya mengingat peranannya sebagai upaya memanusiakan atau 

membudayakan manusia, dalam hal ini para siswa agar menjadi 

manusia yang berkualitas dalam aspek intelektual, sosial, 

emosional, moral, dan keterampilan. 

3) Menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan 

perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan 
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dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Kegagalan para 

siswa dalam hasil belajar yang dicapainya hendaknya tidak 

dipandang sebagai kekurangan pada diri siswa semata-mata, 

tetapi juga bisa disebabkan oleh program pengajaran yang 

diberikan kepadanya atau oleh kesalahan strategi dalam 

melaksanakan program tersebut. 

4) Memberikan pertanggungjawaban (accountability) dari pihak 

sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang 

dimaksud meliputi pemerintah, masyarakat, dan para orang tua 

siswa. Dalam mempertanggungjawabkan hasil-hasil yang telah 

dicapainya, sekolah memberikan laporan berbagai kekuatan dan 

kelemahan pelaksanaan sistem pendidikan dan pengajaran serta 

kendala yang dihadapinya.
56

 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar  

Secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar dapat dibedakan atas  dua jenis yaitu bersumber dari dalam 

diri manusia yang belajar, yang disebut sebagai faktor internal, dan 

faktor yang bersumber dari luar diri manusia yang belajar, yang 

disebut sebagai faktor eksternal.
57

 

1) Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri manusia dapat 

diklasifikasikan menjadi dua, yakni faktor biologis dan faktor 

psikologis. Yang dapat dikategorikan faktor biologis antara lain, 
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usia, kematangan, dan kesehatan, sedangkan  yang dapat 

dikategorikan sebagai faktor psikologis antara kelelahan, 

suasana hati, motivasi, minat, dan kebiasaan belajar. 

2) Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri manusia yang 

belajar dapat diklasifikasikan menjadi dua juga, yakni faktor 

manusia (human) dan faktor non manusia seperti alam benda, 

hewan dan linggkungan fisik. 

Belajar merupakan suatu proses yang menimbulkan 

terjadinya perubahan atau pembaruan dalam tingkah laku dan 

kecakapan. Menurut Purwanto berhasil tidaknya  perubahan tersebut 

dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang dibedakan menjadi 

dua golongan sebagai berikut.
58

 

1) Faktor yang ada pada diri organism tersebut disebut faktor 

individual. Faktor individual meliputi hal-hal berikut: 

a) Faktor kematangan atau pertumbuhan 

Faktor ini berhubungan erat dengan kematangan atau tingkat 

pertumbuhan organ-organ tubuh manusia. Kegiatan 

mengajarkan sesuatu baru dapat berhasil jika taraf 

pertumbuhan pribadi telah memungkinkan, potensi-potensi 

jasmani, dan rohaninya telah matang. 
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b) Faktor kecerdasan atau inteligensi 

Di samping faktor kematangan, berhasil atau tidaknya 

seseorang mempelajari sesuatu dipengaruhi pula oleh faktor 

kecerdasan. 

c) Faktor latihan dan ulangan 

Dengan rajin berlatih, sering melakukan hal yang berulang-

ulang, kecakapan dan pengetahuan yang dimiliki menjadi 

semakin dikuasai dan makin mendalam. Selain itu, dengan 

seringnya berlatih, akan timbul minat terhadap sesuatu yang 

dipelajari itu. 

d) Faktor motivasi 

Motif merupakan pendorong bagi suatu organisme untuk 

melakukan sesuatu. Seseorang tidak akan mau berusaha 

mempelajari sesuatu dengan sebaik-baiknya, jika ia tidak 

mengetahui pentingnya dan faedahnya dari hasil yang akan 

dicapai dari belajar. 

e) Faktor pribadi 

Setiap manusia memiliki sifat kepribadian masing-masing 

yang berbeda dengan manusia lainnya. Ada orang yang 

mempunyai sifat keras hati, halus perasaannya, berkemauan 

keras, tekun, dan sifat sebaliknya. Sifat-sifat kepribadian 

tersebut turut berpengaruh dengan hasil belajar yang dicapai. 
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Termasuk ke dalam sifat-sifat kepribadian ini adalah faktor 

fisik kesehatan dan kondisi badan. 

2) Faktor yang ada di luar individu yang disebut faktor sosial. 

Termasuk ke dalam faktor di luar individual atau faktor sosial 

antara lain sebagai berikut: 

a) Faktor keluarga atau keadaan rumah tangga 

Suasana dan keadaan keluarga yang bermacam-macam turut 

menentukan bagaimana dan sampai di mana belajar dialami 

anak-anak. Ada keluarga yang memiliki cita-cita tinggi bagi 

anak-anaknya, tetapi ada pula yang biasa-biasa saja. Ada 

keluarga yang diliputi suasana tenteram dan damai, tetapi 

ada pula sebaliknya. Termasuk dalam faktor keluarga yang 

juga turut berperan adalah ada tidaknya atau ketersediaan 

fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam belajar. 

b) Faktor guru dan cara mengajarnya 

Saat anak belajar di sekolah, faktor guru dan cara 

mengajarnya merupakan faktor yang penting. Sikap dan 

kepribadian guru, tinggi rendahnya pengetahuan yang 

dimiliki guru dan bagaimana cara guru mengajarkan 

pengetahuan tersebut kepada peserta didiknya turut 

menentukan hasil belajar yang akan dicapai. 
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c) Faktor alat-alat yang digunakan dalam belajar mengajar 

Faktor guru dan cara mengajarnya berkaitan erat dengan 

ketersediaan alat-alat pelajaran yang tersedia di sekolah. 

Sekolah yang memiliki peralatan dan perlengkapan yang 

diperlukan dalam belajar ditambah dengan guru yang 

berkualitas akan mempermudah dan mempercepat belajar 

anak-anak. 

d) Faktor lingkungan dan kesempatan yang tersedia 

Seorang anak yang memiliki inteligensi yang baik, dari 

keluarga yang baik, bersekolah di sekolah yang keadaan 

guru-gurunya, dan fasilitasnya baik belum tentu pula dapat 

belajar dengan baik. Ada faktor yang mempengaruhi hasil 

belajarnya, seperti kelelahan karena rumah dan sekolah 

cukup jauh, tidak ada kesempatan karena sibuk bekerja, serta 

pengaruh lingkungan yang buruk yang terjadi di luar 

kemampuannya. 

e) Faktor motivasi sosial 

Motivasi sosial dapat berasal dari orang tua yang selalu 

mendorong anak untuk rajin belajar, motivasi dari orang lain, 

seperti dari tetangga, sanak saudara, teman-teman sekolah, 

dan teman sepermainan.pada umumnya, motivasi semacam 

ini diterima anak tidak dengan sengaja, bahkan tidak dengan 

sadar. 
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d. Ayat yang Berkaitan dengan Belajar 

Banyak ayat Al-Qur‟an yang menjelaskan tentang keutamaan 

menuntut ilmu. Seperti yang tertuang dalam firman Allah SWT pada 

surat At-Thahaa ayat 114. 

َّْْق َوا تَ ْعَجْل بِاْلُقْرآِن ِمْن قَ ْبِل  ََ الّلُه اْلَمِلُك ا فَ تَ َعا
 َأْن يُ ْقَضى ِإلَْيَك َوْحُيُه َوُقْل َرّب زِْدِِ ِعْلًما

Artinya:  “Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, 

dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al Qur'an 

sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan 

katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu 

pengetahuan." 
59

 

 

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Allah itu raja yang 

maha tinggi, kita dianjurkan agar tidak tergesa-gesa apabila 

membaca Al-Qur‟an. Dengan membaca Al-Qur‟an Allah  akan 

memberikan ilmu pengetahuan kepada kita, dan kita senantiasa 

berdo‟a meminta kepada Allah SWT agar ilmu kita selalu ditambah 

oleh Allah SWT. 

Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim dari gendongan 

sampai liang kubur, ilmu yang kita peroleh dari waktu ke waktu 

semakin bertambah dan bertambah terus tergantung kita mau 
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mencari ilmu atau tidak, kita berharap semoga ilmu kita semakin 

banyak dan bertambah terus sehingga kalau bisa seperti Sayidina Ali 

yang menjadi gudangnya ilmu. 

Keutamaan menuntut ilmu juga dijelaskan dalam firman Allah 

QS Al-Mujadilah ayat 11. 

 يَ ْرَفِ  الّلُه اّلِ يَن آَمُ  ا ِمْ ُ ْ  َواّلِ يَن أُوُت ا اْلِعْلَ  َدَرَ ااٍ 
 

Artinya:  “Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 

beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat.”60
  

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman 

dan orang-orang yang berilmu pengetahuan, akan diangkat 

derajatnya oleh Allah SWT dengan beberapa derajat jika ilmu 

tersebut dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Tetapi jika 

pengetahuan yang dimiliki tersebut hanya digunakan untuk 

mencelakakan atau membahayakan orang lain maka hal tersebut 

tidak dibenarkan. Jadi antara beriman dan berilmu harus selaras dan 

seimbang, sehingga kalau menjadi ulama, akan berpengetahuan yang 

luas. Misalkan, kalau menjadi dokter maka akan menjadi dokter 

yang beriman. 
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Selain dua ayat di ayat di atas, keutamaan menuntut ilmu juga 

diterangkan dalam firman Allah QS Az-Zumar ayat 9. 

َا  ُقْل َهْل َيْسَتِ ي اّلِ يَن يَ ْعَلُم َن َواّلِ يَن ا يَ ْعَلُم َن ِإّّ

 يَ َت َّ ُر أُوُل  ااْلَبابِ 

Artinya: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan 

orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang 

yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.”61
  

 

Ayat di atas menerangkan bahwa tidak sama orang-orang yang 

mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui, karena 

hanya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Orang 

yang bisa menerima ilmu adalah orang yang berakal. Banyak 

sedikitnya ilmu yang diperoleh tergantung tingkat kepandaian 

seseorang. 

3. Matematika 

a. Pengertian Matematika 

Pada saat ini berbicara tentang matematika, yang terbayang 

dalam pikiran kita selalu tentang “bilangan”, “angka”, “simbol-

simbol”, atau “perhitungan”. Pakar yang sangat tertarik dengan 

perilaku bilangan, melihat matematika dari sudut bilangan. Pakar 
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lain lebih mencurahkan perhatian terhadap struktur-struktur, dengan 

melihat matematika dari sudut pandang struktur-strukturnya. Pakar 

lain lebih tertarik pada pola pikir sistematikanya, maka ia melihat 

matematika dari sudut pandang sistematikanya. 

