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ABSTRAK 

Lavandida, Nabilla. 2018. Pengaruh Efikasi Diri dan Pola Asuh Orang Tua 

terhadap Prestasi Belajar PAI Siswa Kelas X SMA Negeri 3 Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2017/2018. Skripsi. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam (PAI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing: Dr. Ju’subaidi, M.Ag. 

 

Kata Kunci: Efikasi Diri, Pola Asuh Orang Tua, Prestasi Belajar 

Efikasi diri yaitu penilaian seseorang tentang kemampuannya sendiri untuk 

menjalankan perilaku tertentu atau mencapai tujuan tertentu. Efikasi diri merupakan 

salah satu aspek yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Selain efikasi diri sebagai 

faktor internal, faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi belajar adalah pola asuh 

orang tua. Pola asuh orang tua diidentifikasi melalui adanya perhatian dan kehangatan 

orang tua dalam mengasuh dan menjalin hubungan interpersonal dengan anak 

disadari adanya perhatian, penghargaan dan kasih sayang. Pola asuh orang tua ada 

tiga macam yaitu otoriter, otoritatif dan permisif. Untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional, salah satunya adanya mata pelajaran PAI di sekolah. Tuntas 

tidaknya pembelajaran PAI dapat dilihat dari nilai prestasi belajarnya. Fakta di 

lapangan menunjukkan bahwa sekitar 30% siswa kelas X SMA Negeri 3 Ponorogo 

tahun pelajaran 2017/2018 mendapatkan nilai PAI di bawah KKM. Hal ini 

dikarenakan ketika pembelajaran PAI ataupun ulangan sebagian siswa kurang yakin 

dengan kemampuannya sehingga menyontek. Di samping itu, orang tua siswa juga 

sudah memberikan pendidikan yang baik dan mengasuh dengan semaksimal mungkin 

dengan cara yang dianggapnya paling baik. 

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan 

antara efikasi diri dengan prestasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 3 Ponorogo 

tahun pelajaran 2017/2018. (2) Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara 

pola asuh orang tua dengan prestasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 3 Ponorogo 

tahun pelajaran 2017/2018. (3) Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara 

efikasi diri dan pola asuh orang tua dengan prestasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 

3 Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Subjek penelitian ini siswa kelas X SMA Negeri 3 Ponorogo yang 

berjumlah 71 dari 353 siswa. Pengumpulan data dengan angket dan dokumentasi. 

Analisis data menggunakan rumus regresi linier sederhana dan berganda. 

Hasil analisis menunjukkan: (1) Ada pengaruh positif dan signifikan antara 

efikasi diri terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas X SMA Negeri 3 Ponorogo 

tahun pelajaran 2017/2018. (2) Ada pengaruh positif dan signifikan antara pola asuh 

orang tua terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas X SMA Negeri 3 Ponorogo tahun 

pelajaran 2017/2018. (3) Ada pengaruh positif dan signifikan antara efikasi diri dan 

pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas X SMA Negeri 3 

Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan 

martabat manusia dan berlangsung sepanjang hayat, dilaksanakan di lingkungan 

keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tanpa pendidikan, masyarakat tidak akan 

maju dan berkembang. Bahkan lebih dari itu, masyarakat akan mudah dibohongi 

dan dibodohi oleh orang maupun bangsa lain. Pendidikan merupakan hal penting 

bagi kehidupan manusia. Pendidikan menjadikan seseorang lebih bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki keterampilan, pengetahuan dan 

kepribadian yang akan mengembangkan potensi diri yang dimiliki serta turut 

berperan terhadap  kemajuan bangsa. 

Konsep di atas sejalan dengan isi Undang-Undang No. 20 Tahun  2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara.
 1 

 

                                                           
1
 Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan, Direktorat Jenderal 

Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2006. 
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Perkembangan selanjutnya, pendidikan berarti usaha yang dijalankan oleh 

seseorang atau sekelompok orang agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat 

hidup dan penghidupan yang lebih tinggi. Pendidikan berarti segala usaha orang 

dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan 

jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan baik secara fisik maupun psikis.
2
 

Disimpulkan bahwa pendidikan bukan hanya sebatas pengajaran yang diberikan 

pada lingkungan formal seperti sekolah dan institusi pendidikan lainnya, lebih 

dari itu merupakan setiap proses kehidupan manusia di mana saja. Tujuan dari 

adanya pendidikan yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia.  

Keberhasilan pendidikan di sekolah dapat dilihat dari sejauh mana tujuan 

pembelajaran itu dapat terealisasikan. Hal ini secara umum dapat dilihat dari 

prestasi belajar peserta didik. Prestasi belajar merupakan tolak ukur yang 

digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan siswa dalam mengetahui suatu 

pembelajaran. Pembelajaran yang sesuai dengan rencana dan tujuannya akan 

menghasilkan prestasi belajar yang baik. Prestasi belajar merupakan hasil yang 

dicapai oleh seseorang dalam usaha belajar sebagaimana yang dinyatakan dalam 

rapor. 

Prestasi belajar siswa dipengaruhi berbagai faktor, selain dipengaruhi 

peraturan sekolah, disiplin dalam belajar dan berperilaku baik, prestasi belajar 

juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yaitu kecerdasan, usaha diri, les privat, 

                                                           
2
 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 67. 
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teman bermain, dan waktu belajar yang cukup.
3
 Sudjana mendefinisikan prestasi 

adalah hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu sehingga untuk 

mengetahui tingkat prestasi belajar maka perlu dilakukan evaluasi belajar.
4
 

Bloom dalam Anni mengklasifikasikan prestasi belajar secara garis besar 

meliputi ranah kognitif, ranah ini berkenaan dengan prestasi belajar berupa 

pengetahuan kemampuan dan kemahiran intelektual; ranah afektif, ranah ini 

berkenaan dengan sikap; ranah psikomotorik, ranah ini berkenaan dengan pretasi 

belajar dan kemampuan untuk bertindak.
5
 

Untuk mengoptimalkan prestasi belajar siswa, maka perlu memperhatikan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dari faktor internal maupun eksternal. 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu berupa 

intelegensi, motivasi, sikap atau gaya belajar, minat dan kondisi fisik. Faktor 

eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu berupa guru, 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, fasilitas belajar, dan lingkungan teman 

sebaya.
6
 Faktor internal maupun eksternal sama-sama mempunyai kontribusi 

dalam menentukan prestasi belajar individu. 

Salah satu yang mempengaruhi prestasi belajar adalah efikasi diri. 

Bandura meyakini bahwa efikasi diri merupakan elemen kepribadian yang 

krusial. Efikasi diri merupakan keyakinan diri (sikap percaya diri) terhadap 

                                                           
3
 Slameto, Belajar dan Faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), 36. 

4
 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung : Sinar Baru, 2000), 3. 

5
 Catharina Tri Anna, Psikologi Belajar (Semarang: Unnes Press, 2006), 7. 

6
 Oemar Hamalik, Metode Belajar dan Kesulitan Belajar  (Bandung: Tarsito, 2002), 52. 
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kemampuan sendiri untuk menampilkan tingkah laku yang akan 

mengarahkannya kepada hasil yang diharapkan. Ketika efikasi diri tinggi, 

individu merasa percaya diri bahwa dapat melakukan respon tertentu untuk 

memperoleh penghargaan. Sebaliknya apabila rendah, maka individu tidak 

mampu melakukan respon tersebut.
7
 

Kepercayaan diri pada individu akan membantu mencapai 

keberhasilannya. Orang yang percaya diri terhadap kemampuan akademiknya 

akan mengharapkan nilai tinggi pada ujian dan mengharapkan mendapatkan 

pekerjaan yang baik, sehingga mencapai kesejahteraan secara pribadi maupun 

professional. Sebaliknya, orang yang kurang percaya diri terhadap kemampuan 

akademiknya akan membayangkan mendapat nilai rendah sebelum memulai 

ujian.
8
 

Selain efikasi diri sebagai faktor internal, faktor eksternal yang 

mempengaruhi prestasi belajar adalah pola asuh orang tua. Orang tua merupakan 

manusia di luar diri individu yang pertama kali ditemui dan mempunyai 

intensitas komunikasi yang tinggi. Pola asuh orang tua diidentifikasi melalui 

adanya perhatian dan kehangatan, yaitu orang tua dalam mengasuh dan menjalin 

hubungan interpersonal dengan anak disadari adanya perhatian, penghargaan dan 

kasih sayang. Kesediaan orang tua untuk memberikan kesempatan kepada anak 

                                                           
7
 Syamsul Yusuf dan Juantika Nurihsan, Teori Kepribadian (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2008), 135. 
8
 Dede Rahmat Hidayat, Psikologi Kepribadian dalam Konseling (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2011), 156. 
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untuk menyampaikan dan mengembangkan pendapat dengan tetap 

mempertimbangkan hak-hak orang lain, nilai dan norma yang berlaku. Selain itu 

mempunyai kontrol terarah, yaitu pola pengawasan dan pengendalian orang tua 

dengan cara memberikan bimbingan, arahan dan pengawasan terhadap sikap dan 

perilaku anak.
9
 Selanjutnya pemberian tanggung jawab, yaitu kesediaan orang 

tua memberikan peran dan tanggung jawab kepada anak atas segala sesuatu yang 

dilakukan. 

Pola asuh merupakan bagian dari proses pemeliharaan anak dengan 

menggunakan teknik dan metode yang menitikberatkan pada kasih sayang dan 

ketulusan cinta yang mendalam dari orang tua.
10

  Mendidik anak dengan baik dan 

benar berarti menumbuhkembangkan totalitas potensi anak secara wajar baik 

potensi jasmani maupun rohani. Seperti memenuhi sandang, pangan, papan serta 

pemenuhan kebutuhan intelektual anak, perasaan dan budi pekerti. Mengasuh 

dan membesarkan anak berarti memelihara kehidupan dan kesehatannya serta 

mendidiknya dengan penuh ketulusan dan cinta kasih, cara pengasuhan anak 

yang baik itu dapat terwujud dengan pola pengasuhan orang tua yang tepat 

seperti yang dikatakan Sri Lestari bahwa pola asuh orang tua ada tiga macam 

yaitu pola asuh otoriter, pola asuh otoritatif dan pola asuh permisif.
11

  

                                                           
9
 Djaali, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 86-87. 

10
 Mohammad Takdir Ilali, Quantum Parenting: Kiat Sukses Mengasuh Anak Secara Efektif 

dan Cerdas (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 133. 
11

 Sri Lestari, Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam 

Keluarga (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 49. 
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Pola asuh otoriter menekankan kontrol dan kepatuhan. Orang tua 

mencoba membuat anak menyesuaikan diri dengan standar perilaku dan 

menghukum mereka dengan keras. Pola asuh permisif menekankan ekspresi diri 

dan regulasi diri. Orang tua membuat beberapa permintaan dan mengizinkan 

anak untuk memonitor aktivitas mereka sendiri. Pola asuh otoritatif memadukan 

penghargaan terhadap individualitas anak dengan upaya membentuk nilai sosial  

secara perlahan. Orang tua memiliki keyakinan diri akan kemampuan 

membimbing anak, tetapi orang tua juga menghormati independensi keputusan, 

ketertarikan, pendapat, dan kepribadian anak.
12

 Saat ini, pola asuh otoritatif 

dipandang sebagai pola asuh yang paling ideal. Namun, setiap pola tersebut 

mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. 

Bagaimana orang tua mengasuh dan mendidik anak sangat penting artinya 

pada diri anak. Penerapan pola asuh yang tepat bagi anak akan mempengaruhi 

bagaimana anak bertindak. Hal itu pula akan mempengaruhi prestasi belajar 

siswa. Jika anak dididik dengan baik di sekolah, namun tidak adanya dukungan 

dari orang tua dalam mendidik yang baik pula di rumah maka tidak akan 

terciptanya suatu keberhasilan dalam diri individu. Harus ada kerja sama yang 

saling mendukung dari sekolah dan orang tua dalam mendidik anak. Karena 

orang yang sukses tak lepas dari siapa orang tuanya, bagaimana orang tua 

mendidik anaknya, dan doa dari kedua orang tuanya. 

                                                           
12

 Herdina Indrijati, Psikologi Perkembangan dan Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta: 

Kencana, 2016), 114. 
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Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai sistem pendidikan nasional yang 

bertujuan memperluas dan memperdalam pengetahuan untuk mempersiapkan 

pada pendidikan tinggi. SMA Negeri 3 Ponorogo sebagai salah satu lembaga 

pendidikan mempunyai tujuan yaitu menghasilkan siswa bertaqwa, cerdas, 

terampil, yang mampu menghadapi tantangan global dan berbudaya lingkungan 

hidup. Tujuan tersebut dapat terlaksana salah satunya dengan memberikan 

wawasan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam (PAI) selain mata 

pelajaran eksakta yang lain. 

Pada wawancara yang dilakukan dengan guru PAI SMA Negeri 3 

Ponorogo, di balik nilai siswa kelas X pada mata pelajaran PAI yang rata-rata 

rendah, sebenarnya banyak siswa yang aktif dalam bertanya namun terkadang 

keluar dari konteks materi, bahkan ada pertanyaan-pertanyaan aneh yang tidak 

perlu dijawab. Kebanyakan siswa susah diatur oleh guru. Selalu menggerutu 

terlebih dahulu apabila diperintah mengerjakan sesuatu. Terkadang sudah 

mengeluh tidak bisa sebelum mencoba dikerjakan.
13

 

Melalui pengamatan dan observasi yang dilakukan, siswa-siswi kelas X 

SMA Negeri 3 Ponorogo terlihat masih banyak yang menyontek dan diam-diam 

membuka buku atau internet pada saat adanya ulangan harian mata pelajaran 

PAI. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat efikasi diri siswa-siswa SMA 

Negeri 3 Ponorogo termasuk ke dalam efikasi diri yang rendah karena mereka 

                                                           
13

 Hasil wawancara dengan salah satu guru PAI SMA Negeri 3 Ponorogo pada tanggal 17 

November 2017 
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tidak yakin kepada diri sendiri bahwa mereka bisa mengerjakan ulangan tersebut 

dengan kemampuan mereka sendiri. Selain itu nilai mata pelajaran PAI 

menunjukkan sekitar 30% dari siswa kelas X harus diadakannya remedial.
14

 Jika 

upaya dari sekolah sudah maksimal, bisa jadi harus adanya dukungan dari orang 

tua dalam meningkatkan prestasi siswa dengan mengidentifikasi pola asuh yang 

diterapkan oleh orang tua mereka. Dilihat dari teori di atas bahwa prestasi belajar 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu efikasi diri dan pola asuh orang tua. 

Berdasarkan permasalahan siswa masih banyak yang menyontek atau 

membuka buku dan internet serta nilai mata pelajaran PAI yang rendah. Selain 

itu juga bagaimana penerapan pola asuh orang tua siswa, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Efikasi Diri dan Pola Asuh Orang 

Tua Terhadap Prestasi Belajar PAI Siswa Kelas X SMA Negeri 3 Ponorogo 

Tahun Ajaran 2017/2018”. 

