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ABSTRAK
Wachidah, Iim Noer. 2018. Pengaruh Perhatian Orang Tua dan Gaya Mengajar
Guru terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V MI Ma’arif Singosaren Ponorogo
Tahun Pelajaran 2017/2018. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah
Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FATIK) Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
Kata Kunci: Perhatian Orang Tua, Gaya Mengajar, Hasil Belajar
Keberhasilan suatu proses pembelajaran dapat diketahui salah satunya adalah
dengan melihat hasil belajar siswa. Keberhasilan siswa dalam memperoleh hasil
belajar yang maksimal dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor internal seperti
minat siswa, kecerdasan, bakat, perhatian, kesehatan, cara belajar, gaya mengajar,
maupun faktor eksternal, seperti lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan sarana
pendukung. Di MI Ma’arif Singosaren terdapat beberapa siswa memiliki hasil belajar
yang masih di bawah kriteria ketuntasan minimal, yakni di bawah 70. Hal ini
kemudian menjadikan indikasi bahwa hasil belajar di MI Ma’arif Singosaren masih
belum maksimal.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: (1) pengaruh perhatian orang tua
terhadap hasil belajar siswa kelas V MI Ma’arif Singosaren Ponorogo, (2) pengaruh
gaya mengajar guru terhadap hasil belajar siswa kelas V MI Ma’arif Singosaren
Ponorogo, dan (3) pengaruh perhatian orang tua dan gaya mengajar guru terhadap
hasil belajar siswa kelas V MI Ma’arif Singosaren Ponorogo.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Rancangan penelitian yang
digunakan adalah penelitian non eksperimental. Dalam penelitian ini populasinya
adalah seluruh siswa kelas V MI Ma’arif Singosaren Ponorogo dengan jumlah 17
siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh. Instrumen
pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam
penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda.
Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa: (1) Ada pengaruh yang
signifikan antara perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa sebesar 54,4 % dan
sisanya 45,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. (2) Ada pengaruh yang
signifikan antara gaya mengajar guru terhadap hasil belajar siswa sebesar 32,2% dan
sisanya 67,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. (3) Ada pengaruh yang
signifikan antara perhatian orang tua dan gaya mengajar guru terhadap hasil belajar
siswa sebesar 67,4% dan sisanya 32,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak
diteliti.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga,
masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan
yang berlangsung di sekolah dan luar sekolah. Usaha sadar tersebut dapat
dilakukan dalam bentuk pembelajaran di mana ada pendidik yang melayani para
siswanya melakukan kegiatan belajar dan pendidik menilai atau mengukur tingkat
keberhasilan belajar siswa tersebut dengan prosedur yang ditentukan.1
Berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan tergantung pada
proses belajar yang dialami siswa, baik ketika berada di sekolah maupun di
lingkungan rumah atau keluarganya sendiri. Belajar dapat dimaknai sebagai
proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah
laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam
interaksi dengan lingkungannya.2 Belajar dapat dikatakan berhasil apabila siswa
telah sanggup mentransferkan dan menerapkanya ke dalam bidang praktik seharihari.3
Kegiatan belajar akan tercipta dari proses pembelajaran. Menurut
Rombepajung sebagaimana dikutip oleh Muhammad Tobroni, juga berpendapat
1

Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran (Bandung: Alfabeta,2014), 1.
Indah Komsiyah, Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 1.
3
Ibid, 13.
2

bahwa pembelajaran adalah pemerolehan suatu mata pelajaran atau pemerolehan
suatu keterampilan melalui pelajaran, pengalaman, atau pengajaran. 4 Menurut
Djemari Mardapi sebagaimana dikutip oleh Eko Putro Widoyoko, bahwa kualitas
pembelajaran dapat dilihat dari hasil penilaiannya.5
Keberhasilan suatu proses pembelajaran dapat diketahui salah satunya
adalah dengan melihat pada hasil belajar siswa. Hasil belajar adalah kemampuan
yang diperoleh siswa setelah melalui kegiatan belajar. Hasil belajar diartikan pula
sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pembelajaran di
sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal
sejumlah mata pelajaran tertentu. Dengan demikian, keberhasilan suatu proses
pembelajaran dapat diukur dari ketercapaian siswa dalam memperoleh hasil
belajar.6
Hasil belajar yang baik dipengaruhi oleh minat membaca dan perhatian
orang tua. Dengan demikian, seseorang yang mempunyai perhatian dan hubungan
yang baik (bukan broken home) cenderung mempunyai kesanggupan yang lebih
besar untuk memecahkan problem-problem yang dihadapi serta dapat

4

Muhammad Thobroni, Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajara: Pengembangan Wacana dan
Praktik Pembelajaran dalam Pengembangan Nasional (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012), 18.
5
Eko Putro Widoyoko, Penilaian Hasil Pembelajaran di Sekolah (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2014), 1.
6
Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2013), 5.

memperoleh kenyamanan untuk belajar sehingga dapat meraih hasil belajar yang
maksimal.7
Menurut Siti Rahayu Haditono sebagaimana dikutip oleh Dimyati
Mudjiono, di Indonesia banyak ditemukan siswa yang memperoleh angka hasil
belajar yang rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya
fasilitas belajar, siswa dihadapkan pada berbagai pilihan, kurangnya dorongan
mental dari orang tua, keadaan gizi, dan gabungan dari beberapa faktor tersebut.8
Hal ini pula yang tampak di kelas V MI Ma’arif Singosaren Ponorogo.
Ada beberapa siswa yang mendapatkan nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal
pada evaluasi akhir pembelajaran yaitu di bawah 70.9 Keberhasilan siswa dalam
memperoleh hasil belajar yang maksimal dipengaruhi oleh beberapa faktor yang
terdiri dari faktor internal seperti minat siswa,

kecerdasan, bakat, perhatian,

kesehatan, cara belajar, gaya mengajar, dan faktor eksternal seperti lingkungan
sekolah, lingkungan keluarga, dan sarana pendukung.10
Pengaruh faktor-faktor tersebut sangat berperan penting dalam proses
pembelajaran, terutamanya dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Salah satu
faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa ialah faktor eksternal. Faktor
eksternal adalah faktor yang berasal dari luar siswa yang berarti kondisi

7

Tri Apriyati, Joharman, Harun Setyo Budi, Pengaruh Perhatian Orang Tua dan Minat
Membaca Terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia, (Januari, 2018), 2.
8
Dimyati, Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 246.
9
Transkrip Wawancara tentang Hasil Belajar UAS
10
Muhammad Fathurrohman, Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran: Membantu
Meningkatkan Mutu Pembelajaran sesuai Standart Nasional (Yogyakarta: Penerbut Teras, 2012), 121.

lingkungan di sekitar siswa.11 Faktor eksternal meliputi dua aspek yakni
lingkungan sosial (lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan
keluarga) dan lingkungan non sosial.
Lingkungan sosial dalam hal ini adalah lingkungan keluarga, yakni orang
tua dan keluarga siswa itu sendiri. Keluarga merupakan tempat pertama kali anak
mendapatkan

pendidikan,

oleh

karena

itu

kedudukan

keluarga

dalam

pengembangan kepribadian anak sangat dominan. Pada siswa sekolah dasar,
diperlukan bantuan dan kontrol yang lebih dari orang tua karena menurunnya
perhatian orang tua, bimbingan dan kasih sayang orang tua diduga keras menjadi
penyebab merosotnya prestasi pendidikan anak usia sekolah.12
Faktor lingkungan sosial selain dari lingkungan keluarga yang juga
berpengaruh terhadap

hasil belajar adalah lingkungan sekolah, di antara

lingkungan sekolah yang memiliki pengaruh terhadap hasil belajar adalah guru.
Guru memiliki keterlibatan terhadap pelaksanaan pembelajaran. Keterampilan
mengajar guru akan memberikan dampak terhadap hasil belajar dan tujuan
pembelajaran yang hendak dicapai. Mengajar merupakan usaha untuk membuat
siswa belajar, yaitu usaha untuk terjadinya perubahan tingkah laku siswa.13
Artinya bahwa, mengajar adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa

11

Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas (Classroom Management) Guru
Profesional yang Inspiratif, Kreatif, Menyenangkan, dan Berprestasi (Bandung: Alfabeta, 2014), 219.
12
Syamsu Yusuf, Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan dan Konseling (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2009), 121.
13
Thoifuri, Menjadi Guru Inisiator (Semarang: Rasail Media Group, 2007), 40.

secara

bersama-sama

untuk

memperoleh

pengetahuan

melalui

proses

pembelajaran yang akhirnya membentuk perilaku atau kepribadian siswa.14
Dalam praktiknya, setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda dalam
menyerap informasi dan berbeda di dalam cara menunjukkan kemampuannya
dalam memahami pengetahuan. Sehingga seorang guru harus memiliki
keterampilan menggunakan variasi dalam mengajar. Penggunaan variasi tersebut
diartikan sebagai aktivitas guru dalam konteks proses pembelajaran yang
bertujuan mengatasi kebosanan siswa sehingga proses belajar siswa selalu
menunjukkan ketekunan, perhatian, keantusiasan, motivasi yang tinggi, dan
kesediaan berperan secara aktif.15 Komponen variasi yang sering dilaksanakan
meliputi variasi dalam metode dan gaya mengajar, penggunaan media, bahan dan
sumber belajar, serta variasi dalam pola interaksi dan kegiatan siswa.16
Gaya mengajar merupakan bentuk penampilan guru saat mengajar, baik
yang bersifat kurikuler maupun psikologis. Gaya mengajar guru sangat
menentukan keberhasilan siswa dalam menyerap informasi dan memperkuat
pemahamannya. Implikasi gaya mengajar yang baik akan mempermudah
mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karenanya, guru harus selalu membuat
variasi gaya mengajar karena yang terpenting dalam mengajar adalah falsafah
pengajaran yang fleksibel dan siswa memiliki kompetensi sesuai dengan tujuan

14
15

Ibid, 37.
Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014),

228.
16

Ibid, 229.

pendidikan

nasional.17

Apabila

seorang

guru

dapat

mengindentifikasi

kecenderungan faktor yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, maka hal ini
akan bermanfaat dalam pelaksanaan proses belajar mengajar.
Hasil temuan ini juga diperkuat dengan adanya hasil penelitian dari Siti
Nafiah, yang menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara gaya
mengajar guru dengan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran PAI kelas V di
SDN Kradinan 02 Dolopo Madiun Tahun Pelajaran 2011/2012. 18 Serta hasil
penelitian dari Tri Lagiana yang menyatakan bahwa ada hubungan yang
signifikan antara bimbingan orang tua dengan perilaku belajar siswa kelas IV
SDN 2 Grogol Sawo Ponorogo.19 Masing-masing hasil penelitian tersebut,
menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang mempengaruhi hasil belajar siswa
secara signifikan.
Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan latar belakang di atas, peneliti
tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Perhatian Orang
Tua dan Gaya Mengajar Guru terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V MI Ma’arif
Singosaren Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018”.

17

Thoifuri, Menjadi Guru Inisiator (Semarang: RaSAIL Media Group, 2007), 81.
Siti Nafiah, “Studi Korelasi antara Gaya Mengajar Guru dan Hasil Belajar Pelajaran PAI
Siswa Kelas V SDN Kradinan 02 Dolopo Madiun Tahun Pelajaran 2011/2012” (Ponorogo: Skripsi
STAIN Ponorogo, 2012), 82.
19
Tri Lagiana “Pengaruh bimbingan orang tua dan pola asuh orang tua terhadap perilaku
belajar siswa kelas V SDN 2 Grogol Sawoo Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017” (Ponorogo:
Skripsi IAIN Ponorogo, 2016).
18

B. Batasan Masalah
Banyak faktor atau variabel yang dapat dikaji atau ditindaklanjuti dalam
penelitian ini. Namun karena luasnya bidang cakupan serta adanya berbagai
keterbatasan, yakni keterbatasan teoritis dan metodologis, maka perlu adanya
batasan masalah. Dalam penelitian ini, masalah penelitian dibatasi pada perhatian
orang tua dan gaya mengajar guru kelas V di MI Ma’arif Singosaren Ponorogo
tahun pelajaran 2017/2018 yang turut mempengaruhi hasil belajar siswa.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, penulis merumuskan masalah penelitian
berikut ini.
1. Adakah pengaruh yang signifikan antara perhatian orang tua terhadap
hasil belajar siswa kelas V MI Ma’arif Singosaren Ponorogo tahun
pelajaran 2017/2018 ?
2. Adakah pengaruh yang signifikan antara gaya mengajar guru terhadap
hasil belajar siswa kelas V MI Ma’arif Singosaren Ponorogo tahun
pelajaran 2017/2018 ?
3. Adakah pengaruh yang signifikan antara pehatian orang tua dan gaya
mengajar guru terhadap hasil belajar siswa
Singosaren Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018 ?

kelas V MI Ma’arif

D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yaitu:
1. Menjelaskan pengaruh perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa kelas
V di MI Ma’arif Singosaren Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018.
2. Menjelaskan pengaruh gaya mengajar guru terhadap hasil belajar siswa kelas
V di MI Ma’arif Singosaren Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018.
3. Menjelaskan pengaruh perhatian orang tua dan gaya mengajar guru secara
bersama-sama terhadap hasil belajar siswa kelas V di MI Ma’arif Singosaren
Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018.

E. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritik
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pengembangan bidang ilmu pengetahuan dan dalam dunia pendidikan,
khususnya mata kuliah strategi pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan
bimbingan konseling.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak
berikut ini.
a. Bagi siswa, sebagai masukan agar siswa dapat mengenali dan
mengembangkan kemampuan sehingga dapat mengoptimalkan diri untuk
belajar dengan lebih baik agar prestasi belajarnya meningkat.

b. Bagi guru, sebagai saran dan masukan agar dapat lebih mengenali dan
menguasai berbagai gaya mengajar yang lebih sesuai dengan kegiatan
pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
c. Bagi peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini diharapkan mampu
memberikan sumbangan pemikiran, peningkatan wawasan, dan referensi
bagi penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Pembahasan
Untuk dapat memberikan gambaran mengenai penelitian ini dapat disusun
sistematika penulisan sebagai berikut. Sistematika pembahasan pada penelitian
kuantitatif ini terdiri dari lima bab, dan setiap bab memiliki keterkaitan dengan
bab selanjutnya.
Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan
sistematika pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan untuk memudahkan
dalam memaparkan data.
Bab kedua adalah landasan teori, telaah hasil penelitian terdahulu,
kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Bab ini dimaksudkan untuk
memudahkan peneliti dalam menjawab masalah penelitian.
Bab ketiga adalah metode penelitian. Pada bab ini pertama akan diuraikan
rancangan penelitian yang berisi penjelasan tentang jenis penelitian, serta
langkah-langkah penelitian. Kedua adalah populasi, sampel, dan tehnik sampling,

yaitu berisi penjelasan sasaran penelitian. Ketiga adalah instrumen pengumpulan
data yang menjelaskan alat yang digunakan untuk memperoleh data penelitian.
Keempat adalah teknik pengumpulan data, yaitu menguraikan cara-cara yang
digunakan untuk memperoleh data penelitian. Kelima adalah teknik analisis data,
yaitu menjelaskan tentang penggunaan rumus.
Bab keempat adalah hasil penelitian, yang berisi gambaran umum lokasi
penelitian, deskripsi data, analisis data (pengajuan hipotesis), pembahasan, dan
interpretasi.
Bab kelima adalah penutup, yang berisi simpulan 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.

Perhatian Orang Tua
a.

Pengertian Perhatian Orang Tua
Perhatian adalah pemusatan tenaga psikis tertuju kepada suatu
objek. Perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai
sesuatu aktivitas yang dilakukan.20 Perhatian adalah proses mental
ketika stimulus atau rangkaian stimulus menjadi menonjol dalam
kesadaran pada saat stimulus lainnya melemah. Perhatian terjadi bila
mengonsentrasikan diri pada salah satu alat indra dan mengesampingkan
masukan-masukan melalui alat indra yang lain.21
Orang tua adalah pendidik dalam keluarga. Orang tua merupakan
pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka. Dari merekalah
anak mula-mula menerima pendidikan. Oleh karena itu, bentuk pertama
dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga.22 Keluarga
merupakan sebuah institusi kecil tempat anak mengawali masa

20

Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 14.
Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 51.
22
Moh. Haitami Salim, Pendidikan Agama dalam Keluarga: Revitalisasi Peran Keluarga
dalam Membangun Generasi Bangsa yang Berkarakter (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 155.
21

pertumbuhan dan perkembangan. Keluarga juga merupakan madrasah
bagi anak. Keluarga merupakan tempat pertama kali anak mendapatkan
pengaruh dari para anggotanya dalam tahun-tahun pertama kehidupan
yang amat penting lagi paling kritis, sehingga pengaruh yang diterima
menjadi sangat membekas dan tidak mudah hilang apalagi berubah.23
Keluarga juga merupakan ajang di mana sifat-sifat kepribadian anak
terbentuk mula pertama, maka dapatlah dengan tegas bahwa keluarga
adalah sebagai alam pendidikan pertama.24 Menurunnya prestasi
pendidikan siswa usia sekolah diduga keras disebabkan kurangnya
perhatian orang tua, bimbingan dan kasih sayang.25
Jadi, perhatian orang tua adalah pemusatan tenaga psikis yang
berupa pengamatan atau pengawasan yang dilakukan oleh orang tua
terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh anaknya, agar apa yang
diinginkan dapat tercapai.
b.

Peran Ibu dan Ayah
Ibu memegang peran penting bagi anak-anaknya. Sejak anak itu
dilahirkan, ibulah yang selalu di sampingnya. Pendidikan seorang ibu
terhadap anaknya merupakan pendidikan dasar yang tidak dapat
diabaikan sama sekali. Maka dari itu, seorang ibu hendaklah seorang

23

Ali Rohmad, Kapita Selekta Pendidikan (Yogyakarta: Penerbit TERAS,2004), 381.
Abu Ahmadi & Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), 178.
25
Syamsu Yusuf, Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan dan Konseling (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2009), 121.
24

yang bijaksana dan pandai mendidik anak-anaknya. Sesuai dengan
fungsi dan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga, peranan ibu
dalam pendidikan anak-anaknya adalah sebagai sumber dan pemberi
rasa kasih sayang, pengasuh dan pemelihara, tempat mencurahkan isi
hati, pengatur kehidupan dalam rumah tangga, pembimbing hubungan
pribadi, pendidik dalam segi-segi emosional.
Di samping ibu, ayah pun mempunyai peranan yang tidak kalah
pentingnya terhadap pembentukan kepribadian anak. Anak memandang
ayahnya sebagai seorang yang gagah, paling berani dan paling perkasa.
Kegiatan yang dilakukan ayah dalam pekerjaan sehari-hari sangat
berpengaruh besar terhadap anak-anaknya.
Peranan ayah dalam pendidikan anak-anaknya adalah sebagai
berikut: sumber kekuasaan di dalam keluarga, penghubung intern
keluarga dengan masyarakat atau dunia luar, pemberi perasaan aman
bagi seluruh anggota keluarga, pelindung terhadap ancaman dari luar,
hakim atau yang mengadili jika terjadi perselisihan, serta pendidik
dalam segi-segi rasional.26
Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan
seorang ibu dalam pendidikan anak-anaknya adalah sebagai pemberi
kasih sayang, pengasuh, pembimbing, dan pendidik dari segi emosional.
Adapun peranan seorang ayah yakni bertanggung jawab dalam
26

Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, 82-83.

penjagaan, perawatan, dan pelindung serta pendidik anak-anaknya
bersama seorang ibu.
c.

Hubungan Orang Tua dengan Anak
Sifat hubungan orang tua dan anak sering dilupakan. Faktor ini
penting sekali dalam menentukan kemajuan belajar anak, yang
dimaksud hubungan adalah kasih sayang penuh pengertian, sikap keras,
acuh tak acuh, memanjakan dan lain-lain. Kasih sayang dari orang tua,
perhatian atau penghargaan kepada anak-anak menimbulkan mental
yang sehat bagi anak. Kurangnya kasih sayang akan menimbulkan
emosional insecurity. Demikian juga sikap keras, kejam, acuh tak acuh
akan menyebabkan hal serupa. Kasih sayang orang tua dapat berupa
apakah orang tua sering meluangkan waktunya untuk bergurau dengan
anak-anaknya atau membiasakan orang tua membicarakan kebutuhan
keluarga dengan anak-anaknya.27

d.

Macam-macam Perhatian
Menurut Bimo Walgito macam-macam perhatian adalah sebagai
berikut:28
1) Perhatian spontan dan disengaja
Perhatian spontan disebut juga perhatian asli atau perhatian
langsung ialah perhatian yang timbul dengan sendirinya oleh karena
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tertarik pada sesuatu dan tidak didorong oleh kemauan. Adapun
perhatian disengaja, yaitu perhatian yang ditimbulkan dengan
sengaja, karena harus ada kemauan untuk menimbulkannya.
2) Perhatian statis dan dinamis
Perhatian statis adalah perhatian yang tetap terhadap
sesuatu. Orang yang mempunyai perhatian semacam ini sukar
memindahkan perhatiannya dari satu objek ke objek lain. Adapun
perhatian dinamis adalah perhatian yang mudah berubah-ubah,
mudah bergerak, dan mudah berpindah dari objek yang satu ke
objek yang lain.
3) Perhatian terpusat (konsentratif) dan terbagi-bagi (distributif)
Perhatian konsentratif (perhatian memusat) yaitu perhatian
yang hanya ditujukan pada satu objek (masalah) tertentu. Adapun
perhatian distributif (perhatian terbagi-bagi) yaitu membagi-bagi
perhatiannya pada beberapa arah dengan sekali jalan/dalam waktu
yang bersamaan.
4) Perhatian sempit dan luas
Perhatian sempit, orang yang mempunyai perhatian sempit
dengan mudah dapat memusatkan perhatiannya pada suatu objek
yang terbatas atau sedikit objek. Adapun perhatian luas, orang yang
mempunyai perhatian luas mudah sekali tertarik oleh kejadian-

kejadian sekelilingnya atau dapat memperhatikan banyak objek
sekaligus.
Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan ada 4 macam
perhatian yakni perhatian spontan dan disengaja, perhatian statis
dan dinamis, perhatian terpusat dan terbagi-bagi dan perhatian
sempit dan luas.
e.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perhatian
Menurut Abu Ahmadi faktor-faktor yang mempengaruhi
perhatian adalah sebagai berikut:29
1) Pembawaan. Adanya pembawaan tertentu yang berhubungan
dengan objek yang direaksi maka sedikit atau banyak akan timbul
perhatian terhadap objek tertentu.
2) Latihan dan kebiasaan. Meskipun dirasa tidak ada bakat
pembawaan tentang sesuatu bidang, tetapi karena hasil dari latihan
atau kebiasaan, dapat menyebabkan mudah timbulnya perhatian
terhadap bidang tersebut.
3) Kebutuhan. Adanya kebutuhan tentang sesuatu memungkinkan
timbulnya

perhatian

objek

tersebut.

Kebutuhan

merupakan

dorongan, sedangkan dorongan itu mempunyai tujuan yang harus
dicurahkan.
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4) Kewajiban. Di dalam kewajiban terkandung tanggung jawab yang
harus dipenuhi oleh orang yang bersangkutan. Entah kewajiban
tersebut cocok atau tidak, menyenangkan atau tidak, orang dewasa
sudah dapat mempertimbangkan kesanggupan-kesanggupannya
untuk menerima suatu tugas. Maka, demi terlaksananya suatu tugas,
apa yang menjadi kewajibannya akan dijalankan dengan penuh
perhatian.
5) Keadaan jasmani. Sehat tidaknya jasmani, segar tidaknya badan
sangat mempengaruhi perhatian kita terhadap sesuatu objek.
6) Suasana jiwa. Keadaan batin, perasaan, fantasi, pikiran dan
sebagainya sangat mempengaruhi perhatian, mungkin dapat
membantu dan sebaliknya dapat juga menghambat.
7) Suasana di sekitar. Adanya perangsang di sekitar, seperti
kegaduhan, keributan, kekacauan, temperatur, sosial ekonomi,
keindahan dan sebagainya dapat mempengaruhi perhatian.
8) Kuat tidaknya perangsang dari objek itu sendiri. Berapa kuatnya
perangsang yang bersangkutan dengan objek perhatian sangat
mempengaruhi perhatian kita. Kalau objek itu memberikan
perangsang yang kuat, kemungkinan perhatian kita terhadap objek
itu cukup besar. Sebaliknya, kalau objek itu memberikan
perangsang yang lemah, perhatian kita juga tidak begitu besar.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan ada 8 macam
faktor yang mempengaruhi perhatian yakni pembawaan, latihan dan
kebiasaan, kebutuhan, kewajiban, keadaan jasmani, suasana jiwa,
suasana di sekitar, dan kuat tidaknya perangsang dari objek itu
sendiri.
f.

Bentuk-bentuk Perhatian Orang Tua
1) Bimbingan
Bimbingan yaitu usaha untuk menuntun, mengarahkan
sekaligus mendampingi anak dalam hal-hal tertentu, terutama ketika
anak merasakan ketidakberdayaannya, atau anak sedang mengalami
suatu masalah yang dirasakannya berat. Kehadiran orang tua dalam
membimbingnya akan sangat berarti dan berkesan bagi anakanaknya.30
2) Motivasi
Motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi
seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) dan
reaksi untuk mencapai tujuan. Perubahan energi dalam diri
seseorang itu berbentuk suatu aktivitas nyata berupa kegiatan fisik,
karena seseorang mempunyai tujuan tertentu dari aktivitasnya,
maka seseorang mempunyai motivasi yang kuat untuk mencapainya
dengan segala upaya yang dapat dia lakukan untuk mencapainya.
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Jadi motivasi dapat dirangsang oleh faktor dari luar tetapi motivasi
itu tumbuh di dalam diri seseorang. Motivasi dapat berfungsi
sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Seseorang
melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. Motivasi yang
diberikan orang tua kepada anaknya akan menentukan baik
tidaknya tingkat prestasi mereka.31
3) Pembiasaan
Sebagai permulaan dan sebagai pangkal pendidikan,
pembiasaan merupakan alat satu-satunya. Sejak dilahirkan anak
harus dilatih dengan kebiasaan-kebiasaan dan perbuatan-perbuatan
yang baik. Makin besar anak itu, kebiasaan-kebiasaan yang baik
harus tetap diberikan dan dilaksanakan.
Anak-anak dapat menurut dan taat kepada peraturanperaturan dengan jalan membiasakannya dengan perbuatanperbuatan yang baik, di dalam rumah tangga atau keluarga, di
sekolah dan tempat lain.
Pembiasaan yang baik penting artinya bagi pembentukan
watak anak-anak, dan juga akan terus berpengaruh kepada anak itu
sampai tuanya. Menanamkan kebiasaan pada anak-anak adalah
sukar dan kadang-kadang memakan waktu yang lama. Akan tetapi
segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan sukar pula kita ubah.
31
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Jadi, lebih baik kita tanamkan kebiasaan baik supaya mempunyai
kebiasaan-kebiasaan yang baik dari pada terlanjur memiliki
kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik.32
4) Pengawasan
Pengawasan pada hakikatnya pengganti evaluasi. Dengan
melakukan pengawasan orang tua akan tahu perkembangan dan
sekaligus hasil pendidikan dan pengajaran yang didapat anak dari
sekolah dan dari rumah. Pengawasan berkaitan pula dengan
kepercayaan orang tua terhadap anaknya.
Pengawasan yang diperlukan adalah pengawasan yang
melihat situasi dan kondisi tertentu. Artinya, orang tua harus
melakukan pengawasan terhadap anaknya secara bijak, agar anak
tidak merasa seperti orang jahat yang sedang diawasi dan tidak pula
merasa orang yang boleh berbuat sesuka hati karena menganggap
orang tuanya tidak peduli.33
5) Ganjaran
Ganjaran dan hukuman adalah dua hal penting yang dapat
menopang keberhasilan pendidikan. Ganjaran juga dikenal dengan
istilah reward. Reward diberikan kepada anak sebagai penghargaan
ketika melakukan hal yang benar.
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Reward, selain akan menambah keyakinan diri pada anak
juga akan menambah kepercayaan anak kepada orang tua, bahwa
orang tuanya memiliki perhatian dan kasih sayang. Reward yang
diberikan orang tua kepada anaknya tidak hanya menjadi lambang
kebanggaan orang tua atas kebaikan dan prestasi anaknya, tetapi
sekaligus juga kebanggaan anak kepada orang tuanya.
6)