Di bawah ini disajikan beberapa definisi atau pengertian 

tentang matematika.
62

 

1) Berdasarkan etimologis, perkataan matematika berarti ilmu 

pengetahuan yang diperoleh dengan bernalar. 

2) James dan James, dalam kamus matematikanya mengatakan 

bahwa matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, 

susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu 

dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi 

ke dalam tiga bidang yaitu aljabar, analisis, dan geometri. 

3) Johnson dan Rising, dalam bukunya mengatakan bahwa 

matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, 

pembuktian yang logik, matematika itu adalah bahasa yang 

menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, 

dan akurat, representasinya dengan simbol dan padat, lebih 

berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi.  

4) Reys dkk,  dalam bukunya mengatakan bahwa matematika  

adalah telaah tentang pola dan hubungan, suatu jalan atau pola 

berpikir, suatu seni, suatu bahasa, dan suatu alat. 
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5) Kline, dalam bukunya mengatakan pula bahwa matematika itu 

bukanlah pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena 

dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu terutama untuk 

membantu manusia dalam memahami dan menguasai 

permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. 

Dengan begitu banyak cabang matematika dan begitu luas 

lapangan garapnya, bagaimana kita dapat menggambarkan 

matematika secara sederhana. Kita dapat mendeskripsikan beberapa 

sifat matematika. Sebagian definisi begitu sederhana dan  sebagian 

yang lain cukup kompleks, tetapi tidak ada deskripsi yang suatu 

definisi formal matematika.
63

 

b. Karakteristik Matematika 

Tidak terdapat definisi tunggal tentang matematika yang telah 

disepakati.  Meski  demikian, setelah sedikit mendalami masing-

masing definisi yang saling berbeda itu, dapat terlihat adanya ciri-

ciri khusus atau karakteristik yang dapat merangkum pengertian 

matematika secara umum. Beberapa karakteristik itu adalah :
64

 

a) Memiliki objek kajian abstrak 

Objek dasar yang dipelajari matematika merupakan sesuatu 

yang abstrak, sering juga disebut  obyek mental. Objek-objek itu 
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merupakan objek pikiran. Objek dasar itu meliputi fakta, konsep, 

operasi, dan prinsip. 

b) Bertumpu pada kesepakatan 

Dalam matematika kesepakatan merupakan tumpuan yang amat 

penting. Sebagai contoh adalah lambang bilangan yang 

digunakan sekarang: 1, 2, 3, dan seterusnya merupakan sebuah 

kesepakatan dalam matematika. 

c) Berpola pikir deduktif 

Pola pikir deduktif dapat terwujud dalam bentuk yang amat 

sederhana, tetapi juga terwujud dalam bentuk yang tidak 

sederhana. 

d) Memiliki simbol yang kosong dari arti 

Dalam matematika terlihat dengan jelas banyak simbol yang 

digunakan, baik simbol yang berupa huruf maupun bukan huruf. 

Secara umum model/simbol matematika sesungguhnya kosong 

dari arti. Simbol akan bermakna bila kita mengaitkannya dengan 

konteks tertentu. 

e) Memperhatikan semesta pembicaraan 

Bila lingkup pembicaraannya bilangan, maka simbol-simbol itu 

diartikan suatu bilangan. Benar atau salahnya ataupun ada 

tidaknya penyelesaian suatu model matematika sangat 

ditentukan oleh semesta pembicaraanya. 
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f) Konsisten dalam sistemnya 

Dalam matematika terdapat banyak sistem, ada sistem terkait 

satu dengan yang lain ada pula sistem yang dipandang lepas satu 

dengan yang lain. 

4. Hubungan kepedulian orang tua dengan hasil belajar  

Kepedulian merupakan suatu proses memberi bantuan kepada 

individu agar individu dapat mengenal dirinya dan dapat memecahkan 

masalah hidupnya sendiri agar tercapai kemampuan untuk memahami 

dirinya, kemampuan untuk menerima dirinya, kemampuan untuk 

mengarahkan dirinya, dan kemampuan untuk merealisasi sesuai 

kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan 

sehingga ia dapat menikmati hidup dengan bahagia. Oleh karena itu 

orang tua yang mempunyai kepedulian terhadap anak hendaklah 

mengembangkan anak sejak dini, agar kemandirian berkembang lebih 

awal. Sehubungan dengan hal itu ada beberapa kekeliruan dalam 

menafsirkan kepedulian. Ada yang berpandangan bahwa kepedulian 

hanya diberikan kepada mereka yang masih baru sekolah saja.
65

 Aktivitas 

belajar siswa di rumah maupun di sekolah sangat dipengaruhi oleh 

kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak berupa motivasi dan 

pengawasan orang tua terhadap anak. Motivasi belajar yang diberikan 

oleh orang tua kepada anak akan membangkitkan semangat anak untuk 
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belajar lebih giat sehingga akan dapat meningkatkan prestasi belajar anak 

di sekolah. 

Dalam berkeluarga anak menjadi tanggung jawab orang tua 

dalam masalah pendidikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S 

At-Tahrim: 6  

َ اْلِحَجا َ ِاُا  ُهَا ال ُ َ ا  ً َا أَْهلِيُكْ   َ فَُسُكْ   ا أَ ا  ُ ُ َ َءاَم ي ِ َا الِ  يَاأَي

artinya; “hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahannya adalah manusia dan 

batu.”(Q.S At-Tahrim/66:6)
66

 

Sebagaimana pesan Rasulullah SAW yang artinya 

“ muliakanlah anak-anakmu dan ajarkanlah mereka budi pekerti yang 

luhur.”67
 Ada lagi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadits Ibnu 

Abbas, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda“ Awasilah anak-

anakmu, dan didiklah mereka dengan baik.” Kedua hadits tersebut  

berisikan pola pendidikan yang sangat baik. Hadits tersebut menghimbau 

kepada orang tua dan kaum pendidik untuk bersahabat dengan anak 

maupun anak didik mereka, mengawasi, memperhatikan, dan mendidik 

mereka dengan sebaik mungkin.
68

 Oleh karena itu orang tua hendaknya 

menyadari bahwa pendidikan dimulai dari keluarga. Sedangkan sekolah 

merupakan pendidikan lanjutan. Peralihan pendidikan informal ke 

lembaga-lembaga formal memerlukan kerjasama yang baik antara orang 
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tua dan guru sebagai pendidik dalam usaha meningkatkan hasil belajar 

anak. Jalan kerjasama yang perlu ditingkatkan, dimana orang tua harus 

menaruh kepedulian yang serius tentang cara belajar anak di rumah. 

Kepedulian orang tua dapat memberikan dorongan dan motivasi sehingga 

anak dapat belajar dengan tekun. Karena anak memerlukan waktu, 

tempat dan keadaan yang baik untuk belajar. 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil telaah pustaka yang dilakukan penulis sebelumnya yang ada 

kaitannya dengan variabel yang diteliti antara lain: 

Pertama , dalam skripsi yang ditulis oleh Anik Achviana, NIM 

210607087 yang berjudul “Studi Korelasi Bimbingan Orang Tua dengan 

Prestasi Belajar Siswa Kelas II Pelajaran Matematika Semester 1 MI Ma‟arif 

Ngrupit Jenangan Ponorogo Tahun 2008/2009” dengan hasil penelitian 

sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil data tentang bimbingan orang tua siswa kelas III 

pelajaran matematika semester 1 MI Ma‟arif Ngrupit Jenangan Ponorogo 

tahun 2008/2009 menunjukkan bahwa bimbingan orang tua terhadap belajar 

anak baik, diantaranya mendampingi anak ketika belajar dan memberikan 

dorongan serta kasih sayang pada anak. Hal ini dibuktikan dari data hasil 

penelitian bahwa siswa yang mendapat bimbingan dari orang tua dengan 

kategori baik sejumlah 18 siswa atau 75%, kategori cukup sejumlah 6 siswa 

atau 25% dan kategori kurang sejumlah 0 siswa atau 0%. 
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Berdasarkan hasil data tentang prestasi belajar siswa kelas III pelajaran 

matematika semester 1 MI Ma‟arif  Ngrupit Jenangan Ponorogo tahun 

2008/2009 menunjukkan bahwa  hasil prestasi belajar siswa kelas III cukup. 

Hal ini dibuktikan dari hasil nilai rapor semester 1 pelajaran matematika 

bahwa siswa yang memperoleh nilai dengan kategori baik ada 3 siswa atau 

12,5%, kategori cukup 14 siswaatau 58,3%, dan kategori kurang 7 siswa atau 

29,2%. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus product 

moment didapat hasil akhir � = 0,8258. Jadi jika � = 0,8258 dan pada taraf 

signifikan 5% rt = 0,404 maka > rt sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

Berarti ada hubungan yang signifikan antara bimbingan orang tua dengan 

prestasi belajar siswa kelas III pelajaran matematika semester 1 MI Ma‟arif 

Ngrupit Jenangan Ponorogo tahun 2008/2009. 

Dalam telaah pustaka di atas merupakan penelitian kuantitatif 

korelational, berarti jenis penelitian dalam skripsi ini sama dengan jenis 

penelitian di atas. 

Dalam telaah pustaka di atas Anik Achviana melakukan penelitian 

tentang bimbingan orang tua dengan prestasi belajar sedangkan dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan penelitian tentang kepedulian orang tua 

dengan hasil belajar siswa-siswi. Selain itu yang membedakan lagi adalah 

lokasi penelitian. 

Kedua, dalam skripsi yang ditulis oleh Pangesti Nufi Rahayu, NIM 

210610066 “Korelasi Perhatian Orang Tua Dengan Hasil Belajar Matematika 
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Siswa Kelas IV Di SDN 1 Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2013/2014” dengan hasil penelitian sebagai 

berikut:  

Berdasarkan hasil data tentang perhatian orang tua siswa kelas IV 

pelajaran matematika tahun pelajaran 2013/2014 di SDN 1 Serangan  

menunjukkan bahwa perhatian orang tua terhadap belajar anak dalam kategori 

baik dengan frekuensi sebanyak 2 responden (13,33%), dalam kategori cukup 

dengan frekuensi sebanyak 10 responden (66,67%), dan dalam kategori 

kurang dengan frekuensi sebanyak 3 responden (20%). Dengan demikian 

secara umum dapat dikatakan bahwa perhatian orang tua siswa-siswi kelas IV  

SDN 1 Serangan Kecamatan Sukorejo adalah kategori cukup. 