 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini perlu 

adanya pembatasan masalah agar pengkajian masalah dalam penelitian ini dapat 

lebih terfokus dan terarah. Karena keterbatasan yang dimiliki peneliti baik dalam 

hal kemampuan, dana, waktu dan tenaga maka penelitian ini hanya membatasi 

masalah pada pengaruh efikasi diri dan pola asuh orang tua terhadap prestasi 

belajar PAI siswa kelas X SMA Negeri 3 Ponorogo tahun ajaran 2017/2018. 

                                                           
14

 Hasil observasi kelas yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2017 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh efikasi diri terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas X 

SMAN 3 Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018? 

2. Bagaimana pengaruh pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar PAI siswa 

kelas X SMAN 3 Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018? 

3. Bagaimana pengaruh efikasi diri dan pola asuh orang tua terhadap prestasi 

belajar PAI siswa kelas X SMAN 3 Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian maka tujuan penelitian 

yang ingin dicapai sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh efikasi diri terhadap prestasi belajar PAI siswa 

kelas X SMAN 3 Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar 

PAI siswa kelas X SMAN 3 Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 

3. Untuk mengetahui pengaruh efikasi diri dan pola asuh orang tua terhadap 

prestasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 3 Ponorogo tahun pelajaran 

2017/2018. 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran 

terhadap dunia pendidikan, khususnya tentang seberapa pentingnya efikasi 

diri dan pola asuh orang tua dalam pengaruhnya terhadap prestasi belajar 

siswa. Selain itu informasi yang didapaptkan dari penelitian ini dapat 

memperluas informasi mengenai efikasi diri dan pola asuh orang tua. 

Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian-

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti dapat dijadikan sarana dalam meningkatkan  pengetahuan 

metodologi penelitian dan sarana menerapkan langsung  teori yang 

didapat di bangku kuliah dalam kegiatan pembelajaran nyata.  

b. Bagi Orang tua diharapkan dapat menerapkan pola asuh  yang tepat untuk 

mendidik anak sehingga seorang anak dapat memiliki prestasi belajar 

yang memuaskan khususnya pada mata pelajaran PAI. 

c. Bagi Guru dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi untuk 

mengetahui pengaruh efikasi diri dan pola asuh orang tua terhadap 

prestasi belajar siswa. Melalui penelitian ini, guru juga diharapkan lebih 

dapat memaksimalkan proses pembelajaran yang lebih bermakna dan 

permanen. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini digunakan untuk mempermudah dan 

memberikan gambaran terhadap maksud yang terkandung dalam skripsi ini. 

Adapun sistematikanya sebagai berikut: 

Bab Pertama, merupakan gambaran umum untuk memberikan pola pemikiran 

bagi keseluruhan laporan penelitian yang meliputi latar belakang, masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab Kedua, adalah landasan teori tentang efikasi diri, pola asuh orang tua, 

prestasi belajar, mata pelajaran PAI serta kerangka berfikir dan pengajuan 

hipotesis. Bab ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan teori yang dipergunakan 

untuk melakukan penelitian. 

Bab Ketiga, berisi tentang metode penelitian yang meliputi rencana penelitian, 

populasi, sampel, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan 

teknik analisis data. Bab ini dimaksudkan sebagai penjabaran metode yang 

digunakan dalam melakukan penelitian. 

Bab Keempat, adalah temuan dan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum 

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

interpretasi. Bab ini berisikan hasil temuan dan analisis peneliti setelah 

melakukan penelitian di lapangan. 

Bab Kelima, merupakan penutup dari laporan penelitian yang berisi kesimpulan 

dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, 

KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Dari hasil penelusuran skripsi terdahulu yang ada kaitannya dengan 

variabel penelitian, antara lain: 

Pengaruh Pengalaman Belajar Agama terhadap Prestasi Belajar PAI  di 

SD Negeri 1 Palumbungan Tahun Pelajaran 2014/2015. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Etty Handayani IAIN Purwokerto diketahui bahwa: Penelitian 

merupakan penelitian lapangan dan menggunakan analisis regresi linier 

sederhana. Uji yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas, dan uji t untuk 

mengetahui pengaruh yang ada antara variabel pengalaman belajar di Taman 

Pendidikan al-Qur’an terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam. 

Diperoleh kesimpulan pengalaman belajar agama memiliki nilai positif sebesar 

49,575. Nilai konstanta bernilai positif dengan nilai yang dihasilkan 0,877X 

terdapat pengaruh signifikan antara pengalaman belajar agama terhadap prestasi 

belajar PAI di SD Negeri 1 Palumbungan Kecamatan Bobotsari Kabupaten 

Purbalingga, yaitu dengan koefisien determinasi sebesar 16,5%.
15

                                                           
15

 Etty Handayani, “Pengaruh Pengalaman Belajar Agama terhadap Prestasi Belajar PAI  di 

SD Negeri 1 Palumbungan Tahun Pelajaran 2014/2015” (Skripsi: IAIN Purwokerto, Jurusan PAI, 

2015). 



 

1 

Penelitian yang dilakukan oleh Etty Handayani terdapat persamaan yaitu 

pada variabel dependen prestasi belajar siswa. Perbedaannya terletak pada 

variabel independen yaitu pengalaman belajar agama, terdiri dari 2 variabel, 1 

variabel independen dan 1 variabel dependen, rumusan masalah, dan 

menggunakan analisa pengaruh regresi linier sederhana. Pada penelitian ini 

perolehan data mengenai prestasi belajar PAI menggunakan evaluasi, namun 

langkah-langkah dalam evaluasi tidak dilakukan, peneliti justru menggunakan 

dokumentasi guru PAI. Lebih baik jika menggunakan dokumentasi nilai dari 

guru PAI, pada pemamaparan metodologi penelitian tidak perlu menjelaskan 

penggunaan evaluasi secara individual tetapi menjelaskan menggunakan 

dokumentasi nilai dari guru PAI. 

Pengaruh Self Efficacy (Keyakinan Diri) dan Disiplin Belajar terhadap 

Hasil Belajar Mata Pelajaran PAI Siswa Kelas X di SMK PGRI 2 Ponorogo 

Tahun Ajaran 2016/2017. Dalam penelitian yang terdiri dari 3 variabel oleh Fida 

Laila Rahmayanti IAIN Ponorogo dapat diketahui bahwa: 1) Hasil analisis 

perhitungan                            pada taraf signifikansi 5% maka dapat 

disimpulkan  bahwa tidak ada pengaruh signinifikan antara self efficacy 

(keyakinan belajar dengan hasil belajar PAI siswa kelas X di SMK PGRI 2 

Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017) 2) Hasil analisis perhitungan              

             pada taraf signifikansi 5% maka dapat disimpulkan  bahwa tidak ada 

pengaruh signinifikan antara disiplin belajar dengan hasil belajar mata pelajaran 
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PAI siswa kelas X di SMK PGRI 2 Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017)  3) 

Variabel self efficacy  (keyakinan diri) dan disiplin belajar tidak berpengaruh 

signifikan terhadap hasil belajar mata pelajaran PAI di SMK PGRI 2 Ponorogo 

tahun pelajaran 2016/2017 dengan hasil                .
16

 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fida tersebut terdapat persamaan 

yaitu efikasi diri sebagai variabel independen. Perbedaannya ada pada disiplin 

belajar sebagai variabel independen, hasil belajar sebagai variabel dependen, 

rumusan masalah, dan menggunakan analisa pengaruh. Pada teori yang telah 

dipaparkan di bab II jelas bahwa efikasi diri dan disiplin belajar berpengaruh 

terhadap hasil belajar, namun data yang didapatkan menunjukkan tidak adanya 

pengaruh yang signifikan. Peneliti lebih baik menjelaskan mengapa bisa tidak 

adanya pengaruh, sedangkan teori yang dipaparkan menyatakan sebaliknya. 

Bukan hanya sekedar menyimpulkan tidak ada pengaruh yang signifikan tanpa 

ada paparan mengenai hal tersebut. 

Pengaruh Pola Asuh Orang Tua dan Jenis Kelamin terhadap Perilaku 

Asertif Mahasiswa PAI IAIN Ponorogo Tahun Ajaran 2016/2017. Dalam 

penelitian yang menggunakan 3 variabel oleh Lailatul Istiqomah IAIN Ponorogo 

dapat diketahui bahwa: (1)     ditolak, artinya terdapat perbedaan perilaku 

asertif yang signifikan antara mahasiswa yang diasuh dengan pola asuh kategori 

autoriter, autoritatif, dan permisif   
     

               dengan rataan 

                                                           
16
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marginal otoriter sebesar 85,67, autoritatif 91,24, dan permisif 88,41. (2)     

diterima, artinya tidak terdapat perbedaan perilaku asertif yang signikan antara 

mahasiswa laki-laki dan perempuan   
     

               dengan rataan 

marginal laki-laki sebesar142,72 dan perempuan 144,84. (3)     ditolak, artinya 

terdapat interaksi antar pola asuh orang tua dan jenis kelamin terhadap perilaku 

asertif mahasiswa   
     

              .17
 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Lailatul tersebut terdapat persamaan 

yaitu terdiri dari 3 variabel dan salah satu variabel independen pola asuh orang 

tua. Perbedaannya terdapat pada salah satu variabel independen jenis kelamin 

dan variabel dependen perilaku asertif, rumusan masalah, dan penggunaan 

analisa pengaruh. Perhitungan menggunakan uji komparasi ganda, padahal tujuan 

penelitian tersebut mencari ada tidaknya pengaruh. Penelitian ini hanya 

menyatakan adanya perbedaan dan interaksi tidak menyimpulkan ada/tidaknya 

pengaruh yang signifikan dan besarnya pengaruh antar variabel. 

 

B. Landasan Teori 

i. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Skinner dalam Muhibbin Syah berpendapat bahwa belajar adalah 

suatu proses adaptasi penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara 
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Asertif Mahasiswa PAI IAIN Ponorogo Tahun Ajaran 2016/2017 (Skripsi: IAIN Ponorogo, Jurusan 

PAI, 2017). 
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progresif. Berdasarkan eksperimennya, Skinner percaya bahwa proses 

adaptasi tersebut akan mendatangkan hasil yang optimal apabila ia diberi 

penguat.
18

 

Hilgard dan Bower dalam Ngalim Purwanto mengemukakan 

belajar berhubungan dengan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu 

situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-

ulang dalam situasi itu, di mana perubahan tingkah laku itu tidak dapat 

dijelaskan atau dasar kecenderungan respons pembawaan, kematangan, 

atau keadaan-keadaan sesaat seseorang.
19

 Belajar terjadi apabila suatu 

situasi stimulus bersama dengan isi ingatan memengaruhi siswa 

sedemikian rupa sehingga perbuatannya berubah dari waktu sebelum ia 

mengalami situasi itu ke waktu sesudah ia mengalami situasi tadi.
20

 

Dapat disimpulkan belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah 

laku yang ditandai dengan adanya stimulus dan respon. 

b. Pengertian Prestasi Belajar 

Secara etimologis istilah prestasi merupakan kata serapan dari 

bahasa Belanda yaitu dari kata presatie, yang biasa diartikan sebagai 

hasil usaha, atau suatu hasil yang telah dicapai, baik itu dilakukan 

ataupun dikerjakan. Dalam dunia pendidikan terdapat dua jenis prestasi, 
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 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 64. 
19
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yaitu prestasi akademik dan prestasi belajar. Prestasi akademik adalah 

suatu hasil pelajaran yang diperoleh dari kegiatan sekolah yang bersifat 

kognitif dan biasanya ditentukan melalui pengukuran dan penilaian. 

Sedangkan prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau 

keterampilan yang dikembangkan oleh suatu mata pelajaran yang 

lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan 

guru.
21

 

Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, 

diciptakan baik secara individual maupun kelompok. Ada beberapa 

definisi prestasi menurut para ahli adalah sebagai berikut: 

Menurut Tirtonagoro sebagaimana dikutip oleh Mahmud 

menyatakan bahwa “Prestasi belajar adalah penilaian hasil usaha 

kegiatan belajar yang dalam bentuk simbol, angka, huruf, atau kalimat 

yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh anak dalam 

periode tertentu”.
22

 

Prestasi belajar sebagai pengungkapan hasil belajar ideal 

meliputi segenap ranah psikologis (kognitif, afektif, 

psikomotor) yang berubah sebagai akibat pengalaman dan 

proses belajar siswa. Namun demikian, pengungkapan 

perubahan tingkah laku seluruh ranah itu, khususnya ranah rasa 

murid, sangat sulit. Hal ini disebabkan perubahan hasil belajar 

itu ada yang bersifat intangible (tak dapat diraba). Oleh karena 
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itu, pengungkapan perubahan tingkah laku hanya mengambil 

cuplikan yang dianggap penting.
23

 

 

Dari pendapat para ahli di atas mengenai prestasi belajar dapat 

disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa 

dalam kegiatan belajar dalam bentuk angka atau huruf, yang dapat 

menghasilkan perubahan dalam bidang pengetahuan, pemahaman, 

penerapan, daya analisis, sintesis dan evaluasi. 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dapat 

dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:
24

 

1) Faktor internal yaitu kondisi jasmani yang terdiri dari kesehatan dan 

cacat tubuh sedangkan faktor rohani/psikologis siswa, meliputi: 

intelegensi, perhatian, bakat, minat, motivasi, kematangan, kesiapan. 

2) Faktor eksternal yaitu kondisi lingkungan di sekitar siswa, meliputi: 

a) Faktor keluarga berupa: cara orang tua mendidik, relasi antara 

anggota keluarga, suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi 

keluarga. 

b) Faktor sekolah mencakup: metode mengajar, kurikulum, relasi 

guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, 

pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, 

metode belajar dan tugas rumah. 
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c) Faktor masyarakat seperti: kegiatan siswa dalam masyarakat, 

media massa, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat, 

yang semuanya mempengaruhi belajar siswa. 

ii. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA 

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama Islam merupakan upaya sadar dan terencana 

dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, 

hingga mengimani, ajaran agama Islam dibarengi dengan tuntunan untuk 

menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan 

antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.
25

 

Zakiyah Dardjat mengemukakan dalam Abdul Majid “Pendidikan agama 

Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar 

senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu 

menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta 

menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.”
26

 

Pendidikan agama Islam sebagai usaha sadar generasi tua untuk 

mengalihkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan 

kepada generasi muda agar kelak menjadi manusia bertakwa kepada Allah 
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SWT.
27

 Secara umum PAI merupakan mata pelajaran yang dikembangkan 

dari ajaran-ajaran dasar yang terdapat dalam agama Islam. Prinsip-prinsip 

dasar PAI tertuang dalam tiga kerangka dasar ajaran Islam, yaitu akidah, 

syariah, dan akhlak. Akidah merupakan penjabaran dari konsep iman, 

syariah merupakan penjabaran dari konsep Islam, dan akhlak merupakan 

penjabaran dari konsep ihsan.
28

 Dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

agama Islam merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

mentransformasikan pengetahuan, akidah, dan syariat Islam guna 

membangun manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT.  

b. Dasar-Dasar Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam 

1) Dasar Yuridis/Hukum 

Dasar yuridis merupakan dasar pelaksanaan pendidikan agama 

yang berasal dari perundang-undangan yang secara tidak langsung dapat 

menjadi pegangan dalam melaksanakan pendidikan agama di sekolah 

secara formal. Dasar ini terdiri dari tiga macam, yaitu:
29

 

a) Dasar ideal, yaitu dasar falsafah negara Pancasila, sila pertama 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

b) Dasar struktural/konstitusional, yaitu UUD ’45 dalam Bab XI pasal 

29 ayat 1 dan 2, yang berbunyi: (1) Negara berdasarkan atas 
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Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan 

tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan 

beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. 

c) Dasar operasional, yaitu terdapat dalam Tap MPR No 

IV/MPR/1973/ yang kemudian dikukuhkan dalam Tap MPR No. 