Hukuman
Di samping reward, yang juga harus dilakukan oleh guru
atau orang tua adalah memberikan hukuman. Hukuman adalah
sanksi yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh
seseorang (orangtua, guru dan sebagainya) atas suatu pelanggaran,
kejahatan atau kesalahan.34

7) Pemenuhan fasilitas
Pemenuhan fasilitas merupakan faktor biaya, faktor yang
sangat penting karena belajar dan kelangsungannya sangat
memerlukan biaya, Pemberian pengarahan

misalnya, untuk

membeli peralatan sekolah, uang sekolah dan biaya-biaya lainnya.35
Keluarga sebagai lembaga pendidikan yang bersifat kodrati, orang
tua bertanggunga jawab dalam memelihara, merawat, melindungi,
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membimbing, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang
dengan baik.36
Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan ada 7 bentuk
perhatian orang tua kepada anak yakni berupa bimbingan, motivasi,
pembiasaan, pengawasan, ganjaran, hukuman, dan pemenuhan
fasilitas.

2.

Gaya Mengajar
a. Pengertian Gaya Mengajar
Mengajar merupakan usaha untuk membuat siswa belajar, yaitu
usaha untuk terjadinya perubahan tingkah laku.37 Mengajar berarti
membimbing

kegiatan

siswa

belajar

atau

mengatur

dan

mengorganisasikan lingkungan yang ada di sekitar siswa sehingga dapat
mendorong dan menumbuhkan siswa melakukan kegiatan belajar.
Mengajar adalah kegiatan yang berpengaruh pada siswa untuk belajar dan
difasilitasi.
Mengajar pada hakikatnya ditujukan untuk mengantarkan siswa
mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Dengan demikian hakikat
mengajar pada prinsipnya mampu mengubah siswa menjadi insan kamil,
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yaitu manusia yang (mendekati) sempurna dengan berbagai pengetahuan
yang dimiliki untuk dijadikan landasan hidupnya.38
Gaya mengajar adalah bentuk penampilan guru saat mengajar,
baik yang bersifat kurikuler maupun psikologis. Gaya mengajar yang
bersifat kurikuler adalah guru mengajar yang disesuaikan dengan tujuan
dan sifat mata pelajaran tertentu. Adapun gaya mengajar yang bersifat
psikologis adalah guru mengajar yang disesuaikan dengan motivasi siswa,
pengelolaan kelas, dan evaluasi hasil belajar.39
Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa gaya
mengajar adalah bentuk penampilan guru saat mengajar, baik yang
bersifat kurikuler maupun psikologis.
b. Macam-macam Gaya Mengajar
1) Gaya Mengajar Klasik
Kegiatan mengajar dalam gaya mengajar klasik ditujukan
untuk memelihara dan menyampaikan nilai-nilai lama dari generasi
terdahulu ke generasi berikutnya. Materi pelajaran berupa sejumlah
informasi dan ide yang terpopuler dan dipilih dari realitas yang
diketahui oleh peserta siswa, sehingga materi belajar bersifat objektif,
jelas, dan diorganisasi secara sistematis logis.40 Gaya mengajar klasik,
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guru masih menerapkan konsepsi sebagai satu-satunya sumber belajar,
sehingga guru mendominasi kelas tanpa memberi kesempatan siswa
untuk kreatif.41
2) Gaya Mengajar Teknologis
Gaya mengajar teknologis mensyaratkan guru untuk berpegang
pada media yang telah tersedia.42 Fokus gaya mengajar teknologis
adalah pada kompetensi siswa secara individual. Materi pembelajaran
disesuaikan dengan tingkatan kesiapan siswa. Materi sangat berperan
begitu dominan, sehingga materi disusun oleh ahli masing-masing.
Guru mengajar dengan memperhatikan kesiapan siswa dan selalu
memberikan rangsangan untuk mampu menjawab persoalan. Guru
memberikan

kesempatan

kapada

siswa

untuk

mempelajari

pengetahuan yang sesuai dengan minatnya sehingga memberi manfaat
pada diri siswa itu sendiri. Peranan siswa adalah belajar dengan
menggunakan perangkat atau media, dan guru hanya sebagai
pemandu, pengarah, dan fasilitator dalam belajar karena pelajaran
sudah diprogramkan dalam perangkat.
3) Gaya Mengajar Personalisasi
Gaya mengajar personalisasi dilakukan berdasarkan minat dan
pengalaman serta pola perkembangan mental siswa. Dominansi
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pembelajaran ada di tangan siswa, sedangkan guru berperan dalam
menuntun dan membantu perkembangan melalui pengalaman belajar.
Maka dari itu, guru harus memiliki kemampuan dalam mengasuh, ahli
dalam psikologi dan metodologi mengajar, serta bertindak sebagai
narasumber. Sementara itu, materi pelajaran disusun dan muncul
berdasarkan atas minat dan kebutuhan siswa secara individual.43
4) Gaya Mengajar Interaksional
Dalam kehidupan manusia (siswa) disamping sebagai makhluk
individu juga makhluk sosial. Siswa dihadapkan pada suatu realitas
yang beraneka ragam. Oleh karenanya, dalam pembelajaran ia diberi
kesempatan luas untuk memilih program studi yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat kekinian. Siswa juga dilibatkan dalam
pembentukan interaksi sosial yang mengharuskan ia mampu belajar
secara mandiri. Guru dalam pengajaran interaksionis senantiasa
mengedepankan dialogis dengan siswanya sebagai bentuk interaksi
yang

dinamis.

Gaya

mengajar

interaksional

adalah

model

pembelajaran yang secara langsung diarahkan oleh guru melalui tugastugas spesifik yang harus dilengkapi para siswa di bawah pengawasan
guru secara langsung. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa
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pembelajaran ini merukapakan pembelajaran yang berpusat pada
guru.44
Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan ada 4 macam gaya
mengajar guru yakni gaya mengajar klasik, gaya mengajar teknologis,
gaya mengajar personalisasi, dan gaya mengajar interaksional.
c. Pendekatan Gaya Mengajar
Pendekatan dimaknai sebagai proses, pembuatan, cara mendekati,
atau usaha dalam rangka kegiatan penelitian untuk mengadakan hubungan
dengan orang yang diteliti. Pendekatan dalam gaya mengajar merupakan
proses penentuan cepat tidaknya siswa mencapai tujuan belajar.
Pendekatan gaya mengajar akan menjadi tepat guna jika selaras dengan
tujuan, materi pelajaran, minat serta kebutuhan siswa, baik dilakukan
dalam bentuk pengajaran kelompok maupun individual. Pendekatan
dalam gaya mengajar meliputi:
1) Pendekatan Filosofis. Dalam pendekatan ini, gaya mengajar guru
hendaknya didasarkan pada nilai-nilai kebenaran, yaitu memandang
siswa sebagai makhluk rasioanl yang mampu berpikir dan perlu
dikembangkan.
2) Pendekatan Induksi. Merupakan pendekatan gaya mengajar dalam
bentuk penganalisaan secara ilmiah, yakni berasal dari hal-hal atau
peristiwa khusus untuk menentukan hukuman atau kaidah yang
44
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bersifat umum, dengan kata lain penentuan kaidah umum berdasarkan
kaidah-kaidah khusus.
3) Pendekatan Deduksi. Adalah pendekatan gaya mengajar dalam bentuk
analisa ilmiah yang bergerak dari hal-hal yang bersifat umum kepada
hal-hal yang bersifat khusus. Tujuan pendekatan gaya mengajar
induksi dan deduksi adalah sama-sama membimbing siswa agar dapat
mengambil kesimpulan dari berbagai persoalan yang dihadapi dengan
analisis yang ada.45
4) Pendekatan sosio-kultural. Merupakan pendekatan gaya mengajar yang
berpandangan bahawa siswa makhluk yang bermasyarakat dan
berkebudayaan sehingga dipandang sebagai homo socius dan homo
sapiens dalam kehidupan masyarakat dan berkebudayaan. Pendekatan
gaya mengajar ini sangat efektif dan efisien dalam membentuk sifat
kebersamaan siswa. Pola pendekatan gaya mengajar ini menekankan
pada aspek tingkah laku di mana guru menanamkan rasa kebersamaan
dan siswa dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan sosialnya.
5) Pendekatan Fungsional. Merupakan pendekatan gaya mengajar guru
dengan penekanan pada pemanfaatan materi ajar bagi siswa dalam
kehidupan sehari-hari. Materi pelajaran yang disampaikan kepada
siswa adalah materi yang sesuai dengan kebutuhannya dalam
kehidupan
45
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dan

materi

tersebut

tidak
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hanya

mengembangkan aspek kognitif malainkan juga aspek afektif dan
psikomotorik.
6) Pendekatan Emosional, merupakan pendekatan gaya mengajar yang
menyentuh perasaan yang mengharukan dengan tujuan menggugah
perasaan dan emosi siswa agar mampu mengetahui, memahami, dan
menerapkan materi pelajaran yang diperolehnya.46
Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan ada 6 pendekatan
dalam gaya mengajar guru yakni pendekatan filosofis, pendekatan
induksi, pendekatan deduksi, pendekatan sosio-kultural, pendekatan
fungsional, dan pendekatan emosional.
d. Variasi Gaya Mengajar
Penggunaan variasi dalam gaya mengajar dapat diartikan sebagai
aktivitas guru dalam konteks proses pembelajaran yang bertujuan untuk
mengatasi kebosanan siswa, sehingga dalam proses belajar siswa selalu
menunjukkan ketekunan, keantusiasan, perhatian, motivasi yang tinggi,
dan kesediaan berperan secara aktif. Komponen variasi yang sering
dilaksanakan meliputi variasi dalam metode dan gaya mengajar guru,
variasi penggunaan media, bahan-bahan dan sumber belajar, serta variasi
dalam pola interaksi dan kegiatan siswa.
Variasi dalam gaya mengajar guru dapat dilakukan antara lain
melalui: 1) variasi suara: keras-lembut, tinggi-rendah, besar-kecil dan
46
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volume suara; 2) pemusatan perhatian: secara verbal, isyarat atau dengan
menggunaan model; 3) kesenyapan, dapat dilakukan dengan guru berdiri
diam untuk beberapa saat sampai siswa kembali kondusif; 4) kontak
pandang:

untuk

meningkatkan

hubungan

dengan

siswa

dan

menghindarkan hal-hal yang bersifat impersonal; 5) gerakan badan,
bahasa tubuh (body language) dan mimik seperti perubahan ekspresi
wajah, gerakan kepala, badan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi
nonlisan; 6) perubahan posisi guru dari duduk menjadi berjalan mendekat
dan sebagainya; 7) perubahan metode mengajar, misalnya gaya klasikal
menjadi pengaktifan kelompok kecil; 8) variasi dalam membagi
perhatian, artinya guru mampu membagi perhatiannya kepada sejumlah
perhatian kepada sejumlah kegiatan pembelajaran yang berlangsung
bersamaan; 9) penggunaan selingan pemecah kebekuan (ice breaker)
berupa humor-humor segar untuk mencairkan suasana.47
Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa variasi gaya
mengajar adalah keanekaragaman dalam penyajian kegiatan mengajar
untuk mengatasi kebosanan siswa sehingga dapat tercapai tujuan
pembelajaran yang maksimal. Variasi dalam gaya mengajar guru dapat
berupa variasi suara, pemusatan perhatian, kesenyapan, kontak pandang,
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gerakan badan, perubahan posisi guru, perubahan metode mengajar,
variasi dalam membagi perhatian, dan ice breaker.
3.