Berdasarkan hasil data tentang hasil belajar siswa kelas IV pelajaran 

matematika tahun pelajaran 2013/2014 di SDN 1 Serangan Kecamatan 

Sukorejo  menunjukkan bahwa hasil belajar siswa dalam kategori baik 

dengan frekuensi sebanyak 1 responden (6,67%), dalam kategori cukup 

dengan frekuensi sebanyak 11 responden (73,33%), dan dalam kategori 

kurang dengan frekuensi sebanyak 3 responden (20%). Dengan demikian 

secara umum dapat dikatakan bahwa hasil belajar matematika siswa-siswi 

kelas IV  SDN 1 Serangan Kecamatan Sukorejo adalah kategori cukup. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus product 

moment didapat hasil akhir �0= 0,960 dan ��= 0,514 maka �0  > ��  sehingga 

Ho ditolak dan Ha diterima. Pada taraf signifikan 1%  �0 = 0,960 dan �� = 

0,641 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Berarti ada hubungan yang 
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signifikan antara perhatian orang tua dengan Hasil Belajar Matematika Siswa 

Kelas IV Di SDN 1 Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Dalam telaah pustaka di atas merupakan penelitian kuantitatif 

korelational, berarti jenis penelitian dalam skripsi ini sama dengan jenis 

penelitian di atas. 

Dalam telaah pustaka di atas Pangesti Nufi Rahayu melakukan 

penelitian tentang perhatian orang tua dengan hasil belajar sedangkan dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan penelitian tentang kepedulian orang tua 

dengan hasil belajar siswa-siswi. Selain itu yang membedakan lagi adalah 

lokasi penelitian. 

C. Kerangka Berfikir 

Berangkat dari landasan teori dan telaah pustaka di atas, maka kerangka 

penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Jika kepedulian orang tua baik, maka hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran matematika kelas V MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun 

juga baik. 

2. Jika kepedulian orang tua kurang baik, maka hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran matematika kelas V MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari 

Madiun juga kurang baik. 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban yang sifatnya sementara terhadap 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Hipotesis belum tentu benar. 
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Benar tidaknya suatu hipotesis tergantung hasil pengujian dari data empiris.
69

 

Karena hipotesis merupakan kebenaran yang bersifat sementara dan perlu 

dibuktikan dengan penelitian lebih lanjut, maka peneliti mengajukan hipotesis 

penelitian. 

Ada korelasi antara kepedulian orang tua dengan hasil belajar kelas V 

pada mata pelajaran matematika di MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari 

Madiun semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel. Variabel adalah 

konsep yang mempunyai variasi nilai, misalnya variabel model kerja, 

keuntungan, biaya promosi,volume penjualan, tingkat pendidikan manajer, 

dan sebagainya. Variabel juga diartikan sebagai pengelompokan yang 

logisdari dua atribut atau lebih, misalnya jenis kelamin, variabel ukuran 

industri, jarak angkut, variabel sumber modal, dan sebagainya.
70

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 

analisis korelasional. Rancangan penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu 

variabel independen (yang mempengaruhi) dan variabel dependen(yang 

dipengaruhi). Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepedulian 

orang tua, sedangkan variabel dependennya adalah hasil belajar siswa-siswi. 

B. Populasi, Sampel dan Responden 

1. Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas abyek/ 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
71
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V MI 

Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun Tahun Pelajaran 2014/2015 yang 

berjumlah 22 siswa. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.
72

 Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 22 siswa. 

Karena jumlah populasi dalam penelitian ini kurang dari 30, maka peneliti 

menggunakan teknik sampling Nonprobability Sampling, yaitu sampling 

jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampel.
73

 

2. Instrumen Pengumpulan Data (IPD) 

Dalam suatu penelitian, instrumen pengumpulan data menentukan 

kualitas data yang dikumpulkan, dan kualitas data yang dikumpulkan ini 

menetukan kualitas penelitiannya. Instrument penelitian adalah alat atau 

fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, 

lengkap, sistematik sehingga hasilnya lebih mudah diolah. Adapun data yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data tentang kepedulian orang tua terhadap siswa kelas V MI Bahrul 

Ulum Buluh Kebonsari Madiun tahun pelajaran 2014/2015. 

2. Hasil belajar kelas V pada mata pelajaran matematika MI Bahrul Ulum 

Buluh Kebonsari Madiun tahun pelajaran 2014/2015. 
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Untuk pengumpulan data tentang variabel X digunakan angket 

yang terdiri dari beberapa butir pertanyaan yang jawabannya 

dikelompokkan menjadi 5 peringkat jawaban dengan mengacu pada skala 

likert sebagai berikut :
74

 

Skor jawaban angket 

Selalu : 5 

Sering : 4 

Kadang-kadang : 3 

Hampir Tidak pernah : 2 

Tidak pernah : 1 

 

 

Tabel 3.1 

Instrumen Pengumpulan Data 

Judul Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Indikator Subyek Teknik No. Item 

KORELASI 

KEPEDULIAN 

ORANG TUA  

DENGAN 

HASIL 

BELAJAR 

KELAS V 

MATA 

PELAJARAN 

MATEMATIKA 

DI MI 

BAHRUL 

Kepedulian 

Orang tua 

(Variabel 

X/ Variabel 

Independen) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pemberian 

bimbingan 

kepada anak 

 

2. Memberikan 

nasihat kepada 

anak 

 

3. Mengawasi/ 

mengontrol 

aktivitas anak 

 

Siswa 

Kelas V 

Angket 6, 11 

12, 19 

 

 

14, 16 

17, 20 

 

 

1, 4 

5, 7 
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ULUM  

BULUH 

KEBONSARI 

MADIUN 

SEMESTER 

GANJIL 

TAHUN 

PELAJARAN 

2014/2015 

 

 

 

 

 

 

4. Pemberian 

motivasi dan 

penghargaan 

5. Pemenuhan 

fasilitas/ 

kebutuhan 

belajar 

10, 13 

15, 18 

 

2, 3 

8, 9 

 Hasil 

belajar 

siswa 

(Variabel 

Y/ Variabel 

Dependen) 

  Dokumentasi  

 

  Indikator-indikator tersebut akan dijabarkan menjadi beberapa 

instrument yang berupa pernyataan untuk mengukur kepedulian orang tua. 

Sedangkan untuk mengukur hasil belajar siswa, peneliti mengambil nilai 

rapor siswa-siswi semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015. 

  Instrument tersebut akan diuji cobakan kepada responden. Setelah 

diujikan, instrument tersebut akan diuji validitas dan reliabilitasnya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, 

maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
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1. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel 

yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. 

Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup 

besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa 

pertanyaan/ pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada 

responden secara langsung atau dikirim melalui pos, atau internet.
75

 

Dalam penelitian ini, angket akan diberikan kepada sejumlah 

sampel siswa MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun untuk 

mengetahui seberapa besar kepedulian orang tua. 

2. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbenuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, 

sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen 

yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-

lain.
76

 

Teknik ini digunakan peneliti untuk memperoleh data seperti nilai 

semester, identitas sekolah, letak geografis, sejarah, visi, misi , dan 
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tujuan, struktur organisasi, sarana dan prasarana, daftar guru dan 

karyawan, jumlah siswa serta keadaan guru dan siswa MI Bahrul Ulum 

Buluh Kebonsari Madiun. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat 

penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisan dari peneliti. Tujuan 

teknik analisis data ini adalah untuk menjawab rumusan masalah dalam 

penelitian sehingga dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. 

Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif 

korelasi, dimana penelitian korelasi bertujuan untuk menemukan ada tidaknya 

hubungan dan apabila ada, berupa eratnya hubungan serta berarti atau 

tidaknya hubungan itu. 

1. Pra Penelitian 

a. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan syarat yang terpenting dalam suatu 

evaluasi. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi 

pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. 

Dengan demikian data yang valid adalah “data tidak berbeda” antara 

data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang dilaporkan yang 

sesungguhnya terjadi terjadi pada objek penelitian. Apabila dalam 

obyek penelitian terdapat warna merah, maka peneliti akan melaporkan 

warna merah. Bila peneliti membuat laporan yang tidak sesuai dengan 
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apa yang terjadi pada obyek, maka data tersebut dapat dinyatakan tidak 

valid.
77

 

Salah satu cara untuk menentukan validitas alat ukur adalah 

dengan menggunakan korelasi product moment dengan simpangan yang 

dikemukakan oleh Pearson sebagai berikut: 

 

Rumus: � =
∑ −(∑ )(∑ ) ( � 2− ∑  2 � 2−(�  2)

.
78 

Keterangan: 

rxy   = angka indeks korelasi product moment ∑X  = jumlah seluruh nilai x ∑Y    = jumlah seluruh nilai y ∑xy = jumlah hasil perkalian antara nilai x dan y 

N = jumlah responden 

Jumlah responden (N) yang dilibatkan dalam uji validitas adalah 

27 siswa. Syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah 

kalau r = 0,3. Jadi kalau korelasi antara butir skor total kurang dari 0,3 

maka butir dalam instrument tersebut dinyatakan tidak valid.
79

 

Hasil perhitungan validitas butir soal instrumen penelitian 

variabel kepedulian orang tua dalam penelitian ini secara terperinci 

dapat dilihat pada lampiran 4. Dari hasil perhitungan validitas item 
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instrumen di atas dapat disimpulkan dalam tabel rekapitulasi di bawah 

ini: 

Tabel 3.2 

Rekapitulasi Uji Validitas Butir Soal Instrumen Penelitian 

 

No 

Item 
r hitung r tabel Keterangan 

1 0,044 0,3 Invalid  

2 0,116 0,3 Invalid  

3 0,162 0,3 Invalid  

4 0,574 0,3 Valid 

5 0,206 0,3 Invalid  

6 0,473 0,3 Valid 

7 0,482 0,3 Valid 

8 0,306 0,3 Valid 

9 0,549 0,3 Valid 

10 0,364 0,3 Valid 

11 0,392 0,3 Valid 

12 0,460 0,3 Valid 

13 0,324 0,3 Valid 

14 0,448 0,3 Valid 

15 0,129 0,3 Invalid  

16 0,532 0,3 Valid 

17 0,530 0,3 Valid 

18 0,415 0,3 Valid 

19 0,529 0,3 Valid 

20 0,229 0,3 Invalid  

 

Untuk keperluan uji validitas dan reliabilitas instrumen 

penelitian ini, peneliti mengambil sampel sebanyak 27 responden. Dari 

hasil perhitungan validitas item instrumen terhadap 20 butir soal 

variabel kepedulian orang tua, ternyata terdapat 14 butir soal yang 

dinyatakan valid yaitu item nomor 4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19. 
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Adapun untuk mengetahui skor jawaban angket untuk uji validitas 

variabel kepedulian orang tua dapat dilihat pada lampiran 3.  

