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ABSTRAK 

 

Nuvita Sari, Mada. 2015. Studi Korelasi Kasih Sayang Orang Tua dengan 

Kesulitan Belajar Siswa di MI Terpadu Bina Putra Cendekia Ponorogo 

tahun pelajaran 2015/2016. Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru 

Madsarah Ibtidaiyah Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing: Esti Yuli Widayanti M.Pd. 

Kata Kunci: Kasih Sayang Orang Tua dan Kesulitan Belajar Siswa 

Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak dalam sebuah 

keluarga, karena dilihat dari segi keturunan, orang tua mempunyai hubungan yang 

erat terhadap anak sebagai buah hatinya. Sehingga peran orang tua sangat 

menentukan. Khususnya dalam hal memberikan perhatian yang besar sebagai 

wujud kasih sayang terhadap anak, yang dapat dijadikan pendorong semangat 

belajar anak-anaknya. Semangat belajar anak banyak dipengaruhi oleh keadaan 

keluarga. Ketenanganan dan kebahagiaan dalam keluarga akan memberikan 

dorongan kepada anak untuk memenuhi tuntutan orang tuanya yaitu belajar 

dengan baik. 

Berangkat dari masalah tersebut, masalah penelitian dirumuskan sebagai 

berikut: (1) Seberapa tinggi tingkat kasih sayang orang tua terhadap siswa MI 

Terpadu Bina Putra Cendekia Ponorogo? (2) Seberapa tinggi tingkat kesulitan 

belajar siswa MI Terpadu Bina Putra Cendekia Ponorogo? (3) adakah korelasi 

antara Kasih sayang orang tua dengan kesulitan belajar siswa di MI Terpadu Bina 

Putra Cendekia Ponorogo? 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bersifat 

korelasional. Penelitian ini adalah penelitian random sampling, karena 

pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi, yaitu seluruh siswa kelas IV dan 

V MI Terpadu Bina Putra Cendekia Ponorogo yang berjumlah 126 siswa dan 

diambil sampel 89. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. 

Sedangkan untuk teknis analisis data menggunakan rumus statistik korelasi 

product moment. 

Dari analisis data dan penelitian dapat disimpulkan: (1) Kasih sayang orang 

tua kelas IV dan V MI Terpadu Bina Putra Cendekia Ponorogo adalah sedang, 

karena dinyatakan dalam kategorisasi menunjukkan frekuensinya sebanyak 65 

responden dari 89 responden, dengan skor yang diperoleh yaitu 51-38. (2) 

Kesulitan belajar siswa kelas IV dan V MI Terpadu Bina Putra Cendekia tahun 

pelajaran 2015/2016 dalam kategori sedang, karena dinyatakan dalam kategorisasi 

menunjukkan frekuensinya sebanyak 58 responden dari 89 responden 

memperoleh nilai 36-24. (3) Tidak terdapat korelasi antara Kasih Sayang Orang 

Tua dengan Kesulitan Belajar Siswa kelas IV dan V MI Terpadu Bina Putra 

Cendekia Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016. Dengan koefisien korelasi product 

moment sebesar -0,049. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah Swt yang harus di 

pertanggung jawabkan oleh setiap orang tua dalam berbagai aspek 

kehidupannya. Diantaranya bertanggung jawab dalam pendidikan, 

kesehatan, kasih sayang, perlindungan yang baik, dan berbagai aspek 

lainnya. 

Rasulullah saw, juga memerintahkan agar orang tua selalu menaruh 

kasih sayang kepada anak-anak mereka sebagaimana sabda beliau: 

“...Bahwasannya Abu Hurairah ra. Ia bekata: “Rasulullah saw. mencium 

Al-Hasan bin Ali, ketika itu al-Aqro’ bin Habis At Tamimi sedang duduk 

lalu berkata,” sesungguhnya saya mempunyai sepuluh anak, tetapi saya 

tidak pernah mencium seorang pun dari mereka, maka Rasulullah saw. 

melihatnya kemudian bersabda: “Barangsiapa tidak mengasihi maka 

tidak akan dikasihi”. (HR. Bukhari)1 

Menurut perspektif Islam, pendidikan anak adalah proses 

mendidik, mengasuh, dan melatih jasmani dan rohani mereka yang 

dilakukan orang tua sebagai tanggung jawabnya terhadap anak dengan 

berlandaskan nilai baik dan terpuji bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah. 

                                                           
1  Muntamah, Hubungan Kasih Sayang Orang Tua dengan Motivasi Belajar (Studi Kasus 

pada Siswa SD Negeri Lebak Kecamatan Bringen Kabupaten Semarang Tahun 2010) 

http://perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/013d4fcf3bb32bfc.pdf diakses pada tanggal 25 

November 2015. 

http://perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/013d4fcf3bb32bfc.pdf


 

 

 

Bahkan dalam Islam sistem pendidikan keluarga ini dipandang sebagai 

penentu masa depan anak. Sampai-sampai di ibaratkan bahwa surga neraka 

anak tergantung terhadap orang tuanya. Maksudnya adalah untuk 

melahirkan anak yang menjadi generasi insan yang rabbani yang beriman, 

bertaqwa, dan beramal shaleh adalah tanggung jawab orangtua.2 Seperti 

yang dijelaskan pada hadist yang diriwayatkan oleh HR. Muslim “Setiap 

bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci), dan hanya kedua orang 

tuanya yang menyebabkan Yahudi, Nasrani, atau Majus.”3 

Anak merupakan amanah dari Allah Swt yang diberikan kepada 

setiap orang tua, anak juga buah hati, anak juga cahaya mata, tumpuan 

harapan serta kebanggaan keluarga. Anak adalah generasi mendatang yang 

mewarnai masa kini dan diharapkan dapat membawa kemajuan dimasa 

mendatang. Anak juga merupakan ujian bagi setiap orangtua sebagaimana 

disebutkan dalam Al-Qur’an surah al-Anfal ayat 28 yang berbunyi : 

                    

Artinya : “Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah 

sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar” 

(QS. Al-Anfal : 28). 

                                                           
2 Syahroni Siregar, Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Pendidikan 

http://Syahronisiregar140.blogspot.com|?m=1 diakses pada tanggal 11 februari 2016. 
3 Miftahul Huda & Muhammad Idris, Nalar Pendidikan Anak (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2008), 78. 

http://syahronisiregar140.blogspot.com|/?m=1


 

 

 

Ayat tersebut menjelaskan salah satu ujian yang diberikan Allah 

kepada orang tua adalah anak-anak mereka. Itulah sebabnya setiap orang 

tua hendaklah benar-benar bertanggung jawab terhadap amanah yang 

diberikan Allah Swt sekaligus menjadi batu ujian yang harus dijalankan. 

Jika anak yang di didik mengikuti ajaran Islam maka orang tua akan 

memperoleh ganjaran pahala yang besar dari hasil ketaatan mereka.4 

Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak 

dalam sebuah keluarga, karena dilihat dari segi keturunan, orang tua 

mempunyai hubungan yang erat terhadap anak sebagai buah hatinya. 

Sehingga peran orang tua sangat menentukan. Khususnya dalam hal 

memberikan perhatian yang besar sebagai wujud kasih sayang terhadap 

anak, yang dapat dijadikan pendorong semangat belajar anak-anaknya. 

Semangat belajar anak banyak dipengaruhi oleh keadaan keluarga. 

Ketenanganan dan kebahagiaan dalam keluarga akan memberikan 

dorongan kepada anak untuk memenuhi tuntutan orang tuanya yaitu 

belajar dengan baik. Hal tersebut dilakukan karena untuk membahagiakan 

orang tuanya. 

Dalam perspektif psikologis, keluarga adalah sekumpulan orang 

yang hidup bersama dalam sebuah tempat tinggal bersama dan masing-

masing anggota merasakan adanya pertautan batin, sehingga terjadi saling 

mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri. 

Menurut Soelaeman, dalam pengertian pedagogis, keluarga adalah “satu” 

                                                           
4  Ibid. 



 

 

 

persekutuan hidup dan dijalani oleh kasih sayang antara pasangan dua 

jenis manusia yang dikukuhkan dalam pernikahan, yang bermaksud untuk 

saling melengkapi dan saling menyempurnakan diri itu terkandung peran 

dan fungsi sebagai orang tua.5 

Peran dan fungsi orang tua salah satunya bisa diwujudkan dengan 

memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. 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 control dari orang tua dirumah. Orang 

tua dalam keluarga berperan sebagai guru, sikap siswa penuntun, pengajar, 

serta sebagai pemimpin pekerjaan dan pemberi contoh.6 Maka sudah 

menjadi kewajiban dari setiap orang tua untuk mendidik, membimbing, 

mendampingi serta mengawasi belajar anak-anaknya di rumah. 

Seorang anak akan merealisasikan kewajibannya apabila 

keluarganya sudah memenuhi kewajibannya, yaitu sebagai orang tua yang 

bertanggung jawab. Tanggung jawab orang tua tidak sekedar pemenuhan 

materi atau yang bersifat materi saja, tetapi pemenuhan kebutuhan spiritual 

seperti kasih sayang dalam keluarga, kemesraan, canda tawa, dan 

kebersamaan merupakan sesuatu hal yang juga tidak kalah pentingnya 

untuk keberhasilan seorang anak. 

                                                           
5 Ibid., 17-18. 
6 Moh. Shochib, Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin 

Diri (Jakarta: Rineka Cipta, 1998),  29. 



 

 

 

Untuk menunjang keberhasilan seorang 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.7 

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: (1) faktor internal atau faktor dari dalam siswa yakni 

kondisi/keadaan jasmani dan rohani siswa (tingkat kecerdasan, sikap 

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.8 

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

2006), 68. 
8 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 144. 



 

 

 

Dalam proses belajar mengajar guru sering menghadapi masalah 

adanya siswa yang tidak dapat mengikuti pelajaran dengan lancar, ada 

siswa yang memperoleh prestasi belajar rendah, meskipun telah 

diusahakan untuk belajar dengan sebaik-baiknya, dan lain sebagainya. 

Dengan kata lain guru sering menghadapi dan menemukan peserta didik 

yang mengalami kesulitan belajar. Kesulitan belajar (learning 

disabilitities) adalah peserta didik yang tergolong pada siswa yang karena 

suatu hal tidak mampu belajar atau mereka menghindar dari kegiatan 

belajar, sehingga prestasi belajar yang dicapainya menjadi rendah.9 

Orang tua yang tidak/kurang memperhatikan pendidikan anak-

anaknya, mungkin acuh tak acuh, tidak memperhatikan kemajuan belajar 

anak-anaknya akan menjadi penyebab kesulitan belajarnya.10 Sifat 

hubungan orang tua dan anak sering dilupakan. Faktor ini penting sekali 

dalam menentukan kemajuan belajr 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.11 Demikian juga sikap keras, kejam, acuh tak acuh yang dari 

orang tua dapat berupa: apakah orang tua sering meluangkan waktunya 

untuk omong-omongan bergurau dengan anak-anaknya, biasakan orang tua 

                                                           
9 B. Suryo Subroto, Proses Belajar Mengajar (Bandung: PT Rieka Cipta, 1996), 3. 
10 Ibid., 238. 
11 Nadlir, Psikologi Belajar, et. al. (Lapis PGMI, 2009), 12-13. 



 

 

 

membicarakan kebutuhan keluarga dengan anak-anaknya. Seorang anak 

akan mengalami kesulitan/kesukaran belajar karena faktor-faktor di atas.12 

Masalah kesulitan belajar yang sering dialami oleh para siswa di 

sekolah merupakan masalah penting yang perlu mendapat perhatian yang 

serius di kalangan para guru. Dikatakan demikian karena kesulitan belajar 

yang dialami oleh para siswa di sekolah akan membawa dampak negatif, 

baik terhadap diri siswa itu sendiri, maupun terhadap lingkungannya. Hal 

ini termanifestasikan dalam bentuk timbulnya kecemasan, frustasi, mogok 

sekolah, drop out, keinginan untuk berpindah-pindah sekolah karena malu 

telah tinggal kelas beberapa kali dan lain sebagainya.13 Oleh karena itu 

untuk mencegah dampak yang ditimbulkan dari kesulitan belajar sangatlah 

diperlukan. 

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Mustaqim dan Abdul 

Wahid, “Banyak orang yang berpandangan bahwa apa yang ada adalah 

merupakan suatu aksi yang akan menimbulkan reaksi. Bahwa apa yang 

terjadi pada siswa adalah semata-mata perilaku mereka sendiri yang lepas 

dari latar belakang yang menyebabkannya. Seorang anak atau siswa yang 

mengantuk di dalam kelas misalnya, hal ini sering diterima sebagai 

kemalasan murid yang terpuji. Padahal hakikatnya tidaklah selamanya 

demikian. Seorang murid terpaksa mengantuk dalam kelas bisa jadi karena 

kelelahan dari semalam bekerja membantu orang tuanya. Dari 

pendahuluan diatas jelaslah bahwa apa yang dilakukan oleh murid tidaklah 

                                                           
12 Ahmad Mudzakir dan Joko Sutrisno, Psikologi Pendidikan (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 1997), 162. 
13 Hallen, Bimbingan dan Konseling (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 128. 



 

 

 

merupakan satu aktivitas yang independen, tetapi itu berkaitan dengan 

peristiwa sebelumnya. Oleh karena itu jika ada suatu masalah maka perlu 

ditelusuri sampai ke pokok masalahnya. Hal ini untuk menghindari adanya 

perlakuan yang kurang sesuai terhadap para siswa.”14 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Hamdanah. Tahun 

2005 dengan judul upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar bahasa 

arab siswa di MTs Jetis Ponorogo, dari hasil penelitian yang dilakukan ada 

kesimpulan yang dikemukakan: 

Kesulitan utama yang dialami siswa MTsN Jetis Ponorogo dalam 

belajar bahasa arab adalah menguasai ketrampilan berbahasa aktif, yaitu 

berbicara dan menulis. 

Dalam mengatasi kesulitan belajar bahasa Arab siswa MTsN Jetis 

Ponorogo, para guru mengambil langkah-langkah sebagai berikut: 

menggunakan berbagai macam variasi dalam mengajar, mengumpulkan 

data mengenai siswa-siswa yang mengalami kesulitan belajar, memberi 

perhatian khusus kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar tersebut 

dengan cara kerap memberi pertanyaan ketika proses belajar mengajar 

berlangsung, memberikan motivasi kepada siswa, sering memberi tugas 

baik individu maupun kelompok, memberikan bimbingan secara individual 

kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar, dan banyak memberikan 

tugas-tugas tambahan. 

                                                           
14 Mustaqim dan Abdul Wahid, Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 

138. 



 

 

 

Pada kenyataannya banyak masalah yang dihadapi siswa terkait 

dengan menurunnya hasil belajar. Sebagian besar penyebab minimnya 

hasil belajar siswa antara lain adalah mungkin waktu sekolah dan disiplin 

yang kurang, hubungan guru dengan siswa yang kurang harmonis, metode 

pengajaran yang membosankan, kurangnya kepedulian, perhatian, kasih 

sayang, bimbingan dan dukungan orang tua. Orang tua yang terfokus pada 

pekerjaan tanpa memperhatikan anaknya menjadikan anaknya kurang 

semangat dalam belajar. Orang tua yang acuh tak acuh dan tidak peduli 

kelemahan dan kekurangan anak dalam hal pelajaran menjadikan anak 

tidak bisa belajar maksimal. Di dalam kelas terkadang ada siswa yang 

sering menggoda temannya dengan cara menyembunyikan kotak pensil, 

menghilangkan pensil temannya, mencoret-coret buku temannya, ada juga 

yang saat guru menerangkan materi pelajaran siswa bergurau sendiri hal 

ini sangat mengganggu proses belajar mengajar di kelas. Akibatannya, 

materi pelajar yang disampaikan guru tidak diterima siswa secara 

maksimal dan akhirnya hasil belajar siswapun menurun. Itu semua bisa 

menjadi faktor penyebab kesulitan belajar pada siswa. Guna mencegah 

atau mengobati siswa yang mengalami kesulitan belajar di MI Terpadu 

Bina Putra Cendekia Ponorogo, alangkah baiknya mengetahui faktor yang 

menjadi penyebab kesulitan belajar siswa tersebut.  

Oleh karena itu, berangkat dari berbagai kondisi tersebut di atas 

penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang “Korelasi Kasih 



 

 

 

Sayang Orang Tua dengan Kesulitan Belajar Siswa di MI Terpadu Bina 

Putra Cendekia Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016”. 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat 

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Banyaknya siswa yang gaduh dikelas dan kurangnya fokus terhadap 

pelajaran. 

2. Kurangnya kesopanan siswa saat berbicara kepada guru. 

3. Sebagian siswa memperhatikan tetapi mendapat nilai rendah. 

4. Sebagian siswa ada yang mengerjakan PR di sekolah. 

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 kasih sayang orang tua dengan kesulitan belajar 

siswa di MI Terpadu Bina Putra Cendekia Ponorogo Tahun Pelajaran 

2015/2016. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Seberapa tinggi tingkat kasih sayang orang tua terhadap siswa MI 

Terpadu Bina Putra Cendekia Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016 ? 

2. Seberapa tinggi tingkat kesulitan belajar siswa MI Terpadu Bina Putra 

Cendekia Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016 ? 