Hasil Belajar
a. Pengertian Hasil belajar
Menurut Suprijono sebagaimana dikutip oleh Thabroni dan
Mustofa, hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertianpengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan.48 Menurut Nawawi
sebagaimana dikutip oleh Susanto, menyatakan bahwa hasil belajar dapat
diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi
pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil
tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu.49 Menurut Gagne
sebagaimana dikutip oleh Muhammad Thobroni, membagi lima kategori
hasil belajar yakni, informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi
kognitif, sikap, dan keterampilan motorik.50
Tujuan belajar adalah sejumlah hasil belajar yang menunjukkan
bahwa siswa telah melakukan perbuatan belajar, yang umumnya meliputi
pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang baru, yang diharapkan
dapat dicapai oleh siswa. Untuk memperoleh hasil belajar, dilakukan
evaluasi atau penilaian yang merupakan tindak lanjut atau cara untuk
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mengukur tingkat penguasaan siswa. Hasil belajar yang dicapai siswa
sangat erat kaitannya dengan rumusan tujuan instruksional yang
direncanakan guru sebelumnya yang dikelompokkan kedalam tiga
kategori, yakni domain kognitif, afektif, dan psikomotorik.51
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar
dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari
materi pelajaran di sekolah yang diperoleh dari hasil tes mengenal
sejumlah materi pelajaran tertentu.
b. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar
Hasil belajar yang dicapai peserta didik merupakan hasil interaksi
antara berbagai faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun
eksternal:52
1) Faktor yang berasal dari dalam diri siswa (internal) terdiri dari:
a) Faktor jasmaniah (fisiologis)
Faktor jasmaniah berkaitan dengan kondisi pada organorgan tubuh manusia yang berpengaruh pada kesehatan manusia.
Kondisi organ-organ khusus siswa, seperti tingkat kesehatan indra
pendengar dan indra penglihat juga sangat mempengaruhi
kemampuan siswa dalam menyerap informasi dan pengetahuan,
khususnya yang disajikan di kelas.
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b) Faktor psikologis
Faktor psikologis yang mempengaruhi hasil belajar adalah
faktor yang berasal dari sifat bawaan siswa dari lahir maupun dari
apa yang telah diperoleh dari belajar. Faktor psikologis mencakup
faktor:53
(1) Kecerdasan. Seseorang yang kecerdasanya tinggi akan
mudah mempelajari sesuatu. Ia akan mudah dalam proses
belajar dan konsekuensinya kemudian hasil belajar yang
diperolehnya akan optimal. 54
(2) Bakat. Jika seseorang yang belajar sesuai dengan bakat yang
dia miliki maka hal itu akan memperbesar kemungkinan
berhasilnya usaha belajar itu sendiri.
(3) Minat dan perhatian. Minat adalah kecenderungan yang tetap
untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan.
Minat belajar yang dimiliki siswa merupakan salah satu faktor
yang dapat mempengaruhi hasil belajarnya. Untuk dapat
menjamin hasil belajar yang baik maka siswa harus
mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya.
(4) Motivasi siswa. Motivasi adalah sesuatu yang menggerakkan
atau mendorong siswa untuk belajar atau menguasai materi
53
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pelajaran yang sedang diikutinya. Motivasi merupakan faktor
penting dalam belajar, karena motivasi mampu memberi
semangat pada seorang siswa dalam kegiatan belajarnya.
(5) Sikap

siswa.

Sikap

merupakan

gejala

internal

yang

berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau
merespon dengan cara yang relative tetap terhadap objek
orang, barang, dan sebagainya, baik positif maupun negatif.
Sikap siswa sangat berhubungan dengan kesiapan dan
kematangan dalam kaitannya kesediaan untuk memberi
respon.55
2) Faktor Eksternal
Faktor yang berasal dari luar diri siswa meliputi faktor
keluarga, faktor sekolah, dan lingkungan masyarakat.
a. Faktor keluarga
Keluarga adalah ayah, ibu, anak-anak serta famili yang
menjadi penghuni rumah. Faktor orang tua sangat besar
pengaruhnya terhadap keberhasilan siswa dalam belajar, sehingga
keberadaan keluarga akan mempengaruhi keberhasilan belajar
siswa. Tinggi rendahnya pendidikan orang tua, besar kecilnya
pengahasilan, cukup atau kurangnya perhatian dan bimbingan orang
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tua, rukun atau tidaknya kedua orang tua, akrab atau tidaknya
hubungan orang tua dengan siswa, tenang atau tidaknya situasi
rumah, semuanya turut mempengaruhi pencapaian hasil belajar.56
b. Faktor sekolah
Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama
yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan belajar siswa,
karena lingkungan sekolah yang baik dapat mendorong utnuk
belajar lebih giat. Dalam sekolah banyak sekali faktor yang
mempengaruhi hasil belajar, yang mencakup metode mengajar,
kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa,
disiplin sekolah, media pendidikan, waktu sekolah, standar
pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas
rumah.
c. Lingkungan Masyarakat
Lingkungan sekitar sangat besar pengaruhnya terhadap
perkembangan pribadi siswa, sebab dalam kehidupan sehari-hari
siswa akan lebih banyak bergaul dengan lingkungan dimana siswa
itu berada. Lingkungan masyarakat meliputi kegiatan siswa dalam
masyarakat, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat.57
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Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor
yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam memperoleh hasil
belajar adalah sebagai berikut:
a. Faktor internal (Faktor yang berasal dari dalam diri)
1) Kecerdasan
2) Bakat
3) Minat dan perhatian
4) Motivasi
5) Sikap siswa
b. Faktor eksternal (Faktor yang berasal dari luar)
1) Faktor keluarga
2) Faktor sekolah
3) Lingkungan masyarakat
4.

Keterkaitan Antara Perhatian Orang Tua, Gaya Mengajar, dan Hasil
Belajar.
Keberhasilan siswa dalam memperoleh hasil belajar yang maksimal
dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdiri dari faktor internal seperti
minat siswa, kecerdasan, bakat, perhatian, kesehatan, cara belajar, dan gaya
mengajar, dan faktor eksternal seperti lingkungan sekolah, lingkungan
keluarga, dan sarana pendukung.58
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.

Hasil belajar yang baik dipengaruhi oleh minat membaca dan

perhatian orang tua. Dengan demikian, seseorang yang mempunyai perhatian
dan hubungan yang baik (bukan broken home) cenderung mempunyai
kesanggupan yang lebih besar untuk memecahkan problem-problem yang
dihadapi serta dapat memperoleh kenyamanan untuk belajar sehingga dapat
meraih hasil belajar yang maksimal.59
Keterampilan mengajar guru akan memberikan dampak terhadap
hasil belajar dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Mengajar
merupakan usaha untuk membuat siswa belajar, yaitu usaha untuk terjadinya
perubahan tingkah laku siswa.60
Dalam praktiknya, setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda di
dalam menyerap informasi dan berbeda di dalam cara menunjukkan
kemampuannya dalam memahami pengetahuan. Seorang guru harus
memiliki keterampilan menggunakan variasi dalam mengajar. Penggunaan
variasi tersebut diartikan sebagai aktivitas guru dalam konteks proses
pembelajaran yang bertujuan mengatasi kebosanan siswa, sehingga proses
belajar siswa selalu menunjukkan ketekunan, perhatian, keantusiasan,
motivasi yang tinggi, dan kesediaan berperan secara aktif.61
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Komponen variasi yang sering dilaksanakan meliputi variasi dalam
metode dan gaya mengajar, penggunaan media, bahan dan sumber belajar,
serta variasi dalam pola interaksi dan kegiatan siswa.62 Gaya mengajar guru
sangat menentukan keberhasilan siswa dalam menyerap informasi dan
memperkuat pemahamannya.63
B. Telaah Penelitian terdahulu
Hasil telaah pustaka yang dilakukan penulis sebelumnya yang ada
kaitannya dengan variabel yang diteliti antara lain:
1.

Eva Aprilia Rohmawati, mahasiswa IAIN Ponorogo, Jurusan Pendidikan
Agama Islam menulis “ Pengaruh Perhatian Orang Tua dan Motivasi Orang
Tua terhadap Prestasi Belajar Siswa kelas XI MA Al-Falah Grogol Sawoo
Ponorogo”. Hasil penelitian tersebut adalah (1)

perhatian orang tua

mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar siswa sebesar 10,1%, (2)
motivasi orang tua ini mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar siswa
sebesar 10,7% , (3) pengaruh perhatian orang tua dan motivasi orang tua
terhadap prestasi belajar siswa sebesar 21,8%, sehingga Ha di terima dan
berbunyi bahwa ada pengaruh perhtian orang tua dan motivasi orang tua
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terhadap prestasi belajar siswa kelas XI MA Al-Falah Grogol Sawoo
Ponorogo.64
Penelitian di atas adalah pengaruh perhatian orang tua dan motivasi
orang tua terhadap prestasi belajar siswa. Penelitian ini berbeda dengan
penelitian terdahulu, penelitian ini difokuskan pada pengaruh perhatian
orang tua terhadap hasil belajar siswa kelas V.
2.

Trisna Wardani, mahasiswa STAIN Ponorogo, Jurusan Pendidikan Guru
Madrasah Ibtida’iyah menulis “Korelasi Bimbingan Orang Tua dengan
Perilaku Siswa Kelas IV di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo Tahun
Pelajaran 2013/ 2014”. Hasil penelitian tersebut adalah (1) Bimbingan orang
tua siswa kelas IV MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo adalah 46-61
kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 27 responden (79%), (2) Perilaku
siswa kelas IV MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo adala 44-60 dalam
kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 20 responden (59%), (3) Ada
korelasi yang signifikan antara bimbingan orang tua dengan perilaku siswa
kelas IV MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo. Dengan taraf signifikan
0,700 dan dikategorikan cukup.65
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Penelitian di atas adalah korelasi bimbingan orang tua dengan perilaku
siswa. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini
difokuskan pada pengaruh perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa
kelas V.
3.

Henri Budiyanti, mahasiswa STAIN Salatiga, menulis “Hubungan Gaya
Mengajar Guru terhadap Motivasi Belajar Matematika pada Siswa MI
Ma’arif Pulutan Salatiga Tahun 2012”. Hasil penelitian tersebut adalah (1)
Gaya mengajar guru di MI Ma’arif Pulutan tergolong cukup (sedang) yakni
73,3%, (2) Motivasi belajar matematika pada siswa MI Ma’arif Pulutan
tergolong cukup (sedang) dengan prosentase 67%, (3) Diperoleh nilai 0,533
dan dibandingkan dengan r tabel dalam taraf signifikansi 1% diperoleh
angka korelasi sebesar 0,463 sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini
signifikan, dalam arti hipotesis yang menyatakan “terdapat hubungan yang
positif dan signifikan antara gaya mengajar guru terhadap motivasi belajar
matematika” diterima.66
Dari hasil penelitian tersebut, penelitian ini berbeda dengan
penelitian terdahulu. Perbedaan tersebut terlihat pada variabel terikatnya.
Jika dalam penelitian terdahulu ingin melihat hubungan gaya mengajar guru
terhadap motivasi, maka dalam penelitian kali ini peneliti ingin melihat
pengaruh gaya mengajar terhadap hasil belajar.
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4.

Agung Febrianto, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Semarang, menulis “Pengaruh Keterampilan Mengelola
Kelas dan Gaya Mengajar Guru terhadap Keaktifan Belajar Siswa Kelas XI
Meteri Pembelajaran Pembangunan ekonomi SMA Negeri 2 Slawi”. Hasil
penelitian tersebut adalah (1) Ada pengaruh keterampilan mengelola kelas
terhadap keaktifan belajar siswa sebesar 54,4%, (2) Ada pengaruh positif
antara gaya mengajar guru terhadap keaktifan belajar siswa sebesar 36,6%,
(3) Ada pengaruh positif antara keterampilan mengelola kelas dan gaya
mengajar guru terhadap keaktifan belajar siswa sebesar 47,5%.67
Dari uraian hasil penelitian di atas, peneliti sama-sama ingin meneliti
pengaruh gaya mengajar guru sebagai variabel bebas terhadap variabel
terikat. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Dalam penelitian
terdahulu, peneliti ingin meneliti pengaruh keterampilan mengelola kelas
dan gaya mengajar guru terhadap motivasi siswa, sedangkan dalam
penelitian ini fokus pada pengaruh perhatian orang tua dan gaya mengajar
guru terhadap hasil belajar siswa pada jenjang sekolah dasar, yakni pada
siswa MI kelas V.
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C. Kerangka Berpikir
Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di atas, kerangka berpikir
dalam penelitian ini adalah:
1.

Jika perhatian orang tua terhadap siswa tinggi, maka hasil belajar siswa akan
tinggi dan jika perhatian orang tua terhadap siswa rendah maka hasil belajar
siswa rendah.

2.

Jika gaya mengajar guru bervariatif, maka hasil belajar siswa akan tinggi dan
jika gaya mengajar guru kurang bervariatif maka hasil belajar siswa rendah.

3.

Jika perhatian orang tua tinggi dan gaya mengajar guru bervariatif maka
hasil belajar siswa tinggi dan jika perhatian orang tua rendah dan gaya
mengajar guru kurang bervariatif maka hasil belajar siswa akan rendah.

D. Hipotesis
Hipotesis

merupakan

jawaban

sementara

terhadap

permasalahan

pendidikan yang secara teoritis dianggap paling tinggi dan paling memungkinkan
tingkat kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:
Ha1

:

Ada pengaruh yang signifikan antara perhatian orang tua
terhadap hasil belajar siswa kelas V di MI Ma’arif Singosaren
Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018.

Ha2

:

Ada pengaruh yang signifikan antara gaya mengajar guru
terhadap hasil belajar siswa kelas V di MI Ma’arif Singosaren
Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018.

Ha3

:

Ada pengaruh yang signifian antara perhatian orang tua dan gaya
mengajar guru terhadap hasil belajar siswa kelas V MI Ma’arif
Singosaren Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian
Rancangan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
dengan menggunakan penelitian non eksperimental. Penelitian non eksperimental
merupakan penelitian yang observasinya dilakukan terhadap sejumlah ciri
(variabel) subjek penelitian menurut keadaan apa adanya. Penelitian non
eksperimental ini bersifat ex-post facto yaitu penelitian di mana variabel-variabel
bebas telah terjadi secara alami ketika peneliti mulai dengan pengamatan variabel
terikat dalam suatu penelitian.68
Penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif yaitu penelitian yang
berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi
atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara
random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data
bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang
ditetapkan.69
Dalam rancangan penelitian ini penulis menggunakan tiga variabel.
Adapun variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja
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8.

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi
tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan
adalah variabel bebas (independent) yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang
menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel dependent (terikat), dan
variabel terikat (dependent) yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi
akibat karena adanya variabel bebas.70 Variabel independent (bebas) adalah
perhatian orang tua dan gaya mengajar guru. Untuk mempermudah peneliti dalam
mengolah dan menganalisis data, variabel independent menggunakan simbol X1
yang mewakili perhatian orang tua dan X2 yang mewakili gaya mengajar guru.
Adapun variabel dependent (terikat) adalah hasil belajar siswa yang ditulis
sebagai variabel Y.