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik.
80

 Untuk menguji reliabilitas instrumen, 

dalam penelitian ini dilakukan secara internal consistency, dengan cara 

mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh 

dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk 

memprediksi reliabilitas instrumen.
81

  Adapun teknik yang digunakan 

untuk menganalisis reliabilitas instrumen ini adalah teknik Belah Dua 

(split halt) yang dianalisis dengan rumus Spearman Brown di bawah ini
82

: �� =
2 .�

1+ �  

Keterangan: 

ri = realibilitas internal seluruh rumus instrument. 

  rb   = korelasi product moment antara belahan ke1 & ke2 
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Tabel 3.3 

 Analisis Uji Reliabilitas 

 
No Respon X(ganjil) Y(genap) Total X.² Y.² X.Y 

1 26 29 55 676 841 754 
2 24 27 51 576 729 648 

3 24 32 56 576 1024 768 

4 21 32 53 441 1024 672 
5 20 35 55 400 1225 700 

6 20 23 43 400 529 460 

7 28 32 60 784 1024 896 

8 19 24 43 361 576 456 

9 20 29 49 400 841 580 

10 24 26 50 576 676 624 

11 21 30 51 441 900 630 

12 25 35 60 625 1225 875 

13 30 39 69 900 1521 1170 

14 17 26 43 289 676 442 
15 25 32 57 625 1024 800 

16 17 24 41 289 576 408 

17 23 30 53 529 900 690 

18 28 35 63 784 1225 980 

19 25 34 59 625 1156 850 

20 19 28 47 361 784 532 

21 25 31 56 625 961 775 
22 23 28 51 529 784 644 

23 20 33 53 400 1089 660 

24 21 31 52 441 961 651 

25 19 29 48 361 841 551 

26 21 23 44 441 529 483 

27 22 32 54 484 1024 704 

 N = 27 607 809 1416 13939 24665 18403 
STATISTIK ∑X ∑Y  ∑X2

 ∑Y2
 ∑XY 

 

 � =
∑ −(∑ ) (∑ ) ( ∑ ²−(∑ )²) ( ∑ ²−(∑ )²)

  

� =
27  18403  − 607 (809)  27 x 13939 −  607 2 (27 x 24665− 809 2)
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� =
496881−491063  376353 −368449 (665955−654481 )

  

� =
5818  7904 11474

  

� =
5818 90690496

  =
5818

9523,155779
      =  0,610931936 

Memasukkan nilai koefisien korelasi ke dalam rumus Spearman Brown 

berikut: 

 �� =
2 .�

1+ � =  
2 x 0,610931936

1+0,610931936
=

1,221863873

1,610931936
        

= 0,758482618 (dibulatkan menjadi 0,758) 

Dari hasil perhitungan reliabilitas di atas, dapat diketahui nilai 

reliabilitas instrumen variabel kepedulian orang tua sebesar 0,758, 

kemudian dikonsultasikan dengan “r” tabel pada taraf signifikansi 5% 

adalah sebesar 0,381. Karena “r” hitung > dari “r” tabel, yaitu 0,758 > 

0,381 maka instrumen tersebut reliabel dan dapat digunakan untuk 

penelitian. 

2. Analisis Hasil Penelitian 

Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah kesatu 

dan kedua yang digunakan adalah mean dan standart deviasi dengan 

rumusan sebagai berikut: 

Untuk variabel X menggunakan rumus: 

Rumus mean   : =  
�
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Rumus Standart Deviasi :SDx =  � ′2 −  � ′ 2

 

Untuk variabel Y menggunakan rumus: 

Rumus mean   : =  
�

 

Rumus Standart Deviasi  : Sdy = 
� ′2 −  � ′ 2

 

Keterangan : 

Mx   = Mean untuk variabel X 

My   = Mean untuk variabel Y 

Fx‟ dan Fy‟
  = Jumlah dari hasil perkalian frekuensi dengan deviasi. 

N                  = Number of cases 

SD                = Standart Deviasi 

Setelah menghitung mean dan standart deviasi ditemukan 

hasilnya, kemudian dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus: 

Mx + 1.SDx dikatakan baik, Mx – 1.Sdx dikatakan kurang dan diantara 

Mx + 1.SDx sampai Mx – 1.Sdx dikatakan cukup.
83

setelah dibuat 

pengelompokkan dicari frekuensinya dan hasilnya diprosentasekan 

dengan rumus : � =
�

x 100%. Keterangan: 

P = Prosentase 

F = Frekuensi 

N = Number Of Class 

                                                           
83
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Dalam penelitian ini juga digunakan analisis korelasional untuk 

menjawab rumusan masalah ketiga, adapun rumusan masalah yang 

digunakan adalah korelasi product moment yang secara operasional 

analisis data tersebut dilakukan melalui tehap:
84

 

1. Menyusun Hipotesis Ha dan Ho 

Ha: ada korelasi antara kepedulian orang tua dengan hasil belajar 

kelas V pada mata pelajaran matematika di MI Bahrul Ulum 

Buluh Kebonsari Madiun semester ganjil tahun pelajaran 

2014/2015 

Ho: tidak ada korelasi antara kepedulian orang tua dengan hasil 

belajar kelas V pada mata pelajaran matematika di MI Bahrul 

Ulum Buluh Kebonsari Madiun semester ganjil tahun pelajaran 

2014/2015 

2. Menyiapkan tebel perhitungan 

3. Menjumlah nilai variabel X 

4. Menjumlah nilai variabel Y 

5. Mengalikan masing-masing baris antara variabel X dan Y 

6. Menguadratkan nilai  variabel X 

7. Menguadratkan variabel Y 

8. Mengutung koefisien korelasi rxy 

Rumus: � =
∑ −(∑ )(∑ ) ( � 2− ∑  2 � 2−(�  2)

 

 
                                                           

84
RetnoWidyaningrum, Statistika…, 109-110. 
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Keterangan : 

 rxy = Angka indeks korelasi product moment 

 ∑X = Jumlah seluruh nilai X 

 ∑Y = Jumlah seluruh nilai Y 

 ∑XY = Jumlah hasil perkalian antara nilai X dan nilai Y 

 N = Jumlah siswa 

9. Untuk interpretasinya, mencari drajat bebas (db/df) dengan    rumus 

Db = N-nr 

10. Setelah db diketahui maka kita lihat tabel nilai “r” product moment. 

Tabel 3.4 

Interpretasi rxy 

Nilai “r” Interpretasi 

0,00 - 0,20 Korelasi sangat lemah 

0,20 - 0,40 Korelasi sangat lemah 

0,40 - 0,60 Korelasi sedang atau cukup 

0,60 - 0,80 Korelasi kuat atau tinggi 

0,80 - 1,00 Korelasi sangat kuat 

 

11. Membandingkan antara �  / ��  dengan ��  
12. Membuat kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya MI Bahrul Ulum 

Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum Buluh Krandegan Kebonsari 

Madiun didirikan pada tahun 1966 di bawah naungan Departemen Agama 

RI dengan Piagam Madrasah nomor: LM./3/08/A/1978 dengan status 

terdaftar. 

Pada tahun 1994 berdasarkan keputusan kepala Kantor Departemen 

Agama Kab. Madiun nomor: Mm.01/05.00/HK.00/3794/1994 tanggal 18 

Juni 1994 jenjang Akreditasi MI Bahrul Ulum dengan status Diakui. 

Pada tahun 2000 berdasarkan hasil Akreditasi Madrasah yang 

dilakukan Dewan Akreditasi Madrasah Kab. Madiun Nomor: 

Mm.01/05.00/KP.00/910/SK/2000 memberikan Status Disamakan. 

Pada tahun 2006 berdasarkan hasil Akreditasi Madrasah yang 

dilakukan Dewan Akreditasi Madrasah Propinsi Jawa Timur Nomor: 

B./KW.13.4/MI/1914/2006 memberikan status Terakreditasi Peringkat B. 

Dan pada tahun 2011 berdasarkan hasil Akreditasi Madrasah yang 

dilakukan Dewan Akreditasi Madrasah Propinsi Jawa Timur Nomor: 

200/BAP-SM/TU/XI/2011 memberikan status Terakreditasi Peringkat A. 
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MI Bahrul Ulum telah mengalami pergantian kepala sekolah, yaitu: 

a. K.H. Amir Anas   (1966 - 1980) 

b. Imam Muhadji   (1980 - 1997) 

c. Murmiati, S.Pd.I   (1997 - 2014) 

d. Sri Kayatun, S.Pd.I  (2014 - sekarang) 

2. Letak Geografis MI bahrul Ulum 

Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum terletak di Dusun Buluh Desa 

Krandegan, Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Letaknya sangat 

strategis karena terletak pada suatu tempat yang situasinya tenang 

sehingga keselamatan anak juga terjaga, disebabkan jauh dari jalan raya. 

Di depan Madrasah ada sebuah masjid, sehingga memudahkan pendidik 

untuk mengadakan praktek-praktek peribadatan dan memudahkan pula 

untuk memasukkan jiwa agama kepada anak. 