IV/MPR 1978 jo. Ketetapan MPR No. II/MPR/1983, diperkuat oleh 

Tap MPR No. II/MPR 1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan 

Negara yang menyatakan pelaksanaan pendidikan agama secara 

langsung dimaksudkan dalam kurikulum sekolah-sekolah formal, 

mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. 

2) Dasar Religius 

Dasar religius adalah dasar yang bersumber dari ajaran Islam. 

Menurut ajaran Islam pendidikan agama adalah perintah dari Tuhan dan 

merupakan perwujudan ibadah kepada-Nya. Dalam Al-Qur’an banyak 

ayat-ayat yang menunjukkan perintah tersebut, antara lain:
30

 

a) Q.S. Al-Nahl ayat 125: “Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu 

dengan hikmah dan pelajaran yang baik….” 

b) Q.S. Ali-Imran ayat 104: “Dan hendaklah di antara kamu ada 

segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada 

yang makruf, dan mencegah dari yang munkar…” 
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c) Al-Hadis: “Sampaikanlah ajaran kepada orang lain walaupun hanya 

sedikit.” 

3) Aspek Psikologis 

Psikologis yaitu dasar yang berhubungan dengan aspek kejiwaan 

kehidupan bermasyarakat. Hal ini didasarkan bahwa dalam hidupnya, 

manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat 

dihadapkan pada hal-hal yang membuat hatinya tidak tenang dan tidak 

tenteram sehingga memerlukan adanya pegangan hidup.
31

 

c. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Usaha pembelajaran PAI di sekolah diharapkan agar mampu 

membentuk kesalehan pribadi dan sekaligus kesalehan sosial sehingga 

pendidikan agama diharapkan jangan sampai menumbuhkan semangat 

fanatisme, menumbuhkan sikap intoleran di kalangan peserta didik dan 

masyarakat Indonesia, memperlemah kerukukan hidup beragama serta 

persatuan dan kesatuan nasional.
32

 Tujuan akhir dari mata pelajaran PAI di 

SMA adalah terbentuknya peserta didik yang memiliki akhlak mulia.
33

 

Tujuan inilah yang sebenarnya merupakan misi utama diutusnya 

Nabi Muhammad SAW. dengan demikian, pendidikan akhlak adalah jiwa 

dari Pendidikan Agama Islam. Mencapai akhlak yang mulia adalah tujuan 
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sebenarnya dari pendidikan.
34

 Sejalan dengan tujuan ini maka semua mata 

pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik haruslah mengandung 

muatan pendidikan akhlak. 

d. Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Cakupan materi merupakan bagian tak terpisahkan dari rumpun 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Oleh karena itu setiap aspeknya 

dikembangkan dalam suasana pembelajaran yang terpadu, meliputi: 

1) Keimanan, memberikan peluang kepada peserta didik untuk 

mengembangkan pemahaman adanya Allah SWT sebagai sumber 

kehidupan. 

2) Pengamalan, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mempraktekkan dan merasakan hasil-hasil pengamalan keyakinan 

akidah dan akhlak dalam menghadapi tugas-tugas dan masalah dalam 

kehidupan. 

3) Pembiasaan, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

membiasakan sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan ajaran 

Islam dan budaya bangsa dalam menghadapi masalah kehidupan. 

4) Rasional, usaha memberikan peranan kepada rasio (akal) peserta didik 

dalam memahami dan membedakan berbagai materi dalam standar 

materi serta kaitannya dengan perilaku yang baik dan buruk. 
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5) Emosional, upaya menggugah perasaan peserta didik dalam 

menghayati perilaku yang sesuai dengan ajaran agama dan budaya 

bangsa. 

6) Fungsional, menyajikan materi PAI dari segi manfaatnya bagi peserta 

didik dalam kehidupan sehari-hari dalam arti luas. 

7) Keteladanan, menjadikan figur pribadi teladan sebagai cerminan dari 

manusia yang memiliki keyakinan tauhid yang teguh dan berperilaku 

mulia. 

iii. Efikasi Diri 

a. Pengertian Efikasi Diri 

Efikasi diri adalah penilaian diri terhadap kemampuan diri untuk 

mengatur dan melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai 

kinerja yang ditetapkan. Efikasi diri memberikan dasar bagi motivasi 

manusia, kesejahteraan, dan prestasi pribadi. Hal ini terjadi karena 

mereka percaya bahwa tindakan yang dilakukannya dapat mencapai 

hasil yang diinginkan, meskipun memiliki sedikit insentif untuk 

bertindak atau untuk bertahan dalam menghadapi kesulitan.
35

 Efikasi 

diri menyentuh hampir semua aspek kehidupan manusia, apakah mereka 

berpikir secara produktif, pesimis, atau optimis, seberapa baik mereka 

memotivasi diri dan bertahan dalam menghadapi kesengsaraan, dan 
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kerentanan mereka terhadap stres dan depresi, dan pilihan-pilihan hidup 

yang mereka buat. Efikasi diri juga merupakan determinan penting bagi 

pengaturan diri.
36

 Dapat disimpulkan efikasi diri merupakan penilaian 

individu terhadap diriya sendiri untuk melakukan sesuatu dalam 

usahanya mencapai tujuan dalam kehidupannya.  

b. Sumber Efikasi Diri 

Perubahan tingkah laku, dalam sistem Bandura kuncinya adalah 

perubahan ekspektasi efikasi (efikasi diri). Efikasi diri atau keyakinan 

kebiasaan diri itu dapat diperoleh, diubah, ditingkatkan atau diturunkan, 

melalui salah satu atau kombinasi empat sumber, yaitu:
 
 

1) Pengalaman Performasi 

Merupakan prestasi yang pernah dicapai pada masa yang telah 

lalu. Sebagai sumber, performasi masa lalu menjadi pengubah efikasi 

diri yang paling kuat pengaruhnya. Prestasi (masa lalu) yang bagus 

meningkatkan ekspektasi efikasi, sedang kegagalan akan menurunkan 

efikasi. Mencapai keberhasilan akan memberi dampak efikasi yang 

berbeda-beda, tergantung proses pencapaiannya.
 37

 

Selanjutnya tugas yang dapat diselesaikan dengan baik oleh 

diri sendiri akan lebih efektif daripada yang diselesaikan dengan 

bantuan orang lain. Sebaliknya, kegagalan sangat mungkin untuk 
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menurunkan efikasi saat tahu bahwa individu telah memberikan 

usaha terbaiknya. Kegagalan dalam kondisi rangsangan atau tekanan 

emosi yang tinggi tidak terlalu merugikan diri dibandingkan dengan 

kegagalan dalam kondisi maksimal.
38

 

2) Pengalaman Vikarius (Modeling Sosial) 

Efikasi akan meningkat ketika mengamati keberhasilan orang 

lain, sebaliknya efikasi akan menurun jika mengamati orang yang 

kemampuannya kira-kira sama dengan dirinya ternyata gagal. Kalau 

figur yang diamati berbeda dengan diri si pengamat, pengaruh vikaris 

tidak besar. Sebaliknya kira mengamati kegagalan figur yang setara 

dengan dirinya, bisa jadi orang tidak mau mengerjakan apa yang 

pernah gagal dikerjakan figur yang diamatinya itu dalam jangka 

waktu yang lama.
39

 Secara umum, dampak dari modeling sosial tidak 

sekuat dampak yang diberikan oleh performa pribadi dalam 

meningkatkan level efikasi diri, tetapi dapat mempunyai dampak 

yang kuat saat memperhatikan penurunan efikasi diri.
40

 

3) Persuasi Sosial 

Efikasi diri juga dapat diperoleh, diperkuat atau dilemahkan 

melalui persuasi sosial. Dampak dari sumber ini terbatas, tetapi pada 
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kondisi yang tepat persuasi dari orang lain dapat mempengaruhi 

efikasi diri. Kondisi ini adalah rasa percaya kepada pemberi persuasi 

dan sifat realistik dari apa yang dipersuasikan.
41

 Meningkatkan 

efikasi diri melalui persuasi sosial dapat menjadi efektif hanya bila 

kegiatan  yang ingin didukung untuk dicoba berada dalam jangkauan 

perilaku sosial.
42

 

4) Keadaan Emosi 

Keadaan emosi yang mengikuti suatu kegiatan akan 

mempengaruhi efikasi di bidang kegiatan itu. Emosi yang kuat, takut, 

cemas, stres, dapat mengurangi efikasi diri. Namun bisa terjadi, 

peningkatan emosi (yang tidak berlebihan) dapat meningkatkan 

efikasi  diri. Perubahan tingkah laku akan terjadi jika sumber 

ekspektasi efikasinya berubah. Pengubahan sel efficacy banyak 

dipakai untuk memperbaiki kesulitan dan adaptasi tingkah laku orang 

yang mengalami berbagai masalah behavioral.
43

 

c. Aspek-Aspek Efikasi Diri 

Bandura mengungkapkan bahwa perbedaan efikasi diri pada setiap 

individu terletak pada tiga aspek/komponen yang masing-masing aspek 
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mempunyai implikasi penting di dalam kinerja individu yang secara lebih 

jelas dapat diuraikan sebagai berikut:
44

 

1) Magnitude (Tingkat Kesulitan Tugas) 

Dimensi ini berkaitan dengan derajat kesulitan tugas ketika 

individu merasa mampu untuk melakukannya. Apabila individu 

dihadapkan pada tugas-tugas yang disusun menurut tingkat 

kesulitannya, maka efikasi diri individu mungkin akan terbatas pada 

tugas-tugas yang mudah, sedang, atau bahkan meliputi tugas-tugas 

yang paling sulit, sesuai dengan batas kemampuan yang dirasakan 

untuk memenuhi tuntutan perilaku yang dibutuhkan pada masing-

masing tingkat. Dimensi ini memiliki implikasi terhadap pemilihan 

tingkah laku yang dirasa mampu dilakukannya dan menghindari 

tingkah laku yang berada di luar batas kemampuan yang di 

rasakannya. 

2) Strength (Kekuatan Keyakinan) 

Strength yaitu aspek yang berkaitan dengan kekuatan 

keyakinan individu atas kemampuannya. Pengharapan yang lemah 

mudah digoyahkan oleh pengalaman-pengalaman yang tidak 

mendukung. Sebaliknya, pengharapan yang mantap mendorong 

individu tetap bertahan dalam usahanya. Meskipun mungkin 
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ditemukan pengalaman yang kurang menunjang. Dimensi ini 

biasanya berkaitan langsung dengan dimensi level, yaitu makin tiggi 

level taraf kesulitan tugas, makin lemah keyakinan yang dirasakan 

untuk menyelesaikannya. 

3) Generality (Generalitas) 

Generality yaitu hal yang berkaitan dengan luas cakupan 

tingkah laku diyakini oleh individu mampu dilaksanakan. Individu 

dapat merasa yakin terhadap kemampuan dirinya. Apakah terbatas 

pada suatu aktivitas dan situasi tertentu atau pada serangkain aktivitas 

dan situasi yang bervariasi. 

iv. Pola Asuh Orang Tua 

a. Pengertian Pola Asuh Orang Tua 

Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh. Menurut 

KBBI pola adalah model, sistem, atau cara kerja. Asuh adalah menjaga, 

merawat, mendidik, membimbing, membantu, melatih, dan 

sebagainya.
45

 

Pola asuh merupakan bagian dari proses pemeliharaan anak 

dengan menggunakan teknik dan metode yang menitikberatkan pada 

kasih sayang dan ketulusan cinta yang mendalam dari orang tua.
46

 

Menurut Lawrence, “pola asuh adalah reaksi orang tua terhadap anak-
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anaknya atau bagaimana orang tua menjalankan perannya sebagai orang 

tua. Secara umum ada tiga cara yang digunakan orang tua dalam 

menjalankan perannya yaitu otoriter, otoritatif, dan permisif.”
47

 

Pola asuh dalam keluarga berarti kebiasaan orang tua, ayah atau 

ibu dalam memimpin, mengasuh, dan membimbing anak dalam 

keluarga. Mengasuh dalam arti menjangan dengan cara merawat dan 

mendidiknya. Membimbing dengan cara membantu, melatih, dan 

sebagainya.
48

 Dengan demikian pola asuh orang tua adalah suatu sikap 

dan perlakuan yang dilakukan oleh ayah dan ibu dalam berinteraksi dan 

mendidik anaknya. Dapat pula dikatakan sebagai sikap dan cara 

perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya dalam kesehariannya 

berinteraksi sehingga menimbulkan respon dari anak-anaknya. 

b. Jenis-Jenis Pola Asuh Orang Tua 

1) Pola Asuh Otoriter 

Pola asuh otoriter merupakan pola asuh yang bersifat 

menghukum dan membatasi di mana orang tua sangat berusaha agar 

anak mengikuti pengarahan yang diberikan dan menghormati 

pekerjaan dan usaha-usaha yang telah dilakukan orang tua. Orang 

tua menetapkan batasan-batasan dan kendali yang tegas terhadap 
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anak dan kurang memberikan peluang kepada mereka untuk 

berdialog secara verbal.
49

 

Orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter memutuskan 

segala sesuatu yang berkenaan dengan anak tanpa memedulikan 

pendapat anak. Mereka menerapkan gaya hukuman pada setiap 

tindakan anak yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Anak 

diajarkan mengikuti tuntutan orang tua dan keputusan orang tua 

tanpa bertanya.
50

 Anak tidak diperbolehkan mengambil keputusan 

sendiri. 

Orang tua tidak melakukan komunikasi yang baik dengan 

anak. Biasanya komunikasi yang terjadi hanyalah komunikasi satu 

arah, yaitu dari orang tua ke anak, dengan orang tua memberikan 

perintah kepada anak.
51

 Kurangnya komunikasi antara orang tua 

dan anak menyebabkan keterampilan berkomunikasi anak menjadi 

kurang pula. 

Pola asuh otoriter sering kali membuat anak memberontak. 

Terlebih lagi bila orang tua keras, tidak adil, dan tidak menunjukkan 

afeksi
52

. Anak akan bersikap bermusuhan kepada orang tua serta 
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sering kali menyimpan perasaan tidak puas terhadap kontrol dan 

dominansi dari orang tua mereka. 