 

 

 

3. Adakah korelasi antara kasih sayang orang tua dengan kesulitan 

belajar siswa di MI Terpadu Bina Putra Cendekia Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2015/2016 ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tingkat kasih sayang orang tua terhadap siswa MI 

Terpadu Bina Putra Cendekia Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016 

2. Untuk mengetahui tingkat kesulitan belajar siswa MI Terpadu Bina 

Putra Cendekia Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016 

3. Untuk mengetahui korelasi antara kasih sayang orang tua dengan 

kesulitan belajar siswa di MI Terpadu Bina Putra Cendekia Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2015/2016 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguji ada tidaknya 

hubungan antara kasih sayang orang tua dengan kesulitan belajar 

siswa siswi. 

b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya hasil 

penelitian yang telah ada dan dapat memberi gambaran mengenai 

hubungan antara kasih sayang orang tua dengan kesulitan belajar 

siswa-siswi. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 



 

 

 

Untuk bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan untuk 

menambah wawasan pengetahuan tentang hubungan kasih sayang 

orang tua dengan kesulitan belajar siswa-siswi. 

b. Bagi Madrasah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk 

melakukan langkah baik maupun tindakan dalam mengatasi 

kesulitan belajar siswa-siswi. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika 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 interprestasi. 



 

 

 

Bab kelima , adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. 

Bab ini dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti 

hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERPIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 



 

 

 

A. Landasan Teori 

1. Kasih Sayang Orang Tua 

a. Pengertian Kasih Sayang Orang Tua 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kasih berarti 

perasaan sayang, cinta, suka kepada dan sayang mempunyai arti 

cinta. Secara kongkrit yang dimaksud kasih sayang adalah 

perasaan cinta atau sayang kepada seorang anak.15 

Cinta adalah emosi terpenting dalam kehidupan manusia. 

Ia adalah faktor terpenting dalam menyatukan hati antar manusia 

dan pembentukan kasih sayang di antara sesama manusia. 

Sehingga dalam hal ini kata-kata kasih sayang mempunyai 

pengertian yang sama dan saling melengkapi, yaitu adanya 

perasaan sayang, suka, dan cinta terhadap sesuatu hal, dan dalam 

penulisan ini yang menjadi objeknya adalah seorang anak.16 

Berpijak pada pengertian diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa kasih sayang orang tua adalah adanya rasa cinta, senang, 

serta suka dari orang tua (ayah dan ibu kandung) sebagai pembina 

pribadi terhadap anak dalam sebuah keluarga.  

 

Rasa kasih sayang adalah kebutuhan pokok dalam hidup 

manusia. Anak yang kurang mendapat kasih sayang orang tua 

                                                           
15 Muntamah, Hubungan Kasih Sayang Orang Tua dengan Motivasi Belajar (Studi Kasus 

pada Siswa SD Negeri Lebak Kecamatan Bringen Kabupaten Semarang Tahun 2010 

http://perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/013d4fcf3bb32bfc.pdf diakses pada tanggal 25 

November 2015. 
16 Ibid. 

http://perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/013d4fcf3bb32bfc.pdf


 

 

 

akan menderita batinnya, kesehatan badan akan terganggu, 

kecerdasan mungkin kurang, apalagi kalau kasih sayang orag tua 

terabaikan, maka hal ini akan berakibat fatal bagi jiwa dan raga 

anak. Rasa cinta dan kasih sayang orang tua yang dilimpahkan 

kepada anak akan membuat anak merasa aman, tenang dan 

tentram.17 

Dalam bukunya Perawatan Jiwa untuk Anak-Anak, 

Zakiah Daradjat mengemukakan, “orang tua sering kali 

menyangka, bahwa mereka cukup sayang kepada anak-anaknya. 

Akan tetapi banyak sekali anak-anak yang mederita tidak 

disayangi. Sesungguhnya orang tua, menyayangi anak dengan 

caranya masing-masing, ada yang membelikan segala macam 

permainan berharga, mencukupkan makanan dan pakaian serta 

mengabulkan segala permintaannya; orang tua lainnya cukup 

sayang, apabila ia mengkhususkan seorang pembantu untuk 

anaknya. Sebenarnya yang sangat dibutuhkan anak, bukanlah 

benda-benda atau hal-hal lahir itu, tapi jauh lebih penting dari itu 

adalah kepuasan batin, merasa dapat tempat yang wajar dalam 

hati kedua ibu-bapaknya. Mungkin saja kebutuhan materiil 

kurang terpenuhi, karena orang tuanya tidak mampu, namun ia 

cukup merasakan kesayangan dari kedua orang tuanya itu.”18  

b. Bentuk-Bentuk Kasih Sayang Orang Tua terhadap Anak 

                                                           
17  Ibid. 
18 Zakiah Daradjat, Perawatan Jiwa untuk Anak-Anak (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), 

469. 



 

 

 

1) Memperhatikan dan merawat kesehatan anak 

Kesehatan adalah faktor penting di dalam kehidupan 

seorang anak. Karena badan yang sehat akan mendukung 

setiap aktifitas atau kegiatan seorang anak, lebih-lebih 

sebagai seorang pelajar atau siswa. Pelajar yang tidak sehat 

badannya, tentu tidak dapat belajar dengan baik. 

Konsentrasinya akan terganggu dan pelajaran akan sukar 

masuk. 

2) Bersikap lemah lembut kepada anak 

Berbuat lemah lembut pada anak, sama sekali bukan 

berarti harus menuruti semua permintaan anak. Orang tua 

lebih dahulu memahami pendapat dan keinginan anak yang 

sering konyol serta tidak masuk akal kemudian dengan penuh 

kasih sayang mengarahkan untuk mengerti batas antara boleh 

dan tidak. 

3) Membangun komunikasi produktif dengan anak 

Seorang ibu yang berkomunikasi dengan anak akan 

dapat menangkap perasaan dan keinginan anaknya sehingga 

dapat memahami keinginannya dan ingin membantu 

memecahkan masalah yang dirasakan. 

4) Mendidik kreatif dan rekreatif terhadap anak 

Mendidik anak justru harus dimulai dari rumah. 

Bermain bersama anak-anak, memahami dunia mereka. Ibu 



 

 

 

bisa memberikan pelajaran apa saja lewat permainan. 

Seorang ibu dituntut untuk kreatif mendidik anak. Melakukan 

kegiatan bersama dengan hal-hal yang menyenangkan dan 

bermanfaat, akan membuat anak benar-benar menikmati 

kasih sayang ibu sebagai rasa cinta dan kasih sayang yang 

nyata. 

5) Memenuhi kebutuhan belajar anak 

Bentuk kepedulian orang tua terhadap kebutuhan 

belajar anakanaknya ialah dengan cara: mencukupi 

kebutuhan belajar anak misalnya buku tulis, buku diktat, 

LKS, pensil, bolpoin, tas, sepatu, seragam dan peralatan lain 

yang dapat menunjang keberhasilan belajar anak. 

6) Memberikan bimbingan dan arahan kepada anak 

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada 

individu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam 

kehidupannya, agar supaya individu itu dapat mencapai 

kesejahteraan hidupnya. Yang dimaksud bimbingan dan 

arahan di sini adalah berupa bantuan psikologi bagi anak, 

baik yang berhubungan dengan kesehatan mental, rohani 

anak maupun yang lainnya.19 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kasih Sayang Orang Tua 

                                                           
19 Ibid. 



 

 

 

Ragam dan jenis permasalahan keluarga tentunya sangat 

bermacam-macam yang merupakan dampak penghambat kasih 

sayang orang tua terhadap anak. Adapun permasalahan utama 

yang lazim dialami, yakni masalah ekonomi, orang tua yang 

bekerja dan perceraian.20 

Pertama masalah perekonomian dalam keluarga. Orang tua 

yang hidup dalam status sosio-ekonomi serba cukup dan kurang 

mengalami tekanan-tekanan fundamental seperti dalam 

memperoleh nafkah hidupnya yang memadahi, orang tua tersebut 

dapat mencurahkan perhatian dan kasih sayang yang lebih 

mendalam kepada pendidikan anaknya apabila ia tidak disulitkan 

dengan kebutuhan-kebutuhan primer kehidupan manusia. 

Tetapi status sosio-ekonomi itu tidak merupakan faktor 

yang mutlak dalam pemberian kasih sayang, sebab hal itu 

bergantung pada sikap-sikap orang tunya dan bagaimana corak 

interaksi di dalam keluarga itu. Walaupun status sosio-ekonomi 

orang tua memuaskan, tetapi apabila mereka itu tidak 

memperhatikan pada anaknya atau senantiasa bercekcok, hail itu 

juga tidak menguntungkan perkembangan sosial anak-anaknya. 

Pada akhirnya, perkembangan pendidikan anak itu turut 

ditentukan pula oleh sikap-sikap anak terhadap keadaaan 

kelurganya. 

                                                           
20 Ibid. 



 

 

 

Kedua masalah orang tua yang bekerja. Disamping adanya 

tuntutan ekonomi, pergeseran pandangan tentang peran wanita 

telah mendorong banyak ibu rumah tangga sekarang yang turut 

bekerja mencari nafkah. Hal tersebut menarik di bahas karena 

berkaitan dengan kepentingan pendidikan dan perkembangan 

anak. Ayah yang tidak bekerja akan menimbulkan masalah-

masalah yang sangat serius bagi keluarga. Studi-studi tentang 

para ayah yang tidak bekerja menunjukkan bahwa mereka sangat 

stress, cemas, berfikiran kacau, depresi serta mengalami susah 

tidur dan cendrung mudah tersinggung dan berlaku kasar, baik 

terhadap istri maupun terhadap anaknya. 

Dalam kasus ibu yang bekerja dan bentuk persoalannya 

manjadi lain bagaimanapun pekerjaan yang menuntut sebagian 

waktu dan tenaga yang dimiliki ibu sehingga porsi waktu dan 

tenaga untuk keluarga menjadi berkurang. Bagi ibu yang tidak 

bisa mengatur waktu dan tenaganya secara profesional hal 

tersebut dapat membuat tidak terkontrolnya lagi kondisi rumah 

dan prilaku anak-anak bisa merasa tidak di perhatikan dan kurang 

kasih sayang seharian prilakunya mungkin menjadi liar, dan 

pendidikan anak pun akan bermasalah kesehatan anak juga 

mungkin kurang terawat dan begitu pula proses 

perkembangannya bisa mengalami banyak hambatan. 



 

 

 

Permaslahan-permasalahan tersebut sangat mungkin terjadi dan 

tidak jarang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. 

Dan masalah yang ketiga yakni perceraian. Walaupun 

perceraian itu tidak diharapkan, namun sebagian keluarga 

mangalaminya. Tentunya banyak faktor dan alasan yang bisa 

memaksa pasangan dalam sebuah keluarga untuk bercerai, namun 

pada intinya hal itu disebabkan oleh ketidaksesuaian atau 

perselisihan yang tidak bisa didamaikan lagi. 

Perceraian orang tua dapat merupakan suatu peristiwa yang 

dapat menimbulkan shock dan konflik berat bagi anggota 

keluarganya. Perceraian melahirkan perubahan drastis yang bisa 

membingungkan dan memunculkan berbagai konflik, baik bagi 

orang tua maupun bagi anak. Seorang anak akan merasa 

kehilangan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya sehingga 

mereka merasa tersisih bahkan yang lebih parah mereka tidak 

peduli pada dirinya sendiri dan pendidikannya, karena kehilangan 

motivasi pada mereka.21 

Keluarga yang pecah atau Broken Home memiliki 

pengaruh yang negatif. Situasi keluarga yang broken home tidak 

menguntungkan bagi perkembangan anak. Anak mengalami 

maladjusment. Maladjusment ini bersumber dari hubungan 

keluarga yang tidak memuaskan, frustrasi dan sebagainya. Di 

                                                           
21  Ibid. 



 

 

 

dalam keluarga anak memerlukan perimbangan perhatian, kasih 

sayang dari orang tuanya. Dalam keluarga yang pecah hal ini 

tidak dapat secara memuaskan. Anak mengalami kesulitan-

kesulitan dan terjerumus ke dalam kelompok anak-anak nakal 

maka jadilah ia anak yang nakal (delinquent).22 

 Menjadi orang tua memang tak mudah. Karena menjadi 

orang tua, sama halnya dengan menanggung banyak beban 

tanggung jawab. Yakni tanggung jawab untuk mengasihi, 

mengasuh, serta membesarkan anak dengan baik. Sebagai orang 

tua, sebaiknya hindari mengekspresikan emosi dengan cara kasar, 

tak santun, dan perilaku tak bijak. Selalu tunjukkan kasih sayang 

anda sepenuhnya, agar anak dapat merasakan bahwa ia 

mendapatkan dukungan. Ini penting untuk memupuk kepercayaan 

diri, dan kemampuan berinteraksi serta mengekspresikan 

emosinya dengan baik.23 

 

2. Kesulitan Belajar 

a. Pengertian Kesulitan Belajar 

Aktivitas belajar bagi setiap individu, tidak selamanya 

dapat berlangsung secara wajar. Kadang-kadang lancar, 

kadang-kadang tidak, kadang-kadang dapat cepat menangkap 

apa yang dipelajari, kadang-kadang terasa amat sulit. Dalam 

                                                           
22 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 230. 
23 Ellys J, Kiat Mengasah Emosional Anak (Semarang: Pustaka Hidayah, 2008), 55. 



 

 

 

hal semangat terkadang semangatnya tinggi, tetapi terkadang 

juga sulit untuk mengadakan konsentrasi. Setiap individu 

memang tidak ada yang sama. Perbedaan individual ini 

pulalah yang menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar di 

kalangan anak didik. “dalam keadaan di mana anak didik/ 

siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, itulah yang 

disebut “kesulitan belajar (Learning Disabilities)”.24 

Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana anak 

didik tidak dapat belajar secara wajar, disebabkan adanya 

ancaman, hambatan atau gangguan belajar tertentu yang 

dialami oleh siswa atau anak didik.25 

Menurut Blasic dan Jones dalam Sugihartono dkk, 

kesulitan belajar yang dialami siswa menunjukkan adanya 

kesengajaan atau jarak antara prestasi akademik yang 

diharapkan dengan prestasi akademik yang dicapai oleh siswa 

pada kenyataannya (prestasi aktual). Siswa akan dikatakan 

mengalami kesulitan belajar apabila intelegensi yang 

dimilikinya tergolong rata-rata atau normal. Akan tetapi 

menunjukkan adanya kekurangan dalam proses dan hasil 

belajar seperti prestasi belajar yang diperolehnya rendah. 

Oleh sebab itu, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi 

saat siswa mengalami hambatan-hambatan tertentu untuk 

                                                           
24 Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2004), 77. 
25 Rohmalina Wahab, Psikologi Belajar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 191. 



 

 

 

mengikuti proses pembelajaran dan mencapai hasil belajar 

secara optimal. Dengan demikian, adanya kesulitan belajar 

dan hambatan belajar yang dialami siswa akan berdampak 

atau dapat dilihat pada prestasi belajar yang dicapai oleh 

siswa yang bersangkutan.26 

Dalam bukunya Abin Syamsuddin Makmun Psikologi 

Kependidikan mengemukakan bahwa Burton 

mengidentifikasi seorang siswa kasus dapat dipandang atau 

diduga mengalami kesulitan belajar kalau yang bersangkutan 

menunjukkan kegagalan (failure) tertentu dalam mencapai 

tujuan-tujuan belajarnya. Kegagalan belajar didefinisikan 

oleh burton sebagai berikit: 1) siswa dikatakan gagal apabila 

dalam batas waktu tertentu yang bersangkutan tidak 

mencapai ukuran tingkat keberhasilan atau tingkat 

penguasaan (level of mastery) minimal dalam pelajaran 

tertentu, sepeti yang telah ditetapkan oleh orang dewasa atau 

guru (criterion referenced). Dalam konteks sistem pendidikan 

di Indonesia angka nilai batas lulus (passing grade, grade 

standard basis) itu ialah angka 6 atau 60 atau C (60% dari 

tingkat ukuran yang diharapkan atau ideal). Kasus siswa 

semacam ini dapat digolongkan ke adalam lower group; 2) 

siswa dikatakan gagal apabila yang bersangkutan tidak dapat 

                                                           
26 Muhamad Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan Teori dan Aplikasi 

dalam Proses Pembelajaran (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 253-254 



 

 

 

mengerjakan atau mencapai prestasi yang semestinya 

(berdasarkan ukuran tingkat kemampuannya: intelegensi, 

bakat). Ia diramalkan (predicted) akan dapat mengerjakannya 

atau mencapai suatu prestasi, namun ternyata tidak sesuai 

dengan kemampuannya. Kasus siswa ini dapat digolongkan 

ke dalam under achievers; 3) siswa dikatakan gagal kalau 

yang bersangkutan tidak dapat mewujudkan tugas-tugas 

perkembangan, termasuk penyesuaian sosial sesuai dengan 

pola organismiknya (his organismic pattern) pada fase 

perkembangan tertentu, seperti yang berlaku bagi kelompok 

sosial dan usia yang bersangkutan (norm-referenced). Kasus 

siswa yang bersangkutan dapat dikategorikan ke dalam slow 

learners; 4) siswa dikatakan gagal kalau yang bersangkutan 

tidak berhasil mencapai tingkat penguasaan (level of mastery) 

yang diperlukan sebagai prasyarat (prerequisite) bagi 

kelanjutan (continuity) pada tingkat pelajaran berikutnya. 