3. Struktur Organisasi MI Bahrul Ulum 

Struktur organisasi dalam perkumpulan sangat penting 

keberadaannya, hal ini  karena dengan adanya struktur organisasi akan 

memudahkan pelaksanaan program yang telah direncanakan, juga untuk 

mencegah kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugas antara personil 

sekolah sehingga tugas yang dibebankan karena masing-masing personil 

berjalan dengan lancar serta mekanisme kerja dan dapat diketahui dengan 

mudah. Adapun struktur MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun  

dapat dilihat pada lampiran 11. 
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4. Visi dan Misi MI Bahrul Ulum 

a. Visi  

Terwujudnya generasi yang menguasai IPTEK, memiliki 

keseimbangan spiritual, intelektual, dan moral serta berwawasan 

lingkungan. 

b. Misi 

1) Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan 

kemampuan berfikir logis, praktis dan kreatif. 

2) Menanamkan dasar-dasar keimanan dan keilmuwan untuk 

membentuk pribadi yang bernilai dan berakhlak mulia. 

3) Menngkatkan citra positif madrasah yang berwawasan 

kebangsaan guna mewujudkan generasi yang rohmatan lil‟alamin. 

4) Menyelenggarakan proses pendidikan yang berorientasi pada 

mutu berdaya saing tinggi dan berbasis pada sikap spritual, 

intelektual, dan moral. 

5. Tujuan MI Bahrul Ulum 

Tujuan pendidikan dasar secara umum adalah meletakkan dasar 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampillan 

untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Secara 

khusus tujuan pendidikan di MI Bahrul Ulum adalah : 

1) Dapat mengamalkan ajaran agama hasil proses pembelajaran dan 

kegiatan pembiasaan. 
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2) Meraih prestasi akademik maupun non akademik minimal tingkat 

kabupaten Madiun. 

3) Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai 

bekal untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. 

4) Menjadi sekolah yang diminati di masyarakat. 

6. Sarana dan Prasarana MI Bahrul Ulum 

a. Kondisi Sarana Penunjang dan Prasarana Sekolah 

  Ruang kelas sebanyak 9 ruang dengan kondisi 80% dan 20% 

rusak. Ruang kepala madrasah, ruang guru, ruang koperasi, ruang 

perpustakaan, masjid, dan kantin masing-masing 1 ruang dengan 

kondisi 100% baik. Untuk kamar mandi/ WC guru 1 dan siswa 3 

semuanya dalam keadaan 100% baik.   

b. Kondisi Peralatan Pembelajaran 

  Alat peraga PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, 

dan IPS semuanya dalam keadaan 75% baik. Dari enam alat peraga 

olahraga yang dimiliki tiga diantarannya dalam keadaan 50% rusak. 

Alat peraga kesenian dan habsyi masing-masing 100%  dalam 

keadaan baik. Tenda Pramuka yang dimiliki hanya dua buah dan salah 

satunya dalam keadaan 80% rusak berat. 

c.  Kondisi Perabot di Sekolah 

  Dari semua perabot yang dimiliki oleh MI Bahrul Ulum, 75% 

dalam keadaan baik, dan 25% dalam keadaan rusak. 
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7. Keadaan Tenaga Pendidikan MI Bahrul Ulum 

Guru atau pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab 

memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan 

jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu 

melaksanakan tugasnya sebagai makhluk sosial dan sebagai individu yang 

sanggup berdiri sendiri. Berdasarkan tinjauan peneliti di lapangan jumlah 

tenaga pendidik atau guru di MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun 

tahun ajaran 2014/2015 adalah 13 orang. Dari  orang tersebut yang 

memiliki pendidikan S2 ada 1 orang, S1 ada  9 orang, dan SMA ada 3 

orang. Adapun mengenai status kepegawaiannya, ada 2  orang 

menyandang status sebagai PNS,  ada 9 orang yang menyandang status 

sebagai guru tetap yayasan (GTY), ada 2 orang yang menyandang status 

sebagai guru bantu.   

8. Keadaan Peserta Didik MI Bahrul Ulum 

Dengan jumlah keseluruhan siswa di MI Bahrul Ulum Tahun Pelajaran 

2014/2015 adalah 178, 100 siswa  dan 78 siswi. Sebagaimana terlampir 

pada tabel dibawah ini. 
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No Kelas 
Jumlah Siswa 

L P Jumlah 

1 1A 10 10 20 

2 1B 13 7 20 

3 2A 12 12 24 

4 2B 16 6 22 

5 3A 8 7 15 

6 3B 8 7 15 

7 4 16 11 27 

8  5 13 9 22 

9 6 4 9 13 

Jumlah 100 78 178 

 

9. Kegiatan MI Bahrul Ulum 

MI Bahrul Ulum merupakan pendidikan berciri khas islam yang 

berintikan pendidikan pada upaya penyelenggaraan dan pelayanan 

pendidikan menyeluruh yang menyentuh dimensi kemanusiaan yang 

mengintegrasikan nilai berbangsa dan beragama. Konsep intergrasi ini 

menjadi program Plus MI Bahrul Ulum yang diwujudkan dengan 

mengedepankan konsep 1) Bermain, sebagai hak anak pada usianya. 2) 

Belajar, yang menjadi hak setiap warga untuk mendapatkan pendidikan 

yang layak, dan 3) Beribadah, guna menempa spiritualitas anak sejak dini 

sebagai manusia yang mempunyai potensi spiritual. 

Untuk mendukung hal tersebut di MI Bahrul Ulum melaksanakan 

kegiatan lain diluar kegiatan belajar mengajar yaitu kegiatan 

ekstrakurikuler. Kegiatan ektrakurikuler yang ada adalah Pramuka, 

Mukim (Night Study Club), MTQ, Tartil, Bina Vokalia (Paduan Suara), 
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Sholawat Al-Habsyi, Muhadhoroh (Pidato), Melukis dan Club Bahasa 

Inggris dan Bahasa Arab. 

B. Deskripsi Data 

Dalam penelitian ini yang dijadikan objek peneliti adalah siswa-siswa 

kelas V di MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun, yang berjumlah 22 

siswa/siswi. 

Pada bab ini dijelaskan masing-masing variabel penelitian yaitu tentang 

Kepedulian orang tua dan hasil belajar Matematika pada siswa diperlukan 

perhitungan statistik. Sedangkan rumus yang digunakan adalah memakai 

rumus Product Moment. Adapun hasil dari perhitungan dapat dilihat pada 

analisis data. 

1. Deskripsi Data tentang Kepedulian  Orang Tua Siswa Kelas V di MI 

Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun. 

Untuk mendapatkan data mengenai kepedulian orang tua peneliti 

menggunakan metode angket langsung, yaitu angket dijawab oleh 

responden yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang 

dijadikan objek adalah siswa-siswa MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari 

Madiun, yaitu kelas V dengan jumlah 22 siswa. Adapun komponen yang 

diukur mengenai Kepedulian orang tua pada pelajaran Matematika siswa 

kelas V MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun adalah dapat dilihat 

dalam kisi-kisi berikut: 
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Tabel 4.1 

Kisi-kisi Kepedulian Orang Tua 

 

Variabel Indikator No Item 

Kepedulian 

Orang Tua 

6. Pemberian bimbingan kepada anak 

 

7. Memberikan nasihat kepada anak 

 

8. Mengawasi/ mengontrol aktivitas anak 

 

9. Pemberian motivasi dan penghargaan 

 

10. Pemenuhan fasilitas/ kebutuhan belajar 

6, 11 

12, 19 

14, 16 

17, 20 

1, 4 

5, 7 

10, 13 

15, 18 

2, 3 

8, 9 

 

Dari indikator tersebut dapat dijadikan item pernyataan dengan 

ketentuan sebagai berikut:  

a. Apabila menjawab selalu (SL)  : Skor 5 

b. Apabila menjawab sering (SR)  : Skor 4 

c. Apabila menjawab Kadang-kadang (KD)  : Skor 3 

d. Apabila menjawab Hampir Tidak Pernah (HTP) : Skor 2 

e. Apabila menjawab Tidak Pernah (TP)  : Skor 1 

Adapun hasil skor Kepedulian orang tua di MI Bahrul Ulum Buluh 

Kebonsari Madiun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Skor Jawaban Kepedulian Orang Tua  MI Bahrul Ulum  

Buluh Krandegan Kebonsari Madiun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun skor jawaban angket tentang kepedulian orang tua dengan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika kelas V di MI Bahrul 

Ulum Buluh Kebonsari Madiun Tahun Pelajaran 2014/2015 dapat dilihat 

pada lampiran 12. 

2. Deskripsi Data tentang Hasil Belajar Mata Pelajaran Matematika Siswa 

Kelas V MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun 

Untuk memperoleh data tentang hasil belajar mata pelajaran 

Matematika pada siswa kelas V MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun 

tahun pelajaran 2014/2015 peneliti mengambil nilai semester pada 

semester ganjil. 

No Skor Kepedulian Orang Tua Frekuensi  

1 50 1 
2 47 2 

3 46 1 

4 45 3 

5 43 2 

6 42 1 

7 41 1 

8 40 1 

9 39 1 

10 38 2 

11 37 3 

12 36 1 

13 34 1 

14 33 1 

15 32 1 

Jumlah 22 
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Selanjutnya, hasil belajar Matematika dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Nilai hasil belajar Matematika siswa kelas V  

MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun 

Tahun Pelajaran 2014/2015 

 

No Nilai Hasil Belajar IPA Frekuensi  

1 90 1 

2 88 1 

3 85 1 

4 81 1 

5 80 2 

6 79 1 

7 77 1 

8 76 1 

9 75 1 

10 73 2 

11 70 3 

12 69 1 

13 68 2 

14 67 1 

15 66 1 

16 61 1 

17 56 1 

Jumlah 22 

 

Adapun hasil belajar mata pelajaran Matematika kelas V di MI 

Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun tahun pelajaran 2014/2015 dapat 

dilihat pada lampiran 13. 
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C. Analisis Data (Pengajuan Hipotesis) 

Setelah peneliti mengadakan penelitian dan memperoleh data yang 

penulis butuhkan sesuai dengan pembahasan pada skripsi ini, data tersebut 

belum dapat dimengerti sebelum adanya analisis data yang dimaksud. Agar 

para pembaca dapat mengerti keadaan yang sebenarnya seperti dalam 

gambaran yang ada dalam skripsi ini, akan dijelaskan dalam analisis di bawah 

ini: 