Konsep di atas akan menjadi semakin rumit bila orang tua 

juga menerapkan hukuman fisik kepada anak. Penerapan 

hukuman fisik yang berlebihan akan memengaruhi 

perkembangan kepribadian dan sosial pada anak. Anak 

mungkin menjadi kurang yakin akan kemampuan dirinya, 

kurang matang, dan menjadi agresif. Terjadi peniruan 

terhadap tingkah laku orang tua atau agresif menjadi 

salah satu cara pelampiasan dari anak.
53

 

 

2) Pola Asuh Otoritatif (Demokratis) 

Pola asuh otoritatif merupakan pola asuh yang mendorong 

anak agar mandiri namun masih membatasi dan mengendalikan 

perilaku mereka. Orang tua dengan pola asuh otoritatif memberikan 

kesempatan kepada anak-anaknya untuk berdialog secara verbal. Di 

samping itu orang tua juga bersikap hangat dan mengasuh.
54

 

Orang tua dengan pola asuh otoritatif selalu melibatkan anak 

mereka dalam segala hal yang berkenaan dengan anak dan keluarga. 

Mereka mempercayai pertimbangan dan penilaian dari anak serta 

mau berdiskusi dalam mengambil segala keputusan yang berkaitan 

dengan anak mereka. Anak pun belajar mendengarkan dan 

berdiskusi dengan orang tua mereka. Orang tua yang otoritatif 

menekankan pentingnya peraturan, norma, dan nilai-nilai, tetapi 

orang tua bersedia untuk mendengarkan, menjelaskan, dan 
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bernegosiasi dengan anak. Disiplin yang mereka lakukan lebih 

bersifat verbal.
55

 

Jika anak melakukan kesalahan, orang tua akan 

menunjukkan dan menyatakan kekecewaan orang tua dan 

memotivasi anak untuk bertindak lebih hati-hati di kemudian hari 

daripada orang tua yang menghukum dengan keras. Anak yang 

dibesarkan dengan pola asuh otoritatif akan merasakan suasana 

rumah yang penuh rasa saling menghormati, penuh apresiasi, 

kehangatan, penerimaan, dan adanya konsistensi pengasuhan dari 

orang tua mereka.
56

 Sehingga anak akan lebih mudah menyesuaikan 

diri dengan lingkungan mereka. 

3) Pola Asuh Permisif 

Pola asuh permisif dapat dibedakan menjadi pola asuh 

mengabaikan (neglectful parenting) dan pola asuh memanjakan 

(indulgent parenting).
57

 Neglectful parenting  adalah sebuah pola 

asuh di mana orang tua tidak terlibat dalam kehidupan anak. Pola 

asuh ini berkaitan dengan perilaku anak yang tidak kompeten secara 

sosial, khususnya kurangnya pengendalian diri. Anak memiliki 

kebutuhan yang kuat untuk memperoleh perhatian dari orang 
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tuanya, anak yang diabaikan oleh orang tuanya merasa bahwa hal-

hal lain dalam kehidupan orang tuanya lebih penting dari dirinya. 

Anak dengan orang tua seperti ini biasanya tidak kompeten secara 

sosial, memperlihatkan pengendalian diri yang buruk dan tidak 

menyikapi kebebasan yang baik.
58

 

Pada pola asuh ini tidak mempedulikan anak, mereka 

memberikan izin bagi anak untuk bertindak semau mereka. Anak 

yang dibesarkan dengan pola asuh ini akan menunjukkan kurangnya 

kontrol diri yang dapat menjadi salah satu penyebab delinkuensi
59

.
60

 

Pola asuh permisif selanjutnya adalah Indulgent parenting 

adalah suatu pola asuh di mana orang tua sangat terlibat dalam 

kehidupan anaknya namun hanya memberikan sedikit tuntutan atau 

kendali terhadap mereka. Orang tua yang memanjakan membiarkan 

anaknya melakukan apapun yang mereka inginkan. Akibatnya, anak 

tidak pernah belajar untuk mengendalikan perilakunya sendiri dan 

selalu berharap agar kemauannya diikuti. 

Beberapa orang tua sengaja mengasuh anaknya melalui cara 

ini karena mereka memiliki keyakinan kombinasi dari keterlibatan 

yang hangat dan sedikitnya pembatasan akan menghasilkan remaja 
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yang percaya diri dan kreatif. Meskipun demikian, pola asuh orang 

tua yang memanjakan berkaitan dengan rendahnya kompetensi 

sosial anak, khususnya yang menyangkut pengendalian diri.
61

 

Orang tua sangat menunjukkan dukungan emosional kepada anak 

mereka tetapi kurang menerapkan kontrol pada anak mereka. Orang 

tua mengizinkan anak untuk melakukan apa saja yang mereka mau, 

bahkan tampak bahwa anak lebih berkuasa daripada orang tua 

dalam pengambilan berbagai keputusan. Hal ini menyebabkan anak 

tidak memiliki kontrol diri yang baik, mereka menjadi egois, selalu 

memaksakan kehendak mereka sendiri tanpa mempedulikan 

perasaan orang lain.
62

 

c. Ciri-Ciri Anak Berdasarkan Pola Asuh Orang Tua 

Baumrind dalam Syamsu Yusuf mengategorikan pola asuh yang 

diguakan oleh orang tua, yaitu: 

1) Pola asuh otoriter menghasilkan sikap anak yang mudah 

tersinggung, penakut, pemurung, mudah terpengaruh, mudah stress, 

tidak mempunyai arah masa depan yang jelas, tidak bersahabat. Pada 

intinya, anak yang mendapatkan pola asuh otoriter biasanya kurang 

memiliki inisiatif dan cenderung tidak taat.
63
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2) Pola asuh otoritatif menghasilkan anak yang bersikap bersahabat, 

sopan, mau bekerja sama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, 

berorientasi terhadap prestasi, memiliki rasa percaya diri yang 

tinggi.
64

 

3) Pola asuh permisif menghasilkan anak yang bersikap impulsif 
65

, 

suka memberontak, suka mendominasi, tidak jelas arah hidupnya, 

prestasinya rendah. Orang tau yang mengasuh anaknya dengan gaya 

permisif biasanya melahirkan sifat anak yang sulit mengendalikan 

diri dan suka memberontak.
66

 

v. Teori Pengaruh Efikasi Diri terhadap Prestasi Belajar 

Efikasi diri tidak boleh dikacaukan dengan penilaian tentang 

konsekuensi yang akan dihasilkan dari sebuah perilaku, tetapi akan 

membantu menentukan hasil yang diharapkan. Kepercayaan diri pada 

individu akan membantu mencapai keberhasilan.
67

 Orang yang percaya diri 

terhadap kemampuan akademisnya akan mengharapkan nilai tinggi pada 

ujian dan mengharapkan mendapat pekerjaan yang baik, sehingga mencapai 

kesejahteraan secara pribadi maupun profesional. Sebaliknya, orang yang 
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kurang percaya diri terhadap kemampuan akademiknya akan membayangkan 

mendapatkan nilai rendah sebelum mereka mulai ujian.
68

 

Efikasi diri dapat meningkatkan prestasi dan kesejahteraan dalam 

berbagai cara. Efikasi diri memengaruhi orang yang membuat pilihan-

pilihan. Orang yang memiliki efikasi diri cenderung memilih tugas-tugas 

atau kegiatan-kegiatan yang membuat mereka merasa kompeten dan percaya 

diri, dan sebaliknya akan menghindari kegiatan yang mereka anggap tidak 

dapat diselesaikan.
69

 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa apapun 

faktor yang memengaruhi sebuah perilaku, pada dasarnya berakar pada 

keyakinan bahwa mereka memiliki keyakinan untuk dapat mencapai target 

yang diharapkan. 

vi. Teori Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap Prestasi Belajar 

Orang tua merupakan orang yang paling berpengaruh dalam 

kehidupan individu. Perkembangan prestasi belajar anak yang dipantau oleh 

orang tua akan membuat orang tua lebih bijak dalam mengasuh anaknya. 

Pengasuhan anak dipercaya memiliki dampak terhadap 

perkembangan prestasi belajar individu. Terdapat tiga faktor yaitu 

faktor sosiologis, psikologis, dam biologis dan terlihat satu benang 

merah yang terentang dari satu faktor ke faktor yang lainnya. Hal 

ini berkaitan dengan orang tua. Dalam faktor sosiologis, latar 

belakang, akan didapati mengenai orang tua. Faktor psikologis 

menyorot hubungan antara remaja dan orang tua. Sementara faktor 

biologis menyiratkan adanya hubungan genetik yang tentu saja 

diperoleh dari orang tua.
70
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Dalam memahami dampak pengasuhan orang tua terhadap 

perkembangan prestasi belajar anak pada mulanya terdapat dua aliran yang 

dominan, yaitu psikoanalitik dan belajar sosial. Pada perkembangan yang 

lebih kontemporer kajian pengasuhan anak terpolarisasi salam dua 

pendekatan, yaitu pendekatan tipologi dan pendekatan interaksi sosial.
71

 

Pendekatan tipologi memahami bahwa terdapat dua dimensi 

dalam pelaksanaan tugas pengasuhan, yaitu demandingness dan 

responssiveness. Demandingness merupakan dimensi yang 

berkaitan dengan tuntutan-tuntutan orang tua mengenai keinginan 

keinginan menjadikan anak sebagai bagian dari keluarga, harapan 

tentang perilaku dewasa, disiplin, penyediaan supervisi, dan upaya 

menghadapi masalah perilaku. Faktor ini terlihat dalam tindakan 

kontrol dan regulasi yang dilakukan oleh orang tua. 

Responssiveness merupakan dimensi yang berkaitan dengan 

ketanggapan orang tua dalam hal membimbing kepribadian anak 

membentuk ketegasan sikap, pengaturan diri, dan pemenuhan 

kebutuhan-kebutuhan khusus. Faktor ini Mewujud dalam tindakan 

penerimaan, sportif, sensitif terhadap kebutuhan, pemberian afeksi 

dan penghargaan.
72

 

 

Penerapan pola asuh yang tepat terhadap anak akan melahirkan 

hubungan yang baik dan seimbang antara orang tua dan anak. Hubungan 

yang baik terlihat dari komunikasi yang baik antara keduanya, bagaimana 

orang tua memperlakukan anak akan terrefleksi pada perlakuan anak 

terhadap orang tua dan dirinya sendiri. Hal ini akan berdampak pula pada 

prestasi belajar anak. 
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C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir, efikasi diri merupakan 

keyakinan diri terhadap kemampuan sendiri untuk menampilkan tingkah laku 

yang akan mengarahkannya kepada hasil yang diharapkan. Ketika efikasi diri 

tinggi, individu merasa percaya diri bahwa dapat melakukan respon tertentu 

untuk memperoleh penghargaan. Sebaliknya apabila rendah, maka individu tidak 

mampu melakukan respon tersebut. Pola asuh merupakan bagian dari proses 

pemeliharaan anak menggunakan teknik dan metode yang menitikberatkan pada 

kasih sayang dan ketulusan cinta dari orang tua. Mendidik anak berarti 

menumbuhkembangkan potensi anak baik potensi jasmani maupun rohani. Dari 

pemaparan di atas, maka dapat diajukan kerangka berpikir sebagai berikut: 

1. Jika efikasi diri siswa tinggi, maka prestasi belajar PAI siswa baik.  

2. Jika pola asuh orang tua baik, maka prestasi belajar PAI siswa baik 

3. Jika efikasi diri dan pola asuh orang tua baik, maka prestasi belajar PAI 

siswa baik. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan.
73

 Hipotesis statistika dalam penelitian ini adalah:  
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1. Hipotesis Nihilnya (Ho) :   

a. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara efikasi diri terhadap 

prestasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 3 Ponorogo tahun 

pelajaran 2017/2018. 

b. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pola asuh orang tua 

terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 3 Ponorogo tahun 

pelajaran 2017/2018. 

c. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara efikasi diri dan pola asuh 

orang tua terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 3 

Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) :   

a. Ada pengaruh yang signifikan antara efikasi diri terhadap prestasi 

belajar PAI siswa kelas X SMAN 3 Ponorogo tahun pelajaran 

2017/2018. 

b. Ada pengaruh yang signifikan antara pola asuh orang tua terhadap 

prestasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 3 Ponorogo tahun 

pelajaran 2017/2018. 

c. Ada pengaruh yang signifikan antara efikasi diri dan pola asuh orang 

tua terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 3 Ponorogo 

tahun pelajaran 2017/2018. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif, 

yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel 

tertentu.
74

 Teknik pengambilan sampel dilakukan secara random, pengumpulan 

data menggunakan instrumen penelitian angket dan dokumentasi, analisis dan 

bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.
75

  

Dilihat dari jenis datanya, penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kuantitatif, data yang berupa angka-angka. Pendekatan kuantitatif memusatkan 

perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu di dalam 

kehidupan manusia yang disebut dengan variabel.
76

 Sedangkan analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara kuantitatif yang 

menggunakan analisis regresi linier multiple (dua variabel bebas), yaitu suatu 

teknik statistik parametrik yang digunakan untuk menguji pertemuan 2 buah 

prediktor (X1 dan X2)  dengan variabel kriterium (Y).
77
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Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.
78

 Variabel penelitian ini: 

1. Variabel independen (variabel bebas) variabel yang memengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).
79

 

Variabel independen adalah efikasi diri (X1) dan pola asuh orang tua (X2). 

2. Variabel Dependen (terikat) variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas.
80

 Variabel dependen adalah prestasi belajar 

(Y) PAI siswa kelas X SMA Negeri 3 Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi 

bukan hanya merupakan jumlah orang tetapi juga karakter atau sifat yang 

dimiliki oleh obyek yang diteliti.
81

 Dalam penelitian ini populasinya siswa 

kelas X SMA Negeri 3 Ponorogo sejumlah 353. 
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Peneliti mengambil populasi seluruh siswa kelas X baik IPA maupun 

IPS karena memiliki karakter atau sifat yang sama. Siswa IPA dan IPS 

memiliki tingkat efikasi diri yang kurang, hal ini dapat dilihat dari 

kebanyakan siswa yang masih menyontek pada saat pembelajaran maupun 

ulangan harian. Selain itu, siswa IPA maupun IPS, mengindikasikan orang 

tua mereka menerapkan pola asuh demokratis. Pola asuh yang dianggap baik 

dan ideal pada saat ini. Dari dokumentasi nilai PAI siswa kelas X 

menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan antara jurusan IPA dan IPS. 