Kasus siswa ini dapat digolongkan ke dalam slow leaners 

atau belum matang (immature) sehingga mungkin harus 

menjadi pengulang (repeaters) pelajaran. Dari keempat 

definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa seorang siswa 

diduga mengalami kesulitan belajar kalau yang bersangkutan 

tidak berhasil mencapai taraf kualifikasi hasil belajar tertentu 

(berdasarkan ukuran kriteria keberhasilan seperti yang 



 

 

 

dinyatakan dalam TIK atau ukuran tingkat kapasitas atau 

kemampuan dalam program pelajaran time allowed dan atau 

tingkat perkembangannya).27 

Selain definisi tersebut di atas, menurut Sudrajat 

kesulitan belajar siswa mencakup pengertian yang luas, di 

antaranya: learning disorder, learning disfunction, 

underachiever, slow learner, learning disabilities.28 Di 

bawah ini akan diuraikan dari masing-masing pengertian 

tersebut. 

Learning disorder  atau kekacauan belajar adalah 

keadaan dimana proses belajar seseorang terganggu karena 

timbulnya respons yang bertentangan. Pada dasarnya yang 

mengalami kekacauan belajar, potensi dasarnya tidak 

dirugikan akan tetapi belajarnya terganggu atau terhambat 

oleh adanya respons-respons yang bertentangan, sehingga 

hasil belajar yang dicapainya lebih rendah dari potensi yang 

dimilikinya. Contoh, siswa yang sudah terbiasa dengan 

olahraga keras seperti karate, tinju dan sejenesnya, mungkin 

akan mengalami kesulitan dalam belajar menari yang 

menuntut gerakan lemah gemulai. 

                                                           
27 Abin Syamsuddin Makmun, Psikologi Kependidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2002), 307-308 
28 Ridwan Idris, Mengatasi Kesulitan Belajar dengan Pendekatan Psikologi Kognitif 

http://www.uin-alauddin.ac.id/download-

03%2520Mengatasi%2520Kesulitan%2520Belajar%2520-%2520Ridwan%2520Idris.pdf diakses 

pada tanggal 19 Februari 2016 

http://www.uin-alauddin.ac.id/download-03%2520Mengatasi%2520Kesulitan%2520Belajar%2520-%2520Ridwan%2520Idris.pdf
http://www.uin-alauddin.ac.id/download-03%2520Mengatasi%2520Kesulitan%2520Belajar%2520-%2520Ridwan%2520Idris.pdf


 

 

 

Learning disfunction merupakan gejala dimana proses 

belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik, 

meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan 

adanya subnormalitas mental, gangguan alat indra, atau 

gangguan psikologis lainnya. Contoh, siswa yang memiliki 

postur tubuh yang tinggi atletis dan sangat cocok menjadi 

atlet bola voly namun karena tidak pernah dilatih bermain 

bola voly maka dia tidak dapat menguasai permainan voly 

dengan baik. 

Under achiever mengacu kepada siswa yang 

sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang 

tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong 

rendah. Contoh, siswa yang telah dites kecerdasannya dan 

menunjukkan tingkat kecerdasan tergolong sangat unggul 

(IQ= 130-140), namun prestasi belajarnya biasa-biasa saja 

atau malah sangat rendah. 

Slow learner  atau lambat belajar adalah siswa yang 

lambat dalam proses belajar, sehingga ia membutuhkan 

waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain 

yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. 

Learning disabilities atau ketidakmampuan belajar 

mengacu pada gejala dimana siswa tidak mampu belajar atau 



 

 

 

menghindari belajar sehingga hasil belajar di bawah potensi 

intelektualnya.29 

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kesulitan belajar adalah suatu kesulitan yang berdampak 

serius pada kemampuan anak didik dalam menerima 

pelajarannya. Kesulitan tersebut berasal dari luar (eksternal) 

dan dari dalam (internal) anak didik. Yang terpenting dari hal 

ini adalah bagaimana guru, orang tua dan masyarakat sekitar 

untuk dapat mengatasinya. 

Kesulitan belajar (learning difficulty) biasanya 

tampak jelas dari menurunya kinerja akademik atau prestasi 

belajar yang dicapai siswa. selain itu, kesulitan belajar juga 

dapat dibuktikn dengan munculnya kelainan perilaku 

(misbehavior) pada siswa seperti suka berteriak di kelas, 

menggangu teman, berkelahi, sering tidak masuk sekolah, 

sering minggat di sekolah. Kesulitan belajar menurut dugaan 

banyak orang adalah dialami oleh siswa yang berkemampuan 

rendah saja. Padahal kesulitan belajar juga dialami oleh siswa 

yang berkemampuan normal (rata-rata) maupun siswa yang 

berkemampuan tinggi.30 Dengan demikian perlu kiranya 

untuk dapat mengetahui faktor-faktor apa yang 

melatarbelakangi sehingga kesulitan ini bisa terjadi. Sehingga 

                                                           
29 Ibid. 
30 Ibid., 192. 



 

 

 

dengan pengetahuan yang ada guru, orang tua dan 

masyarakat lain dapat mengambil tindakan yang efektif. 

b. Gejala Adanya Kesulitan Belajar 

Ada beberapa gejala sebagai pertanda adanya 

kesulitan belajar, yakni: Menunjukkan prestasi yang 

rendah/di bawah rata-rata yang dicapai oleh kelompok kelas; 

hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang 

dilakukan. Ia berusaha dengan keras tetapi nilainya selalu 

rendah; lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar. Ia 

selalu tertinggal dengan kawan-kawannya dalam segala hal. 

Misalnya: dalam mengerjakan soal-soal, dalam 

menyelesaikan tugas-tugas; menunjukkan sikap yang kurang 

wajar seperti: acuh tak acuh, berpura-pura, dusta, dan lain-

lain; menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. 

Misalnya: mudah tersinggung, murung, pemarah, bingung, 

cemberut, kurang gembira, selalu sedih;31 menunjukkan 

prilaku yang berkelainan, seperti membolos, datang 

terlambat, tidak mengerjakan PR, mengganggu di dalam atau 

pun di luar kelas, tidak mau mencatat pelajaran, tidak teratur 

dalam kegiatan belajarm dan sebagainya.32 

c. Faktor Penyebab Kesulitan Belajar 

                                                           
31 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 247-248. 
32 Ridwan Idris, Mengatasi Kesulitan Belajar dengan Pendekatan Psikologi Kognitif 

http://www.uin-alauddin.ac.id/download-

03%2520Mengatasi%2520Kesulitan%2520Belajar%2520-%2520Ridwan%2520Idris.pdf diakses 

pada tanggal 19 Februari 2016. 

http://www.uin-alauddin.ac.id/download-03%2520Mengatasi%2520Kesulitan%2520Belajar%2520-%2520Ridwan%2520Idris.pdf
http://www.uin-alauddin.ac.id/download-03%2520Mengatasi%2520Kesulitan%2520Belajar%2520-%2520Ridwan%2520Idris.pdf


 

 

 

1) Faktor Internal 

Seseorang yang sakit akan mengalami kelemahan 

fisiknya, sehingga saraf sensoris dan motorisnya lemah. 

Akibatnya rangsangan yang diterima melalui indranya 

tidak dapat diteruskan ke otak. Anak yang kurang sehat 

dapat mengalami kesulitan belajar, sebab ia mudah capek, 

mengantuk, pusing, daya konsentrasinya hilang, kurang 

semangat, pikiran terganggu. Karena hal-hal ini maka 

penerimaan dan respon pelajaran berkurang, saraf otak 

tidak mampu bekerja secara optimal memproses, 

mengelola, menginterprestasikan dan mengorganisasikan 

bahan pelajaran melalui indranya. Ada juga penyebab 

kesulitan belajar karna cacat tubuh, cacat tubuh 

dibedakan pada: cacat tubuh yang ringan seperti kurang 

pendengaran, kurang penglihatan, gangguan psikomotor 

dan cacat tubuh yang tetap (serius) seperti buta, tuli, bisu, 

hilang tangannya dan kakinya.33 

Faktor-faktor yang berhubungan dengan psikologis 

antara lain: 

a) Intelegensi 

Anak normal mempunyai IQ 90-110, mereka 

yang memiliki IQ 110-140 dapat digolongkan 

                                                           
33 Nadlir, Psikologi Belajar , et. al. (Lapis PGMI, 2009), 9. 



 

 

 

cerdas, 140 ke atas tergolong genius. Mereka yang 

mempunyai IQ kurang dari 90 tergolong lemah 

mental (mentally deffective). Anak inilah yang 

mengalami keulitan belajar. Mereka digolongkan 

atas debil, embisil, idiot. 

b) Bakat 

Bakat adalah potensi/kecakapan dasar yang 

dibawa sejak lahir. Setiap individu mempunyai bakat 

yang berbeda-beda. Seseorang akan mudah 

mempelajari yang sesuai bakatnya. Apabila seorang 

anak harus mempelajari bahan yang lain dari 

bakatnya ia akan cepat bosan, mudah putus asa, 

tidak senang. Hal-hal tersebut akan tampak pada 

anak suka mengganggu kelas, berbuat gaduh, tidak 

mau pelajaran, sehingga nilainya rendah. 

c) Minat 

Tidak adanya minat seseorang anak terhadap 

suatu pelajaran akan timbul kesulitan belajar. Belajar 

yang tidak ada minatnya mungkin tidak sesuai 

dengan bakatnya, tidak sesuai dengan kebutuhannya, 

tidak sesuai dengan kecakapannya, tidak sesuai 

dengan tipe-tipe khusus anak banyak menimbulkan 

problerm pada dirinya. Karena itu, pelajaran pun 



 

 

 

tidak pernah terjadi proses dalam otak, akibatnya 

timbul kesulitan. 

d) Motivasi 

Motivasi sebagai faktor inner (batin) berfungsi 

menimbulkan, mendasari, mengarahkan perbuatan 

belajar. Seorang yang besar motivasinya akan giat 

berusaha, tampak gigih tidak mau menyerah, giat 

membaca buku-buku untuk meningkatkan 

prestasinya untuk memecahkan masalahnya. 

Sebaliknya mereka yang motivasinya lemah, tampak  

acuh tak acuh, mudah putus asa, perhatiannya tidak 

tertuju pada pelajaran, suka menggangu kelas, sering 

meninggalkan pelajaran akibatnya banyak 

mengalami kesulitan belajar. 

e) Faktor kesehatan mental 

Dalam belajar tidak hanya menyangkut segi 

intelek, tetapi juga menyangkut segi kesehatan 

mental dan emosional. Hubungan kesehatan mental 

dan ketenangan emosi akan menimbulkan hasil 

belajar yang baik demikian juga belajar yang selalu 

sukses akan membawa harga diri seseorang. Bila 



 

 

 

harga diri tumbuh akan merupakan faktor adanya 

kesehatan mental.34 

2) Faktor Eksternal 

a) Faktor Keluarga 

Orang tua yang tidak/kurang memperhatikan 

pendidikan anak-anaknya, mungkin acuh tak acuh, 

tidak memperhatikan kemajuan belajar anak-anaknya 

akan menjadi penyebab kesulitan belajarnya.35 Sifat 

hubungan orang tua dan anak sering dilupakan. Faktor 

ini penting sekali dalam menentukan kemajuan belajr 

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, acuh 

tak acuh, kejam, keras akan menyebabkan hal yang 

serupa.36 

Santrock, seorang psikologi pendidikan di 

Universitas Texas mengemukakan ada empat gaya 

pengasuhan orang tua yang bisa berdampak positif 

                                                           
34 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 233-236 
35 Ibid., 238. 
36 Nadlir, Psikologi Belajar , et. al. (Lapis PGMI, 2009), 13 



 

 

 

dan negatif terhadap anak. Artinya, gaya pengasuhan 

tertentu dapat membawa kesulitan belajar pada anak. 

Keempat gaya pengasuhan tersebut adalah: (1) Orang 

tua dengan gaya “otoriter” (authoritarian parenting) 

akan mendesak anak-anaknya untuk mengikuti 

petunjuk-petunjuk dan menghormati mereka. Untuk 

itu mereka tidak segan-segan menghukum anak secara 

fiik. Orang tua memberi batasan-batasan pada anak-

anak secara keras dan mengontrol mereka dengan 

ketat. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga 

yang seperti ini mengalami banyak masalah 

psikologis yang dapat menghambat mereka untuk 

belajar. Dirumah, mereka cenderung cemas dan 

merasa tidak aman. Di sekolah, mereka juga tidak bisa 

bersosialisasi dengan baik dan dengan demikian 

mengalami banyak kesulitan dalam bergaul dengan 

teman-temannya. Mereka memiliki ketrampilan 

berkomunikasi yang sangat rendah sehingga 

menimbulkan banyak hambatan psikologis; (2) Orang 

tua denga gaya “berwibawa” (authoritative 

parenting) akan mendorong anak-anaknya untuk 

hidup mandiri. Ketika dibutuhkan mereka memberi 

pengarahan dan dukungan. Bila anak-anaknya 



 

 

 

membuat kesalahan, orang tua mungkin menaruh 

tangan dipundaknya dan berkata, “Kamu tahu, kamu 

seharusnya tidak melakukan hal itu. Mari kita 

bicarakan bagaimana kamu bisa mengatasi situasi ini 

lain kali.” Dengan demikian anak-anak sudah 

diajarkan bagaimana mengatasi masalah mereka 

sendiri; (3) Orang tua dengan gaya “acuh tak acuh” 

(neglectful parenting) 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; (4) 

Orang tua dengan gaya “pemanja” (indulgent 

parenting), hampir seperti orang tua dengan gaya 

acuh tak acuh, akan terlalu terlibat dalam urusan 

anak-anaknya dengan memberikan semua yang 

diminta oleh anaknya. Orang tua juga sering 



 

 

 

membiarkan anak-anaknya melakukan apa yang 

mereka inginkan dan mendapatkan dengan cara apa 

yang mereka maui. Hasilnya, anak-anak dalam 

keluarga ini biasanya tidak belajar untuk mengontrol 

diri atas tingkah lakunya dan menemui banyak 

kesulitan psikologis karena ketidakmandirian mereka 

atau karena ketergantungan mereka pada orang lain. 37 

b) Faktor Ekonomi Keluarga 

Keadaan ekonomi keluarga digolongkan dalam 

beberapa kategori antara lain, Ekonomi yang 

kurang/miskin keadaan ini menimbulkan kurangnya alat-

alat belajar, kurangnya biaya yang disediakan oleh orang 

tua, tidak mempunyai tempat belajar yang baik.38 

Dengan alat yang serba tidak lengkap inilah maka hati 

anak-anak menjadi kecewa, mundur, putus asa sehingga 

dorongan belajar mereka kurang sekali.39 

c) Faktor Media Massa dan Lingkungan Sosial 

Faktor mass media meliputi: bioskop, TV, surat 

kabar, majalah, buku-buku komik yang ada di sekeliling 

kita. Hal itu akan menghambat belajar apabila anak 

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

Orang Tua dan Guru dalam Mendidik Anak Cerdas oleh Monty P. Satiadarma & Fidelis E. 

Waruwu (Jakarta: Media Grafika, 2002), 123-125. 
38 Nadlir, Psikologi Belajar , et. al. (Lapis PGMI, 2009), 13. 
39 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 290. 



 

 

 

terlalu banyak waktu yang dipergunakan untuk itu, 

hingga lupa akan tugasnya belajar. 

Lingkungan Sosial Bergaul meliputi: (1) teman 

bergaul. Teman bergaul pengaruhnya sangat besar dan 

lebih cepat masuk dalam jiwa anak. Apabila anak suka 

bergaul dengan mereka yang tidak sekolah, maka ia akan 

malas belajar, sebab cara hidup anak yang bersekolah 

berlainan dengan anak yang tidak bersekolah; (2) 

Lingkungan tetangga. Corak kehidupan tetangga 

misalnya suka main judi, minum arak, menganggur, 

pedagang, tidak suka belajar, akan mempengaruhi anak-

anak yang bersekolah. Minimal tidak ada motivasi bagi 

anak untuk belajar. Sebaliknya jika tetangga terdiri dari 

pelajar, mahasiswa, dokter, insinyur, dosen, akan 

mendorong semangat belajar anak; (3) Aktivitas dalam 

masyarakat. Terlalu banyak berorganisasi, kursus ini itu 

akan menyebabkan belajar anak menjadi terbengkalai. 

Orang tua harus mengawasi, agar kegiatan ekstra di luar 

belajar dapat diikuti tanpa melupakan tugas belajarnya. 

Dengan kata lain belajarnya sukses dan kegiatan lain 

dapat berjalan. 

d) Faktor Sekolah 



 

 

 

Lingkungan sekolah kadang-kadang juga menjadi faktor 

hambatan bagi anak. Termasuk dalam faktor ini 

misalnya: (1) pribadi guru yang kurang baik, (2) guru 

yang tidak berkualitas, baik dalam pengambilan metode 

pengajaran atau penguasaan materi ajar, (3) hubungan 

guru dan anak didik kurang harmonis, (4) guru-guru 

menuntut standar pelajaran di atas kemampuan anak, (5) 

guru tidak memiliki kecakapan dalam usaha 

mendiagnosis kesulitan belajar, (6) cara guru mengajar 

yang kurang baik, (7) alat atau media pembelajaran yang 

kurang memadai, (8) perpustakaan yang kurang memadai 

dan kurang merangsang penggunaannya oleh anak didik, 

(9) fasilitas fisik sekolah yang kurang memenuhi syarat 

kesehatan dan tak terpelihara dengan baik, (10) suasana 

sekolah yang kurang menyenangkan, (11) bimbingan dan 

penyuluhan yang kurang berfungsi, (12) kepemimpinan 

dan administrasi seperti kepala sekolah yang otoriter, 

sikap guru yang egois, dan lain-lain, (12) waktu sekolah 

dan disiplin yang kurang baik.40 

Di antara faktor-faktor yang dapat dipandang 

sebagai faktor khusus ini ialah sindrom psikologis berupa 

learning disability (ketidakmampuan belajar). Sindrom 

                                                           
40 Rohmalina Wahab, Psikologi Belajar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 195-

196. 