1. Analisis Data tentang Kepedulian Orang Tua Siswa Kelas V MI Bahrul 

Ulum Kebonsari Madiun 

Dalam analisis ini untuk memperoleh jawaban tentang ada tidaknya 

kepedulian orang tua dari siswa kelas V di MI Bahrul Ulum Buluh 

Kebonsari Madiun, dalam hal ini menggunakan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Memberi penilaian, dalam penilaian ini ada 5 kategori yaitu: 

1) Untuk jawaban SLL mendapat skor 5 

2) Untuk jawaban SRG mendapat skor 4 

3) Untuk jawaban KD mendapat skor 3 

4) Untuk jawaban HTP mendapat skor 2 

5) Untuk jawaban TP mendapat skor 1  
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Dalam penyusunan urutan kedudukan atas tiga ranking atau tiga 

tingkatan, dapat disusun dengan menjadi tiga kelompok, yaitu 

tinggi,sedang dan rendah.
85

  

b. Mencari mean dan standar deviasinya sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Penghitungan Untuk Mencari Mean dan Standar Deviasi dari 

Kepedulian Orang Tua Siswa kelas V MI Bahrul Ulum Buluh 

Kebonsari Madiun 

 

X F FX x’ Fx’ x’2 Fx’2 
50 1 50 7 7 49 49 

47 2 94 6 12 36 72 

46 1 46 5 5 25 25 

45 3 135 4 12 16 48 

43 2 86 3 6 9 18 

42 1 42 2 2 4 4 

41 1 41 1 1 1 1 

40 1 40 0 0 0 0 

39 1 39 -1 -1 1 1 

38 2 76 -2 -4 4 8 

37 3 111 -3 -9 9 27 

36 1 36 -4 -4 16 16 

34 1 34 -5 -5 25 25 

33 1 33 6 6 36 36 

32 1 32 -7 -7 49 49 

Total 22 895  - 21  - 379 

 

Dari hasil data di atas, kemudian dicari mean dan standar deviasinya 

dengan langkah sebagai berikut: 

1) Mencari mean (rata-rata) dari variabel x 

=   
∑�

=  
895

22
 = 40,68181818 

                                                           
85

Anas Sudijono, Pengantar Evaluai Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 

449. 
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2) Mencari standar deviasi dari variabel x 

SDX =     ⅀fx’ ² −  (
⅀f’

)² 
 

        
=     379

22
−  (

21

22
)2 

       =      17,22727273 − 0,911157024  

       =      16,3161157 

       =   4,039321193 

Dari hasil di atas dapat diketahui Mx: 40,68181818 dan SDx: 

4,039321193. Untuk menentukan tingkatan kepedulian orang tua siswa 

baik, cukup dan kurang dibuat pengelompokan dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

a) Skor lebih dari Mx + 1.SD adalah tingkatan kepedulian orang tua siswa 

kelas V MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun baik. 

b) Skor kurang dari Mx – 1.SD adalah adalah tingkatan kepedulian orang 

tua siswa kelas V MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun kurang. 

c) Dan skor antara Mx – 1.SD sampai dengan Mx + 1.SD adalah adalah 

tingkatan kepedulian orang tua siswa kelas V MI Bahrul Ulum Buluh 

Kebonsari Madiun cukup. Adapun penghitungannya adalah:  

Mx + 1. SD = 40,68181818 + 1. 4,039321193 

= 40,68181818 + 4,039321193 

= 44,72113937 

= 45 (dibulatkan) 
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Mx - 1. SD = 40,68181818 - 1. 4,039321193 

= 40,68181818 - 4,039321193 

= 36,64249699 

= 37 (dibulatkan) 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 45 

dikategorikan kepedulian orang tua siswa kelas V MI Bahrul Ulum Buluh 

Kebonsari Madiun baik sedangkan skor kurang dari 37 kepedulian orang 

tua siswa kelas V MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun kurang dan 

skor 37 – 45 dikategorikan kepedulian orang tua siswa kelas V MI Bahrul 

Ulum Buluh Kebonsari Madiun cukup. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang kepedulian orang tua siswa 

kelas V MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun baik  dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

 

Tabel  4.5 

Kategorisasi Kepedulian Orang Tua Siswa Kelas V  

MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun 

 

No Nilai Frekuensi 
Prosentas

e 
Kategori 

1 >44,721 7 31,82% Baik 

2 36,642 – 44,721 11 50% Cukup 

3 < 36,642 4 18,18% Kurang 

Jumlah 22   
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Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

Kepedulian  Orang Tua Siswa Kelas V MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari 

Madiun dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 7 anak dengan 

prosentase 31,82%, dalam kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 11 

anak dengan prosentase 50%, dan dalam kategori kurang dengan frekuensi 

sebanyak 4 anak dengan prosentase 18,18%. Dengan demikian secara 

umum dapat dikatakan bahwa Kepedulian Orang Tua Kelas V MI Bahrul 

Ulum Buluh  kebonsari adalah cukup dinyatakan dengan 11 responden.  

Adapun hasil dari pengkategorian ini secara terperinci dapat dilihat 

dalam lampiran 14. 

 

2. Analisis Data tentang Hasil Belajar Matematika Kelas V MI Bahrul Ulum 

Buluh Kebonsari Madiun. 

Untuk menentukan kategori hasil belajar Matematika, yaitu dengan 

menyusun urutan kedudukan atas tiga rangking atau tiga tingkatan. Untuk 

keperluan tersebut, terlebih dahulu dicari mean dan standar deviasinya 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 

Penghitungan Untuk Mencari Mean dan Standar Deviasi Hasil 

Belajar Matematika Kelas V MI Bahrul Ulum  

Buluh Kebonsari Madiun. 

 

Y F Fy y’ Fy’ y’2 Fy’2 
90 1 90 10 10 100 100 

88 1 88 9 9 81 81 

85 1 85 8 8 64 64 

81 1 81 7 7 49 49 

80 2 160 6 12 36 72 

79 1 79 5 5 25 25 

77 1 77 4 4 16 16 

76 1 76 3 3 9 9 

75 1 75 2 2 4 4 

73 2 146 1 2 1 2 

70 3 210 0 0 0 0 

69 1 69 -1 -1 1 1 

68 2 136 -2 -4 4 8 

67 1 67 -3 -3 9 9 

66 1 66 -4 -4 16 16 

61 1 61 -5 -5 25 25 

56 1 56 -6 -6 36 36 

Jumlah 22 1622 - 39 - 517 

 

Dari hasil data di atas, kemudian dicari mean dan standar deviasinya 

dengan langkah sebagai berikut: 

a. Mencari mean (rata-rata) dari variabel y 

=   
∑�

=  
1622

22
 = 73,72727273 

b. Mencari standar deviasi dari variabel y 

SDy =     ⅀fy’ ² −  (
⅀y’

)² 
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=     517

22
−  (

39

22
)2 

 =      23,5 − 3,142561983  

 =      7,477975016 

 =   2,734588638 

Dari hasil di atas dapat diketahui My: 73,72727273 dan SDy: 

2,734588638. Untuk menentukan tingkatan hasil belajar Matematika siswa 

tinggi, sedang dan rendah dibuat pengelompokan dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

1) Skor lebih dari My + 1.SD adalah tingkatan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Matematika kelas V MI Bharul Ulum Buluh Kebonsari 

Madiun tinggi. 

2) Skor kurang dari My – 1.SD adalah adalah tingkatan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran Matematika kelas V MI Bharul Ulum Buluh 

Kebonsari Madiun rendah. 

3) Dan skor antara My – 1.SD sampai dengan My + 1.SD adalah adalah 

tingkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika kelas V 

MI Bharul Ulum Buluh Kebonsari Madiun sedang. Adapun 

penghitungannya adalah:  

My + 1. SD = 73,72727273 + 1. 2,734588638 

= 73,72727273  + 2,734588638 

= 76,46186142 

=  76 (dibulatkan) 
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My - 1. SD = 73,72727273 - 1. 2,734588638 

= 73,72727273  - 2,734588638 

= 70,99268409 

=  71 (dibulatkan) 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 76 

dikategorikan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika kelas V 

MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun tinggi sedangkan skor kurang 

dari 71 dikategorikan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika 

kelas V MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun rendah dan skor 71 – 

76 dikategorikan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika kelas 

V MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun sedang.  

Untuk mengetahui lebih jelas tentang hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Matematika kelas V MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel  4.7 

Kategorisasi Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V  

MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun 

 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 > 76,461 8 36,36% Baik  

2 70,992 – 76,461 4 18,18% Cukup 

3 < 70,992 10 45,46% Kurang 

Jumlah 22   

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika kelas V MI Bahrul 

Ulum Buluh Kebonsari Madiun dalam kategori baik dengan frekuensi 

sebanyak 8 anak dengan prosentase 36,36%, dalam kategori cukup dengan 
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frekuensi sebanyak 4 anak dengan prosentase 18,18%, dan dalam kategori 

kurang dengan frekuensi sebanyak 10 anak dengan prosentase 45,46%. 

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran matematika  kelas V MI Bahrul Ulum Buluh 

Kebonsari Madiun adalah kurang dinyatakan dengan 10 responden.  

Adapun hasil dari pengkategorian ini secara terperinci dapat dilihat 

dalam lampiran 15. 

 

3. Analisis Data tentang Hubungan Kepedulian Orang Tua dengan Hasil 

Belajar Kelas V Mata Pelajaran Matematika di MI Bahrul Ulum Buluh 

Kebonsari Madiun Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2014/2015. 

a. Uji Normalitas 

Sebelum melakukan analisis data tentang hubungan Kepedulian 

Orang Tua dengan Hasil Belajar Kelas V Mata Pelajaran Matematika 

di MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun penulis melakukan uji 

normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data dari 

masing-masing siswa yaitu kepedulian orang tua dan hasil belajar. 

Yang berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan tidak.  

1) Kepedulian Orang Tua 

Untuk mengetahui apakah data kepedulian orang tua 

berdistribusi normal, peneliti menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov. dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
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                Langkah 1: Merumuskan hipotesis. 

       Ho : data berdistribusi normal   

      Ha : data tidak berdistribusi normal 

              Langkah 2: Membuat tabel distribusi frekuensi. 