Selain itu, antara siswa IPA dan IPS memiliki sikap dan respon yang hampir 

sama pada saat pembelajaran. Populasi tiap kelas sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Populasi Penelitian 

Kelas Jumlah Kelas Jumlah 

X MIPA 1 36 siswa X MIPA 6 35 siswa 

X MIPA 2 36 siswa X MIPA 7 35 siswa 

X MIPA 3 35 siswa X IPS 1 34 siswa 

X MIPA 4 36 siswa X IPS 2 36 siswa 

X MIPA 5 35 siswa X IPS 3 35 siswa 

Jumlah Seluruh Populasi 353 siswa 

 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajarinya semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 
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sampel yang diambil dari populasi. Sedangkan untuk besarnya sampel, 

sebenarnya tidaklah ada suatu ketetapan secara mutlak berapa persen suatu 

sampel harus diambil dari suatu populasi.
82

 

Suharsimi Arikunto berpendapat untuk sekedar perkiraan, maka 

apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya. 

Selanjutnya jika subjeknya besar, maka dapat diambil 0-15 % atau 20-25% 

atau lebih. Untuk itu, ukuran sampel penelitian ini didasarkan dengan 

mengambil 20% dari 353 yaitu 71 sampel.
83

 

Dalam pengambilan sempel ini, penelitian menggunakan teknik 

simple random sampling yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi 

yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi tersebut.
84

 Cara yang digunakan untuk memilih sampel 

menggunakan undian di setiap kelas. Jadi, sampel yang diperoleh dengan 

20% dari 353, jumlah sampelnya adalah 71.  

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pengukuran. Cara ini 
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dilakukan untuk memperoleh data yang objektif yang diperlukan untuk 

menghasilkan kesimpulan penelitian yang objektif pula. 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang efikasi diri siswa kelas X. 

2. Data tentang pola asuh orang tua siswa kelas X. 

3. Data tentang prestasi belajar PAI siswa kelas X SMA Negeri 3 Ponorogo. 

Untuk pengumpulan data tentang efikasi diri (X1) dan pola asuh orang tua 

(X2) digunakan angket, sedangkan untuk prestasi belajar PAI (variabel Y) 

melalui dokumentasi nilai UAS yang diperoleh dari guru. 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Instrumen Efikasi Diri 

Sub 

Variabel 
Indikator 

No Item 

(+) (-) 

Magnitude Memiliki pandangan yang optimis 1,2  

Berminat terhadap tugas 3 4 

Memandang tugas sebagai tantangan bukan 

sebagai beban 

6 5 

Merencankan penyelesaian tugas 7,8  

Mengatasi kesulitan-kesulitan dalam belajar 9,10  

Kemampuan dalam menyelesaikan tugas 11  

Berkomitmen dalam menyelesaikan tugas 13 21 

Strenght Bertahan menyelesaikan soal dalam kondisi 

apapun 

14,15  

Memiliki keuletan dalam menyelesaikan 

soal ujian 

16,17  

Yakin akan kemampuan yang dimiliki 18,19  

Belajar dari pengalaman 12, 20  

Generality  Menyikapi situasi dan kondisi yang beragam 

dengan cara yang baik dan positif 

22,23  

Memiliki cara menangani stress dengan 

tepat 

24  

 



49 

Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Instrumen Pola Asuh Orang Tua 

Sub 

Variabel 
Aspek Indikator 

No Item 

(+) (-) 

Otoriter Sikap acceptance 

rendah, namun 

kontrolnya tinggi 

Orang tua kurang menerima 

kemampuan yang dimiliki 

anak, tetapi sangat mengawasi 

aktivitas anak 

1 16 

Menghukum secara 

fisik 

Orang tua melakukan 

kekerasan pada anggota tubuh 

saat marah 

 2 

Bersikap 

mengomando 

Orang tua mengharuskan dan 

memerintah anak untuk 

melakukan sesuatu tanpa 

kompromi 

6 3 

Bersikap kaku Bersikap keras kepada anak 5 13 

Cenderung 

emosional dan 

bersikap menolak 

Orang tua mudah emosi saat 

ada hal yang tidak sesuai 

dengan keinginannya 

21  

Otoritatif Bersikap 

acceptance  dan 

kontrolnya tinggi 

Orang tua sangat menerima 

kemampuan anak dan selalu 

mengawasi aktivitas anak 

8 4 

Bersikap responsif 

terhadap kebutuhan 

anak 

Orang tua peka terhadap apa 

yang dibutuhkan anak, baik 

dalam bentuk fisik maupun 

psikis 

14 15 

Mendorong anak 

untuk menyatakan 

pendapat atau 

pertanyaan 

Memupuk keberanian anak 

untuk menyatakan apa yang 

ada dalam pikirannya 

24 7 

Memberikan 

penjelasan tentang 

dampak perbuatan 

baik dan buruk 

Menjelaskan akibat mengenai 

hal yang dilakukan anak 

11 20 

Permisif  Sikap acceptance 

tinggi, namun 

kontrolnya rendah 

Orang tua sangat menerima 

kemampuan anak, namun tidak 

disertai pengawasan yang 

cukup terhadap aktivitas anak 

23, 

17 

10, 

18 

Memberi 

kebebasan anak 

untuk menyatakan 

keinginannya 

Orang tua memberikan 

kebebasan seluas-luasnya 

kepada anak untuk menyatakan 

suatu hal sesuai keinginannya 

12, 

19 

22, 

9 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang ditempuh dan alat-

alat yang digunakan untuk mengumpulkan data.
85

 Adapun teknik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang 

akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.
86

 Teknik 

pengumpulan data ini dipakai untuk mengetahui bagaimana efikasi diri dan 

pola asuh siswa SMA Negeri 3 Ponorogo. Angket efikasi diri dapat dilihat di 

lampiran 1 dan angket pola asuh orang tua dapat dilihat di lampiran 2. 

Pelaksanaan penyebaran angket diberikan secara langsung kepada 

responden yaitu siswa kelas X SMA Negeri 3 Ponorogo agar responden 

mengisi angket sesuai kondisi sebenarnya. Skala yang digunakan adalah 

skala likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.
87

 Jenis 

angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis angket tertutup, 

yaitu kuesioner yang disusun dengan menyediakan pilihan jawaban lengkap 
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sehingga responden hanya memilih salah satu jawaban yang tersedia. Angket 

disusun dari indikator-indikator pada tiap variabel yang didapatkan dari 

teori-teori terkait. Sebelum dilakukan penelitian, angket diuji coba terlebih 

dahulu pada 36 responden untuk mengetahui validitas dan reliabilitas butir 

soal angket. Setelah didapatkan hasil vaiditas dan reliabilitas, maka disusun 

kembali butir-butir soal yang valid dan reliabel untuk digunakan sebagai 

instrumen penelitian.  

 Dengan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak 

untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau 

pernyataan. Umumnya skala likert menggunakan pertanyaan tertutup dengan 

5 alternatif jawaban. Namun dalam penelitian ini menggunakan 4 alternatif 

jawaban. Hal ini dilakukan untuk mengurangi bias kecenderungan pilihan di 

tengah (netral). Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan Skala 

likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang 

dapat berupa kata-kata untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban 

itu dapat diberi skor.
88

 

Pernyataan angket menggunakan skala dengan empat angka yang 

diikuti jawaban yang menunjukkan tingkatan. Teknik ini digunakan untuk 

menentukan nilai efikasi diri (X1) dan pola asuh orang tua (X2) siswa kelas X 

SMA Negeri 3 Ponorogo. Skor jawaban angket dapat dilihat tabel berikut: 
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Tabel 3.4 

Gradasi Skala Likert 

Jawaban Gradasi Positif Gradasi Negatif 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Kadang-kadang 2 3 

Tidak pernah 1 4 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode dengan mencari data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.
89

 Metode 

dokumentasi ini akan peneliti lakukan untuk mencari informasi tentang SMA 

Negeri 3 Ponorogo, struktur organisasi sekolah dan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan sekolah yang sudah dalam bentuk dokumen, terutama 

untuk mencari informasi prestasi belajar berupa nilai rapor semester gasal 

tahun ajaran 2017/2018 mata pelajaran PAI siswa kelas X di SMA Negeri 3 

Ponorogo. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah 

data dari seluruh respon atau sumber data lain terkumpul yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis 
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yang telah diajukan.
90

 Analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

bantuan program komputer yaitu program Excel dan Statistical Product And 

Services Solution (SPSS 16.0 for Windows). 

1. Pra Penelitian 

a. Uji Validitas 

Instrumen dalam suatu penelitian perlu diuji validitas dan  

reliabilitasnya. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan  

untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti istrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di 

ukur.
91

 Jadi validitas instrumen mengarah pada ketepatan instrumen 

dalam fungsi sebagai alat ukur. 

Adapun cara menghitungnya yaitu dengan menggunakan 

korelasi product moment dengan rumus:
92

 

    
              

√{          } {          }

 

     = Angka indeks korelasi product moment 

   = Jumlah seluruh nilai   

   = Jumlah seluruh nilai   

    = Jumlah perkalian antara nilai   dan nilai   
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N   = Number of cases 

Dengan cara yang sama didapatkan koofisien korelasi untuk 

item pertanyaan yang lain. Setelah itu untuk mendapatkan informasi 

kevalidannya, masing-masing nilai rxy dibandingkan dengan nilai rtabel . 

Apabila nilai             , maka item pertanyaan dinyatakan valid.
93

 

Untuk keperluan uji validitas dan reliabilitas instrumen ini, 

peneliti mengambil sampel sebanyak 1,5 x jumlah soal angket 

didapatkan hasil 36 siswa. Dari hasil perhitungan validitas instrumen 

terhadap 24 item soal variabel efikasi diri, terdapat 18 item soal yang 

dinyatakan valid yaitu nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 

17, 18, 22, 23, 24. Untuk mengetahui skor jawaban dan perhitungan 

angket uji validitas variabel efikasi diri dapat dilihat di lampiran 3. 

Dari hasil perhitungan validitas item instrumen di atas dapat 

disimpulkan dalam tabel rekapitulasi di bawah ini: 

  Tabel 3.5 

  Rekapitulasi Uji Validitas Item Efikasi Diri 

Nomor Item “r” hitung “r” tabel Keterangan 

1 0,411 0,329 Valid 

2 0,429 0,329 Valid 

3 0,484 0,329 Valid 

4 0,192 0,329 Invalid 

5 0,454 0,329 Valid 

6 0,359 0,329 Valid 

7 0,423 0,329 Valid 

8 0,578 0,329 Valid 

9 0,499 0,329 Valid 
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Nomor Item “r” hitung “r” tabel Keterangan 

10 0,172 0,329 Invalid 

11 0,413 0,329 Valid 

12 0,585 0,329 Valid 

13 0,376 0,329 Valid 

14 0,480 0,329 Valid 

15 0,256 0,329 Invalid 

16 0,454 0,329 Valid 

17 0,428 0,329 Valid 

18 0,482 0,329 Valid 

19 0,327 0,329 Invalid 

20 0,258 0,329 Invalid 

21 0,238 0,329 Invalid 

22 0,627 0,329 Valid 

23 0,537 0,329 Valid 

24 0,529 0,329 Valid 

 

Dari hasil perhitungan validitas instrumen terhadap 24 item 

soal variabel pola asuh orang tua, terdapat 19 item soal yang 

dinyatakan valid yaitu nomor 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

17, 18, 19, 21, 22, 24. Untuk mengetahui skor jawaban dan 

perhitungan angket uji validitas variabel efikasi diri dapat dilihat di 

lampiran 4. 

Dari hasil perhitungan validitas item instrumen di atas dapat 

disimpulkan dalam tabel rekapitulasi di bawah ini: 

  Tabel 3.6 

  Rekapitulasi Uji Validitas Item Pola Asuh Orang Tua 

Nomor Item “r” hitung “r” tabel Keterangan 

1 0,627 0,329 Valid 

2 0,523 0,329 Valid 

3 0,507 0,329 Valid 

4 0,203 0,329 Invalid 

5 0,460 0,329 Valid 
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Nomor Item “r” hitung “r” tabel Keterangan 

6 0,079 0,329 Invalid 

7 0,680 0,329 Valid 

8 0,832 0,329 Valid 

9 0,777 0,329 Valid 

10 0,648 0,329 Valid 

11 0,512 0,329 Valid 

12 0,499 0,329 Valid 

13 0,355 0,329 Valid 

14 0,729 0,329 Valid 

15 0,447 0,329 Valid 

16 0,269 0,329 Invalid 

17 0,523 0,329 Valid 

18 0,513 0,329 Valid 

19 0,575 0,329 Valid 

20 0,302 0,329 Invalid 

21 0,648 0,329 Valid 

22 0,729 0,329 Valid 

23 0,259 0,329 Invalid 

24 0,587 0,329 Valid 

 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas alat penilaian adalah ketetapan atau keajegan alat 

tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya kapanpun alat 

penilaian tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif 

sama.
94

 Dalam penelitian ini rumus yang digynakan pengujian 

reliabilitas instrumen adalah koefisien alpha cronbach, dengan 

rumus:
95

 

    [
 

   
] [  

    

  
 

] 
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    = Koefisien reliabilitas instrumen  

   = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

     = Total varians butir pertanyaan 

  
   = Total varians 

Jika nilai            , maka instrument penlitian dinyatakan 

reliabel. Peneliti menggunakan bantuan SPSS versi 16.0 for Windows. 

Hasil perhitungan uji reliabilitas sebagai berikut: 

Tabel 3.7 

Rekapitulasi Uji Reliabilitas Item Instrumen 

Variabel rtotal tes rtabel Keterangan 

Efikasi Diri 0,811 0,329 Reliabel 

Pola Asuh Orang Tua 0,898 0,329 Reliabel 

 

Dari keterangan tabel di atas, diketahui bahwa masing-masing 

variabel memiliki rtotal tes > rtabel. Dengan demikian variabel efikasi diri 

dan pola asuh orang tua dapat dikatakan reliabel. Untuk mengetahui 

perhitungan uji reliabilitas variabel efikasi diri dapat dilihat pada 

lampiran 5 dan variabel pola asuh orang tua pada lampiran 6. 

2. Analisi Hasil Penelitian 

a. Uji Asumsi Klasik 

Analisis regresi pada dasarnya memiliki syarat atau asumsi dasar yang 

digunakan dalam analisis regresi yang disebut dengan asumsi klasik.
96
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Dalam penelitian ini dilakukan uji pemenuhan asumsi klasik yaitu uji 

moralitas residual, uji linieritas, uji multikolinearitas, dan uji 

heteroskedatisitas. Hasil uji asumsi klasik menggunakan program SPSS 

versi 16.0 for windows dapat dilihat pada lampiran 7. 

1) Uji Normalitas  

Untuk menghindari kesalahan dalam penyebaran data yang 

tidak 100% normal (tidak normal sempurna) maka diperlukan uji 

normalitas residual. Uji normalitas residual digunakan untuk menguji 

apakah nilai residual yang dihasilkan dari model regresi terdistribusi 

secara normal atau tidak. Jadi, dalam hal ini yang diuji moralitas 

bukan masing-masing variabel independen dan dependen tetapi nilai 

residual yang dihasilkan dari model regresi.
97

 

Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual 

yang terdistribusi normal. Uji normalitas ini menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov dan pengujiannya menggunakan SPSS versi 

16.0 for windows. Kriteria dari uji moralitas residual adalah apabila 

signifikansi residual lebih dari 0,05 maka residual berdistribusi secara 

normal.
98

 Pada perhitungan menggunakan SPSS versi 16.0 for 

windows didapatkan hasil 0,769 pada tabel One-Sample Kolmogorov-
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Smirnov Test yang dapat dilihat pada lampiran 7. Hasil normalitas 

0,769 > 0,05 sehingga data dinyatakan berdistribusi normal. 