B. Populasi dan Sampel
Populasi diartikan sebagai keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari
manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau
peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di
dalam suatu penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian ditarik kesimpulannya.71 Populasi merupakan wilayah generalisasi
yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu
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yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik
kesimpulannya.72
Sampel merupakan objek yang dipelajari atau sebagai sumber data.
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi
tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel maka kesimpulannya akan dapat
diberlakukan untuk populasi, sehingga sampel yang diambil dari populasi harus
representatif atau mewakili seluruh populasi.73
Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh siswa kelas V MI Ma’arif
Singosaren Ponorogo dengan jumlah 17 siswa, yang terdiri dari 4 siswa
perempuan dan 13 siswa laki-laki. Mengingat jumlah populasi relatif kecil kurang
dari 100 siswa, maka seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel.
Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh yaitu teknik
penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.74

C. Instrumen Pengumpulan Data
Data merupakan hasil pengamatan maupun pencatatan-pencatatan
terhadap suatu objek penelitian tersebut berlangsung, baik yang berupa angka atau
fakta. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 1. data tentang
perhatian orang tua pada siswa kelas V di MI Ma’arif Singosaren yang diambil
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dari kuesioner; 2. data tentang gaya mengajar guru kelas V di MI Ma’arif
Singosaren Ponorogo yang diambil dari kuesioner; 3. data tentang hasil belajar
siswa kelas V di MI Ma’arif Singosaren Ponorogo dari nilai rapor.
Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan
oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data penelitian yang bertujuan agar
penelitian tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Untuk memperoleh data
yang akurat, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner
atau angket penelitian dan dokumentasi.
Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah angket yang
diberikan oleh peneliti yang membahas pengaruh perhatian orang tua dan gaya
mengajar guru terhadap hasil belajar siswa. Dengan rincian angket variabel X1
berjumlah 30 butir, variabel X2 berjumlah 30 butir. Angket disebarkan kepada
siswa kelas V yang berjumlah 23 siswa untuk dibagikan kepada objek penelitian
non sampel untuk diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dan reliabilitas
digunakan untuk mengetahui apakah item pertanyaan yang ada pada angket
tersebut valid atau tidak dan hanya item yang valid dan reliabel saja yang bisa
digunakan dalam penelitian.
Pengumpulan data menggunakan angket dengan jawaban yang
mengacu pada skala likert sebagai berikut:75
Selalu (SL)

:4

Sering (SR)

:3
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Kadang-kadang (KD)

:2

Tidak pernah (TP)

:1

Tabel 3.1
Instrumen Pengumpulan Data

Variabel
Penelitian
Variabel
Independen
(X1):
1. Perhatian
Orang Tua

(X2):
2. Gaya
Mengajar
Guru

Indikator
1. Memberikan
bimbingan/ nasehat
kepada anak
2. Mengawasi/
mengontrol aktivitas
anak
3. Memberikan
motivasi
4. Pemenuhan fasilitas
5. Memberikan
penghargaan
6. Hukuman
7. Pembiasaan
a. Gaya mengajar
klasik
- Guru sebagai satusatunya sumber
belajar
- Kreatifitas siswa
terbatas
- Bahan pelajaran
diangkat dari
fenomena yang
sudah diketahui

No butir soal
sebelum diuji
validitas
2,10,11,
12,13,15,18,20,
30

No butir soal
sesudah diuji
validitas

4,9,21,22,26,28

4,9,17,21,23

5,24

5,19

1,3,14,16,25
7,23

1,3,13,14,20
7,18

17,29
27,6,8,19

15,24
22,6,8,9

1,28

1

2

2

3

3

2,10,12

siswa
- Guru menguasai
materi pelajaran
sebagai ahli
- Penyampaian materi
berdasarkan urutan
b. Gaya mengajar
teknologis
- Guru menggunakan
media pembelajaran
- Guru memberikan
stimulus kepada
siswa dalam
menjawab
persoalan
- Guru memberikan
kesempatan
kepada siswa
untuk belajar
sesuai minat
- Guru membimbing
belajar siswa
- Guru memfasilitasi
siswa dalam belajar
c. Gaya mengajar
personalia
- Materi
pembelajaran sesuai
minat siswa
- Guru menggunakan
berbagai metode
pembelajaran
- Pembelajaran
berpusat kepada
siswa
- Guru senantiasa
memantau

4,27,29

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9,25

20

10

9

11,30

22

12

10

13

11

14

12

perkembangan
siswa
- Guru menyampaikan materi sesuai
dengan
perkembang-an
mental siswa
d. Gaya mengajar
Interaksional
- Guru
memodifikasi
pelajaran
- Guru memfasilitasi
siswa dalam
melakukan dialog
interaktif
- Materi pelajaran
diarahkan pada
sosio-kultural
- Guru dan siswa
aktif dalam tanya
jawab
- Siswa
mengemukakan
pandangan dan
pendapatnya
dengan bebas
Variabel
a. Nilai rata- rata rapor
Dependen (Y):
semester ganjil
Hasil Belajar
siswa kelas V

15,24

19

16,21

17

17

13

18,26

14,21

19,23

15

20,22

16,18

Berdasarkan instrumen pengumpulan data tersebut, masing-masing
indikator kemudian dikembangkan menjadi butir-butir pernyataan yang akan
digunakan dalam uji validitas dan reliabilitas instrumen. Adapun angket
pernyataan untuk masing-masing variabel dapat dilihat dalam lampiran 1.

D. Teknik Pengumpulan Data
1. Kuesioner (angket)
Kuesioner merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada
responden untuk menjawabnya. Pada umumnya, tujuan penggunaan angket
atau kuesioner dalam proses pembelajaran adalah untuk memperoleh data
mengenai latar belakang siswa sebagai salah satu bahan dalam menganalisis
tingkah laku dan proses belajar mereka.76
Dalam hal ini, angket berupa pernyataan yang digunakan untuk
memperoleh data tentang perhatian orang tua dan gaya mengajar guru pada
siswa kelas V di MI Ma’arif Singosaren Ponorogo. Adapun pelaksanaannya,
angket diberikan kepada siswa agar mereka mengisi sesuai dengan keadaan
yang sebenarnya. Siswa diberi arahan atau penjelalasan cara mengisi angket
tersebut, siswa diberi tahu angket ini tidak masuk dalam penilaian pelajaran di
sekolah. Setiap responden diharuskan untuk mengisi angket yang telah
diberikan. Skala yang digunakan adalah skala likert yaitu skala yang
digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau

76
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sekelompok tentang fenomena sosial.77 Dengan skala likert variabel yang
akan diukur dijabarkan melalui indikator variabel, kemudian indikator
tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun instrumen yang dapat
berupa pertanyaan atau pernyataan.78 Jawaban dalam setiap instrumen
mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Untuk keperluan
analisis kuantitatif, jawaban dapat diberi skor sebagai berikut:79

Skor

Tabel 3.2
Penyekoran untuk Pernyataan Angket
KadangSelalu
Sering
Pernyataan
kadang
(SL)
(SR)
(KD)
Positif (+)
4
3
2
Negatif (-) 1
2
3

Tidak Pernah
(TP)
1
4

2. Dokumentasi
Metode dokumentasi menurut suharsimi arikunto diartikan suatu
kegiatan mencari data atau hal-hal yang diberikan yang berkaitan dengan
variabel yang berupa catatan, transip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen
rapat, agenda, dan sebagainya.80 Dokumentasi dapat berbentuk tulisan,
gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode dokumentasi
digunakan untuk memperoleh data tentang nilai hasil belajar kelas V di MI
Ma’arif Singosaren.
77

Ibid, 93.
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Aksara, 2009), 93.
79
Ibid, 94.
80
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Selain itu, metode ini juga digunakan untuk mengumpulkan data
mengenai sarana dan prasarana, keadaan guru, keadaan siswa, struktur
organisasi, serta letak geografis.
E. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data
dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul yang digunakan untuk
menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis
yang diajukan.81 Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan statistik
inferensial parametris, di mana teknik statistik yang digunakan untuk menguji
parameter populasi melalui data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk
populasi.82 Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tiga langkah teknik analisis
data, yakni uji prasyarat, uji asumsi klasik, uji hipotesis.
Teknik analisis data digunakan untuk menjawab hipotesis masing-masing
variabel, adapun hipotesis yang dimaksud adalah:
Ho1

:

Tidak ada pengaruh yang signifikan antara perhatian orang tua
terhadap hasil belajar siswa kelas V di MI Ma’arif Singosaren
Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018.

Ho2

:

Tidak ada pengaruh yang signifikan antara gaya mengajar guru
terhadap hasil belajar siswa kelas V di MI Ma’arif Singosaren
Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018.
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Ho3

:

Tidak ada pengaruh yang signifian antara perhatian orang tua
dan gaya mengajar guru terhadap hasil belajar siswa kelas V MI
Ma’arif Singosaren Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018.

Ha1

:

Ada pengaruh yang signifikan antara perhatian orang tua
terhadap hasil belajar siswa kelas V di MI Ma’arif Singosaren
Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018.

1.

Uji Prasyarat
a. Uji Validitas Data
Validitas merupakan ukuran yang benar-benar mengukur apa yang
akan diukur, dapat dikatakan semakin tinggi validitas suatu alat ukur tes,
maka tes tersebut semakin mengenai pada sasarannya, atau semakin
menunjukkan apa yang seharusnya diukur. Adapun cara menghitungnya
yaitu dengan menggunakan rumus korelasi product moment. Langkahlangkah menghitungnya adalah sebagai berikut:83
1) Menyiapkan tabel analisis item seluruh soal
2) Menyiapkan tabel analisis item setiap soal
3) Memasukkan ke dalam rumus product moment:
(
√(

)
(

(

)(

) )(

)
(

) )

Keterangan:
rxy

83

: angka indeks korelasi product moment

Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2013), 107.

ƩX

: jumlah seluruh nilai X

ƩY

: jumlah seluruh nilai Y

ƩXY

: jumlah hasil perkalian antara nilai X dan Y

N

: jumlah data

4) Menginterpretasikan nilai r hitung dengan tabel nilai r tabel, apabila rxy ≥ r
tabel

maka item kuesioner tersebut valid. Dan apabila rxy < r

tabel,

maka

item kuesioner tersebut tidak valid.
Dalam penghitungan validitas pada penelitian ini, r

tabel

ditentukan

dengan mencari terlebih dahulu nilai db, yakni db = n-2. Kemudian nilai
db dikonsultasikan pada tabel nilai koefisien korelasi “r” product moment
dari Pearson84. Nilai rtabel pada taraf signifikansi 5% diperoleh sebesar
0,413 dengan db=21. Dalam penghitungannya, peneliti menggunakan
aplikasi Microsoft office excel 2010 sebagai alat bantu penghitungan
validitas data instrumen.
Jika korelasi pada setiap faktor tersebut positif dan besarnya 0,413
(rtabel) ke atas, maka faktor tersebut contruct yang kuat. Jika korelasi di
bawah 0,413 (r tabel) maka dapat disimpulkan jika butir instrumen tersebut
tidak valid sehingga harus diperbaiki atau dibuang. Sehingga, butir
instrumen dikatakan valid apabila (rhitung) besarnya lebih dari 0,413.
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Interpretasi hasil uji validitas data dapat ditentukan berdasarkan tabel
interpretasi koefisien korelasi menurut Arikunto.
Uji validitas ini dilaksanakan di MI Darussalam Lembeyan Magetan
dengan jumlah 23 siswa. Peneliti melakukan uji coba di sekolah tersebut
karena MI Darussalam memiliki status akreditasi yang sama dengan MI
Ma’arif Singosaren yakni terakreditasi B, dan sama-sama sekolah swasta.
Penghitungan uji validitas instrumen yang digunakan peneliti terdapat
pada lampiran 2 dan 3. Adapun hasil dari penghitungan tersebut dapat
disimpulkan dalam tabel rekapitulasi di bawah ini:
Tabel 3.3
Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen
Penelitian Perhatian Orang Tua
Variabel
Perhatian
Orang
Tua

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

“r” hitung
0,591168
0,543908
0,46419
0,528665
0,470268
0,596536
0,457054
0,473731
0,541356
0,471084
0,173452
0,517826
0,424768
0,539948
-0,12688
0,452127
0,446583

“r” tabel
0.413
0.413
0.413
0.413
0.413
0.413
0.413
0.413
0.413
0.413
0.413
0.413
0.413
0.413
0.413
0.413
0.413

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

-0,12611
0,624071
-0,48311
-0,45436
0,426177
0,611145
0,431025
0,434964
0,489007
0,439578
0,436935
0,496689
0,292622

0.413
0.413
0.413
0.413
0.413
0.413
0.413
0.413
0.413
0.413
0.413
0.413
0.413

Tidak Valid
Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid

Tabel 3.4
Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen
Gaya Mengajar Guru.
Variabel

Gaya
Mengajar
Guru

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

“r” hitung
0,477566
0,625327
0,506979
0,655887
0,49287
0,486162
0,436034
0,464867
-0,57512
0,422714
0,352458
0,449556
0,503214
0,479133
0,172342
0,374609
0,440074
0,520981

“r” tabel
0,413
0,413
0,413
0,413
0,413
0,413
0,413
0,413
0,413
0,413
0,413
0,413
0,413
0,413
0,413
0,413
0,413
0,413

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Valid
Valid

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0,599363
0,49573
0,602826
0,478804
0,056739
0,422689
0,526508
0,500462
0,048496
0,383902
0,014209
0,508161

0,413
0,413
0,413
0,413
0,413
0,413
0,413
0,413
0,413
0,413
0,413
0,413

Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Valid
Valid
Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Tidak Valid
Valid