 

 

 

(syndrome) yang berarti satuan gejala yang muncul 

sebagai indikator adanya keabnormalan psikis yang 

menimbulkan kesulitan belajar itu terdiri atas: (1) 

Disleksia (dyslexia), yakni ketidakmampuan belajar 

membaca; (2) Disgrafia (dysgraphia), yakni 

ketidakmampuan belajar menulis; (3) Diskalkulia 

(dyscalculia), yakni ketidakmampuan belajar 

matematika.41 

Namun demikian, siswa yang mengalami sindrom-

sindrom di atas secara umum sebenarnya memiliki 

potensi IQ yang normal bahkan diantaranya ada yang 

memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Oleh karenanya, 

kesulitan belajar siswa yang menderita sindrom-sindrom 

tadi mungkin hanya disebabkan oleh adanya minimal 

brain dysfuncion, yaitu gangguan ringan pada otak. 

 

 

d. Diagnosis Kesulitan Belajar 

Pengertian diagnosis dalam dunia medis dan 

kedokteran lebih dikenal sebagai proses untuk penentuan 

jenis penyakit dengan cara melihat dari gejala-gejala yang 

muncul. Diagnosis dapat diartikan sebagai sebuah proses 

                                                           
41 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 186. 



 

 

 

untuk menentukan permasalahan yang dihadapi oleh 

ondividu melalui proses analisa data dari gejala-gejala yang 

tampak serta usaha untuk membantu memecahkan 

permasalahan tersebut dengan berbagai kemungkinan dan 

dengan jalan menganalisis faktor-faktor yang menjadi 

penyebab atau faktor penghambatnya.42 

Menurut Sugihartono dkk, diagnosis kesulitan belajar 

dapat diterjemahkan sebagai sebuah proses yang dilakukan 

oleh guru untuk menentukan masalah atau ketidakmampuan 

siswa dalam belajar yang dilakukan dengan cara meneliti 

berbagai latar belakang faktor penyebabnya dengan cara 

menganalisis gejala-gejala yang tampak dan dapat dipelajari. 

Namun demikian, yang perlu dipahami kegiatan diagnosis 

kesulitan belajar bukan hanya sekedar mengetahui gejala-

gejala dan faktor-faktor yang menyebabkan seorang siswa 

mengalami kesulitan belajar, namun juga sampai pada 

penentuan kemungkinan bantuan yang dapat diberikan baik 

oleh guru ataupun pihak lain yang dianggap mampu. Dengan 

demikian diagnosis kesulitan belajar dapat dikatakan sebagai 

sebuah proses untuk melakukan identifikasi kesulitan belajar 

pada siswa dalam upaya menentukan sumber dan faktor  

penyebabnya. Tujuannya adalah membantu siswa mengatasi 

                                                           
42 Muhamad Irham dan Novan Ardy Wiyani, , Psikologi Pendidikan Teori dan Aplikasi 

dalam Proses Pembelajaran (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 253. 



 

 

 

kesulitan belajarnya melalui berbagai alternatif 

pemecahannya atas dasar data/informasi yang lengkap dan 

akurat yang telah terkumpul.43 

Muhibbin Syah dalam bukunya Psikologi Belajar 

mengemukakan bahwa “Sebelum menetapkan alternatif 

pemecahan masalah kesulitan belajar siswa, guru sangat 

dianjurkan terlebih dahulu melakukan identifikasi (upaya 

mengenali gejala dengan cermat) terhadap fenomena yang 

menunjukan kemungkinan adanya kesulitan belajar yang 

melanda siswa tersebut. Upaya seperti ini disebut diagnosis 

yang bertujuan menetapkan “jenis penyakit” yakni kesulitan 

belajar siswa.”44 

Ada beberapa langkah-langkah diagnostik yang dapat 

ditempuh guru, antara lain yang cukup terkenal adalah 

prosedur Weener & Senf, yakni : 1) Melakukan observasi 

kelas untuk melihat prilaku menyimpang siswa ketika 

mengikuti pelajaran; 2) Memeriksa penglihatan dan 

pendengaran siswa khususnya yang diduga mengalami 

kesulitan belajar; 3) Mewawancarai orang tua atau wali siswa 

untuk mengetahui hal ihwal keluarga yang mungkin 

menimbulkan kesulitan belajar; 4) Memberikan tes 

diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui 

                                                           
43 Ibid., 254-255. 
44 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar...., 186. 

 



 

 

 

hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa; 5) Memberikan 

tes kemampuan intelegensi (IQ) khususnya kepada siswa 

yang diduga mengalami kesulitan belajar.45 

Secara umum, langkah-langkah tersebut di atas dapat 

dilakukan dengan mudah oleh guru kecuali langkah ke-5 (tes 

IQ). Untuk keperluan tes IQ, guru dan orang tua siswa dapat 

berhubungan dengan klinik psikologi. Dalam hal ini, yang 

perlu dicatat ialah apabila siswa yang mengalami kesulitan 

belajar itu ber-IQ jauh di bawah normal (tuna grahita) orang 

tua hendaknya mengirimkan siswa tersebut ke lembaga 

pendidikan khusus anak-anak tuna grahita (sekolah luar 

biasa), karena lembaga/sekolah biasa tidak menyediakan 

tenaga pendidik dan kemudahan belajar khusus untuk anak-

anak abnormal. Selanjutnya para siswa yang nyata-nyata 

menunjukkan misbehavior berat seperti perilaku agresif yang 

berpotensi antisosial atau kecanduan narkotika harus 

diperlakukan secara khusus pula umpamanya dimasukkan ke 

lembaga pemasyarakatan anak-anak atau ke “pesantren” 

khusus pecandu narkotika.46 

Menurut Sugihartono dkk, prosedur pelaksanaan dan 

langkah-langkah diagnosis kesulitan belajar antara lain: 1) 

mengidentifikasi siswa yang berkesulitan belajar, 2) 

                                                           
45 Ibid., 187 
46 Ibid., 187-188 



 

 

 

melokalisasi letak dan jenis kesulitan belajar yang dialami 

siswa, 3) menentukan jenis faktor penyebab kesulitan belajar 

siswa, 4) memperkirakan jenis-jenis alternatif bantuan bagi 

siswa, 5) menetapkan jenis dan prosedur bantuan, dan 6) 

melaksanakan proses pemberian bantuan pada siswa yang 

mengalami kesulitan belajar.47 

Adapun untuk mengatasi kesulitan belajar siswa 

pengidap sindrom disleksia, disgrafia, dan diskalkulia 

sebagaimana yang telah diuraikan, guru dan orang tua sangat 

dianjurkan untuk memanfaatkan support teacher (guru 

pendukung). Guru khusus ini biasanya bertugas menangani 

para siswa pengidap sindrom-sindrom tadi di samping 

melakukan remedial teachingg (pengajaran perbaikan). 

Sayangnya di sekolah-sekolah kita, tidak seperti di 

kebanyakan sekolah negara-negara maju, belum 

menyediakan guru-guru pendukung. Namun, untuk mengatasi 

kesulitan karena tidak adanya guru pendukung itu orang tua 

siswa dapat berhubungan dengan biro konsultasi psikologi 

dan pendidikan yang biasanya terdapat pada fakultas 

psikologi dan fakultas keguruan yang terkemuka di kota-kota 

besar tertentu. 

                                                           
47 Muhamad Irham dan Novan Ardy Wiyani, , Psikologi Pendidikan Teori dan Aplikasi 

dalam Proses Pembelajaran (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 277. 



 

 

 

Selanjutnya, untuk menolong siswa yang berbakat, 

sebaiknya menaikkan kelasnya setingkat lebih tinggi daripada 

kelasnya sekarang. Kelak, apabila ternyata di kelas barunya 

itu dia masih merasa terlalu mudah juga, siswa tersebut dapat 

dinaikkan setingkat lebih tinggi lagi. Begitu seterusnya, 

hingga dia mendapatkan kelas yang tingkat kesulitan mata 

pelajarannya sesuai dengan tingkat intelegensinya. Apabila 

cara tersebut sulit ditempuh, alternatif lain dapat diambil, 

misalnya dengan cara menyerahkan siswa tersebut kepada 

lembaga pendidikan khusus untuk para siswa berbakat. 

Sementara itu, untuk menolong siswa yang berkecerdasan di 

bawah normal, dapat dilakukan sebaliknya yakni dengan 

menurunkan ke kelas yang lebih rendah.48 

e. Cara Mengatasi Kesulitan Belajar 

1) Sikap Orang Tua 

Apakah seorang anak menjadi orang yang terdidik 

adalah lebih tergantung pada sikap dan kebiasaan orang 

tua dalam memajukan kehidupan akademik anaknya. 

Kita telah mengetahui pentingnya stimulasi yang 

diberikan orang tua terhadap anal-anak pada tahun-tahun 

sebelum mereka bersekolah. Tanggung jawab utama 

orang tua adalah mendorong terbentuknya konsep diri 

                                                           
48 Ibid. 



 

 

 

yang positif pada anak, karena perangsangan pada 

terbentuknya konsep diri yang positif mendukung 

majunya perkembangan kecaerdasan anak dikemudian 

hari.  

Hasil riset menunjukkan bahwa waktu penempatan 

anak yang terlambat menyebabkan hilangnya 

kemampuan anak untuk membina hubungan emosional 

hingga suatu saat akan menyebabkan masalah-masalah 

emosional dalam belajar.49 

2) Sikap Guru 

Banyak alternatif yang dapat diambil guru dalam 

mengatasi kesulitan belajar siswanya. Akan tetapi, 

sebelum pilihan tertentu diambil, guru sangat diharapkan 

untuk terlebih dahulu melakukan beberapa langkah 

penting yang meliputi: 1) menganalisis hasil diagnosis, 

yakni menelaah bagian-bagian masalah dan hubungan 

antar bagian tersebut untuk memperoleh pengertian yang 

benar mengenai kesulitan belajar yang dihadapi siswa; 2) 

mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan 

tertentu yang memerlukan kebaikan; 3) menyusun proram 

                                                           
49 Basiran, Faktor yang Mempengaruhi Kesulitan dalam Belajar http://ebi-

juanda.net/d0l0/Karya%20Ilmiah/Jurnal%204/edukasi2012edisi%201/1Basiran_KesulitanDalamB

elajar.pdf diakses pada tanggal 19 Februari 2016. 

http://ebi-juanda.net/d0l0/Karya%20Ilmiah/Jurnal%204/edukasi2012edisi%201/1Basiran_KesulitanDalamBelajar.pdf
http://ebi-juanda.net/d0l0/Karya%20Ilmiah/Jurnal%204/edukasi2012edisi%201/1Basiran_KesulitanDalamBelajar.pdf
http://ebi-juanda.net/d0l0/Karya%20Ilmiah/Jurnal%204/edukasi2012edisi%201/1Basiran_KesulitanDalamBelajar.pdf


 

 

 

perbaikan, khususnya program remedial teaching 

(pengajaran perbaikan).50 

Menurut Cholil dan Sugeng Kurniawan, ada enam 

tahap yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi 

kesulitan belajar, yaitu: 1) pengumpulan data: untuk 

menemukan sumber penyebab kesulitan belajar diperlukan 

banyak informasi. Untuk memperoleh informasi tersebut, 

maka perlu diadakan suatu pengamatan langsung yang 

disebut dengan pengumpulan data. Menurut Sam Isbani 

dan R. Isbani, dalam pengumpulan data dapat 

dipergunakan berbagai metode diantaranya adalah: 

observasi, kunjungan rumah, case study, case history, 

daftar pribadi, meneliti pekerjaan anak, tugas kelompok, 

dan melaksanakan tes (baik tes IQ maupun tes 

prestasi/achieve ment test); 2) pengolahan data: data yang 

telah terkumpul dari kegiatan tahap pertama tersebut, tidak 

ada artinya jika tidak diadakan pengolahan secara cermat. 

Semua data harus diolah dan dikaji untuk mengetahui 

secara pasti sebab-sebab kesulitan belajar yang dialami 

oleh anak. Dalam pengolahan data langkah yang dapat 

ditempuh antara lain adalah: identifikasi kasus, 

membandingkan antara kasus, membandingkan dengan 

                                                           
50 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 188-189. 



 

 

 

hasil tes, dan menarik kesimpulan; 3) diagnosa. Diagnosa 

adalah keputusan (penentuan) mengenai hasil dari 

pengolahan data. Diagnose ini dapat berupa hal-hal 

sebagai berikut: keputusan mengenai jenis kesulitan 

belajar anak (berat dan ringannya), keputusan mengenai 

faktor-faktor yang ikut menjadi sumber penyebab 

kesulitan belajar, keputusan mengenai faktor utama 

penyebab kesulitan belajar dan sebagainya. Dalam rangka 

diagnose ini biasanya diperlukan berbagai tenaga ahli, 

misalnya: dokter, psikolog, psikiater, social woker , 

otopedagog, guru kelas, orang tua anak. Dalam prakteknya 

tidak semua tenaga ahli tersebut selalu harus bersama-

sama digunakan dalam setiap proses diagnosis, melainkan 

tergantung kepada kebutuhan dan juga kemampuan 

tentunya; 4) Prognosa. Prognosa artinya “ramalan”. Apa 

yang telah ditetapkan dalam tahap diagnose, akan menjadi 

dasar utama dalam menyusun dan menetapkan ramalan 

mengenai bantuan apa yang harus diberikan kepadanya 

untuk membantu mengatasi masalahnya. Pendek kata 

prognosa merupakan aktivitas penyusunan rencana/ 

program yang diharapkan dapat membantu mengatasi 

masalah kesulitan belajar anak didik; 5) Treatment 

(perlakuan), perlakuan disini maksudnya adalah 



 

 

 

pemberian bantuan kepada anak yang bersangkutan (yang 

mengalami kesulitan belajar) sesuai dengan program yang 

telah disusun pada tahap prognosa tersebut. Bentuk 

treatmen yang mungkin dapat diberikan, adalah: melalui 

belajar kelompok. Melalui bimbingan belajar individual, 

melalui pengajaran remedial dalam beberapa bidang studi 

tentunya, pemberian bimbingan pribadi untuk mengatasi 

masalah-masalah psikologi, melalui bimbingan orang tua 

dan pengatasan kasus sampingan yang mungkin ada. Siapa 

yang harus memberikan treatment, tergantung pada bidang 

garapan yang harus dilaksanakan; 6) Evaluasi. Evaluasi 

disini dimaksudkan untuk mengetahui apakah treatment  

yang telah diberikan berhasil dengan baik, artinya ada 

kemajuan atau bahkan gagal sama sekali. Kalau ternyata 

treatment yang diterapkan tersebut tidak berhasil maka 

perlu ada pengecekan kembali ke belakang faktor-faktor 

apa yang mungkin menjadi penyebab kegagalan treatmnet 

tersebut. Alat yang digunakan unntuk evaluasi ini dapat 

berupa tes prestasi belajar (Achieement Test). Untuk 

mengadakan pengecekan kembali atas hasil treatment 

yang kurang berhasil, maka secara teoritis langkah-

langkah yang perlu ditempuh, adalah sebagai berikut: re 

ceking data, re diagnosa, re prognosa, re treatment, re 



 

 

 

evaluasi. Begitu seterusnya sampai benar-benar dapat 

berhasil mengatasi kesulitan belajar anak yang 

bersangkutan.51   

f. Langkah-Langkah Melaksanakan Program Perbaikan 

Menurut Muhibbin Syah Analisis Hasil Diagnosis, 

data dan informasi yang diperoleh guru melalui diagnostik 

kesulitan belajar tadi perlu dianalisis sedemikian rupa, 

sehingga jenis kesulitan khusus yang dialami siswa yang 

berprestasi rendah itu dapat diketahui secara pasti. 

a. Menentukan Kecakapan Bidang Bermasalah 

Berdasarkan hasil analisis tadi, guru 

diharapkan dapat menentukan bidang kecakapan 

tertentu yang dianggap bermasalah dan memerlukan 

perbaikan. Ada tiga macam bidang-bidang kecakapan: 

1) bidang kecakapan bermasalah yang dapat ditangani 

oleh guru; 2) bidang kecakapan bermasalah yang dapat 

ditangani oleh guru dengan bantuan orang tua; 3) 

bidang kecakapan bermasalah yang tidak dapat 

ditangani baik oleh guru maupun orang tua. 

b. Menyusun Program Perbaikan 

Dalam menyusun program perbaikan diperlukan 

adanya ketetapan sebagai berikut: a) tujuan pengajaran 
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remedial, b) materi pengajaran remedial, c) metode 

pengajaran remedial, e) alokasi waktu, dan f) teknik 

evaluasi pengajaran remedial. 

c. Melaksanakan Program Perbaikan 

Pada prinsipnya, program pengajaran remedial itu 

lebih cepat dilaksanakan tentu saja akan lebih baik. 