      Tabel 4.8 

Data Perhitungan Rata-Rata dan Standar Deviasi  Normalitas 

Kepedulian Orangtua Kelas V MI Bahrul Ulum  

Buluh Kebonsari Madiun 

X F FX X² FX² 

50 1 50 2500 2500 

47 2 94 2209 4418 

46 1 46 2116 2116 

45 3 135 2025 6075 

43 2 86 1849 3698 

42 1 42 1764 1764 

41 1 41 1681 1681 

40 1 40 1600 1600 

39 1 39 1521 1521 

38 2 76 1444 2888 

37 3 111 1369 4107 

36 1 36 1296 1296 

34 1 34 1156 1156 

33 1 33 1089 1089 

32 1 32 1024 1024 

Jumlah 22 895 

 

36933 

 

             Langkah 3: Menghitung mean dan deviasi standart   

               Mx =  

 

=    

895

22
 

= 40, 68181818 

⅀�
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         SDx =     ⅀fx² −  (
⅀�

)
²  

  
=     36933

22
−  (

895

22
)
² 

  =      1678,772727 − 1655,010331  

  =      23,76239642  

  =    4,874668852
 

    Langkah  4: Menghitung nilai fkb. 

    Langkah 5: Menghitung masing-masing frekuensi dibagi jumlah  

            data (f/n). 

     Langkah 6:  Menghitung masing-masing fkb dibagi jumlah data  

           (fkb/n). 

      Langkah 7:  Menghitung nilai Z 

      Z= 
(  − µ )�  

    X= nilai asli 

     µ= rata – rata 

     �= simpangan baku (standar devisiasi) 

     Langkah 8: Menghitung ( P ≤ Z). 

Probabilitas di bawah nilai Z dapat dicari pada tabel Z 

yaitu dengan melihat nilai Z pada kolom 1 kemudian 

pada taraf signifikan yang terletak pada leher tabel. 

Untuk nilai negatif lihat kolom luas diluar Z. Untuk 
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nilai positif lihat kolom luas antara rata-rata dengan Z + 

0,5. 

    Langkah 9: Menghitung 2 ( selisih dari fkb/n dan P ≤ Z). 

    Langkah 10: Menghitung 1 ( selisih dari f/n dan 2). 

Tabel 4.9 

Data Perhitungan Uji Normalitas Kepedulian Orang Tua 

Dengan Rumus Kolmogorov-Smirnov 

 

X f fkb f/n fkb/n Z p < Z �  �  

50 1 22 0.045455 1 1.911552 0.9719 0.0281 0.017355 

47 2 21 0.090909 0.954545 1.296125 0.9032 0.051345 0.039564 

46 1 19 0.045455 0.863636 1.090983 0.8621 0.001536 0.043918 

45 3 18 0.136364 0.818182 0.885841 0.8133 0.004882 0.131482 

43 2 15 0.090909 0.681818 0.475557 0.6844 -0.00258 0.093491 

42 1 13 0.045455 0.590909 0.270415 0.6064 -0.01549 0.060945 

41 1 12 0.045455 0.545455 0.065272 0.5279 0.017555 0.0279 

40 1 11 0.045455 0.5 -0.13987 0.4443 0.0557 -0.01025 

39 1 10 0.045455 0.454545 -0.34501 0.3632 0.091345 -0.04589 

38 2 9 0.090909 0.409091 -0.55015 0.2912 0.117891 -0.02698 

37 3 7 0.136364 0.318182 -0.7553 0.2236 0.094582 0.041782 

36 1 4 0.045455 0.181818 -0.96044 0.1685 0.013318 0.032136 

34 1 3 0.045455 0.136364 -1.37072 0.0869 0.049464 -0.00401 

33 1 2 0.045455 0.090909 -1.57586 0.0571 0.033809 0.011645 

32 1 1 0.045455 0.045455 0 0.0158 0.029655 0.0158 

 

  Langkah 10: Membandingkan angka 1 1
 maksimum dari tabel 

Kolmogorov-Smirnov, diperoleh D(0,05,22) dari tabel 

adalah 1,36/√n = 1,36/√22 = 0,289952974 = 0,290 
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  Langkah 11:  Uji hipotesa 

Dari hitungan yang disajikan dalam tabel di atas dapat 

diketahui  1max  sebesar 0,131.  

Kriteria: Ho diterima jika a1 maksimum <  Dtabel 

Ho ditolak jika a1 maksimum >  Dtabel 

Dengan melihat hitungan 1max<Dtabel  (0,131 < 0,290), 

sehingga Ho diterima yang berarti data berdistribusi 

normal. 

2) Hasil Belajar 

  Untuk mengetahui apakah data hasil belajar 

berdistribusi normal, peneliti menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov. dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

    Langkah 1: Merumuskan hipotesis. 

       Ho : data berdistribusi normal   

      Ha : data tidak berdistribusi normal 

              Langkah 2: Membuat tabel distribusi frekuensi. 
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      Tabel 4.10 

Data Perhitungan Rata-Rata dan Standar Deviasi Normalitas 

Hasil Belajar Kelas V MI Bahrul Ulum  

Buluh Kebonsari Madiun 

X F FX X² FX² 

90 1 90 8100 8100 

88 1 88 7744 7744 

85 1 85 7225 7225 

81 1 81 6561 6561 

80 2 160 6400 12800 

79 1 79 6241 6241 

77 1 77 5929 5929 

76 1 76 5776 5776 

75 1 75 5625 5625 

73 2 146 5329 10658 

70 3 210 4900 14700 

69 1 69 4761 4761 

68 2 136 4624 9248 

67 1 67 4489 4489 

66 1 66 4356 4356 

61 1 61 3721 3721 

56 1 56 3136 3136 

Jumlah 22 1622 

 

121070 

 

              Langkah 3: Menghitung mean dan deviasi standart 

         Mx =  

 

=    

1622

22
 

= 73,72727273 

 

 

⅀�
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         SDx =     ⅀fx² −  (
⅀�

)
²  

  
=     121070

22
−  (

1622

22
)
² 

  =      5503,181818 − 5435,710744 

  =      67,47107419  

  =    8,214077805
 

    Langkah  4: Menghitung nilai fkb. 

    Langkah 5: Menghitung masing-masing frekuensi dibagi jumlah  

            data (f/n). 

     Langkah 6:  Menghitung masing-masing fkb dibagi jumlah data  

           (fkb/n). 

     Langkah 7:  Menghitung nilai Z 

    Z= 
(  − µ )�  

    X= nilai asli 

     µ= rata – rata 

     �= simpangan baku (standar devisiasi) 

     Langkah 8: Menghitung ( P ≤ Z). 

Probabilitas di bawah nilai Z dapat dicari pada tabel Z 

yaitu dengan melihat nilai Z pada kolom 1 kemudian 

pada taraf signifikan yang terletak pada leher tabel. 

Untuk nilai negatif lihat kolom luas diluar Z. Untuk 
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nilai positif lihat kolom luas antara rata-rata dengan Z + 

0,5. 

    Langkah 9: Menghitung 2 ( selisih dari fkb/n dan P ≤ Z). 

    Langkah 10: Menghitung 1 ( selisih dari f/n dan 2). 

 Tabel 4.11  

Data Perhitungan Uji Normalitas Hasil Belajar 

Dengan Rumus Kolmogorov-Smirnov 

 

X f fkb f/n fkb/n Z p < Z �  �  

90 1 22 0.045455 1 1.981078 0.9761 0.0239 0.021555 

88 1 21 0.045455 0.954545 1.737593 0.9582 -0.00365 0.049109 

85 1 20 0.045455 0.909091 1.372367 0.9147 -0.00561 0.051064 

81 1 19 0.045455 0.863636 0.885398 0.8106 0.053036 -0.00758 

80 2 18 0.090909 0.818182 0.763656 0.7764 0.041782 0.049127 

79 1 16 0.045455 0.727273 0.641913 0.7389 -0.01163 0.057082 

77 1 15 0.045455 0.681818 0.398429 0.6517 0.030118 0.015336 

76 1 14 0.045455 0.636364 0.276687 0.6064 0.029964 0.015491 

75 1 13 0.045455 0.590909 0.154945 0.5596 0.031309 0.014145 

73 2 12 0.090909 0.545455 -0.08854 0.4681 0.077355 0.013555 

70 3 10 0.136364 0.454545 -0.45377 0.3264 0.128145 0.008218 

69 1 7 0.045455 0.318182 -0.57551 0.2843 0.033882 0.011573 

68 2 6 0.090909 0.272727 -0.69725 0.2451 0.027627 0.063282 

67 1 4 0.045455 0.181818 -0.81899 0.209 -0.02718 0.072636 

66 1 3 0.045455 0.136364 -0.94074 0.1736 -0.03724 0.082691 

61 1 2 0.045455 0.090909 -1.54945 0.0618 0.029109 0.016345 

56 1 1 0.045455 0.045455 -2.15816 0.0158 0.029655 0.0158 

 

  Langkah 10: Membandingkan angka 1 1
 maksimum dari tabel 

Kolmogorov-Smirnov, diperoleh D(0,05,22) dari tabel 

adalah 1,36/√n = 1,36/√22 = 0,289952974 = 0,290. 
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  Langkah 11:  Uji hipotesa 

Dari hitungan yang disajikan dalam tabel di atas dapat 

diketahui  1max  sebesar 0,082.  

Kriteria: Ho diterima jika a1 maksimum <  Dtabel 

Ho ditolak jika a1 maksimum >  Dtabel 

Dengan melihat hitungan 1max<Dtabel  (0,082 < 0,290), 

sehingga Ho diterima yang berarti data berdistribusi 

normal. 