Dalam uji validitas instrumen, butir soal perhatian orang tua,
peneliti mengambil sampel sebanyak 23 responden yang tersebar pada
kelas V. Hasil perhitungan validitas instrumen dari 30 item soal perhatian
orang tua, 24 soal dinyatakan valid yakni item soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 , 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Adapun
untuk skor jawaban angket untuk uji validitas perhatian orang tua dapat
dilihat pada lampiran 2.
Pada butir soal indikator perhatian orang tua terdapat 6 butir soal
yang tidak valid, yakni butir soal nomor 11, 15, 18, 20, 21, 30. Karena
tidak valid, maka butir soal tersebut dibuang dan tidak digunakan dalam
penelitian.
Pada hasil penghitungan uji validitas instrumen soal gaya mengajar
guru sebanyak 30 item soal dan 22 soal dinyatakan valid yakni item soal
nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25,

26, 30 dan untuk mengetahui skor jawaban angket uji validitas gaya
mengajar guru dapat dilihat pada lampiran 3.
Pada butir soal indikator gaya mengajar guru terdapat 8 butir soal
yang tidak valid, yakni butir soal nomor 9, 11, 15, 16, 23, 27, 28, 29
karena tidak valid, maka butir soal tersebut dibuang dan tidak digunakan
dalam penelitian.
b. Uji Reliabilitas Data
Reliabilitas artinya adalah tingkat kepercayaan hasil suatu
pengukuran. Pengukuran yang mempunyai reliabilitas tinggi, yaitu
pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya
(reliable).85
Untuk menguji reliabilitas instrumen, penelitian ini menggunakan
teknik belah dua (split half) dan untuk rekapitulasi uji reliabilitas dapat
dilihat pada lampiran 4 dan 5 yang dianalisis dengan rumus Spearman
Brown di bawah ini:
=
Keterangan:
= Reliabilitas internal seluruh rumus instrumen
= Korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua86
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Dari hasil uji reliabilitas di atas dapat diketahui bahwa nilai
reliabilitas perhatian orang tua sebesar 0,738431662 atau 0,738
(dibulatkan), tingkat gaya mengajar guru sebesar 0,874758958 atau 0,875
(dibulatkan) kemudian dikonsultasikan dengan “r” product moment
dengan db = n – 2 = 23 – 2 = 21, taraf signifikan 5% diperoleh

=

0,413 karena “r” hitung perhatian orang tua > dari “r” tabel, yaitu 0, 738 >
0,413 dan “r” hitung gaya mengajar > dari “r” tabel, yaitu 0,875 > 0,413
maka instrumen reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian. Untuk
mengetahui hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada lampiran 4 dan 5. Dari
hasil uji reliabilitas pada masing-masing instrumen dapat disimpulkan
bahwa untuk instrumen variabel perhatian orang tua, dan gaya mengajar
guru dinyatakan reliabel.
Setelah masing-masing instrumen diuji validitas dan reliabilitas,
butir-butir soal pada masing-masing variabel kemudian dilakukan
perbaikan hingga menjadi butir-butir soal instrumen yang valid dan
reliabel yang kemudian digunakan dalam pengumpulan data dalam
penelitian. Adapun angket butir pernyataan yang sudah valid dan reliabel
dapat dilihat pada lampiran 6.
Teknik analisis data parametris digunakan untuk menjawab hipotesis
masing-masing variabel, adapun hipotesis yang dimaksud adalah:

Ho1

:

Tidak ada pengaruh yang signifikan antara perhatian orang tua
terhadap hasil belajar siswa kelas V di MI Ma’arif Singosaren
Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018.

Ho2

:

Tidak ada pengaruh yang signifikan antara gaya mengajar guru
terhadap hasil belajar siswa kelas V di MI Ma’arif Singosaren
Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018.

Ho3

:

Tidak ada pengaruh yang signifian antara perhatian orang tua
dan gaya mengajar guru terhadap hasil belajar siswa kelas V MI
Ma’arif Singosaren Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018.

Ha1

:

Ada pengaruh yang signifikan antara perhatian orang tua
terhadap hasil belajar siswa kelas V di MI Ma’arif Singosaren
Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018.

Ha2

:

Ada pengaruh yang signifikan antara gaya mengajar guru
terhadap hasil belajar siswa kelas V di MI Ma’arif Singosaren
Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018.

Ha3

:

Ada pengaruh yang signifian antara perhatian orang tua dan gaya
mengajar guru terhadap hasil belajar siswa kelas V MI Ma’arif
Singosaren Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018.

2.

Uji Klasik
a. Uji Normalitas Data
Sebelum melakukan analisis data tentang pengaruh perhatian
orang tua dan gaya mengajar guru terhadap hasil belajar siswa di MI

Ma’arif Singosaren Ponorogo peneliti melakukan uji normalitas.
Pengujian normalitas dilakukan untuk mengatahui normal atau tidaknya
suatu distribusi data. Hal ini penting diketahui berkaitan dengan ketetapan
pemilihan uji statistik yang dipergunakan.87 Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan uji normalitas dengan kolmogorof-smirnov SPSS 16.
b. Uji Linearitas Data
Istilah “linearitas” menunjuk pada pengertian adanya hubungan
yang linier antara dua sebaran data variabel (dependent dan independent),
atau dikatakan bahwa sebaran kedua variabel itu mempunyai hubungan
yang linier. Linearitas adalah hubungan yang linier antarvariabel, artinya
setiap ada perubahan yang terjadi pada satu variabel akan diikuti dengan
besaran yang sejajar pada variabel lainnya. Untuk memastikan adanya
hubungan linearitas tersebut, perlu dilakukan uji linearitas.
Uji linearitas dilakukan dengan uji SPSS 16, dapat dilakukan
lewat menu Compare Means dengan submenu Means. Uji linearitas
dengan cara ini menghasilkan angka-angka statistik. Aturannya H0 harus
diterima atau

P > 0,05.88

3. Uji Hipotesis
a. Uji Regresi Linier Sederhana
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Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan
masalah nomor 1 dan 2 adalah menggunakan rumus regresi linier
sederhana dengan bantuan SPSS 16. Sedangkan untuk mendapat model
Regresi Linier Sederhana, yaitu:89

yˆ  b0  b1 xi
1) Langkah pertama mencari b0 dan b1
b1 :

 xy  n.x. y
 x 2  nx 2

b0 :

y  b1 x

2) Langkah kedua menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel Anova
(Analysis of Varience) untuk menguji signifikansi pengaruh Variabel
x terhadap variabel y.

Tabel 3.5
Tabel Anova (Analysis of Varience)
Sumber
Variasi

Degree of
Freedom Sum of Square
(df)

Regresi

1

Mean

Square

(MS)

SS Regresi (SSR)

b0  y  b1  xy    y 

2

MSR 

SSR
db

n

Error

89

n-2

SS Error (SSE)

MS Error MSE)

Andhita Dessy, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan Menggunakan
SPSS, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2012), 123-126.

 y 2  b0  y  b1  xy  MSE  SSE
db

Total

n-2

SS Total (SST)

D

SST   y 2 

 y 2
n

a
erah

Penolakan:
Fhitung 

Tolak

MSR
MSE

H0

3) Langkah

bila Fhitung  F  p;n p 1
ketiga

menghitung

koefisien

determinasi

(besarnya

pengaruh variabel x terhadap variabel y)
R2 

SSR
SST

b. Uji Regresi Linier Berganda
Untuk menjawab rumusan nomor 3, yang digunakan adalah
dengan uji regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 16. Uji regresi
linier berganda digunakan karena terdapat dua buah variabel yang secara
besama-sama atau lebih dengan variabel lain. Hubungan antara satu
variabel terikat dengan dua variabel bebas dapat dikatakan linier jika
dinyatakan dalam Y= βo+ β1x1 + β2x2 + ɛ (model untuk populasi), dan Ŷ=

b0 + b1x1 + b2x2 (model untuk sampel). Adapun langkah-langkah yang
digunakan adalah sebagai berikut:

1) Langkah 1
Mencari nilai b0, b1, b2, dengan rumus
(

)(

(
(

)

(

)(

)(

) (

(

)(

)

(

)(

) (

)(

)
)

)
)

Keterangan:
n

=

jumlah observasi/ pengamatan

X

=

data ke- i variabel x (independent/ bebas)

Y

=

data ke-i variabel y (dependent/ terikat)

x

=

mean/

rata=rata

dari

penjumlahan

data

variabel

(independent/ bebas)
y

=

mean/ rata-rata dari penjumlahan data variabel y (dependent/
terikat)

b0

=

estimasi atau taksiran dari intercept populasi (harga konstan
atau harga ỹ bila x=0)

b1

=

estimasi atau taksiran dari slope populasi (angka atau arah
koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau

penurunan variabel dependent yang didasarkan pada
variabel independent). Bila bo positif (+) maka naik dan b1
negatf (-) maka turun.
2) Langkah 2
Uji Signifikansi regresi linier berganda dengan uji overall,
dengan membuat tabel Anova (Analysis Of Variance). Uji overall
digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas yang ada
dalam model mempunyai pengaruh yang nyata terhadap variabel
terikat. Uji overall dilakukan dengan menggunakan penghitungan
dengan tabel ANOVA (Analysis Of Varians). Tabel anova digunakan
untuk mengetahui apakah variabel independent yang ada dalam model
mempunyai pengaruh yang nyata secara bersama-sama terhadap
variabel dependentnya.
Tabel 3.6
Statistik uji: Tabel Anova (Analysis of Variance)
Variation
(df)
Source
Regression 1

Sum of Squre (SS)
SS Regression (SSR)
∑
SSR=[ ∑
(∑

Error

Total

]

)

n – SS Error (SSE)
2
SSE = ∑
∑
]
n -1 SS Total (SST)
SST = ∑

[

MS
Error
(MSE)
MSE =

∑

[∑

Mean Square
(MS)
MS Regression
(MSR)
MSR =

]

Keterangan:
(

)

SSR

= b0 Ʃy + b1 Ʃx1 y + b2 Ʃx2 y –

SSE

= Ʃy2 – (b0 Ʃy + b1 Ʃx1 y + b2 Ʃx2 y)

SST

= Ʃy2 –

MSR

=

MSE

=

(

)

atau

Daerah Penolakan
F hitung =
Tolak Ho bila F hitung >
Terima Ho bila F hitung <

(

)
(

)

Jika F hitung ≥ F tabel maka tolak Ho artinya variabel independent (X1
dan X2) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent.
Untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel perhatian orang
tua dan dan gaya mengajar guru terhadap hasil belajar dapat
ditentukan dengan rumus koefisien determinasi.
3) Langkah 3
Menghitung

koefisien

determinasi

(coefficient

of

determination). Koefisien determinasi menggambarkan proporsi
sejauh mana besar pengaruh perubahan variabel bebas pada variabel
terikatnya. Koefisien determinasi (r2) dapat ditentukan dengan rumus:

atau R2 = r2 x 100%
Keterangan:
R2

= nilai koefisien determinasi

r

= nilai koefisien product moment
Besaran koefisien determinasi paling kecil adalah nol dan yang

terbesar adalah satu. 90

90

Ibid, 127-129.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Profil Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Singosaren
Nama Madrasah

: MI Ma’arif Singosaren

NIS

: 11 00 20

NSM

: 111235020024

Nama Kepala Madrasah

: Ahmad Slamet, S.Ag

Alamat

: JL. Singajaya III, No. 02

Kelurahan

: Singosaren

Kecamatan

: Jenangan

Kabupaten

: Ponorogo

Kode Pos

: 63492

Email

: mimaarif.singosaren@yahoo.co.id

Status Sekolah

: Swasta

Status Akreditasi

: Terakreditasi/B

SK. Nomor/Tanggal

: No: 20/SK/MI/82, 28 Oktober 1982

Penerbit SK

: Lembaga Pendidikan Ma’arif Cab. Ponorogo

Tahun Berdiri

: 1960

Tahun Perubahan

: 1993

Bangunan Sekolah

: Milik Sendiri

Organisasi Penyelenggara : LP MA’ARIF NU.91
2. Sejarah Berdirinya MI Ma’arif Singosaren
Berkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan agama,
pada tahun 1956 di kelurahan Singosaren kecamatan Jenangan kabupaten
Ponorogo didirikan madrasah malam dalam rangka memenuhi tuntutan
masyarakat banyak dan demi tercapainya cita-cita ingin mempunyai anak
yang berkepribadian tinggi. Tidak berlangsung lama yaitu pada tahun 1958,
diubah menjadi MWB (Madrasah Wajib Belajar) masuk pagi hari atas
tuntutan Departemen Agama untuk memodernisasikan murid madrasah sesuai
dengan dasar-dasar dan cita-cita pendidikan di Indonesia. Salah satu langkah
ke arah terlaksananya maksud itu adalah dengan mengadakan pembaharuan
secara revolusioner dalam pendidikan madrasah yang diberi nama Madrasah
Wajib Belajar (MWB).
Dalam hal ini, Departemen Agama dengan aktif membantu organisasiorganisasi Islam yang mendirikan dan menyelenggarakan MWB Pada tahun
1960 ada perubahan nama, yang semula MWB menjadi MI. Karena Madrasah
Ibtidaiyyah atau MI Singosaren itu di bawah Lembaga Ma’arif, pada tahun
tersebut didirikanlah madrasah dengan nama Madrasah Ibtidaiyyah Ma’arif
Singosaren oleh organisasi yang diketuai Bapak Muhammad Sayid (alm).
91