Tempat penyelenggaraannya bisa di mana saja, asal 

tempat itu memungkinkan siswa klien (siswa yang 

memerlukan bantuan) memusatkan perhatiannya 

terhadap proses pengajaran perbaikan tersebut. Namun 

patut dipertimbangkan oleh guru pembimbing yang 

tersedia di sekolah dalam rangka mendayagunakan 

ruang BP tersebut.52 

 

3. Hubungan Kasih Sayang Orang Tua dengan Kesulitan 

Belajar 

Kasih sayang mengandung pengertian kelekatan. 

Kelekatan adalah ikatan kasih sayang yang berkembang antara 

anak dengan pengasuhnya. Oleh karena ikatan kasih sayang ini 

bersifat afeksional, maka kelekatan cenderung menetap pada 

diri individu. Kelekatan juga terkait dengan kemampuan 

eksplorasi. Anak yang aman kelekatannya akan dengan penuh 

percaya diri melakukan eksplorasi lingkungan. Dalam hal ini 
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termasuk juga eksplorasi terhadap ilmu pengetahuan. Anak 

yang kurang mendapat kasih sayang orang tua akan menderita 

batinnya, kesehatan badan akan terganggu, kecerdasan 

mungkin kurang, apalagi kalau kasih sayang orang tua 

terabaikan, maka hal ini akan berakibat fatal bagi jiwa dan raga 

anak.53 

Pada kasus ini, apabila orang tua tidak segera 

mengambil sikap maka anak akan mengalami 

kesulitan/kesukaran belajar. Seperti yang diungkapkan 

Dalyono, “Sifat hubungan orang tua dan anak menjadi faktor 

yang penting dalam menentukan kemajuan belajar 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 dengan sikap keras, 

kejam, acuh tak acuh akan menyebabkan hal yang serupa. 

Kasih sayang dari orang tua dapat berupa: apakah orang tua 

sering meluangkan waktunya untuk omong-omongan bergurau 

                                                           
53 Muntamah, Hubungan Kasih Sayang Orang Tua dengan Motivasi Belajar (Studi Kasus 

pada Siswa SD Negeri Lebak Kecamatan Bringen Kabupaten Semarang Tahun 2010 

http://perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/013d4fcf3bb32bfc.pdf diakses pada tanggal 25 

November 2015. 

http://perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/013d4fcf3bb32bfc.pdf


 

 

 

dengan anak-anaknya dan biasakan orang tua membicarakan 

kebutuhan keluarga dengan anak-anaknya”. 

 

B. Telaah Pustaka 

Hasil telaah yang dilakukan penulis sebelumnya yang ada 

kaitannya dengan variabel yang diteliti antara lain: 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Iin Dwi 

Mahfudah, tahun 2012 dengan judul “Pendidikan Sosial Emosional 

Sebagai Upaya Tindakan Kelas Untuk Mengatasi Kesulitan Belajar 

Pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas VIII di Mts Ma’arif Klego Mrican 

Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2011/2012”. Hasil penelitian 

yang dilakukan adalah: 

Bentuk kesulitan siswa pada mata pelajaran Fiqih VIII di 

Mts Ma’arif Klego adalah kesulitan dalam memahami beberapa 

materi, kesulitan untuk berkonsentrasi, kesulitan untuk menghafal, 

menulis serta membaca ayat Al-Qur’an maupun Hadist, kesulitan 

ketika disuruh mengulangi materi pelajaran yang baru disampaikan 

dan kesulitan dalam membaca cepat. Kesulitan belajar siswa kelas 

VIII di MTs Ma’arif Klego pada mata pelajaran fiqih ada yang 

bersifat sementara yang hanya membutuhkan aktivitas belajar yang 

lebih baik. Ada pula yang kesulitan belajar tersebut bersifat 

menetap, hal ini perlu mendapatkan penanganan yang lebih khusus 

dari lembaga sekolah. 



 

 

 

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan 

belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih kelas VIII di MTs Ma’arif 

Klego yaitu faktor anak didik, faktor sekolah, dan faktor keluarga. 

Penerapan pendekatan sosial emosional guru pada mata 

pelajaran Fiqih kelas VIII di MTs Ma’arif Klego yaitu guru mta 

pelajaran Fiqih selalu menjalin hubungan yang baik dengan para 

siswanya maupun anggota sekolah lainnya. Dalam proses 

pembelajaran ia menggunakan gaya mengajar demokratis sehingga 

para siswa bisa merasa nyaman dan terbuka dalam menerima 

semua materi yang diajarkan. Sehingga dengan pendekatan sosio 

emosional yang digunakan guru tersebut siswa-siswi yang 

mengalami kesulitan dalam belajar bisa sedikit demi sedikit 

berkurang. Karena mereka merasa layaknya seorang anak yang 

diperhatikan orang lain.54 

Selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Nur Hamdanah, tahun 2005 dengan judul “Upaya Guru Dalam 

Mengatasi Kesulitan Belajar Bahasa Arab Siswa di MTs Jetis 

Ponorogo”. Hasil penelitian yang dilakukan adalah: 

Kesulitan utama yang dialami siswa MTsN Jetis Ponorogo 

dalam belajar bahasa arab adalah menguasai ketrampilan berbahasa 

aktif, yaitu berbicara dan menulis. 

                                                           
54 Iin Dwi Mahfudah, “Pendidikan Sosial Emosional Sebagai Upaya Tindakan Kelas 

Untuk Mengatasi Kesulitan Belajar Pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas VIII di Mts Ma’arif Klego 
Mrican Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2011/2012”, (Skripsi, STAIN PONOROGO, 2012). 



 

 

 

Dalam mengatasi kesulitan belajar bahasa Arab siswa 

MTsN Jetis Ponorogo, para guru mengambil langkah-langkah 

sebagai berikut: menggunakan berbagai macam variasi dalam 

mengajar, mengumpulkan data mengenai siswa-siswa yang 

mengalami kesulitan belajar, memberi perhatian khusus kepada 

siswa yang mengalami kesulitan belajar tersebut dengan cara kerap 

memberi pertanyaan ketika proses belajar mengajar berlangsung, 

memberikan motivasi kepada siswa, sering memberi tugas baik 

individu maupun kelompok, memberikan bimbingan secara 

individual kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar, dan 

banyak memberikan tugas-tugas tambahan.55 

Dalam penelitian diatas merupakan penelitian kualitatif 

yang berbeda jenis penelitian ini. Peneliti terdahulu membahas 

tentang kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran fiqih dengan 

upaya pendidikan sosial emosional. Sedangkan pada proposal ini 

peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang membahas 

tentang korelasi kasih sayang orang tua dengan kesulitan belajar 

siswa. Penelitian tersebut membahas berbagai kesulitan belajar 

siswa, sedangkan penelitian ini hanya membahas satu faktor yang 

kemungkinan mempengaruhi tingkat kesulitan belajar siswa 

 

 

 

                                                           
55 Nur Hamdah, “Upaya Guru Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Bahasa Arab Siswa di 

MTs Jetis Ponorogo”, (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2005). 



 

 

 

C. Kerangka Berpikir 

Berangkat dari landasan teori dan telaah pustaka di atas, maka 

kerangka penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jika tingkat kasih sayang orang tua tinggi, maka tingkat 

kesulitan belajar siswa di MI Terpadu Bina Putra Cendekia 

Ponorogo menjadi rendah. 

2. Jika tingkat kasih sayang orang tua rendah, maka tingkat 

kesulitan belajar siswa di MI Terpadu Bina Putra Cendekia 

Ponorogo menjadi tinggi. 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.56 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada korelasi negatif 

antara kasih sayang orang tua dengan kesulitan belajar siswa di MI 

Terpadu Bina Putra Cendekia Ponorogo tahun pelajaran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.57 Untuk menganalisis data yang 

sudah terkumpul menggunakan desain penelitian korelasional yaitu untuk 

menguji ada tidaknya hubungan dan apabila ada, berapa eratnya hubungan 

serta berarti atau tidak hubungan itu.58 Selain itu, rancangan penelitian juga 

diartikan sebagai pengatur latar penelitian agar peneliti memperoleh data 

yang valid, yang sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian. 

Rancangan penelitian mengacu pada hipotesis yang akan diuji.59 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini termasuk 

dalam penelitian kuantitatif deskriptif korelasional dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel yang diamati yaitu 

kasih sayang orang tua dan kesulitan belajar. 

Penelitian ini meneliti hubungan antara dua variabel. Variabel adalah 

objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian 

variabel adalah suatu atribut, atau sifat atau dari orang maupun objek yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

                                                           
57 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 

(Bandung : Alfabeta, 2013), 3. 
58 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V, 

cet.12. (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 239. 

 59 Ibid, 67. 



 

 

 

ditarik kesimpulannya.60 Dua variabel yang diteliti variabel independen (yang 

mempengaruhi) dan variabel dependen (yang dipengaruhi). Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah kasih sayang orang tua, sedangkan 

variabel dependennya adalah kesulitan belajar. 

 

B. Populasi dan Sempel 

1. Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.61 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV dan V 

MI Terpadu Bina Putra Cendekia tahun Pelajaran 2015/2016 yang 

berjumlah untuk kelas IV ada 70 siswa dan kelas V ada 56 siswa. 

 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut.62 Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

                                                           
60 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung : Alfabeta, 201), 20-21. 
61 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D...., 80. 
62 Ibid., 118. 



 

 

 

keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu.63 

Mengingat jumlah populasi lebih dari 30, maka teknik sampling 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simple Random Sampling 

karena pengambilan anggota sampel, diambil dari populasi dilakukan 

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.64 

Maka sampel pada penelitian ini berdasarkan ketentuan yang 

dikembangan dalam tabel Nomogram Hery King dalam taraf kesalahan 

5% dengan jumlah populasi 126 siswa adalah 89 siswa kelas IV dan V di 

MI Terpadu Bina Putra Cendikia.65 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian, instrumen pengumpulan data menentukan 

kualitas data yang dikumpulkan, dan kualitas data yang dikumpulkan ini 

menentukan kualitas penelitiannya. Instrumen penelitian adalah suatu alat 

yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. 

Secara spesifik semua fenomena ini disebut vaiabel penelitian.66 Adapun data 

yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data tentang kasih sayang orang tua terhadap siswa kelas V MI Terpadu 

Bina Putra Cendekia tahun Pelajaran 2015/2016 
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(Bandung: Alfabeta, 2013), 118. 
64 Ibid., 82 
65 Ibid., 86-87 
66 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D...., 148. 



 

 

 

2. Data tentang kesulitan belajar siswa kelas V MI Terpadu Bina Putra 

Cendekia tahun Pelajaran 2015/2016. 

Penjelasan mengenai alat ukur yang digunakan dalam pengambilan 

data bisa dilihat pada tabel 3.2. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, 

maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan kuesioner: 

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 tau 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.67 

Adapun skala pengukurannya menggunakan model skala Likert yaitu 

skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.68 Dengan skala 

Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 

                                                           
67 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 142. 
68 Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2014), 50. 



 

 

 

Skala dari Likert ini terdiri dari empat alternatif jawaban yang terdiri 

dari jumlah item yang disajikan dalam bentuk kalimat pernyataan negatif 

ataupun positif yang harus direspon oleh subyek, dengan skor pada masing-

masing item berada pada gradasi sangat positif sampai sangat negatif pada 

rentan 1-4 untuk skor jawabannya. Untuk rincian alternatif jawabannya dapat 

dilihat pada tabel 3.1.69 Dan untuk kisi-kisi kuesioner yang digunakan dalam 

penelitian dapat dilihat pada tabel 3.2 

Tabel 3.1. 

Pedoman Skor Jawaban Pernyataan 

 
Alternatif Jawaban Skor (positif) Skor (negatif) 

Selalu 4 1 

Sering  3 2 

Kadang-kadang 2 3 

Tidak pernah 1 4 

 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Kuesioner Kasih Sayang Orang Tua dan Kesulitan Belajar 

Siswa 

 

                                                           
69 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 135. 

Variabel Indikator Nomer Item 

Kasih Sayang 

Orang Tua 

(Variabel 

X/Variabel 

Independen 

1. Memperhatikan dan merawat kesehatan anak 

2. Bersikap lemah lembut kepada anak 

3. Membangun komunikasi produktif dengan anak 

4. Memenuhi kebutuhan belajar anak 

5. Memberikan bimbingan dan arahan kepada 

anak 

1, 2, 3 

 

4, 5, 6 

7, 8, 9 

 

10, 11, 12 

13, 14, 15 

Kesulitan 

Belajar  

(Variabel 

Y/Variabel 

Dependen 

1. Prestasi yang rendah 

2. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan 

usaha yang dilakukan 

3. Lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar 

4. Sikap yang kurang wajar seperti: acuh tak acuh, 

berpura-pura, dusta dan lain sebagainya 

5. Tingkah laku yang berlainan. Misalnya mudah 

tersinggung, murung, pemarah, bingung, 

cemberut, selalu sedih, kurang gembira 

1, 2, 3 

4, 5, 6 

 

7, 8, 9 

 

10, 11, 12 

 

 

13, 14, 15 



 

 

 

E. 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 sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Ababila 

dalam objek penelitian terdapat warna merah, maka peneliti akan 

melaporkan warna merah. Bila peneliti membuat laporan yang tidak 

sesuai dengan apa yang terjadi pada obyek, maka data tersebut dapat 

dinyatakan tidak valid.70 
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Salah satu cara untuk menentukan validitas alat ukur adalah 

dengan menggunakan korelasi product moment. Suatu instrumen 

penelitian dikatakan valid, bila: koofisien korelasi product moment  

> r-tabel (α ; n-2) n = jumlah sampel. Rumus yang digunakan untuk 

uji validitas dengan teknik korelasi product moment, yaitu71: 

Rumus: �  = 
�∑ − ∑ ∑√ �∑ − ∑ �∑ − ∑  

Keterangan: �    = 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 

Setelah nilai koefisien korelasi �  diketahui maka 

selanjutnya untuk mengetahui valid atau tidaknya, menghitung  nilai 

tabel koefisien korelasi pada derajat bebas (db) = n-2. Diketahui 

jumlah responden yang dilibatkan dalam uji validitas adalah 48 

siswa, sehingga pada db = 48 – 2 = 46. Dengan db sebesar 46, pada 

tabel nilai product moment tidak ada maka yang mendekati db = 50. 

Diperoleh “r” tabel pada taraf signifikasi 5% sebesar 0,273. Jadi 

kalau korelasi antara butir skor total kurang dari 0,273 maka butir 

dalam instrument tersebut dinyatakan tidak valid atau drop.  

                                                           
71 Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2014), 77. 



 

 

 

Hasil perhitungan validitas butir soal instrumen penelitian 

variabel kasih sayang orang tua dan kesulitan belajar siswa dalam 

penelitian ini secara terperinci dapat dilihat pada tabel 3.2 dan 

lampiran 4. Dari hasil perhitungan validitas item instrument di atas 

dapat disimpulkan dalam tabel rekapitulasi tabel 3.4 dan tabel 3.5. 