2)  Uji Linieritas 

Uji linieritas merupakan uji prasyarat yang biasanya dilakukan 

jika akan melakukan analis korelasi Pearson atau regresi linier. Uji ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah ada dua variabel secara signifikan 

mempunyai hubungan linier atau tidak.
99

 Untuk pengujian uji linieritas 

menggunakan SPSS versi 16.0 for windows. Uji linieritas pada SPSS 

digunakan Test for Liniearity dengan taraf signifikansi 0,05. Dua 

variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila nilai 

signifikansi pada Deviation From Liniearity lebih dari 0,05.
100

 Pada 

perhitungan menggunakan SPSS versi 16.0 for windows variabel 

efikasi diri (X1) mempunyai hubungan yang linier dengan prestasi 

belajar PAI (Y) dengan hasil 0,33 > 0,05. Untuk variabel pola asuh 

orang tua (X2) didapatkan hasil 0,515 > 0,05 sehingga disimpulkan 

mempunyai hubungan yang linier dengan prestasi belajar PAI (Y). 

Ditunjukkan pada tabel ANOVA kolom Deviation from Linearity. 

3) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya kooperasi yang tinggi antar variabel 
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independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

yang tinggi di antara variabel bebas.
101

 Uji multikolinearitas 

pengujiannya menggunakan SPSS versi 16.0 for windows. Metode 

pengujian yang digunakan yaitu dengan melihat nilai VIF kurang dari 

10 dan Tolerance lebih dari 0,1 maka model regresi bebas dari 

multikolinearitas.
102

 Pada perhitungan menggunakan SPSS versi 16.0 

for windows didapatkan hasil VIF 1,272 dan Tolerance sebesar 0,786. 

VIF 1,201 < 10 dan Tolerance 0,833 > 0,1 sehingga dapat disimpulkan 

bawa tidak terjadu korelasi yang tinggi di antara variabel bebas. Hasil 

ditunjukkan pada tabel Coefficients pada lampiran 7. 

4) Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual pada suatu 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas.
103

 Uji heteroskedastisitas pengujiannya 

menggunakan SPSS versi 16.0 for windows. Metode pengujian yang 

digunakan adalah uji korelasi Spearman yaitu melakukan korelasi 

absolut residual dengan masing-masing variabel independen dengan 

absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
104

 

                                                           
101

 Sunyoto, Analisis Validitas dan Asumsi Klasik, 131. 
102

 Prayitno, SPSS Handbook Analisis Data & Penyelesaian Kasus-Kasus Statistik, 116. 
103

 Ibid., 122. 
104

 Sunyoto, Analisis Validitas dan Asumsi Klasik, 135. 
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Pada perhitungan menggunakan SPSS versi 16.0 for windows 

didapatkan hasil pada variabel efikasi diri (X1) sebesar 0,256 > 0,05 dan 

pada variabel pola asuh orang tua (X2) sebesar 0,117 > 0,05. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen tersebut tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Hasil ditunjukkan pada tabel Coefficients 

pada lampiran 7. 

b. Uji Hipotesis 

1) Analisis Regresi Linier Sederhana 

Teknik analisis ini untuk menguji apakah variabel bebas berpengaruh 

terhadap variabel terikat. Uji hipotesis ini digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah nomor 1 dan 2. Langkah-langkah dalam melakukan 

analisis regresi linier sederhana, sebagai berikut:
105

 

Langkah 1:  Merumuskan atau mengidentifikasi variabel 

  Variabel Independen (X) 

  Variabel Dependen (Y) 

Langkah 2: Mengestimasi atau menaksir model 

a) Membuat tabel perhitungan 

b) Membuat nilai  ̅ dan  ̅ 

c) Menghitung nilai    dan    

    
(∑        ̅̅̅̅ )

 ∑          
  

                                                           
105

 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistik Parametrik dalam Penelitian (Yogyakarta: 

Pustaka Felicha, 2016), 126. 
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    ̅     ̅  

d) Mendapatkan model/ persamaan regresi linier 

sederhana 

 ̂          

Langkah 3: Uji signifikansi model 

a) Hipotesis 

         

         

b) Menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel nova 

Tabel 3.8 

Statistik Uji Regresi Linier Sederhana: Tabel Anova 

Variation 

Source 
(df) Sum of Squre (SS) 

Mean Square 

(MS) 

Regression 1 SS Regression (SSR) 

SSR = (b0 ∑   +  b1 ∑  y ) - 
 ∑   

 
 

MS Regresi 

    
   

  
  

Error n – 2 SS Error (SSE) 

SSE = ∑ 2
  – (b0 ∑   + b1 ∑  1 y) 

MS Error 

    
   

  
  

Total n -1 SS Total (SST) 

     ∑   
 ∑   

 
  

 

c) Mencari         dan        

        
   

   
  

                  

    ditolak apabila                    
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Atau apabila signifikansi < 0,050 
106

 

2) Analisis Regresi Linier Berganda 

 Teknik analisis ini digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah nomor 3, yaitu menganalisis pengaruh efikasi diri dan pola 

asuh orang tua terhadap prestasi belajar PAI siswa. Langkah-langkah 

analisis regresi linier berganda sebagai berikut: 

Langkah 1:  Merumuskan atau mengidentifikasi variabel 

  Variabel Independen (X1) dan (X2) 

  Variabel Dependen (Y) 

Langkah 2: Mengestimasi atau menaksir model 

a) Membuat tabel perhitungan 

b) Menghitung nilai ∑  
 
dan ∑  

 
 

c) Menghitung nilai ∑     

d) Menghitung nilai ∑    dan ∑    

e) Menghitung nilai   ,   , dan    

f) Mendapatkan model regresi linier berganda 

 ̂                

Langkah 3: Uji signifikansi model 

a) Hipotesis 

b) Menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel anova 
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 Slamet Santoso, Statistik Ekonomi Plus Aplikasi SPSS (Ponorogo: UNMUH Ponorogo Press, 

2014), 144. 
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Tabel 3.8 

Statistik Uji Regresi Linier Berganda: Tabel Anova 

Variation 

Source 
(df) Sum of Squre (SS) 

Mean Square 

(MS) 

Regression 2 SS Regression (SSR) 

(b0 ∑   +  b1 ∑   y +  b1 ∑   y ) - 

 ∑   

 
 

MS Regresi 

    
   

  
  

Error n – 3 SS Error (SSE) 

SSE = ∑ 2
  – (b0 ∑   + b1 ∑  1 y 

+   ∑   ) 

MS Error 

    
   

  
  

Total n – 1 SS Total (SST) 

     ∑  
  

 ∑   

 
  

 

c) Mencari         dan        

        
   

   
  

                  

    ditolak apabila                    

Atau apabila signifikansi < 0,050 

Langkah 4: Menghitung koefisien determinasi      dan 

Menginterpretasikan    
   

   
 x 100% 

107
 

 

 

 

 

 

                                                           
107

 Santoso, Statistik Ekonomi Plus Aplikasi SPSS, 169. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

F. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya SMA Negeri 3 Ponorogo 

Awal tahun pelajaran 1989/1990 dibuka pendaftaran calon siswa baru 

SMA Negeri 3, Kecamatan Ponorogo untuk kali pertama. Calon siswa baru 

yang diterima sebanyak 200 anak putra dan putri. Siswa baru ini dibagi 

menjadi 5 rombongan belajar. Dan hari Senin ketiga pada bulan Juli 1989 

dimulailah Kegiatan Belajar Mengajar di SMA Negeri 3 Kecamatan Ponorogo 

(SPG Negeri Ponorogo). 

Tahun 1990/1991 siswa kelas 1 SMA Negeri 3 Ponorogo yang naik 

ke kelas 2 dipilah untuk penjurusan. SMA Negeri 3 Ponorogo memiliki 3 

jurusan yaitu jurusan Fisika (A.1), jurusan Biologi (A.2), jurusan IPS (A.3). 

Tahun 1990/1991 SMA Negeri 3 Ponorogo sudah memiliki siswa 

kelas 1 dan 2 sedangkan kelas 3 masih diduduki murid SPG Negeri. 

Sesuai dengan program, pada tahun ajaran 1991/1992 siswa SPG 

Negeri telah lulus semua. Lembaga pendidikan SPG resmi ditutup sesuai 

dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut di atas. 

Tahun 1991/1992 siswa yang belajar di kampus Paju, Jl. Yos Sudarso III/I 

mutlak siswa SMA Negeri 3 Kecamatan Ponorogo. 
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Tahun ajaran 1997-2003 nama SMA di seluruh Indonesia diubah 

menjadi SMU memang terdengar lebih serasi untuk mendampingi istilah 

SMK. Namun pada tahun 2003 ada perubahan di mana istilah SMU dihapus 

dan kembali Pemerintah menggunakan istilah SMA (Sekolah Menengah 

Atas). 

Badan Akreditasi Nasional di Surabaya setelah melakukan penilaian 

di SMA Negeri 3 Kecamatan Ponorogo melalui surat (sertifikasi) tertanggal 

21 Oktober 2009 menyatakan bahwa SMA Negeri 3 Ponorogo menduduki 

posisi (peringkat) A. Posisi pada peringkat A ini berlaku hingga tahun ajaran 

2014/2015.  Dan telah diperbarui pada tahun 2013 untuk berlaku 5 tahun ke 

depan hingga tahun ajaran 2019/2020. 

2. Visi dan Misi SMA Negeri 3 Ponorogo 

a. Visi 

Menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan siswa bertaqwa, 

cerdas, terampil, yang mampu menghadapi tantangan global dan 

berbudaya lingkungan hidup. 

b. Misi 

1) Membentuk peserta didik yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan menumbuh kembangkan kehidupan beragama 

2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga SMA Negeri 3 

Ponorogo serta komitmen terhadap tugas pokok dan fungsinya 
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3) Meningkatkan sistem pembelajaran dan bimbingan secara aktif, 

efektif, kreatif, inovatif sehingga siswa dapat berkembang sesuai 

dengan potensi yang dimiliki. 

4) Membangun manusia yang cerdas dan terampil dalam menghadapi 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta mandiri 

dalam berkarya. 

5) Menerapkan manajemen partisipatif, transparan dan akuntabel 

sehingga menjadi sekolah sebagai pilihan masyarakat 

6) Menerapkan Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup yang terintegrasi dengan pengembangan kurikulum sekolah. 

3. Letak Geografis SMA Negeri 3 Ponorogo 

SMA Negeri 3 Ponorogo terletak di jalan Laks. Yos Sudarso Gg. III, 

Ponorogo, memiliki lokasi strategi tidak jauh dari perkotaan pada jalan besar 

penghubung Ponorogo – Pacitan. 

4. Struktur Organisasi SMA Negeri 3 Ponorogo 

Kepala Sekolah  : Drs. H. Budi Susanto 

Ketua Komite   : Dr. H. Sugihanto. HS, M.Ag 

Koordinator Tata Usaha : Tato 

Wakasek Kurikulum  : Mohamad Yudha Arsianto, S.Pd, M.Or 

Wakasek Kesiswaan  : Muhammad Asrori, S.Pd 

Wakasek Sarana Prasarana : Ahmad Nur Edi, S.Pd, M.KPd 

Wakasek Humas  : Dra. Ririn Ida Mawarti 
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5. Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA Negeri 3 Ponorogo 

Terdapat 83 tenaga pendidikan dan kependidikan di SMA Negeri 3 

Ponorogo. Dalam bidang pengajaran memiliki 46 orang guru tetap dan 14 

orang guru tidak tetap. Pengajar di SMA Negeri 3 Ponorogo memiliki jenjang 

S1 sebanyak 48 orang, jenjang S2 11 orang, dan jenjang D3 1 orang. Untuk 

tenaga kependidikan, SMA Negeri 3 Ponorogo memiliki 23 orang tenaga 

administrasi yang terdiri dari 7 tenaga administrasi tetap dan 16 tenaga 

administrasi tidak tetap. 

6. Keadaan Siswa SMA Negeri 3 Ponorogo 

SMA Negeri 3 Ponorogo memiliki 1020 siswa yang terdiri dari 340 

siswa laki-laki dan 680 siswa perempuan dengan rincian 353 siswa kelas X, 

350 siswa kelas XI, dan 317 siswa kelas XII. Setiap tingkatan kelas dibagi 

menjadi 10 kelas, yaitu 7 kelas jurusan IPA dan 3 kelas jurusan IPS. 

7. Sarana dan Prasarana SMA Negeri 3 Ponorogo  

Sarana dan prasarana sangat perpengaruh guna terlaksanannya belajar 

yang representatif, yang pada akhirnya dapat membantu output yang lebih 

baik. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di SMA Negeri 3 Ponorogo 

yaitu 30 ruang kelas, masing-masing 1 lab kimia, lab fisika, lab biologi, lab 

bahasa, lab komputer, perpustakaan, UKS, koperasi, ruang BK, ruang kepala 

sekolah, ruang guru, ruang TU, ruang OSIS, WC guru laki-laki, WC guru 

perempuan, gudang, masjid, rumah penjaga sekolah, 2 aula, 6 WC laki-laki, 

dan 6 WC perempuan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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G. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data Efikasi Diri Siswa Kelas X SMA Negeri 3 Ponorogo 

Deskripsi data tentang skor efikasi diri kelas X SMA Negeri 3 

Ponorogo diperoleh dari skor angket yang didistribusikan kepada responden. 

Skor jawaban angket berupa angka-angka yang diinterpretasikan sehingga 

mudah dipahami. Sistem penskoran dalam pengambilan data angket yaitu 

dengan menggunakan skala likert dengan menggunakan ketentuan 

pernyataan positif dan negatif.  

Pada penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah siswa kelas 

X SMA Negeri 3 Ponorogo dengan berjumlah 71 siswa. Dalam analisis ini 

untuk memperoleh jawaban tentang bagaimana tingkat efikasi diri siswa 

kelas X SMA Negeri 3 Ponorogo, maka peneliti menggunakan teknik 

perhitungan Mean dan Standart Deviasi untuk menentukan katagori efikasi 

diri siswa tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya hasil skor efikasi diri siswa 

kelas X dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Variabel Efikasi Diri 

No. Skor Angket Frekuensi No. Skor Angket Frekuensi 

1. 42 1 13. 57 4 

2. 43 1 14. 58 4 

3. 45 1 15. 59 7 

4. 48 1 16. 60 3 

5. 49 2 17. 61 2 

6. 50 2 18. 62 6 

7. 51 8 19. 63 5 



70 

No. Skor Angket Frekuensi No. Skor Angket Frekuensi 

8. 52 4 20. 64 1 

9. 53 2 21. 65 2 

10. 54 4 22. 66 2 

11. 55 4 23. 67 2 

12. 56 3 Jumlah 71 

 

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan perolehan skor variabel 

efikasi diri tertinggi bernilai 67 dengan frekuensi 2 orang dan terendah 

bernilai 42 dengan frekuensi 1 orang. Skor hasil angket efikasi diri dapat 

dilihat pada lampiran 8. 