Transkrip Dokumentasi tentang Madrasah Ibtida’iyah Ma’arif Singosaren

Madrasah tersebut didirikan atas tanah wakaf, letaknya jalan Singopuro
kelurahan Singosaren, kurang lebih 50 meter sebelah timur dari perempatan
kota lama di Ponorogo. Berdirinya madrasah tersebut atas dasar dorongan
masyarakat Singosaren yang berkeinginan agar anaknya menjadi muslim
sejati, beriman teguh, beramal sholeh, dan berakhlak mulia serta berguna bagi
masyarakat agama dan negara.92
3. Letak Geografis MI Singosaren Ponorogo
MI Ma’arif ini terletak di sudut kota, di samping sekolah terdapat
taman kanak-kanak dan dikelilingi oleh rumah penduduk dan dekat dengan
jalan raya, sehingga

tidak bisa dipungkiri bahwa suara kendaraan

mengganggu proses pembelajaran. Adapun batas-batas wilayah dari MI
Ma’arif Singosaren adalah sebagai berikut:
a. Sebelah Timur berbatasan dengan RA Muslimat NU Singosaren.
b. Sebelah Selatan berbatasan rumah penduduk.
c. Sebelah Barat berbatasan rumah penduduk.
d. Sebelah Utara berbatasan jalan Niken Gandini.93
4. Visi, Misi, dan Tujuan MI Ma’arif Singosaren Ponorogo.
a) Visi Madrasah
Terbentuknya anak yang berakhlaqul karimah yang berwawasan
ahlussunnah wal jama’ah dan berkualitas dalam IMTAQ dan IPTEK.
92
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b) Misi Madrasah
1. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dengan memberikan
tuntunan pada anak, di sekolah maupun di masyarakat dengan
berpegang teguh pada norma-norma Islam dengan paham ahlussunnah
wal jama’ah.
2. Mengembangkan

dan

meningkatkan

pengetahuan

dengan

menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama dalam beribadah
dan kehidupan sehari-hari (berpribadi yang sholeh dalam beragama
dan sholeh dalam bermasyarakat).
3. Membina dan mempersiapkan siswa menjadi insan kamil yang mampu
bersaing di bidang ilmu pengetahuan.
c) Tujuan Madrasah
1. Membentuk pribadi siswa bersikap baik dan benar dalam beribadah.
2. Membentuk pribadi siswa yang baik dan benar dalam kehidupan
sehari-hari.
3. Membentuk kepribadian siswa yang amanah, jujur dan ikhlas dalam
bertindak atau berbuat.
4. Membentuk siswa yang berprestasi dalam pelajaran agama dan
pelajaran.

5. Membentuk siswa yang terampil dalam mengoperasikan teknologi
(komputer).
6. Membentuk siswa yang mempunyai wawasan keagamaan yang
bercirikan ahlussunnah wal jama’ah.
7. Menanamkan kepada siswa untuk mempunyai rasa memiliki terhadap
madrasah, warga madrasah, dan masyarakat sekitar.94
5. Struktur Organisasi MI Ma’arif Singosaren.
a. Komite Sekolah

: Drs. Taufan H.

b. Kepala Sekolah

: Ahmad Slamet, S.Ag.

c. Tata Usaha

: Sri Nuryani, S.Pd.

d. Bendahara

: Evi Tri Fauatur, S.Pd.

e. Unit Kesehatan Sekolah

: Suryani, S.Pd

f. Jabatan

94

Guru Kelas I

: Siti Samandari Qomariyah, M.Pd.

Guru Kelas II

: Mualifah, S.Pd.I.

Guru Kelas III

: Mahsun Nahrowi, S.Pd.

Guru Kelas IV

: Sidiq Purnomo, S.Pd.

Guru Kelas V

: Putut Eko, S.Pd.

Guru Kelas VI

: Suryani, S.Pd

Guru Aswaja

: Siswanto, BA.

Guru Penjaskes

: Putut Eko, S.Pd.

Transkrip Dokumentasi tentang Visi, Misi, dan Tujuan MI Ma’arif Singosaren.

Satpam

: Irfana Ahmad Romansyah, S.Pd.95

6. Sarana dan Prasaran MI Ma’arif Singosaren Ponorogo
Sekolah telah memiliki lahan atas nama sendiri dan memiliki status
hak atas tanah, atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. MI Ma’arif Singosaren
memiliki 11 ruang, dengan rincian 6 ruang belajar, 1 ruang kepala madrasah,
1 ruang guru, 1 ruang UKS, 1 gudang, dan 1 ruang laboratorium komputer. Di
sebelah Timur terdapat tujuh ruang yang terdiri dari 1 ruang kepala madrasah,
1 ruang guru, 3 ruang kelas yaitu kelas I, II, dan III, 1 ruang UKS, gudang,
dan 1 ruang laboratorium komputer, di sebelah Barat terdapat 3 ruang kelas
yaitu kelas IV, V, VI, dan di Timur kelas VI terdapat masjid. Untuk gedung
yang berada di sebelah Barat menggunakan keramik dan gedung yang berada
di sebelah Timur masih menggunakan tekel kecuali ruang guru dan ruang
kepala sekolah. Untuk lokasi kamar mandi (toilet) berada di belakang lab
komputer dan gudang.
Selain yang telah disebutkan, MI Ma’arif Singosaren juga dilengkapi
dengan tempat sampah di depan ruang kelas, rak sepatu siswa pada masingmasing kelas, tempat cuci tangan, tanaman bunga di depan ruang kelas, dan
poster-poster yang tertempel di dinding.96
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7. Keadaan Guru MI Ma’arif Singosaren Ponorogo
Berdasarkan data terakhir tahun 2017/2018, jumlah tenaga pendidik di
MI Ma’arif Singosaren sebanyak 13 orang, dengan rincian 1 orang kepala
sekolah, 10 orang guru,1 satpam, dan tukang kebun 1 orang. Lama mengajar
guru MI Ma’arif Singosaren bevariasi. Guru-guru senior telah mengajar lebih
dari sepuluh tahun dan guru yunior kurang dari sepuluh tahun. Rata-rata
mereka ditunjang oleh latar belakang pendidikan yang memadai yakni berasal
dari sarjana pendidikan yang sesuai dengan bidangnya.97
8. Keadaan Siswa MI Ma’arif Singosaren Ponorogo
Siswa MI Ma’arif Singosaren keseluruhan berjumlah 116 siswa
dengan perincian yaitu, kelas I 24 siswa (11 laki-laki dan 13 perempuan),
kelas II 23 siswa (11 laki-laki dan 12 perempuan), kelas III 15 siswa (8 lakilaki dan 7 perempuan), kelas IV 17 siswa (9 laki-laki dan 8 perempuan), kelas
V 17 siswa (13 laki-laki dan 4 perempuan), dan kelas VI dengan jumlah 20
siswa (13 laki-laki dan 7 perempuan).98
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Tabel 4.1
Jumlah Siswa MI Ma’arif Singosaren Ponorogo
Tahun Pelajaran 2017/2018
Siswa (PA)

Siswa (PI)

Jumlah

Kelas
I

11

13

24

2

11

12

23

3

8

7

15

4

9

8

17

5

13

4

17

6

13

7

20
116

B. Deskripsi Data
1. Deskripsi Data tentang Perhatian Orang Tua Siswa Kelas V MI Ma’arif
Singosaren Ponorogo
Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberikan
gambaran data tentang perhatian orang tua siswa kelas V MI Ma’arif
Singosaren. Data ini diperoleh dari angket yang disebarkan kepada siswa
kelas V MI Ma’arif Singosaren Ponorogo yang berjumlah 17 siswa.
Skor angket perhatian orang tua dapat dilihat pada lampiran 7. Adapun
rekapitulasi skor angket perhatian orang tua dapat dilihat dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2
Skor Jawaban Angket Perhatian Orang Tua Siswa Kelas V
MI Ma’arif Singosaren Ponorogo
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Skor Angket
Perhatian Orang Tua
76
73
72
71
67
66
63
62
60
59
57
55
Jumlah

Frekuensi
2
1
1
1
2
1
2
3
1
1
1
1
17

2. Deskripsi Data tentang Gaya Mengajar Guru Kelas V MI Ma’arif Singosaren
Ponorogo
Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberikan
gambaran data tentang gaya mengajar guru MI Ma’arif Singosaren Ponorogo.
Data ini diperoleh dari angket yang disebarkan kepada siswa kelas V MI
Ma’arif Singosaren Ponorogo yang berjumlah 17 siswa. Data guru yang
mengajar di kelas V MI Ma’arif Singosaren Ponorogo adalah :

No

Nama Guru

1.

Putut Eko, S.Pd

Mata Pelajaran
Bahasa

Inggris,

Bahasa Jawa
2.

Siswanto, BA.

Aswaja

3.

Evi Tri Fauzatur, S.Pd

MTK

4.

Mahsun Nahrowi

Olahraga

5.

Ahmad Slamet, S.Ag

Agama

6.

Sidiq Purnomo, S.Pd

Tematik

Skor angket gaya mengajar guru dapat dilihat pada lampiran 8.
Adapun rekapitulasi skor angket gaya mengajar guru dapat dilihat dalam tabel
4.3.
Tabel 4.3
Skor Jawaban Angket Gaya Mengajar Guru
MI Ma’arif Singosaren Ponorogo
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Skor Gaya
Mengajar Guru
73
72
69
68
67
63
62
61
59
58
57
56

Frekuensi
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

13
14

53
52
Jumlah

1
1
17

3. Deskripsi Data tentang Hasil Belajar Siswa Kelas V MI Ma’arif Singosaren
Ponorogo
Untuk mendapatkan data mengenai hasil belajar siswa, peneliti
menggunakan teknik dokumentasi. Peneliti memperoleh data hasil belajar
siswa dengan melihat nilai rata-rata dari semua mata pelajaran yang berjumlah
14 mata pelajaran pada hasil raport semester ganjil. Hasil belajar siswa kelas
V MI Ma’arif Singosaren dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Nilai Raport Semester Ganjil Siswa Kelas V
MI Ma’arif Singosaren Ponorogo
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nilai rata-rata akhir
siswa
84
83
81
80
79
75
74
71
70
69
68
67
Jumlah

Frekuensi
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
3
1
17

Secara terperinci nilai, rata-rata akhir raport semester ganjil siswa
kelas V MI Ma’arif Singosaren Ponorogo dapat dilihat pada lampiran 9.
Setelah peneliti memperoleh data yang peneliti butuhkan sesuai dengan
pembahasan skripsi ini, data tersebut belum dapat dimengerti sebelum
diadakan analisis data.

C. Analisis Data
1. Uji Normalitas
Tujuan uji normalitas untuk mengetahui apakah data dari variabel
yang diteliti normal atau tidak, guna memenuhi asumsi klasik tentang
kenormalan data. Uji normalitas ini dilakukan menggunakan rumus
Kolmogorov Smimov dengan bantuan SPSS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel 4.5
Uji Normalitas Perhatian Orang tua
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Perhatian Orang Tua
N
Normal
Parametersa

Mean
Std. Deviation
Most Extreme Absolute
Differences
Positive
Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Test distribution is Normal.

17
65.3529
6.41230
.173
.173
-.105
.712
.692

Perhitungan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Z diperoleh
jumlah 0,712 dengan Asymp. Sig.(2-tailed) diperoleh jumlah 0,692. Apabila
nilai probabilitas > 0,05, maka dikatakan berdistribusi normal, sebaliknya jika
nilai probabilitas 0,05, maka dikatakan berdistribusi tidak normal. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa variabel perhatian orang tua (X1)
berdistribusi normal.
Tabel 4.6
Uji Normalitas Gaya Mengajar Guru
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
gaya mengajar
N
Normal Mean
Paramete Std. Deviation
rsa
Most
Absolute
Extreme Positive
Differen Negative
ces
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Test distribution is Normal.

17
66.9412
4.70997
.153
.146
-.153
.630
.823

Perhitungan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Z diperoleh
jumlah 0,630 dengan Asymp. Sig.(2-tailed) diperoleh jumlah 0,823. Apabila
nilai probabilitas > 0,05, maka dikatakan berdistribusi normal, sebaliknya jika
nilai probabilitas 0,05, maka dikatakan berdistribusi tidak normal. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Gaya Mengajar Guru (X2)
berdistribusi normal.

Tabel 4.7
Uji Normalitas Hasil Belajar Siswa
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
hasil belajar
N
Normal Mean
Parame Std. Deviation
tersa
Most Absolute
Extrem Positive
e
Negative
Differe
nces
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Test distribution is Normal.

17
74.1765
5.88680
.176
.176
-.147
.725
.669

Perhitungan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Z
diperoleh jumlah 0,725 dengan Asymp. Sig.(2-tailed) diperoleh jumlah
0,669. Apabila nilai probabilitas >0,05, maka dikatakan berdistribusi
normal, sebaliknya jika nilai probabilitas 0,05, maka dikatakan
berdistribusi tidak normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
variabel hasil belajar (Y) berdistribusi normal.
2. Uji Linearitas Data
Istilah “linearitas” menunjuk pada pengertian adanya hubungan yang
linier antara dua sebaran data variabel (dependent dan independent) atau,

dikatakan bahwa sebaran kedua variabel itu mempunyai hubungan yang linier.
Linearitas adalah hubungan yang linier antarvariabel. Artinya, setiap ada
perubahan yang terjadi pada satu variabel akan diikuti dengan besaran yang
sejajar pada variabel lainnya. Untuk memastikan adanya hubungan linearitas
tersebut, perlu dilakukan uji linearitas.
Uji linearitas dilakukan dengan uji SPSS, aturannya H0 harus diterima
atau P > 0,05. Adapun perhitungan menggunakan aplikasi SPSS 16
dapatdilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.8
Uji Linearitas Data Perhatian Orang Tua dan Hasil Belajar
ANOVA Table
Sum of
Squares Df
hasil
belajar
perhatian ortu

* Between Groups

Mean
Square F

Sig.

(Combined) 501.304 11

45.573 4.286 .060

Linearity

306.359 1

306.35
28.811 .003
9

194.945 10

19.494 1.833 .261

Within Groups

53.167

10.633

Total

554.471 16

Deviation
from
Linearity

5

Tabel 4.9
Uji Liniearitas Data Gaya Mengajar Guru dan Hasil Belajar
ANOVA Table
Sum of
Squares df
gaya mengajar
perhatian ortu

* Between Groups

Mean
Square F

Sig.