Tabel 3.3 

Instumen Pengumpulan Data 

 

Judul 

penelitian 
Variabel Indikator 

No butir sebelum 

uji validitas 

No butir 

setelah uji 

validitas 
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Kasih Sayang 

Orang Tua 

(variabel 

Independen) 

1. Memperhatikan dan merawat 

kesehatan anak 

2. Bersikap lemah lembut 

kepada anak 

3. Membangun komunikasi 

produktif dengan anak 

4. Memenuhi kebutuhan belajar 

anak 

5. Memberikan bimbingan dan 

arahan kepada anak 

1, 2, 12, 13, 21, 

24 

3, 4, 8, 20, 22, 29 

 

5, 6, 7, 11, 23, 25 

 

9, 10, 14, 15, 27, 

30 

16, 17, 18, 19, 26, 

28 

 

1, 2, 3 

 

4, 5, 6 

 

7, 8, 9 

 

10, 11, 12 

 

13, 14, 15 

    

Kesulitan Belajar 

Siswa (variabel 

Dependen) 

1. Prestasi yang rendah 

2. Hasil yang dicapai tidak 

seimbang dengan usaha yang 

dilakukan 

3. Lambat dalam melakukan 

tugas-tugas belajar 

4. Sikap yang kurang wajar 

seperti: acuh tak acuh, 

berpura-pura, dusta dan lain 

sebagainya 

5. Tingkah laku yang berlainan. 

Misalnya mudah tersinggung, 

murung, pemarah, bingung, 

cemberut, selalu sedih, kurang 

gembera 

1, 2, 3, 22, 23, 26 

 

4, 5, 6, 7, 24, 27 

 

9, 10, 11, 12, 21, 

25 

 

13, 14, 15, 16, 28, 

30 

 

 

8, 17, 18, 19, 20, 

29 

1, 2, 3 

 

4, 5, 6 

 

7, 8, 9 

 

 

10, 11, 12 

 

 

 

13, 14, 15 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Butir soal Instrumen Penelitian Kasih 

Sayang Orang Tua 

 
No 

Item 
r hitung r tabel Keterangan 

1 0,2250191 0,273 Drop  

2 0,4028117 0,273 Valid 

3 0,2088684 0,273 Drop 

4 0,4397221 0,273 Valid 

5 0,3687795 0,273 Valid 

6 0,3359744 0,273 Valid  

7 0,3868152 0,273 Valid 

8 0,306131 0,273 Valid 

9 0,3305544 0,273 Valid 

10 0,4730996 0,273 Valid 

11 0,507431 0,273 Valid  

12 0,1373907 0,273 Drop 

13 0,472025 0,273 Valid 

14 0,3946767 0,273 Valid 

15 0,5907998 0,273 Valid 

16 0,2793685 0,273 Valid  

17 0,5365421 0,273 Valid 

18 0,2687322 0,273 Drop 

19 0,6060757 0,273 Valid 

20 0,2661558 0,273 Drop 

21 0,2566216 0,273 Drop 

22 0,1351848 0,273 Drop 

23 0,0379964 0,273 Drop 

24 0,2695106 0,273 Drop 

25 0,0842788 0,273 Drop 

26 0,3168256 0,273 Valid  

27 0,3211613 0,273 Valid 

28 0,3057421 0,273 Valid 

29 0,448663 0,273 Valid 

30 0,4357821 0,273 Valid 

 

Tabel 3.5 

Rekapitulasi Uji Validitas Butir soal Instrumen Penelitian 

Kesulitan Belajar Siswa 

 
No 

Item 
r hitung r tabel Keterangan 

1 0,5741387 0,273 Valid 

2 0,1572624 0,273 Drop  

3 0,530797 0,273 Valid 

4 0,6010911 0,273 Valid 

5 0,4924441 0,273 Valid 

6 0,2169245 0,273 Drop  

7 0,3844484 0,273 Valid 

8 0,5484548 0,273 Valid 



 

 

 

No 

Item 
r hitung r tabel Keterangan 

9 0,3456509 0,273 Valid 

10 0,529998 0,273 Valid 

11 03640981 0,273 Valid  

12 0,5675096 0,273 Valid 

13 0,5844948 0,273 Valid  

14 0,5789978 0,273 Valid 

15 0,5188848 0,273 Valid 

16 0,2985391 0,273 Valid 

17 0,5739159 0,273 Valid 

18 0,5855079 0,273 Valid 

19 0,4375702 0,273 Valid  

20 0,616391 0,273 Valid 

21 0,2204332 0,273 Valid 

22 0,6233315 0,273 Drop  

23 0,5166345 0,273 Valid 

24 0,5166345 0,273 Valid 

25 0,3988918 0,273 Valid  

26 0,3904517 0,273 Valid  

27 0,3885592 0,273 Valid 

28 0,3147979 0,273 Valid 

29 0,250748 0,273 Drop  

30 0,3905038 0,273 Valid 

 

Untuk keperluan uji validitas dan reabilitas instrumen 

penelitian ini, peneliti mengambil sampel sebanyak 48 responden. 

Dari hasil perhitungan validitas item instrumen terhadap 60 butir 

soal variabel kasih sayang orang tua dan kesulitan belajar siswa 

ternyata terdapat 20 butir soal variabel kasih sayang orang tua dan 26 

butir soal variabel kesulitan belajar siswa yang dinyatakan valid 

yaitu item nomor 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 26, 

27, 28, 29, 30 untuk kasih sayang orang tua dan 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 

untuk variabel kesulitan belajar siswa. Pada variabel kasih sayang 

orang tua, nomer item 24 dinyatakan drop dengan nilai r hitung 

sebesar 0,26. Akan tetapi guna melengkapi jumlah item pernyataan 



 

 

 

pada indikator memperhatikan dan merawat kesehatan anak, nomer 

item 24 peneliti perbaiki/modifikasi susunan kalimatnya. Adapun 

untuk mengetahui skor jawaban kuesioner untuk uji validitas 

variabel kasih sayang orang tua dan kesulitan belajar 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.72 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.73 Adapun teknik yang digunakan untuk menganalisis 

reliabilitas instrumen ini adalah teknik Belah Dua (split halt) yang 

dianalisis dengan rumus Spearman Brown di bawah ini74: 

 �   =  
.�+�  

Keterangan: 

 �   = Reliabilitas instrumen 

                                                           
72 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 154. 
73 Sugiono, Metode Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2013), 185. 
74 Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2014), 99-100. 



 

 

 

 �  = Nilai korelasi (Korelasi product moment antara belahan ke 

1 & ke 2) 

Dari hasil perhitungan reliabilitas, dapat diketahui nilai 

reliabilitas instrumen variabel kasih sayang orang tua sebesar 0,802 

kesulitan belajar siswa sebesar 0,912 kemudian dikonsultasikan 

dengan “r” tabel pada taraf signifikasi 5% adalah sebesar 0,273. 

Karena “r” hitung kasih sayang > dari “r” tabel, yaitu 0,802 > 0,273 

dan “r” hitung kesulitan belajar > dari “r” tabel, yaitu 0,912 > 0,273 

maka instrumen tersebut reliabel dan dapat digunakan untuk 

penelitian. Untuk perhitungan uji reliabilitas dapat dilihat pada 

lampiran 5. 

 

6. Teknik Analisis Hasil Penelitian 

Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah kesatu 

dan kedua yang digunakan adalah dengan analisis deskriptif statistik 

dengan cara mengidentifikasi nilai mean, modus, standart deviasi, nilai 

maksimal, nilai minimal. Berdasarkan nilai mean dan standart deviasi 

kemudian dilakukan pengkatagorian pengelompokan data. Rumus yang 

digunakan adalah: 

Untuk variabel X menggunakan rumus: 

Rumus mean   : Mx = �  

Rumus Standart Deviasi       : SDx = √∑ ′²� − ∑ ′� ² 



 

 

 

Rumus Median : Me = ℓ + 
−�  

Mencari modus variabel X 

Modus adalah suatu nilai yang mempunyai frekuensi paling banyak. 

Mencari nilai max dan min variabel X. 

Untuk variabel Y menggunakan rumus: 

Rumus mean                                 : My = �  

Rumus Standart Deviasi               : SDy = √∑ ′²� − ∑ ′� ² 

Rumus Median                 : Me = ℓ + 
−�  

Mencari modus variabel Y 

Modus adalah suatu nilai yang mempunyai frekuensi paling banyak. 

Mencari nilai max dan min variabel Y. 

Keterangan: 

Mx  = Mean untuk variabel X 

My  = Mean untuk variabel Y 

fx’ dan fy’ = Jumlah dari hasil perkalian frekuensi dengan deviasi 

N  = Number of class 

SD  = Standart Deviasi 

Me  = Median 

ℓ  = Lower limit 

fkb = Frekuensi kumulatif bawah yang terletak dibawah nilai 

yang mengandung median 



 

 

 

n  = Jumlah data 

f  = Frekuensi 

 

Setelah menghitung mean, median, modus, nilai max, nilai min 

dan standar deviasi ditemukan hasilnya, kemudian untuk mengetahui 

tingkat kasih sayang orang tua dan kesulitan belajar siswa rumus yang 

digunakan adalah seperti dalam tabel 3.5.75 

 

Tabel 3.5 

Pengelompokan Variabel 

 
Rumus Keterangan 

Mx + 1.SDx Tinggi 

Mx – 1.SDx Rendah 

Mx +1.SDx sampai Mx – 1.SDx Sedang 

 

Setelah dibuat pengkategorian, dicari frekuensinya dan hasilnya 

dipresentasikan dengan rumus dibawah ini. 

Rumus:76 P = � x 100% 

Keterangan: 

P = prosentase 

f = Frekuensi 

N = Number Of Class 

 

                                                           
75 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2012). 175. 
76 Ibid., 43. 



 

 

 

Untuk menjawab rumusan masalah ketiga, karena jenis data 

penelitian adalah data interval atau ratio dan variabel yang peneliti 

korelasikan berbentuk gejala, maka digunakan analisis korelasional 

product moment yang secara operasional analisis data tersebut dilakukan 

melalui tahap:77 

1. Menyusun Hipotesis Ho dan Ha 

Hipotesis Nol (Ho) : tidak ada korelasi negatif antara kasih sayang 

orang tua dengan kesulitan belajar siswa di MI Terpadu Bina Putra 

Cendekia Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016. 

Hipotesis Alternatif (Ha) : ada korelasi negatif antara kasih sayang 

orang tua dengan kesulitan belajar siswa di MI Terpadu Bina Putra 

Cendekia Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016. 

2. Menyiapkan tabel 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 nilai variabel Y 

8. Mengitung koefisien korelasi �  

Rumus: �  = 
�∑ − ∑ ∑√ �∑ − ∑ �∑ − ∑  

9. Untuk interprestasinya mencari derajat ebas (db/df) dengan rumus: 

Db = N – nr 

                                                           
77 Retno Widyaningrum, Statistika  (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2014), 105-107. 



 

 

 

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

Tabel “r” product moment dapat dilihat pada tabel 3.6. 

Tabel 3.6 

Interprestasi � 78 

 
Nilai “r” Interprestasi 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2013),184. 



 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis MI Terpadu Bina Putra Cendikia Ponorogo 

MI Terpadu Bina Putra Cendikia sangat strategis di wilayah Kota, 

dengan alamat di Jl.  Merapi No. 11 A Kelurahan Nologaten Kecamatan 

Ponorogo Kabupaten Ponorogo, Kode pos 63411. 

Adapun batasan wilayah MI Terpadu Bina Putra Cendikia 

Ponorogo yaitu: 

a. Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Semeru 

b. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Tribusono 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan SDIT Qurrota A’yun dan PP. 

YPKH KH. Syamsuddin Durisawo 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Soekarno Hatta Njarakan 

2. Sejarah Singkat Berdirinya MI Terpadu Bina Putra Cendikia Ponorogo 

Berangkat dari sebuah niat dan keinginan yang kuat untuk 

memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas, terpadu dan 

terjangkau oleh semua kalangan, khususnya bagi masyarakat yang 

kurang mampu. Di samping itu juga, dengan mengamati pergaulan anak, 

tingkah laku, sikap, dan moral anak yang semakin menurun dari nilai-

nilai etika kemanusian dan nilai-nilai ajaran Islam, maka Yayasan Ibnu 

Rusdi yang dibina oleh Drs. H. Ichwan Sam, Hj. Sugindarwati, Hj. Ninik 



 

 

 

Roestinawati, SH, MH pada tahun 2007 mendirikan sebuah lembaga 

pendidikan yang diberi nama Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Bina Putra 

Cendikia (MIT. BPC). 

MI Terpadu Bina Putra Cendikia pada tahun 2007 tepatnya 

tanggal 31 Mei 2007 (14 Jumadil Ula 1428 H) diresmikan oleh Dirjen 

Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Prof. Dr. H. Yahya Umar dan 

dihadiri oleh para pejabat Departemen Agama Pusat, Pejabat Provinsi, 

Pejabat Kabupaten Ponorogo serta Wakil Bupati Ponorogo beserta para 

tokoh masyarakat Ponorogo. 

MI Terpadu Bina Putra Cendekia Ponorogo berada di bawah 

naungan Yayasan Ibnu Rusdi Ponorogo, diasuh oleh tenaga-tenaga 

profesional dengan penuh kasih sayang, memperoleh pendidikan terpadu 

yang mendorong peningkatan kecerdasan, pembentukan sikap dan budi 

pekerti luhur, serta pengembangan potensi individu yang mandiri 

didukung pembiasaan-pembiasaan rutin siswa di Madrasah dengan 

bimbingan dan pengarahan langsung oleh Guru dengan sangat ekstra. 

Para Guru/Pendidik di MI Terpadu Bina Putra Cendekia adalah tenaga-

tenaga yang kompeten di bidangnya, serta berdedikasi tinggi dalam 

mengasuh anak-anak didiknya sehingga mampu mengantarkan anak 

didiknya menjadi lebih baik. 

Pada tahun 2014 MI Terpadu Bina Putra Cendikia Ponorogo 

mendapat Sertifikat Akreditasi “A” oleh Badan Akreditasi Nasional 

Sekolah/Madrasah (BAN/SM) berdasarkan SK Penetapan hasil 



 

 

 

Akreditasi BAP-S/M Nomor 250/BAP-SM/SK/X/2014 tertanggal 28 

Oktober 2014. 

3. Visi MI Terpadu Bina Putra Cendekia 

Membangun masyarakat madani yang memahami arti pendidikan 

dan bertanggung jawab atas peningkatan kualitas putra-putrinya agar 

dapat tumbuh dan berkembang potensi akal-budinya. 

Indikator-indikatornya sebagai berikut: 

a. Tenaga Pendidik dan kependidikan berkualitas berwawasan Islami  

b. Output lulusan berkualitas berwawasan Islami 

c. Terciptanya lingkungan Madrasah bernuansa Islami. 

d. Tersedianya sarana prasarana pendidikan yang memadai 

e. Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan setiap elemen dari 

waktu ke waktu. 

f. Menyadarkan Orang Tua/Wali akan pentingnya pendidikan putra-

putrinya 

4. Misi MI Terpadu Bina Putra Cendekia 

Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, yang senantiasa 

berorientasi pada kerakyatan, kemandirian dan kebersamaan serta 

mengutamakan kualitas lulusannya. 

5. Tujuan Madrasah Ibtidaiyah Bina Putra Cendikia 

Tujuan Madrasah Ibtidaiyah Bina Putra Cendikia, sebagai berikut: 

a. Perolehan Nilai Ujian Nasional rata-rata naik memenuhi standar 

kelulusan 



 

 

 

b. Memiliki kegiatan ekstra kurikuler yang maju dan berprestasi 

disegala bidang 

c. Terwujudnya disiplin yang tinggi dari seluruh warga Madrasah. 

d. Terwujudanya suasana pergaulan sehari-hari yang berlandaskan 

keimanan dan ketaqwaan. 

e. Terwujudnya manajemen Madrasah yang transparan dan partisipatif, 

melibatkan seluruh warga Madrasah dan kelompok kepentingan 

yang terkait. 

f. Terwujudnya lingkungan Madrasah yang bersih, indah, nyaman, dan 

asri. 

6. Struktur Organisasi 

MI Terpadu Bina Putra Cendikia Ponorogo merupakan lembaga 

formal untuk itu, struktur organisasi sangan penting keberadaanya guna 

mempertegas tanggung jawab masing masing personil sehingga progam 

kerja yang disusun untuk mencapai tujuan yang dirumuskan dapat 

terlaksana dengan baik. Adapun struktur organisasi di MI Terpadu Bina 

Putra Cendikia Ponorogo dapat dilihat pada lampiran 6. 

7. Sarana Prasarana MI Terpadu Bina Putra Cendikia Ponorogo 

Sampai dengan saat ini 12 ruang kelas bersatatus milik sendiri, dan 

5 ruang kelas berstatus pinjam dengan MTs Terpadu Bina Putra Cendikia 

Ponorogo. Adapun data sarana prasarana MI Terpadu Bina Putra 

Cendikia Ponorogo dapat dilihat pada lampiran 7. 

 



 

 

 

8. Keadaan Guru Dan Siswa MI Terpadu Bina Putra Cendikia Ponorogo 

a. Guru 

Guru atau pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab 

memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam 

perkembangan jasmani dan rohanianya agar mencapai 

kedewasaannya, mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk 

sosial dan sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri. 

Berdasarkan tinjauan peneliti di lapangan jumlah pendidik atau guru 

dapat dilihat pada lampiran 8. 

b. Siswa  

Siswa di MI Terpadu Bina Putra Cendikia Ponorogo berasal dari 

bermacam-macam latar belakang keluarga yang berbeda. Akan tetapi 

saat mereka sudah berada di sekolah perbedaan-perbedaan itu tidak 

lagi terlihat, mereka belajar dan bermain bersama. Dibawah adalah 

jumlah data siswa 3 tahun terakhir MI Terpadu Bina Putra Cendikia 

Ponorogo: 

Tabel 4.1 

Jumlah Data Siswa Tahun Pelajaran 2013/2014 
 

KELAS 
JENIS KELAMIN JUMLAH 

SISWA 

JUMLAH 

ROMBEL L P 

I 40 32 72 4 

II 36 34 70 3 

III 28 27 55 3 

IV 17 19 36 2 

V 20 27 47 2 

VI 20 23 43 2 

Jumlah Total 161 162 323 17 

 

 



 

 

 

Tabel 4.2 

Jumlah Data Siswa Tahun Pelajaran 2014/2015 

KELAS 
JENIS KELAMIN JUMLAH 

SISWA 

JUMLAH 

ROMBEL L P 

I 63 25 88 4 

II 40 32 72 3 

III 36 34 70 3 

IV 28 27 55 2 

V 17 19 36 2 

VI 20 27 47 2 

Jumlah Total 204 164 368 16 

 

Tabel 4.3 

Jumlah Data Siswa Tahun Pelajaran 2015/2016 

KELAS 
JENIS KELAMIN JUMLAH 

SISWA 

JUMLAH 

ROMBEL L P 

I 51 53 104 4 

II 62 27 89 4 

III 40 31 71 3 

IV 36 34 70 3 

V 29 28 57 2 

VI 17 18 35 1 

Jumlah Total 235 191 426 17 

 

 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data Tentang Kasih Sayang Orang Tua Kelas IV dan V di 

MI Terpadu Bina Putra Cendekia. 

Untuk mendapatkan data mengenai kasih sayang orang tua 

peneliti menggunakan kuesioner. Kuesioner tersebut dijawab oleh 

responden yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang 

dijadikan objek adalah siswa kelas IV dan V MI Terpadu Bina Putra 

Cendekia dengan jumlah 126 siswa. Sampel diambil secara random. 