 

b.  Korelasi Kepedulian Orang Tua dengan Hasil Belajar Kelas V Mata 

Pelajaran Matematika di MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun 

Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2014/2015 

Untuk menganalisis data tentang hubungan Kepedulian Orang 

Tua dengan Hasil Belajar Kelas V Mata Pelajaran Matematika di MI 

Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun penulis menggunakan teknik 

penghitungan Product moment dengan rumus sebagai berikut:  

Rumus:  
  

     2222
YYNXXN

YXXYN
rxy 


 

Keterangan 

Rxy  = Angka Indeks Korelasi Product Moment 

X   = Jumlah Seluruh Nilai X 

Y   = Jumlah Seluruh Nilai Y 

XY = Jumlah Hasil Perkalian antara Nilai X dan Nilai Y 
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Selanjutnya, dilakukan penghitungan. Adapun langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut:  

a. Mentabulasi data kedua variabel yang dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.12 

Persiapan untuk Menghitung Korelasi Product Moment 

Korelasi Kepedulian Orang Tua dengan Hasil Belajar kelas V 

Mata Pelajaran Matematika MI Bahrul Ulum  

Buluh Kebonsari Madiun 

 

No Kepedulian Orang Tua Hasil Belajar 

1 37 68 

2 38 68 

3 36 56 

4 37 70 

5 43 70 

6 33 61 

7 41 75 

8 37 70 

9 32 73 

10 45 90 

11 47 79 

12 50 77 

13 34 88 

14 45 85 

15 47 81 

16 46 73 

17 38 69 

18 40 80 

19 45 76 

20 42 66 

21 39 67 

22 43 80 

Jumlah 895 1622 
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b. Membuat tabel korelasi Kepedulian Orang Tua dengan Hasil 

Belajar Siswa: 

Tabel 4.13 

Tabel Korelasi Kepedulian Orang Tua dengan Hasil Belajar 

kelas V Mata Pelajaran Matematika MI Bahrul Ulum  

Buluh Kebonsari Madiun 

 

 

No X Y 2 2 XY 

1 37 68 1369 4624 2516 

2 38 68 1444 4624 2584 

3 36 56 1296 3136 2016 

4 37 70 1369 4900 2590 

5 43 70 1849 4900 3010 

6 33 61 1089 3721 2013 

7 41 75 1681 5625 3075 

8 37 70 1369 4900 2590 

9 32 73 1024 5329 2336 

10 45 90 2025 8100 4050 

11 47 79 2209 6241 3713 

12 50 77 2500 5929 3850 

13 34 88 1156 7744 2992 

14 45 85 2025 7225 3825 

15 47 81 2209 6561 3807 

16 46 73 2116 5329 3358 

17 38 69 1444 4761 2622 

18 40 80 1600 6400 3200 

19 45 76 2025 5776 3420 

20 42 66 1764 4356 2772 

21 39 67 1521 4489 2613 

22 43 80 1849 6400 3440 

Total 895 1622 36933 121070 66392 

 

c. Menjumlahkan nilai variabel X, sehingga didapatkan X  = 895 

d. Menjumlahkan nilai variabel Y, sehingga didapatkan Y  = 1622  
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e. Mengalikan masing-masing baris antara variabel X dan variabel Y, 

sehingga didapat XY = 66392 

f. Menguadratkan nilai variabel X, sehingga didapatkan ∑ 2 = 36933 

g. Menguadratkan nilai variabel Y, sehingga didapatkan ∑ 2= 121070 

h. Menghitung koefisiensi korelasi  � =
∑ − (∑ )(∑ ) ( � 2 −  ∑  2 � 2 − (�  2)

 

D. Pembahasan dan Interprestasi 

1. Pembahasan 

Setelah membuat tabel korelasi langkah selanjutnya adalah 

menghitung koefisiensi korelasi kepedulian orang tua dengan hasil 

belajar mata pelajaran Matematika dengan rumus Product Moment, yaitu: 

Rxy = 
NΣxy− Σx (Σy) (NΣX2− ∑ X 2) (NΣY2− ∑ Y 2)

 

= 
22 .66392−895 .1622  22 .36933−8952)  22 .121070−(1622 2  

      =
1460624 −1451690  812526 −801025   2663540 −2630884   

      =
8934 11501 x32656

=
8934 375576656

 

   =
8934

19379,80021
 = 0,460995464  

 

 

 



98 

 

 

2. Interpretasi 

Setelah nilai koefisien korelasi diketahui, untuk analisis interpretasi 

yaitu: 

Mencari db = n - nr = 22-2 = 20, kemudian dikonsultasikan dengan 

tabel nilai “r” Product Moment.  Pada taraf signifikansi 5% untuk 

korelasi kepedulian orang tua dengan hasil belajar siswa-siswi diperoleh, �  = 0.461 dan ��= 0.432 sehingga � ��   maka Ha diterima dan Ho 

ditolak.  

Berdasarkan hasil analisa data statistik  kepeduliam orang tua 

dengan hasil belajar siswa-siswi pada taraf signifikansi 5% di atas 

ditemukan bahwa �  lebih besar daripada �� . Dengan demikian, hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini yakni Ha yang berbunyi ada korelasi 

antara kepedulian orang tua dengan hasil belajar kelas V pada mata 

pelajaran matematika di MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun 

semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015 diterima.  

Dan untuk dapat memberi interpretasi terhadap kuat atau tidaknya 

hubungan itu, maka digunakan pedoman seperti yang tertera pada tabel di 

bawah ini. 
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Tabel 4.14 

Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai "r" 
86

 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 - 0,20 Korelasi sangat lemah 

0,20 - 0,40 Korelasi sangat lemah 

0,40 - 0,60 Korelasi sedang atau cukup 

0,60 - 0,80 Korelasi kuat atau tinggi 

0,80 - 1,00 Korelasi sangat kuat 

 

Dari tabel 4.13 tersebut, maka koefisien korelasi yang ditemukan 

sebesar 0.461 termasuk  pada kategori cukup. Sehingga terdapat 

hubungan yang  cukup erat antara kepedulian  orang tua dengan hasil 

belajar kelas V pada mata pelajaran matematika di MI Bahrul Ulum 

Buluh Kebonsari Madiun semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015. 

Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya 

kepedulian orang tua cukup erat hubungannya dengan hasil belajar siswa-

siswi. Hubungan atau korelasi positif berarti hubungannya bersifat searah, 

maksudnya adalah semakin tinggi kepedulian orang tua maka hasil belajar 

siswa-siswi juga akan semakin tinggi pula, dan begitu juga sebaliknya.  

Orang tua yang sadar dengan pendidikan, maka mereka akan 

mendorong anaknya bersekolah sampai tinggi, namun bagi orangtua yang  

memiliki pengetahuan yang terbatas dalam masalah pendidikan maka 

akan bersikap biasa-biasa saja terhadap pendidikan, sehingga pendidikan 

anak akan bisa terputus pada tingkat dasar. Maka dari itu perlu adanya 

kepedulian orang tua agar siswa-siswi berkeinginan untuk bisa belajar.  

                                                           
86

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif..., 184. 
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Monty P. Satiadarma dan Fidelis E. Waruwu menyatakan bahwa, 

Orang tua dengan gaya acuh-tak acuh akan cenderung bersikap permisif, 

membolehkan anaknya melakukan apa saja. Biasanya, orang tua tidak 

terlalu terlibat dalam kehidupan anaknya. Anak-anak di sini mengalami 

kekurangan kasih sayang dan kurang mendapat perhatian yang sangat 

mereka butuhkan. Anak-anak seperti ini tidak mampu bersosialisasi dan 

memiliki kontrol diri yang sangat rendah. Tidak adanya kontrol diri ini 

mengakibatkan banyak masalah psikologis yang mereka hadapi dan 

mengganggu konsentrasi belajar mereka baik di rumah maupun di 

sekolah. Selain itu, anak-anak ini biasanya tidak memiliki motivasi untuk 

belajar apalagi berprestasi.
87

 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kepedulian 

orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap hasil belajar anak di 

sekolah. Anak yang mendapatkan kepedulian yang tinggi dari orang tua, 

maka akan memiliki motivasi belajar yang tinggi untuk berprestasi, dan 

sebaliknya anak yang mendapatkan kepedulian yang rendah dari orang 

tua, maka akan memiliki motivasi belajar yang rendah pula untuk 

berprestasi. Jadi terbukti bahwa kepedulian orang tua mempengaruhi 

hasil belajar.  

Selain kepedulian orang tua ada faktor lain yang mempengaruhi 

hasil belajar. Menurut Purwanto berhasil tidaknya  perubahan tersebut 

dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yaitu 1) faktor individual 

                                                           
87

 Monty P. Satiadarma dan Fidelis E. Waruwu, Mendidik Kecerdasan, Pedoman  bagi 

Orang Tua dan Guru dalam Mendidik Anak Cerdas…, 124. 
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meliputi faktor kematangan atau pertumbuhan, faktor kecerdasan dan 

inteligensi, faktor latihan dan ulangan, motivasi dan pribadi, 2) Faktor 

sosial meliputi faktor keluarga, faktor guru dan cara mengajarnya, faktor 

alat-alat yang digunakan dalam belajar mengajar, faktor lingkungan dan 

kesempatan yang tersedia, dan faktor motivasi sosial.
88

 

 

 

  

  

                                                           
88

 Muhammad Thobroni dan Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran..., 31-34. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan teknik analisis 

statistik Product Moment dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kepedulian Orang Tua Kelas V MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun 

adalah berkategori cukup dengan Prosentase 50%  sebanyak 11 responden 

dari 22 responden. Sedangkan kategori baik dengan prosentase 31,82% 

sebanyak  7 responden dan kategori kurang dengan prosentase 18,18% 

sebanyak             4 responden. 

2. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika kelas V MI Bahrul 

Ulum Buluh Kebonsari Madiun adalah kategori kurang dengan prosentase 

45,46% sebanyak 10 responden dari 22 responden yang diperoleh dari 

penilaian hasil rapot. Sedangkan kategori baik dengan prosentase 36,36% 

sebanyak 8 responden dan kategori sedang dengan prosentase 18,18% 

sebanyak               4 responden. 

3. Pada taraf signifikan 5% �� =  0,432 dan  �  = 0,461 maka �  ��  
sehingga ada korelasi antara kepedulian orang tua dengan hasil belajar 

kelas V pada mata pelajaran matematika di MI Bahrul Ulum Buluh 

Kebonsari Madiun semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015. 

B. Saran 
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1. Bagi Bapak/Ibu guru  

Hendaknya selalu berperan aktif dalam mengontrol hasil belajar 

siswa-siswi yang kurang baik, dengan memberikan bimbingan, arahan 

serta menjalin hubungan baik dengan orang tua.  

2. Bagi Orang Tua 

Hendaknya orang tua selalu peduli kepada anaknya dalam belajar, 

menyediakan tempat belajar dan menjalin hubungan yang harmonis 

dengan anaknya agar memperoleh hasil belajar yang memuaskan. 

 

 