Berdasarkan data di atas, dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkatan 

yaitu efikasi diri tinggi, sedang, dan rendah. Untuk menentukan tingkatan 

tinggi, sedang, ataupun rendah maka dikelompokkan dengan bantuan SPSS 

versi 16.0 for windows. Rumusnya sebagai berikut: 

a. Efikasi diri tinggi  : X > Mean + SD 

b. Efikasi diri sedang : Mean – SD ≤ X ≤ Mean + SD 

c. Efikasi diri rendah : X < Mean – SD 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif Variabel Efikasi Diri 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Efikasi_Diri 71 42 67 56.68 5.732 

Valid N (listwise) 71 
    

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui mean sebesar 56,68 pada nilai 

standart deviasi sebesar 5,732 nilai terendah 42 dan nilai tertinggi 47. 

Perhitungannya sebagai berikut: 

a. Efikasi diri tinggi  : X > 62,412 

b. Efikasi diri sedang : 50,948 ≤ X ≤ 62,412 

c. Efikasi diri rendah : X < 50,948 

Dapat diketahui bahwa skor lebih dari 62,412 dikategorikan efikasi 

diri siswa kelas X SMA Negeri 3 Ponorogo tinggi, skor antara 50,948 - 

62,412 dikategorikan efikasi diri siswa kelas X SMA Negeri 3 Ponorogo 

sedang, dan skor kurang dari 50,948 dikategorikan efikasi diri siswa kelas X 

SMA Negeri 3 Ponorogo rendah. Dirinci pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Persentase dan Kategorisasi Variabel Efikasi Diri 

No. Nilai Frekuensi Persentase Kategori 

1 > 62,412 12 16,90% Tinggi 

2 50,948 - 62,412 51 71,83% Sedang 

3 < 50,948 8 11,27% Rendah 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki 

efikasi diri dengan kategori tinggi sebanyak 12 siswa dengan persentase 

16,90%, kategori sedang sebanyak 51 siswa dengan persentase 71,83%, dan 

kategori rendah sebanyak 8 siswa dengan persentase 11,27%. Dengan 

demikian secara umum dapat dikatakan efikasi diri siswa kelas X SMA 

Negeri 3 Ponorogo dalam kategori sedang dengan 71 responden. 
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2. Deskripsi Data Pola Asuh Orang Tua Siswa Kelas X SMA Negeri 3 

Ponorogo 

Deskripsi data tentang skor pola asuh orang tua kelas X SMA Negeri 3 

Ponorogo diperoleh dari skor angket yang didistribusikan kepada responden. 

Skor jawaban angket berupa angka-angka yang diinterpretasikan sehingga 

mudah dipahami. Sistem penskoran dalam pengambilan data angket yaitu 

dengan menggunakan skala likert dengan menggunakan ketentuan 

pernyataan positif dan negatif.  

Pada penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah siswa kelas 

X SMA Negeri 3 Ponorogo dengan berjumlah 71 siswa. Dalam analisis ini 

untuk memperoleh jawaban tentang bagaimana tingkat pola asuh orang tua 

siswa kelas X SMA Negeri 3 Ponorogo, maka peneliti menggunakan teknik 

perhitungan Mean dan Standart Deviasi untuk menentukan katagori pola 

asuh orang tua siswa baik, cukup dan kurang. Selanjutnya hasil skor pola 

asuh orang tua siswa kelas X dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Variabel Pola Asuh Orang Tua 

No. Skor Angket Frekuensi No. Skor Angket Frekuensi 

1. 37 1 15. 60 5 

2. 46 1 16. 61 5 

3. 47 2 17. 62 5 

4. 48 1 18. 63 6 

5. 49 2 19. 64 4 

6. 51 4 20. 65 1 

7. 52 1 21. 66 6 
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No. Skor Angket Frekuensi No. Skor Angket Frekuensi 

8. 53 2 22. 67 3 

9. 54 3 23. 68 2 

10. 55 2 24. 69 1 

11. 56 2 25. 71 3 

12. 57 1 26. 72 1 

13. 58 2 27. 73 1 

14. 59 3 28. 74 1 

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan Perolehan skor variabel 

pola asuh orang tua tertinggi bernilai 74 dengan frekuensi 1 orang dan 

terendah bernilai 37 dengan frekuensi 1 orang. Skor hasil angket pola asuh 

orang tua dapat dilihat pada lampiran 9. 

Berdasarkan data di atas, dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkatan 

yaitu pola asuh orang tua baik, cukup, dan kurang. Untuk menentukan 

tingkatan baik, cukup, ataupun kurang maka dikelompokkan dengan bantuan 

SPSS versi 16.0 for windows. Rumusnya sebagai berikut: 

a. Pola Asuh Orang Tua Baik : X > Mean + SD 

b. Pola Asuh Orang Tua Cukup : Mean – SD ≤ X ≤ Mean + SD 

c. Pola Asuh Orang Tua Kurang : X < Mean – SD 

Tabel 4.5 

Statistik Deskriptif Variabel Pola Asuh Orang Tua 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pola Asuh Orang Tua 71 37 74 60.10 7.325 

Valid N (listwise) 71 
    

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui mean sebesar 60,10 pada nilai 

standart deviasi sebesar 7,325 nilai terendah 37 dan nilai tertinggi 74. 

Perhitungannya sebagai berikut: 

a. Pola Asuh Orang Tua Baik : X > 67,425 

b. Pola Asuh Orang Tua Cukup : 52,775 ≤ X ≤ 67,425 

c. Pola Asuh Orang Tua Rendah : X < 52,775 

Dapat diketahui bahwa skor lebih dari 67,425 dikategorikan pola asuh 

orang tua siswa kelas X SMA Negeri 3 Ponorogo baik, skor antara 52,775 - 

67,425 dikategorikan pola asuh orang tua siswa kelas X SMA Negeri 3 

Ponorogo cukup, dan skor kurang dari 52,775 dikategorikan pola asuh orang 

tua siswa kelas X SMA Negeri 3 Ponorogo kurang. Dirinci pada tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 4.6 

Persentase dan Kategorisasi Variabel Pola Asuh Orang Tua 

No. Nilai Frekuensi Persentase Kategori 

1 > 67,425 9 12,68% Baik 

2 52,775 - 67,425 50 70,42% Cukup 

3 < 52,775 12 16,90% Kurang 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki 

pola asuh orang tua dengan kategori baik sebanyak 9 siswa dengan persentase 

12,68%, kategori cukup sebanyak 50 siswa dengan persentase 70,42%, dan 

kategori kurang sebanyak 12 siswa dengan persentase 16,90%. Dengan 
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demikian secara umum dapat dikatakan pola asuh orang tua siswa kelas X 

SMA Negeri 3 Ponorogo dalam kategori cukup dengan 71 responden. 

3. Deskripsi Data Prestasi Belajar PAI Siswa Kelas X SMA Negeri 3 

Ponorogo 

Deskripsi data tentang skor prestasi belajar PAI siswa kelas X SMA 

Negeri 3 Ponorogo diperoleh dari dokumentasi nilai PAI siswa kelas X 

semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 milik guru PAI. 

Pada penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah siswa kelas 

X SMA Negeri 3 Ponorogo dengan berjumlah 71 siswa. Dalam analisis ini 

untuk memperoleh jawaban tentang bagaimana tingkat prestasi belajar PAI 

siswa kelas X SMA Negeri 3 Ponorogo, maka peneliti menggunakan teknik 

perhitungan Mean dan Standart Deviasi untuk menentukan katagori prestasi 

belajar PAI siswa tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya hasil skor prestasi 

belajar PAI siswa kelas X dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Variabel Prestasi Belajar PAI 

No. Nilai Frekuensi No. Nilai Frekuensi 

1. 77 2 8. 84 13 

2. 78 4 9. 85 15 

3. 79 2 10. 86 4 

4. 80 4 11. 87 1 

5. 81 3 12. 88 4 

6. 82 7 13. 90 2 

7. 83 10 Jumlah 71 
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Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan Perolehan skor variabel 

prestasi belajar PAI tertinggi bernilai 90 dengan frekuensi 2 orang dan 

terendah bernilai 77 dengan frekuensi 2 orang. Skor hasil nilai prestasi belajar 

PAI siswa kelas X semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 yang didapatkan 

dari dokumentasi guru PAI dapat dilihat pada lampiran 10. 

Berdasarkan data di atas, dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkatan 

yaitu prestasi belajar PAI tinggi, sedang, dan rendah. Untuk menentukan 

tingkatan tinggi, sedang, ataupun rendah maka dikelompokkan dengan 

bantuan SPSS versi 16.0 for windows. Rumusnya sebagai berikut: 

a. Prestasi belajar PAI tinggi : X > Mean + SD 

b. Prestasi belajar PAI sedang : Mean – SD ≤ X ≤ Mean + SD 

c. Prestasi belajar PAI rendah : X < Mean – SD 

Tabel 4.8 

Statistik Deskriptif Variabel Prestasi Belajar PAI 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Prestasi Belajar 71 77 90 83.39 2.856 

Valid N (listwise) 71 
    

Sumber: Output SPSS versi 16.0 for Windows 

Berdasarkan tabel di atas diketahui mean sebesar 83,39 pada nilai 

standart deviasi sebesar 2,856 nilai terendah 77 dan nilai tertinggi 90. 

Perhitungannya sebagai berikut: 

a. Prestasi belajar PAI tinggi : X > 86,246 
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b. Prestasi belajar PAI sedang : 86,246 ≤ X ≤ 80,534 

c. Prestasi belajar PAI rendah : X < 80,534 

Dapat diketahui bahwa skor lebih dari 86,246 dikategorikan prestasi 

belajar PAI siswa kelas X tahun pelajaran 2017/2018  SMA Negeri 3 

Ponorogo tinggi, skor antara 86,246 - 80,534 dikategorikan prestasi belajar 

PAI siswa kelas X tahun pelajaran 2017/2018  SMA Negeri 3 Ponorogo 

sedang, dan skor kurang dari 80,534 dikategorikan prestasi belajar PAI siswa 

kelas X tahun pelajaran 2017/2018  SMA Negeri 3 Ponorogo rendah. Dirinci 

pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Persentase dan Kategorisasi Variabel Prestasi Belajar PAI 

No. Nilai Frekuensi Persentase Kategori 

1 > 86,246 7 9,86% Tinggi 

2 86,246 - 80,534 52 73,24% Sedang 

3 < 80,534 12 16,90% Rendah 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki 

prestasi belajar PAI siswa kelas X semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 

dengan kategori tinggi sebanyak 7 siswa dengan persentase 9,86%, kategori 

sedang sebanyak 52 siswa dengan persentase 73,24%, dan kategori rendah 

sebanyak 12 siswa dengan persentase 16,90%. Dengan demikian secara umum 

dapat dikatakan prestasi belajar PAI siswa kelas X tahun pelajaran 2017/2018  

SMA Negeri 3 Ponorogo dalam kategori sedang dengan 71 responden. 
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H. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

1. Analisis Data Efikasi Diri Siswa Kelas X SMA Negeri 3 Ponorogo 

Untuk mendapatkan jawaban mengenai ada tidaknya pengaruh efikasi 

diri terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas X SMA Negeri 3 Ponorogo, 

digunakan teknik perhitungan uji regresi linier sederhana. Sebelum 

perhitungan tersebut dibutuhkan tabel penolong perhitungan yang dapat 

dilihat pada lampiran 11. Analisis dalam regresi linier sederhana pengaruh 

efikasi diri terhadap prestasi belajar PAI siswa dalam penelitian ini dibantu 

menggunakan perhitungan program SPSS versi 16.0 for windows. Hasilnya 

sebagai berikut: 

a. Identifikasi Variabel 

Variabel Independen (X1) : Efikasi Diri 

Variabel Dependen (Y) : Prestasi Belajar PAI Siswa 

b. Mengestimasi atau Menaksir Model 

1) Membuat Tabel Perhitungan 

Berdasarkan tabel bantu pada lampiran 11 didapatkan: 

∑           ∑  
         ∑           

∑           ∑                

2) Menghitung Nilai  ̅ dan  ̅  

 ̅   
∑ 

 
  

    

  
         ̅  

∑ 
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3) Menghitung Nilai    dan    

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier sederhana 

melalui SPSS versi 16.0 for windows    didapatkan nilai 0,141 dan    

didapatkan nilai 75,382. Nilai    dan    dapat dilihat dari tabel 

Coefficients pada lampiran 12. 

4) Model Regresi Linier Sederhana 

Berdasarkan tabel hasil pengolahan data regresi linier 

sederhana pengaruh efikasi diri terhadap prestasi belajar PAI siswa 

bagian tabel Coefficients pada lampiran 12, maka dapat dibuat model 

regresi linier sederhana dengan persamaan: 

 ̂           

  ̂                  

c. Uji Signifikansi Model 

1) Hipotesis 

    Tidak ada pengaruh yang signifikan antara efikasi diri terhadap 

prestasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 3 Ponorogo tahun 

pelajaran 2017/2018. 

    Ada pengaruh yang signifikan antara efikasi diri terhadap prestasi 

belajar PAI siswa kelas X SMAN 3 Ponorogo tahun pelajaran 

2017/2018. 
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2) Statistik Uji 

Berdasarkan tabel hasil pengolahan data regresi linier 

sederhana X1 terhadap Y dengan SPSS versi 16.0 for windows bagian 

tabel ANOVA pada lampiran 12, didapatkan hasil berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Statistik X1 terhadap Y 

Variation 

Source 
(df) Sum of Squre (SS) Mean Square (MS) 

Regression 1 SSR = 45,953 MSR = 45,953 

Error 69 SSE = 525,005 MSE = 7,609 

Total 70 SST = 570,958  

3) Mencari         dan        

Nilai        dengan tingkat signifikansi α = 5% dan degrees of 

freedom (df) sebesar 1:69 adalah 3,98. Hasil pengolahan data diketahui 

bahwa         sebesar 6,039 dan nilai         lebih besar dari       , 

sedangkan nilai signifikansinya 0,017 yang artinya dibawah 0,05.  

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana melalui 

program SPSS versi 16.0 for windows dinyatakan bahwa         

        atau Sig < 0,05 maka H0 ditolak, artinya ada pengaruh yang 

signifikan antara efikasi diri dan prestasi belajar PAI siswa kelas X 

SMA Negeri 3 Ponorogo. Nilai         dan nilai signifikansi dapat 

dilihat pada tabel ANOVA lampiran 12. 
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d. Koefisien Determinasi      dan Interpretasi 

1) Koefisien Determinasi      

Nilai koefisien determinasi      dapat dilihat pada tabel hasil 

pengolahan data regresi linier sederhana bagian Model Summary. Hasil 

pengolahan tersebut menunjukkan nilai      sebesar 0,08. Perhitungan 

ini menggunakan program SPSS versi 16.0 for windows yang dapat 

dilihat pada lampiran 12. 