Adapun komponen yang diukur mengenai kasih sayang orang tua 

dan kesulitan belajar siswa dapat dilihat dalam kisi-kisi tabel 4.5. 



 

 

 

Dari indikator tersebut dapat dijadikan item pernyataan dengan 

ketentuan pada tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 

Skor Jawaban Pernyataan 

 

 

 

 

 

Tabel 4.5 

Kisi-kisi Kasih Sayang Orang Tua dan Kesulitan Belajar Siswa 

B

e

r

d

a

s

a

r

k

a 

 

 

 

Alternatif Jawaban Skor (positif) Skor (negatif) 

Selalu 4 1 

Sering  3 2 

Kadang-kadang 2 3 

Tidak pernah 1 4 

Variabel Indikator Nomer Item 

Kasih 

Sayang 

Orang Tua 

(Variabel 

X/Variabel 

Independen 

6. Memperhatikan dan merawat kesehatan 

anak 

7. Bersikap lemah lembut kepada anak 

8. Membangun komunikasi produktif dengan 

anak 

9. Memenuhi kebutuhan belajar anak 

10. Memberikan bimbingan dan arahan kepada 

anak 

1, 2, 3 

 

4, 5, 6 

7, 8, 9 

 

10, 11, 12 

13, 14, 15 

Kesulitan 

Belajar  

(Variabel 

Y/Variabel 

Dependen 

6. Prestasi yang rendah 

7. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan 

usaha yang dilakukan 

8. Lambat dalam melakukan tugas-tugas 

belajar 

9. Sikap yang kurang wajar seperti: acuh tak 

acuh, berpura-pura, dusta dan lain 

sebagainya 

10. Tingkah laku yang berlainan. Misalnya 

mudah tersinggung, murung, pemarah, 

bingung, cemberut, selalu sedih, kurang 

gembira 

1, 2, 3 

4, 5, 6 

 

7, 8, 9 

 

 

10, 11, 12 

 

 

13, 14, 15 



 

 

 

Berdasarkan komponen variabel kasih sayang orang tua pada 

tabel 4.3 diperoleh skor rata-rata dari setiap indikator. Hal ini dapat 

dilihat pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6 

Skor Per Indikator Kasih Sayang Orang Tua 

No Indikator Skor Maximal 
Skor Rata-rata 

Siswa 

1 
Memperhatikan dan merawat 

kesehatan anak 
12 10,02 

2 
Bersikap lemah lembut kepada 

anak 
12 8,76 

3 
Membangun komunikasi 

produktif dengan anak 
12 9,04 

4 
Memenuhi kebutuhan belajar 

anak 
12 9,16 

5 
Memberikan bimbingan dan 

arahan kepada anak 
12 9,53 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai maksimal setiap 

indikator sebesar 12 dengan jumlah skor 1.068. Pada penelitian ini 

sampel yang digunakan 89 siswa, maka dapat diperoleh skor rata-rata 

siswa dengan cara membagikan jumlah skor dengan banyaknya siswa. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata siswa yang tertinggi sebesar 

10,02 pada indikator nomer 1 yakni, memperhatikan dan merawat 

kesehatan anak dan skor terendah sebesar 8,76 pada indikator nomer 2 

yakni, bersikap lemah lembut kepada anak. 

Hasil perolehan nilai sekaligus frekuensi dari Kasih Sayang 

Orang Tua MI Terpadu Bina Putra Cendekia tahun pelajaran 2015/2016 

dapat dilihat pada tabel 4.7. 

 



 

 

 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Kasih Sayang Orang Tua MI Terpadu Bina 

Putra Cendekia 

 
No Skor Kasih Sayang Orang Tua Frekuensi 

1 55 1 

2 54 4 

3 52 5 

4 51 7 

5 50 11 

6 49 7 

7 48 8 

8 47 6 

9 46 5 

10 45 6 

11 44 5 

12 43 10 

13 42 1 

14 41 4 

15 40 1 

16 39 1 

17 38 4 

18 37 1 

19 35 1 

20 34 1 

 Jumlah 89 

 

Adapun skor jawaban kuesioner tentang kasih sayang orang tua 

siswa kelas IV dan V MI Terpadu Bina Putra Cendekia tahun pelajaran 

2015/2016 dapat dilihat pada lampiran 9. Dari hasil kuesioner kasih 

sayang orang tua tersebut diperoleh deskripsi data statistik seperti tampak 

pada tabel 4.8. 

Tabel 4.8 

Statistik Deskriptif Kasih Sayang Orang Tua MI Terpadu Bina 

Putra Cendekia 

 

Ukuran Hasil 

N 89 

Mean 46,51685393 

Median 47,25 

Modus 50 

Standar Deviasi 4,429503636 

Maximal 55 

Minimal 34 



 

 

 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah data ada 89 siswa laki-

laki dan perempuan. Sampel diambil secara random dari sejumlah total 

126 siswa kelas IV dan V MI Terpadu Bina Putra Cendekia tahun 

pelajaran 2015/2016. Dari hasil olah data dengan manual diperoleh data 

kasih sayang orang tua dengan mean sebesar 46,51685393, median 

47,25, modus 50 (Modus adalah suatu nilai yang mempunyai frekuensi 

paling banyak79), standar deviasi 4,429503636, nilai minimum 34, dan 

maksimum  55. Untuk perhitungannya bisa dilihat pada lampiran 11. 

 

2. Deskripsi Data Tentang Kesulitan Belajar Siswa Kelas IV dan V di 

MI Terpadu Bina Putra Cendekia 

Pada komponen variabel kesulitan belajar siswa pada tabel 4.5 

diperoleh skor rata-rata dari setiap indikator. Hal ini dapat dilihat pada 

tabel 4.9. 

Tabel 4.9 

Skor Per Indikator Kesulitan Belajar siswa 

No Indikator 
Skor 

Maximal 

Skor Rata-

rata Siswa 

1 
Prestasi yang rendah 

 
12 6,01 

2 
Hasil yang dicapai tidak seimbang 

dengan usaha yang dilakukan 
12 5,84 

3 
Lambat dalam melakukantugas-tugas 

belajar 
12 6,25 

4 

Sikap yang kurang wajar seperti: acuh 

tak acuh, berpura-pura, dusta dan lain 

sebagainya 

12 6,02 

5 

Tingkah laku yang berlainan. Misalnya 

mudah tersinggung, murung, pemarah, 

bingung, cemberut, selalu sedih, 

kurang gembira 

12 6 

 

                                                           
79 Retno Widyaningrum, Statistik (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2014), 63. 



 

 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai maksimal setiap 

indikator sebesar 12 dengan jumlah skor 1.068. Pada penelitian ini 

sampel yang digunakan 89 siswa, maka dapat diperoleh skor rata-rata 

siswa dengan cara membagikan jumlah skor dengan banyaknya siswa. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata siswa yang tertinggi sebesar 

6,25 pada indikator nomer 3 yakni, lambat dalam melakukan tugas-tugas 

belajar dan skor terendah sebesar 6 pada indikator nomer 5 yakni, 

tingkah laku yang berlainan, misalnya tersinggung, murung, pemarah, 

bingung, cmberut, selalu sedih, kurang gembira. 

Berdasarkan hasil perolehan nilai kuesioner tentang Kesulitan 

Belajar siswa MI Terpadu Bina Putra Cendekia tahun pelajaran 

2015/2016 dapat dilihat pada tabel 4.10.  

Tabel 4.10 

Distribusi Frekuensi Kesulitan Belajar Siswa MI Terpadu Bina 

Putra Cendekia 

No  Skor Kesulitan Belajar Siswa Frekuensi 

1 50 1 

2 47 1 

3 42 1 

4 40 4 

5 39 3 

6 38 1 

7 37 1 

8 36 3 

9 35 4 

10 34 3 

11 33 6 

12 32 7 

13 31 4 

14 30 9 

15 29 7 



 

 

 

No  Skor Kesulitan Belajar Siswa Frekuensi 

16 28 4 

17 27 6 

18 26 4 

19 25 4 

20 24 3 

21 23 4 

22 22 3 

23 21 2 

24 19 1 

25 18 1 

26 17 2 

 
Jumlah 89 

 

Adapun skor jawaban kuesioner tentang kesulitan belajar siswa 

kelas IV dan V MI Terpadu Bina Putra Cendekia tahun pelajaran 

2015/2016 dapat dilihat pada lampiran 10. Dari hasil kuesioner kesulitan 

belajar siswa diperoleh deskripsi data statistik seperti tampak pada tabel 

4.11. 

Tabel 4.11 

Deskriptif Statistik Data Kesulitan Belajar Siswa 

Ukuran  Hasil  

N 89 

Mean 30,12359551 

Median 29,88889 

Modus 30 

Standar Deviasi 5,74745186 

Maximal 50 

Minimal 17 

 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah data ada 89 siswa laki-

laki dan perempuan. Sampel diambil secara random dari sejumlah total 

126 siswa kelas IV dan V MI Terpadu Bina Putra Cendekia tahun 

pelajaran 2015/2016. Dari hasil olah data dengan manual diperoleh data 



 

 

 

kesulitan belajar siswa dengan mean sebesar 30,12359551, median 

29,88889, modus 30 (Modus adalah suatu nilai yang mempunyai 

frekuensi paling banyak.80), standar deviasi 5,74745186, nilai minimum 

17, dan maksimum 50. Untuk perhitungannya bisa dilihat pada lampiran 

12.  

 

C. Analisis Data 

1. Analisis Data tentang Kasih Sayang Orang Tua Siswa MI Terpadu 

Bina Putra Cendikia 

Data yang diperoleh dari hasil sebaran kuesioner kemudian 

ditafsirkan atau dinilai hasilnya dengan menggunakan kriteria. Kriteria 

yang digunakan didasarkan pada skala yang digunakan dalam kuesioner, 

dalam hal ini  menggunakan skala Likert dengan 4 pilihan jawaban 

(selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah). Berikut skor 4 kategori 

yaitu: Untuk skor pernyataan positif: jawaban SL mendapat skor 4, 

Jawaban SR mendapat skor 3, jawaban KD mendapat skor 2, jawaban TP 

mendapat skor 1. Untuk skor pernyataaan negatif: jawaban SL mendapat 

skor 1, jawaban SR mendapat skor 2, jawaban KD mendapat skor 3, 

jawaban TP mendapat skor 4. 

Setelah jawaban kuesioner diperoleh dan diberi skor, kemudian 

dicari skor keseluruhannya, sehingga tiap-tiap responden memiliki skor. 

Selanjutnya dicari rerata skor keseluruhan responden (mean) dan 

simpangan bakunya (standar deviasi) kategori hasil pengukuran 
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menggunakan distribusi normal. Perhitungan mean dan standar deviasi 

bisa dilihat pada lampiran 11. Ketentuan kategorisasi seperti pada tabel 

4.12.81 

Tabel 4.12 

Kategorisasi Skor Kasih Sayang Orang Tua dan Kesulitan Belajar 

Siswa MI Terpadu Bina Putra Cendekia 

 

Rumus Keterangan 

Mx + 1.SDx Tinggi 

Mx – 1.SDx Rendah 

Mx +1.SDx sampai Mx – 1.SDx sedang 

 

Berdasarkan pedoman kriteria tersebut pada tabel 4.8 kemudian 

skor kasih sayang orang tua dapat dikelompokkan ke dalam kategori 

tinggi, rendah dan sedang. Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1.SD = 46,51685393 + 1. 4,429503636 

= 46,51685393 + 4,429503636 

= 50,94635757 = 51 (dibulatkan) 

Mx – 1.SD = 46,56179775 - 1. 4,429503636 

= 46,51685393 - 4,429503636 

= 37,65784666 = 38 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui skor lebih dari 51 

dikategorikan kasih sayang orang tua siswa MI Terpadu Bina Putra 

Cendekia tinggi sedangkan skor kurang dari 38 dikategorikan kasih 

sayang orang tua siswa MI Terpadu Bina Putra Cendekia rendah dan 

                                                           
81 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
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51-38 dikregorikan kasih sayang orang tua siswa MI Terpadu Bina 

Putra Cendekia sedang. Untuk mengetahui leih jelas kategori kasih 

sayang orang tua siswa MI Terpadu Bina Putra Cendekia dapat dilihat 

pada tabel 4.13. 

Tabel 4.13 

Kategori kasih sayang orang tua siswa MI Terpadu Bina Putra 

Cendekia 

No Nilai Frekuensi Prosentase  Kategori 

1  51 17 19,1% Tinggi 

2 51 – 38 65 73% Sedang 

3  38 7 7,9% Rendah 

Jumlah 89   

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

kasih sayang orang tua siswa kelas IV dan V MI Terpadu Bina Putra 

Cendekia dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 17 siswa 

dengan prosentase 19,1%, dalam kategori sedang dengan frekuensi 

sebanyak 65 siswa dengan prosentase 73%, dan dalam kategori rendah 

dengan frekuensi 7 siswa dengan prosentase 7,9%. Dengan demikian 

secara umum dapat dikatakan bahwa kasih sayang orang tua siswa kelas 

IV dan V MI Terpadu Bina Putra Cendekia mayoritas adalah sedang 

dinyatakan dengan 65 responden. 

2. Analisis Data tentang Kesulitan Belajar Siswa MI Terpadu Bina 

Putra Cendekia 

Dalam analisis kesulitan belajar siswa sama halnya dengan 

analisis pada kasih sayang orang tua. Kriteria yang digunakan didasarkan 

pada skala yang digunakan dalam kuesioner, yaitu  menggunakan skala 



 

 

 

Likert dengan 4 pilihan jawaban (selalu, sering, kadang-kadang, tidak 

pernah). Berikut skor 4 kategori yaitu: Untuk skor pernyataan positif: 

jawaban SL mendapat skor 4, Jawaban SR mendapat skor 3, jawaban KD 

mendapat skor 2, jawaban TP mendapat skor 1. Untuk skor pernyataaan 

negatif: jawaban SL mendapat skor 1, jawaban SR mendapat skor 2, 

jawaban KD mendapat skor 3, jawaban TP mendapat skor 4. 

Setelah jawaban kuesioner diperoleh dan diberi skor, kemudian 

dicari skor keseluruhannya, sehingga tiap-tiap responden memiliki skor. 

Selanjutnya dicari rerata skor keseluruhan responden (mean) dan 

simpangan bakunya (standar deviasi) kategori hasil pengukuran 

menggunakan distribusi normal. Perhitungan mean dan standar deviasi 

bisa dilihat pada lampiran 12. Ketentuan kategorisasi seperti pada tabel 

4.12.82 

Berdasarkan pedoman kriteria pada tabel 4.12, kemudian skor 

kesulitan belajar siswa dapat dikelompokkan ke dalam kategori tinggi, 

rendah dan sedang. Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1.SD = 30,12359551 + 1. 5,74745186 

= 30,12359551 + 5,74745186 

= 35,87104737 = 36 (dibulatkan) 

Mx – 1.SD = 30,12359551 - 1. 5,74745186 

= 30,12359551 - 5,74745186 

= 24,37614365 = 24 (dibulatkan) 
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Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 36 

dikategorikan kesulitan belajar siswa MI Terpadu Bina Putra Cendekia 

tinggi sedangkan skor kurang dari 24 dikategorikan kesulitan belajar 

siswa MI Terpadu Bina Putra Cendekia rendah dan 36-24 dikregorikan 

kasih sayang orang tua siswa MI Terpadu Bina Putra Cendekia sedang. 

Untuk mengetahui leih jelas tentang kesulitan belajar siswa MI Terpadu 

Bina Putra Cendekia dapat dilihat pada tabel 4.14. 

Tabel 4.14 

Kategori Kesulitan Belajar Siswa MI Terpadu Bina Putra 

Cendekia 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1  36 15 16,9% Tinggi 

2 36 – 24 58 65,2% Sedang 

3  24 16 17% Rendah 

Jumlah 89   

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

kesulitan belajar siswa kelas IV dan V MI Terpadu Bina Putra Cendekia 

dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 15 siswa dengan 

prosentase 16,9%, dalam kategoru sedang dengan frekuensi sebanyak 58 

siswa dengan prosentase 65,2%, dan dalam kategori rendah dengan 

frekuensi 16 siswa dengan prosentase 17%. Dengan demikian secara 

umum dapat dikatakan bahwa kesulitan belajar siswa kelas IV dan V MI 

Terpadu Bina Putra Cendekia mayoritas adalah sedang dinyatakan 

dengan 58 responden. 



 

 

 

3. Analisis Data tentang Korelasi antara Kasih Sayang Orang Tua 

dengan Kesulitan Belajar Siswa Kelas IV dan V MI Terpadu Bina 

Putra Cendekia Tahun pelajaran 2015/2016 

a. Prasyarat Analisis (Uji Normalitas) 

Sebelum melakukan analisis data tentang Korelasi antara 

Kasih Sayang Orang Tua dengan Kesulitan Belajar Siswa Kelas IV 

dan V MI Terpadu Bina Putra Cendekia Tahun pelajaran 2015/2016 

penulis melakukan uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. 