(Combined) 280.775 11

25.525 1.721 .286

Linearity

40.561

40.561 2.734 .159

Deviation
from
Linearity

240.214 10

24.021 1.619 .310

Within Groups

74.167

14.833

Total

354.941 16

1

5

Koefisien linearitas dapat dilihat di kolom F dan Sig pada baris
Deviation from Linearity. Ketentuannya adalah jika sig (P) > 0,05= linier,
sedang Sig (P) < 0,05 = tidak linier.
a. Pasangan variabel “Perhatian Orang Tua” dan “Hasil Belajar Siswa”
memiliki F = 1.833 dan Sig. 0,261.
b. Pasangan variabel “Gaya Mengajar” dan “Hasil Belajar Siswa” memiliki
F = 1.619 dan Sig. 0,310.
Tingkat signifikansi kedua pasang variabel di atas 0,05 (P > 0,05).
Dengan demikian, hubungan data skor kedua pasang variabel tersebut
dinyatakan linier. Uji selanjutnya yaitu analisis regresi dapat diteruskan
karena kedua data memiliki hubungan yang linier.

3. Analisis Data Tentang Pengaruh Perhatian Orang Tua dan Gaya
Mengajar Guru Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V MI Ma’arif
Singosaren Ponorogo.
Setelah peneliti melakukan perhitungan, dan data yang diperoleh sudah
normal dan linier, baik itu data perhatian orang tua, gaya mengajar guru,
maupun hasil belajar siswa, data tersebut belum dapat dimengerti sebelum
diadakan analisis data. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan SPSS
16. Hasil analisis data tersebut dijelaskan di bawah ini:
a.

Analisis data tentang perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa .
Setelah data terkumpul dan data sudah normal, kemudian
ditabulasikan. Adapun untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara
perhatian orang tua dan hasil belajar siswa kelas V MI Ma’arif
Singosaren Ponorogo, peneliti menggunakan rumus regresi sederhana.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.10
Tabel Anova perhatian orang tua dan hasil belajar siswa
ANOVAb

Model

Sum
Squares

1Regression

of
Df

Mean Square F

319.421

1

319.421

Residual

267.638

15

17.843

Total

587.059

16

Sig.

17.902 .001a

ANOVAb
Model

Sum
Squares

1Regression

of
Df

Mean Square F

319.421

1

319.421

Residual

267.638

15

17.843

Total

587.059

16

a. Predictors: (Constant), perhatian
(x1)

Sig.

17.902 .001a

ortu

b. Dependent Variable: hasil belajar
Bedasarkan nilai F dari tabel anova diperoleh F hitung sebesar
17.902 dengan tingkat signifikansi / probabilitas 0,001< 0,05, maka
model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel hasil belajar.
Tabel 4.11
Tabel Model Summary
Model Summaryb
Adjusted
RModel R Square Square
1

.738a

.544

.514

R Std. Error of
the Estimate
4.22404

a. Predictors: (Constant), perhatian ortu (x1)
b. Dependent Variable: hasil belajar
Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R)
yaitu sebesar 0,738 dan dijelaskan besar persentase pengaruh variabel
bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang
merupakan hasil dari penguadratan R. Dari Output tersebut diperoleh
koefisien (R²) sebesar 0,544 yang mengandung pengertian bahwa
pengaruh perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa kelas V MI
Ma’arif Singosaren Ponorogo sebesar 54,4%, sedangkan sisanya

dipengaruhi variabel yang lain. Untuk mengetahui hasil perhitungan
secara terperinci dapat melihat pada lampiran 10.
b.

Analisis data tentang pengaruh gaya mengajar guru terhadap hasil belajar
siswa
Adapun untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara gaya
mengajar dan hasil belajar siswa kelas V MI Ma’arif Singosaren
Ponorogo, peneliti menggunakan rumus regresi sederhana. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.12
Tabel Anova gaya mengajar guru dan hasil belajar siswa
ANOVAb
Sum of
Model
Squares Df
Mean Square F
Sig.
1Regression

175.010 1

175.010

Residual

368.049 15

24.537

Total

543.059 16

7.133 .017a

a. Predictors: (Constant), gaya mengajar
b. Dependent Variable: hasil belajar

Bedasarkan dari tabel Anova diperoleh F hitung sebesar 7.133
dengan tingkat signifikansi 0,017 < 0,05, maka model regresi dapat
dipakai untuk memprediksi variabel hasil belajar.
Tabel 4.13
Tabel Summary
Model Summaryb

Model R

R Square

.568a .322

1

Adjusted
R Square

Std. Error of the
Estimate

.277

4.95344

a. Predictors: (Constant), gaya mengajar (x2)
b. Deppendent Variabel: hasil belajar
Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R),
yaitu sebesar 0,568 dan dijelaskan besar persentase pengaruh variabel
bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang
merupakan hasil dari penguadratan R. Dari Output tersebut diperoleh
koefisien (R²) sebesar 0,322, yang mengandung pengertian bahwa
pengaruh gaya mengajar guru terhadap hasil belajar siswa kelas V MI
Ma’arif Singosaren Ponorogo sebesar 32,2%, sedangkan sisanya
dipengaruhi variabel yang lain. Untuk mengetahui hasil perhitungan
secara terperinci dapat melihat pada lampiran 11.
c.

Deskripsi data tentang pengaruh perhatian orang tua dan gaya mengajar
guru terhadap hasil belajar siswa kelas V MI Ma’arif Singosaren
Ponorogo.
Tabel 4.14
Tabel Anova Pengaruh Perhatian Orang Tua dan
Gaya Mengajar Guru Terhadap Hasil Belajar Siswa
ANOVAb
Model

Sum
of
Squares
Df

1 Regression 373.887
Residual

180.583

Mean Square F

Sig.

2

186.944

.000a

14

12.899

14.493

Total
554.471 16
a. Predictors: (Constant), perhatian ortu (x1), gaya mengajar
(x2)
b. Dependent Variable: hasil belajar
Bedasarkan dari tabel Anova diperoleh F hitung sebesar = 8.624
dengan tingkat signifikikansi/probalititas 0,004< 0,05, maka perhatian
orang tua dan gaya mengajar guru berpengaruh terhadap hasil belajar
siswa.
Tabel 4.15

Model
1

R
.821a

Model Summaryb
Adjusted R
R Square
Square
.674

.628

Std. Error of the
Estimate
3.59149

a. Predictors: (Constant), perhatian ortu (x1), gaya mengajar (x2)
b.Dependent
belajar

Variable:

hasil

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai/hubungan (R) yaitu
sebesar 0,821 dan menjelaskan besarnya persentase pengaruh variabel
bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang
merupakan hasil dari pengkuadratan R. Dari output tersebut diperoleh
koefisien (R²) sebesar 0,674, yang

mengandung pengertian bahwa

pengaruh perhatian orang tua dan gaya mengajar guru terhadap hasil
belajar siswa kelas V MI Ma’arif Singosaren Ponorogo adalah sebesar
67,4%, sedang sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Untuk

mengetahui hasil perhitungan secara terperinci dapat melihat pada
lampiran 12.

D. Pembahasan dan Interpetasi
1. Pengaruh perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa.
Perhatian orang tua mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
hasil belajar siswa dengan hasil F hitung pada tabel anova sebesar 17.902
dengan perolehan taraf signifikansi 0,001. Karena taraf signifikansi tersebut
lebih kecil dari 0,05 sehingga Ha diterima. Adapun hasil dari perhitungan
SPSS 16, perhatian orang tua mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar
siswa sebesar 54,4%, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel yang lain.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa
terdapat pengaruh yang signifikan perhatian orang tua terhadap hasil belajar
siswa. Sependapat dengan yang diungkapkan oleh M. Dalyono, bahwa faktorfaktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah 1) faktor internal, yakni
faktor yang berada pada diri siswa tersebut atau disebut dengan faktor
individual, dan 2) faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri siswa
meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan lingkungan masyarakat.
Faktor keluarga merupakan salah satu faktor eksternal yang
mempengaruhi hasil belajar siswa. Faktor orang tua sangat besar pengaruhnya
terhadap keberhasilan siswa dalam belajar, sehingga keberadaan keluarga akan

mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Tinggi rendahnya pendidikan orang
tua, besar kecilnya pengahasilan, cukup atau kurangnya perhatian dan
bimbingan orang tua, rukun atau tidaknya kedua orang tua, akrab atau tidaknya
hubungan orang tua dengan siswa, tenang atau tidaknya situasi rumah,
semuanya turut mempengaruhi pencapaian hasil belajar. Sehingga teori
tersebut relevan dengan hasil penelitian ini yang juga membuktikan bahwa
perhatian orang tua berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas V MI
Ma’arif Singosaren tahun pelajaran 2017/2018.
Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian Eva Aprilia
Rohmawati dengan judul penelitian “Pengaruh Perhatian Orang Tua dan
Motivasi Orang Tua terhadap Prestasi Belajar Kelas XI MA Al-Falah Grogol
Sawoo Ponorogo”. Hasil penelitian tersebut adalah perhatian orang tua dan
prestasi belajar siswa mempunyai pengaruh sebesar 10,1%. Penelitian ini
berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini difokuskan pada pengaruh
perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa kelas V.
2. Pengaruh Gaya Mengajar Terhadap Hasil Belajar
Gaya mengajar guru mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
hasil belajar siswa dengan F hitung pada tabel anova sebesar 7.133. Dengan
taraf signifikansi 0,017. Adapun pengaruh gaya mengajar guru terhadap hasil
belajar siswa MI Ma’arif Singosaren sebesar 32,2%, sedangkan sisanya
dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa
terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara gaya mengajar guru terhadap
hasil belajar siswa. Seperti yang diungkapkan oleh Fathurrahman Sulistyorini,
bahwa keberhasilan siswa dalam memperoleh hasil belajar yang maksimal
dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdiri dari faktor internal seperti minat
siswa,

kecerdasan, bakat, perhatian, kesehatan, cara belajar, dan gaya

mengajar. Sehingga teori tersebut relevan dengan hasil penelitian ini yang juga
membuktikan bahwa gaya mengajar guru berpengaruh terhadap hasil belajar
siswa kelas V MI Ma’arif Singosaren tahun pelajaran 2017/2018.
Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian Henri Budiyanti,
menulis “Hubungan Gaya Mengajar Guru terhadap Motivasi Belajar
Matematika pada Siswa MI Ma’arif Pulutan Salatiga Tahun 2012”. Hasil
penelitian tersebut adalah gaya mengajar guru dan motivasi belajar mempunyai
pengaruh sebesar 73,3%. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu,
penelitian ini difokuskan pada pengaruh gaya mengajar guru terhadap hasil
belajar siswa kelas V.
3. Pengaruh perhatian orang tua dan gaya mengajar guru terhadap hasil belajar
siswa kelas V MI Ma’arif Singosaren Ponorogo.
Perhatian orang tua dan gaya mengajar guru mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap hasil belajar siswa dengan hasil F hitung pada tabel
anova sebesar 14.493 dengan perolehan taraf signifikansi 0,000. Karena taraf
signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga Ha diterima. Adapun hasil

dari perhitungan SPSS 16, perhatian orang tua dan gaya mengajar guru
mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar siswa sebesar 67,4%, sedangkan
sisanya di pengaruhi variabel yang lain.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa
terdapat pengaruh yang signifikan perhatian orang tua dan gaya mengajar guru
terhadap hasil belajar siswa. Sependapat dengan yang diungkapkan oleh
Fathurrahman Sulistyorini, bahwa hasil belajar yang maksimal dipengaruhi
oleh beberapa faktor yang terdiri dari faktor internal seperti minat siswa,
kecerdasan, bakat, perhatian, kesehatan, cara belajar, dan gaya mengajar, dan
faktor eksternal seperti lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan sarana
pendukung. Sehingga teori tersebut relevan dengan hasil penelitian ini yang
juga membuktikan bahwa perhatian orang tua dan gaya mengajar berpengaruh
terhadap hasil belajar siswa kelas V MI Ma’arif Singosaren tahun pelajaran
2017/2018. Hasil dalam penelitian ini dapat membuktikan teori jika perhatian
dan gaya mengajar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Uraian pembahasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1. Ada pengaruh yang signifikan antara perhatian orang tua terhadap hasil
belajar siswa kelas V MI Ma’arif Singosaren Ponorogo. Besar pengaruhnya
adalah 54,4 %, sedangkan 45,6 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak
diteliti.
2. Ada pengaruh yang signifikan antara gaya mengajar guru terhadap hasil
belajar siswa kelas V MI Ma’arif Singosaren Ponorogo. Besar pengaruhnya
adalah 32,2%, sedangkan 67,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak
diteliti.
3. Ada pengaruh yang signifikan antara perhatian orang tua dan gaya mengajar
guru terhadap hasil belajar siswa kelas V MI Ma’arif Singosaren Ponorogo.

Besar pengaruhnya adalah 67,4%, sedangkan 32,6% dipengaruhi oleh faktor
lain yang tidak diteliti.

B. Saran
1. Bagi

siswa,

sebagai

masukan

agar

siswa

dapat

mengenali

dan

mengembangkan kemampuan sehingga dapat mengoptimalkan diri untuk
belajar dengan lebih baik agar prestasi belajarnya meningkat.
2. Bagi guru, sebagai saran dan masukan agar dapat lebih mengenali dan
menguasai berbagai gaya mengajar yang lebih sesuai dengan kegiatan
pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
3. Bagi peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini diharapkan mampu
memberikan sumbangan pemikiran, peningkatan wawasan, dan referensi bagi
penelitian selanjutnya.
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