Bila data berdistribusi normal, maka dapat digunakan uji statistik 

parametrik. Sedangkan bila data tidak berdistribusi normal, maka 

digunakan uji statistik nonparametrik.83  

1) Uji Normalitas Data Kasih Sayang Orang Tua 

Pada uji normalitas variabel kasih sayang orang tua ini 

menggunakan uji statistik Kolmogorof-Smirnov. Uji ini menguji 

hipotesis nol yaitu data terdistribusi secara normal dan hipotesis 

alternatif yaitu data tidak terdistribusi secara normal. Dari hasil 

pengujian yang dilakukan dengan bantuan program excel pada 

komputer diperoleh hasil nilai K-S (Kolmogorof-Smirnof) untuk 

variabel kasih sayang orang tua sebesar dengan tingkat 

kesalahan 0,05 maka dengan jumlah n = 89 diperoleh � , 5,  

= 1,36/√�  = 1,36/√   = 0,144159711 = 0,144. Dari hitungan 
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yang disajikan dalam tabel dapat diketahui �₁  sebesar 

0,0964. Dengan melihat hitungan �₁  ˂ ��  (0,0964  

0,144), berarti hipotesis nol diterima atau data variabel kasih 

sayang orang tua terdistribusi secara normal. Dengan hasil ini 

maka data telah memenuhi syarat untuk dilakukan uji statistik 

parametris (uji signifikansi). Tabel uji normalias dapat dilihat 

pada lampiran 13. 

 

2) Uji Normalitas Data Kesulitan Belajar Siswa 

Sama halnya dengan uji normalitas pada kasih sayang 

orang tua, uji normalitas kesulitan belajar juga menggunakan uji 

statistik Kolmogorof-Smirnov. Uji ini menguji hipotesis nol 

yaitu data terdistribusi secara normal dan hipotesis alternatif 

yaitu data tidak terdistribusi secara normal. Dari hasil pengujian 

yang dilakukan dengan bantuan program excel pada komputer 

diperoleh hasil nilai K-S (Kolmogorof-Smirnof) untuk variabel 

kesulitan belajar siswa dengan tingkat kesalahan 0,05 maka 

dengan jumlah n = 89 diperoleh � , 5,  = 1,36/√�  = 

1,36/√   = 0,144159711 = 0,144. Dari hitungan yang disajikan 

dalam tabel dapat diketahui �₁  sebesar 0,0554. Dengan 

melihat hitungan �₁  ˂ ��  (0,0554  0,144), berarti 

hipotesis nol diterima atau data variabel kesulitan belajar siswa 

terdistribusi secara normal. Dengan hasil ini maka data telah 



 

 

 

memenuhi syarat untuk dilakukan uji statistik parametris (uji 

signifikansi). Tabel uji normalias dapat dilihat pada lampiran 14. 

 

b. Uji Hipotesis Penelitian (Korelasi antara Kasih Sayang Orang 

Tua dengan Kesulitan Belajar Siswa Kelas IV dan V MI 

Terpadu Bina Putra Cendekia Tahun pelajaran 2015/2016) 

Untuk menganalisis data tentang Korelasi antara Kasih 

Sayang Orang Tua dengan Kesulitan Belajar Siswa Kelas IV dan V 

MI Terpadu Bina Putra Cendekia, penulis menggunakan teknik 

penghitungan Product moment dengan rumus sebagai berikut : 

Rumus :84 �  = 
� ∑ − ∑ ∑√ �∑ − ∑ ² �∑ − ∑ ²  

Keterangan : �  = Angka Indeks Korelasi Product moment ∑ = Jumlah seluruh nilai X ∑ = Jumlah seluruh nilai Y ∑ = Jumlah hasil perkalian antara nilai X dan nilai Y 

Setelah nilai koefisien korelasi �  diketahui, untuk analisis 

interprestasinya yaitu: mencari db = N-nr. Diketahui bahwa 

responden berjumlah 89 orang, jadi 89 – 2 = 86. Dengan db sebesar 

86, pada tabel nilai “r” Product Moment tidak ada, maka yang 
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mendekati db = 90. Diperoleh “r” tabel pada taraf signifikasi 5% 

sebesar 0,205. 

Berdasarkan perhitungan “r” product moment pada taraf 

signifikasi 5% ditemukan �  = -0,049 dan �� = 0,205 maka �  < �� 

sehingga Ho diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian, hipotesis 

dalam penelitian ini yakni tidak terdapat korelasi negatif antara kasih 

sayang orang tua dengan kesulitan belajar siswa kelas IV dan V MI 

Terpadu Bina Putra Cendekia tahun pelajran 2015/2016. 

Hasil analisis data dengan statistik di atas ditemukan bahwa �  lebih kecil daripada �� artinya Ho diterima dan Ha ditolak yaitu 

tidak ada korelasi antara kasih sayang orang tua dengan kesulitan 

belajar siswa kelas IV dan V MI Terpadu Bina Putra Cendekia tahun 

pelajaran 2015/2016. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada hubungan antara kasih sayang orang tua dengan kesulitan 

belajar siswa kelas IV dan V MI Terpadu Bina Putra Cendekia tahun 

pelajaran 2015/2016. Untuk perhitungan Product moment dapat 

dilihat pada lampiran 15. 

 

D. Pembahasan dan Interprestasi 

1. Kasih Sayang Orang Tua kelas IV dan V MI Terpadu Bina Putra 

Cendekia tahun pelajaran 2015/2016. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut diketahui bahwa yang 

menyatakan kasih sayang orang tua siswa kelas IV dan V MI Terpadu 

Bina Putra Cendekia dalam kategori tinggi dengan skor lebih dari 51 ada 



 

 

 

17 siswa dalam kategori sedang dengan skor 51-38 ada 65 siswa 

sedangkan dalam kategori rendah dengan skor kurang dari 38 ada 7 

siswa.  

Selanjutnya hasil dari data deskripsi disertai dengan analisis per 

indikator pada variabel kasih sayang orang tua, diperoleh skor rata-rata 

tertinggi sebesar 10,02 pada indikator memperhatikan dan merawat 

kesehatan anak. Indikator tersebut mencapai 83,5% dari skor maksimal, 

sedangkan skor rata-rata terendah sebesar 8,76 pada indikator bersikap 

lemah lembut kepada anak. Untuk indikator terendah mencapai 73% dari 

skor maksimal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa apabila guru atau orang 

tua ingin meningkatkan kasih sayangnya kepada siswa/anak, maka yang 

perlu lebih difokuskan atau diperhatikan yakni, pada indikator bersikap 

lemah lembut kepada anak. Selanjutnya untuk indikator-indikator yang 

lain juga perlu diperhatikan agar mencapai hasil maksimal. 

 

2. Kesulitan Belajar Siswa kelas IV dan V MI Terpadu Bina Putra Cendekia 

tahun pelajaran 2015/2016. 

Dari hasil analisis tingkat kesulitan belajar siswa diperoleh skor 

lebih dari 36 dalam kategori tinggi ada 15 siswa, skor 36-24 dalam 

kategori sedang ada 58 siswa, dan skor kurang dari 24 dalam kategori 

rendah ada 16 siswa. 

Selanjutnya berdasarkan data deskripsi disertai dengan analisis 

per indikator pada variabel kasih sayang orang tua, diperoleh skor rata-

rata tertinggi sebesar 6,25 pada indikator lambat dalam melakukan tugas-



 

 

 

tugas belajar. Indikator tersebut mencapai 52,08% dari skor maksimal, 

sedangkan skor rata-rata terendah sebesar 5,84 pada indikator hasil yang 

dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Untuk indikator 

terendah mencapai 48,67% dari skor maksimal. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa apabila guru atau orang tua ingin meminimalisir terjadinya 

kesulitan belajar, maka yang perlu lebih diperhatikan yakni, pada 

indikator lambat dalam melakukan tugas-tugas. Selanjutnya untuk 

indikator-indikator yang lain juga perlu diperhatikan agar mencapai hasil 

maksimal dan siswa tidak mengalami kesulitan-kesulitan belajar. 

 

3. Korelasi Kasih Sayang Orang Tua dengan Kesulitan Belajar Siswa kelas 

IV dan V MI Terpadu Bina Putra Cendekia tahun pelajaran 2015/2016. 

Berdasarkan hasil analisis mengenai korelasi kasih sayang orang 

tua dengan kesulitan belajar siswa kelas IV dan V MI Terpadu Bina Putra 

Cendekia tahun pelajaran 2015/2016 dapat diketahui bahwa mayoritas 

siswa memiliki tingkat kasih sayang dari orang tua pada kategori sedang 

dan untuk kesulitan belajar siswa, mayoritas berada pada kategori sedang 

juga. 

Dari analisis korelasi menggunakan product moment didapatkan 

hasil sebesar �  = -0,049 dan pada taraf signifikasi 5% adalah �� = 

0,205, artinya �  lebih kecil dari �� (�  < ��). Dengan demikian, 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yakni Ho yang berbunyi 

tidak ada korelasi antara kasih sayang orang tua dengan kesulitan belajar 

siswa kelas IV dan V MI Terpadu Bina Putra Cendekia tahun pelajaran 



 

 

 

2015/2016 diterima. Berarti dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi 

kasih sayang orang tua dengan kesulitan belajar siswa. 

Dan untuk dapat memberi interprestasi terhadap kuat lemahnya 

hubungan itu, maka digunakan pedoman seperti yang tertera pada tabel 

4.15 dibawah ini. 

Tabel 4.15 

Interprestasi �  

Nilai “r” Interprestasi 

0,00 – 0,20 Korelasi sangat lemah 

0,20 – 0,40 Korelasi 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 yang ditemukan sebesar -

0,049 termasuk pada kategori sangat lemah. Anas Sudijono 

mengungkapkan “ apabila nilai “r” sebesar 0,00 - 0,20 maka antara 

variabel X dan vaiabel Y memang terdapat korelasi, akan tetapi korelasi 

itu sangat lemah atau sangat rendah sehingga korelasi itu diabaikan 

(dianggap tidak ada korelasi antara variabel X dan Variabel Y”.85 Tanda 

minus pada angka indeks korelasi -0,049 ini berfungsi untuk 

menunjukkan arah korelasi jadi bukan sebagai tanda aljabar. Apabila 

angka indek korelasi bertanda plus (+) maka korelasi tersebut positif dan 

arah korelasi satu arah, sedangkan apabila angka indek korelasi bertanda 

minus (-) maka korelasi tersebut negatif dan arah korelasi berlawanan 
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arah.86 Dengan demikian tanda minus (-) pada angka indek korelasi -

0,049 menunjukkan bahwa makin tinggi kasih sayang orang tua diikuti 

dengan menurunnya kesulitan belajar siswa, begitu juga sebaliknya. 

Dilihat dari angka koefisien korelasi sebesar -0,049 dapat 

disimpulkan bahwa kasih sayang orang tua tidak ada hubungannya 

dengan kesulitan belajar siswa. Hal ini terjadi mungkin disebabkan 

adanya macam-macam faktor lain yang mempengaruhi kesulitan belajar 

pada siswa. Seperti yang dikatakan Purnawan Junaidi dalam bukunya 

Pengantar Analisis Data bahwa “Ada berbagai penyebab hasil yang tidak 

diharapkan salah satunya adanya variabel penekan. Kadang-kadang kita 

mendapati hubungan yang tidak tampak pada waktu melakukan analisis 2 

variabel, padahal menurut logika harusnya ada hubungan. Hubungan ini 

bisa menghilang karena adanya variabel yang bersifat penekan 

(supresor). Jika variabel penekan ini disertakan dalam analisis, maka 

hubungan tersebut akan nampak.”87 

Misalnya dalam penelitian ini diuji suatu hipotesis, yaitu semakin 

tinggi kasih sayang orang tua semakin rendah kesulitan belajar siswa. 

Akan tetapi, pada penelitian ini tidak terbukti bahwa kasih sayang orang 

tua mempengaruhi kesulitan belajar siswa. Hal ini menunjukkan, 

keraguan adanya faktor lain yang berperan dalam penelitian ini. Seperti 

yang kita ketahui, ada faktor internal dan eksternal yang menyebabkan 

kesulitan belajar pada siswa. Pada faktor internal ada faktor fisiologi 

                                                           
86 Sambas Ali dan Maman Abdurahman, Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur dalam 

Penelitian (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 106. 
87 Purnawan Junaidi, Pengantar Analisis Data  (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), 114. 



 

 

 

yakni, cacat tubuh ringan seperti kurang pendengaran, kurang pengliatan, 

gangguan psikomotor dan faktor psikologis seperti inteligensi, bakat, 

minat, motivasi dan kesehatan mental. Faktor eksternal meliputi, faktor 

keluarga yang didalamnya terdapat hubungan orang tua dan anak seperti 

kasih sayang orang tua, penuh pengertian, acuh tak acuh, sikap keras dan 

lain-lain; faktor ekonomi keluarga; faktor media massa dan lingkungan 

sosial; dan faktor sekolah. Contohnya saja, faktor dari luar diri siswa 

yakni faktor sekolah. Apabila tinggkat kasih sayang orang tua tinggi 

maka kesulitan belajar siswa rendah, akan tetapi jika tidak diikuti dengan 

guru yang berkualitas, metode mengajar yang menarik, alat/media yang 

memadai maka siswa akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam belajar.  

Sekolah adalah lembaga pendidikan formal tempat pengabdian 

dan rumah rehabilitas siswa. Di tempat inilah anak didik menimba ilmu 

pengetahuan dengan bantuan guru yang berhati mulia atau kurang mulia. 

Sebagai lembaga pendidikan yang setiap hari anak didik datangi tentu 

saja mempunyai dampak yang besar bagi anak didik. Ketenangan dan 

kenyamanan dalam belajar akan ditentukan sejauhmana kondisi dan 

sistem sosial di sekolah dalam menyediakan lingkungan sekolah yang 

kondusif dan kreatif. Sarana dan prasarana yang memadai dan mampu 

memberikan layanan yang memuaskan bagi anak didik yang berinteraksi 

dan hidup di dalamnya. Bila tidak, sekolah ikut terlibat menimbulkan 



 

 

 

kesulitan belajar bagi anak didik. Maka wajarlah bermunculan anak didik 

yang berkesulitan belajar.88 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa apabila kesulitan 

belajar siswa tidak dipengaruhi oleh kasih sayang orang tua maka dapat 

disebabkan oleh bermacam-macam faktor lain. Karena setiap siswa pada 

prinsipnya tentu berhak memperoleh peluang untuk mencapai kinerja 

akademik yang memuaskan. Namun kenyataan sehari-hari tampak jelas 

bahwa siswa itu memiliki perbedaan dalam hal kemampuan intelektual, 

kemampuan fisik, latar belakang keluarga, kebiasaan dan pendekatan 

belajar yang terkadang sangat mencolok antara seorang siswa dengan 

siswa lainnya.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
88 Rohmalina Wahab, Psikologi Belajar (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015), 195. 
89 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012), 183. 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian deskripsi data serta analisis data dalam penelitian ini 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat kasih sayang siswa kelas IV dan V MI Terpadu Bina Putra 

Cendekia tahun pelajaran 2015/2016 mayoritas berada pada kategori 

sedang. Hal ini diketahui dari hasil penelitian yang menunjukkan: 

sebanyak 65 siswa mempunyai tingkat kasih sayang sedang, sebanyak 

17 siswa mempunyai tingkat kasih sayang tinggi, dan sebanyak 7 

siswa mempunyai tingkat kasih sayang rendah. 

2. Tingkat kesulitan belajar siswa siswa kelas IV dan V MI Terpadu Bina 

Putra Cendekia tahun pelajaran 2015/2016 mayoritas berada pada 

kategori sedang. Hal ini diketahui dari hasil penelitian yang 

menunjukkan: sebanyak 58 siswa mempunyai tingkat kesulitan belajar 

sedang, sebanyak 15 siswa mempunyai tingkat kesulitan belajar tinggi, 

dan sebanyak 16 siswa mempunyai tingkat kesulitan belajar rendah. 

3. Tidak ada korelasi signifikan antara kasih sayang orang tua dengan 

kesulitan belajar siswa kelas IV dan V tahun pelajaran 2015/2016 

dengan koefisiensi korelasi sebesar -0,049. 

 

 

 



 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagi kepala Sekolah 

a. Bagi kepala sekolah diharapkan selalu memperhatikan kebutuhan 

siswa akan belajarnya, terutama sarana dan prasarana untuk 

keberhasilan sebuah pembelajaran. 

b. Menyusun program remedial teaching (pengajaran perbaikan) bagi 

siswa yang mengalami kesulitan belajar. 

2. Bagi Guru 

a. Bagi guru dalam sebuah pembelajaran hendaknya mampu 

mengolah atau memodifikasi sebuah pembelajaran agar siswa tidak 

cepat bosan. 

b. Para guru diharapkan dapat lebih memperhatikan prilaku belajar 

anak didiknya, agar bisa menemukan kesulitan-kesulitan belajar 

yang dihadapi siswa. 

c. Bapak/ibu guru diharapkan dapat menjalin hubungan baik dengan 

wali murid agar bisa mengetahui perkembangan anak dirumah 

maupun disekolah. Terlebih lagi untuk bapak/ibu guru wali kelas. 

3. Bagi Orang Tua 

Bagi orang tua hendaknya memberikan pola asuh yang terbaik 

buat anak-anak mereka. Tidak terlalu memanjakan anak, juga tidak 

acuh tak acuh kepada anak. Menjalin hubungan yang harmonis, 



 

 

 

membangun komunikasi yang baik kepada anak, agar orang tua tau apa 

yang diinginkan anak, selalu memantau perkembangan anak demi 

keberhasilan sebuah pembelajaran. 
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