2) Interpretasi 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi didapatkan 

nilai 0,08. Nilai tersebut menggambarkan bahwa efikasi diri (X1) 

berpengaruh sebesar 8% terhadap prestasi belajar PAI siswa (Y) dan 

92% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model. 

2. Analisis Data Pola Asuh Orang Tua Siswa Kelas X SMA Negeri 3 

Ponorogo 

Untuk mendapatkan jawaban mengenai ada tidaknya pengaruh pola 

asuh orang tua terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas X SMA Negeri 3 

Ponorogo, digunakan teknik perhitungan uji regresi linier sederhana. 

Sebelum perhitungan tersebut dibutuhkan tabel penolong perhitungan yang 

dapat dilihat pada lampiran 11. Analisis dalam regresi linier sederhana 

pengaruh pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar PAI siswa dalam 
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penelitian ini dibantu menggunakan perhitungan program SPSS versi 16.0 for 

windows. Hasilnya sebagai berikut: 

a. Identifikasi Variabel 

Variabel Independen (X2) : Pola Asuh Orang Tua  

Variabel Dependen (Y) : Prestasi Belajar PAI Siswa 

b. Mengestimasi atau Menaksir Model 

1) Membuat Tabel Perhitungan 

Berdasarkan tabel bantu pada lampiran 11 didapatkan: 

∑           ∑  
         ∑           

∑           ∑                

2) Menghitung Nilai  ̅ dan  ̅  

 ̅   
∑ 

 
  

    

  
          ̅  

∑ 

 
  

    

  
       

3) Menghitung Nilai    dan    

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier sederhana 

melalui SPSS versi 16.0 for windows    didapatkan nilai 0,167 dan    

didapatkan nilai 73,375. Nilai    dan    dapat dilihat dari tabel 

Coefficients pada lampiran 13. 

4) Model Regresi Linier Sederhana 

Berdasarkan tabel hasil pengolahan data regresi linier 

sederhana pengaruh efikasi diri terhadap prestasi belajar PAI siswa 
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bagian tabel Coefficients pada lampiran 13, maka dapat dibuat model 

regresi linier sederhana dengan persamaan: 

 ̂           

 ̂                 

c. Uji Signifikansi Model 

1) Hipotesis 

    Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pola asuh orang tua 

terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 3 Ponorogo 

tahun pelajaran 2017/2018. 

    Ada pengaruh yang signifikan antara pola asuh orang tua terhadap 

prestasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 3 Ponorogo tahun 

pelajaran 2017/2018. 

2) Statistik Uji 

Berdasarkan tabel hasil pengolahan data regresi linier 

sederhana X1 terhadap Y dengan SPSS versi 16.0 for windows bagian 

tabel ANOVA pada lampiran 13, didapatkan hasil berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Statistik X2 terhadap Y 

Variation 

Source 
(df) Sum of Squre (SS) Mean Square (MS) 

Regression 1 SSR = 104,405 MSR = 104,405 

Error 69 SSE = 466,553 MSE = 6,762 

Total 70 SST = 570.958  

 



84 

3) Mencari         dan        

Nilai        dengan tingkat signifikansi α = 5% dan degrees of 

freedom (df) sebesar 1:69 adalah 3,98. Hasil pengolahan data diketahui 

bahwa         sebesar 15.441 dan nilai         lebih besar dari       , 

sedangkan nilai signifikansinya 0,000 yang artinya dibawah 0,05.  

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana melalui 

program SPSS versi 16.0 for windows dinyatakan bahwa         

        atau Sig < 0,05 maka H0 ditolak, artinya ada pengaruh yang 

signifikan antara pola asuh orang tua dan prestasi belajar PAI siswa 

kelas X SMA Negeri 3 Ponorogo. Nilai         dan nilai signifikansi 

dapat dilihat pada tabel ANOVA lampiran 13. 

d. Koefisien Determinasi      dan Interpretasi 

1) Koefisien Determinasi      

Nilai koefisien determinasi      dapat dilihat pada tabel hasil 

pengolahan data regresi linier sederhana bagian Model Summary. Hasil 

pengolahan tersebut menunjukkan nilai      sebesar 0,183. 

Perhitungan ini menggunakan program SPSS versi 16.0 for windows 

yang dapat dilihat pada lampiran 13. 

2) Interpretasi 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi didapatkan 

nilai 0,183. Nilai tersebut menggambarkan bahwa pola asuh orang tua 
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(X2) berpengaruh sebesar 18,3% terhadap prestasi belajar PAI siswa 

(Y) dan 81,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam 

model. 

3. Analisis Data Pengaruh Efikasi Diri dan Pola Asuh Orang Tua terhadap 

Prestasi Belajar PAI Siswa Kelas X SMA Negeri 3 Ponorogo 

Untuk mendapatkan jawaban mengenai ada tidaknya pengaruh efikasi 

diri pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas X SMA 

Negeri 3 Ponorogo, digunakan teknik perhitungan uji regresi linier berganda. 

Sebelum perhitungan tersebut dibutuhkan tabel penolong perhitungan yang 

dapat dilihat pada lampiran 11. Analisis dalam regresi linier berganda 

pengaruh efikasi diri dan pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar PAI 

siswa kelas X SMA Negeri 3 Ponorogo dalam penelitian ini dibantu 

menggunakan perhitungan program SPSS versi 16.0 for windows. Hasilnya 

sebagai berikut: 

a. Identifikasi Variabel 

Variabel Independen (X1) : Efikasi Diri 

Variabel Independen (X2) : Pola Asuh Orang Tua  

Variabel Dependen (Y) : Prestasi Belajar PAI Siswa 
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b. Mengestimasi atau Menaksir Model 

1) Membuat Tabel Perhitungan 

Berdasarkan tabel bantu pada lampiran 11 didapatkan: 

∑           ∑  
         ∑           

∑           ∑  
         ∑           

∑           ∑           ∑            

2) Menghitung Nilai ∑  
 
dan ∑  

 
 

∑  
 
= ∑  

  
 ∑   

 

 
   ∑  

  
= ∑  

  
 ∑   

 

 
 

        
       

  
             

       

  
   

        
        

  
             

        

  
   

                                      

                     

3) Menghitung Nilai  ∑     

∑    = ∑     
 ∑    ∑   
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4) Menghitung Nilai  ∑    dan ∑    

∑    = ∑      
 ∑    ∑  

 
  ∑    = ∑    

 ∑    ∑  

 
 

        
            

  
            

            

  
     

        
        

  
            

        

  
   

                                      

                   

5) Menghitung Nilai    dan    

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier berganda 

melalui SPSS versi 16.0 for windows    didapatkan nilai 0,65 

sedangkan    didapatkan nilai 0,146 dan    didapatkan nilai 70.934. 

Nilai   ,   , dan    dapat dilihat dari tabel Coefficients pada lampiran 

14. 

6) Model Regresi Linier Sederhana 

Berdasarkan tabel hasil pengolahan data regresi linier berganda 

pengaruh efikasi diri dan pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar 

PAI siswa bagian tabel Coefficients pada lampiran 14, maka dapat 

dibuat model regresi linier sederhana dengan persamaan: 

 ̂                   

 ̂                         
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c. Uji Signifikansi Model 

4) Hipotesis 

    Tidak ada pengaruh yang signifikan antara efikasi diri dan pola 

asuh orang tua terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 

3 Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 

    Ada pengaruh yang signifikan antara efikasi diri dan pola asuh 

orang tua terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas X SMAN 3 

Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 

5) Statistik Uji 

Berdasarkan tabel hasil pengolahan data regresi linier berganda 

X1 dan X2 terhadap Y dengan SPSS versi 16.0 for windows bagian 

tabel ANOVA pada lampiran 14, didapatkan hasil berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Statistik X1 dan X2 terhadap Y 

Variation 

Source 
(df) Sum of Squre (SS) Mean Square (MS) 

Regression 2 SSR = 112.536             

Error 68 SSE = 458.422            

Total 70 SST = 570.958  

 

6) Mencari         dan        

Nilai        dengan tingkat signifikansi α = 5% dan degrees of 

freedom (df) sebesar 2:68 adalah 3,13. Hasil pengolahan data diketahui 
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bahwa         sebesar 8.347dan nilai         lebih besar dari       , 

sedangkan nilai signifikansinya 0,001 yang artinya dibawah 0,05.  

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana melalui 

program SPSS versi 16.0 for windows dinyatakan bahwa         

        atau Sig < 0,05 maka H0 ditolak, artinya ada pengaruh yang 

signifikan antara efikasi diri dan pola asuh orang tua dan prestasi 

belajar PAI siswa kelas X SMA Negeri 3 Ponorogo. Nilai         dan 

nilai signifikansi dapat dilihat pada tabel ANOVA lampiran 14. 

d. Koefisien Determinasi      dan Interpretasi 

3) Koefisien Determinasi      

Nilai koefisien determinasi      dapat dilihat pada tabel hasil 

pengolahan data regresi linier sederhana bagian Model Summary. Hasil 

pengolahan tersebut menunjukkan nilai      sebesar 0,197. 

Perhitungan ini menggunakan program SPSS versi 16.0 for windows 

yang dapat dilihat pada lampiran 14. 

4) Interpretasi 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi didapatkan 

nilai 0,183. Nilai tersebut menggambarkan bahwa efikasi diri (X1) dan 

pola asuh orang tua (X2) berpengaruh sebesar 19,7% terhadap prestasi 

belajar PAI siswa (Y) dan 80,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak termasuk dalam model. 
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I. Pembahasan dan Interpretasi 

1. Pengaruh Efikasi Diri Siswa Kelas X SMA Negeri 3 Ponorogo 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana mengenai 

efikasi diri terhadap prestasi belajar PAI diperoleh                 

               sehingga    ditolak. Hal itu berarti efikasi diri berpengaruh 

secara signifikan terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas X SMA Negeri 3 

Ponorogo. Besar koefisien determinasi      8%, artinya efikasi diri 

berpengaruh sebesar 8% terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas X SMA 

Negeri 3 Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018, sedangkan 92% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model. 

Efikasi diri dapat meningkatkan prestasi dan kesejahteraan dalam 

berbagai cara. Efikasi diri memengaruhi orang yang membuat pilihan-pilihan. 

Orang yang memiliki efikasi diri cenderung memilih tugas-tugas atau 

kegiatan-kegiatan yang membuat mereka merasa kompeten dan percaya diri, 

dan sebaliknya akan menghindari kegiatan yang mereka anggap tidak dapat 

diselesaikan.
108

 Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa 

efikasi diri siswa kelas X SMA Negeri 3 Ponorogo berpengaruh secara 

signifikan terhadap prestasi belajar PAI. 

 

 

                                                           
108

 Dede Rahmat Hidayat, Teori dan Aplikasi Psikologi Kepribadian dalam Konseling 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 157 
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2. Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Siswa Kelas X SMA Negeri 3 Ponorogo 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana mengenai pola 

asuh orang tua terhadap prestasi belajar PAI diperoleh                  

               sehingga    ditolak. Hal itu berarti pola asuh orang tua 

berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas X 

SMA Negeri 3 Ponorogo. Besar koefisien determinasi      18,3%, artinya 

pola asuh orang tua berpengaruh sebesar 18,3% terhadap prestasi belajar PAI 

siswa kelas X SMA Negeri 3 Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018, 

sedangkan 81,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam 

model. 

Pengasuhan anak dipercaya memiliki dampak terhadap perkembangan 

prestasi belajar individu. Terdapat tiga faktor yaitu faktor sosiologis, 

psikologis, dam biologis dan terlihat satu benang merah yang terentang dari 

satu faktor ke faktor yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan orang tua. Dalam 

faktor sosiologis, latar belakang, akan didapati mengenai orang tua. Faktor 

psikologis menyorot hubungan antara remaja dan orang tua. Sementara faktor 

biologis menyiratkan adanya hubungan genetik yang tentu saja diperoleh dari 

orang tua.
109

 Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa pola 

asuh orang tua siswa kelas X SMA Negeri 3 Ponorogo berpengaruh secara 

signifikan terhadap prestasi belajar PAI. 

                                                           
109

 Singgih D. Gunarsa, Dari Anak Sampai Usia Lanjut: Bunga Rampai Psikologi 

Perkembangan (Jakarta: Gunung Mulia, 2006), 279. 
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3. Pengaruh Efikasi Diri dan Pola Asuh Orang Tua terhadap Prestasi 

Belajar PAI Siswa Kelas X SMA Negeri 3 Ponorogo 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier berganda mengenai 

efikasi diri pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar PAI diperoleh 

                               sehingga    ditolak. Hal itu berarti efikasi diri 

dan pola asuh orang tua berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi 

belajar PAI siswa kelas X SMA Negeri 3 Ponorogo. Besar koefisien 

determinasi      19,7%, artinya efikasi diri dan pola asuh orang tua 

berpengaruh sebesar 19,7% terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas X SMA 

Negeri 3 Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018, sedangkan 80,3% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model. 

Individu yang memiliki efikasi diri tinggi menganggap kegagalan 

sebagai akibat dari kurangnya usaha yang keras, pengetahuan dan 

keterampilan. Individu yang memiliki efikasi diri yang rendah akan menjauhi 

tugas-tugas yang sulit karena tugas tersebut dipandang sebagai ancaman bagi 

mereka. Individu seperti ini memiliki aspirasi yang rendah serta komitmen 

yang rendah dalam mencapai tujuan yang mereka pilih atau mereka tetapkan. 

Individu yang memiliki efikasi diri rendah tidak berpikir tentang bagaimana 

cara yang baik dalam menghadapi tugas-tugas yang sulit. Sehingga 

mengakibatkan prestasi belajar rendah. 
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Cara orang tua dalam mendidik anak dapat berpengaruh kepada tinggi 

rendahnya motivasi belajar anak. Jika pola asuh orang tua otoritatif yang 

mana pola asuh orang tua tersebut memberi kebebasan yang bertanggung 

jawab kepada anak. Anak bebas memilih kegiatan yang disukai baik 

disekolah maupun diluar sekolah, tetapi orang tua sudah mengajarkan kepada 

anak cara bertanggung jawab sehingga anak itu tau yang mana hak dan yang 

mana menjadi kewajibannya sebagai belajar yaitu belajar sehingga anak 

memiliki motivasi dan kesadaran meningkatkan prestasinya. 

Berbeda dengan orang tua yang menggunakan pola asuh permisif di 

mana orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk bertindak tanpa 

adanya pengawasan serta orang tua tidak membekali tanggung jawab 

sehingga anak pun belajar sesuka hatinya yang menyebabkan rendahnya 

minat anak dalam belajar. Lain lagi dengan orang tua yang menggunakan 

pola asuh otoriter di mana anak dalam beraktifitas dibatasi oleh orang tua dan 

anak harus selalu mengikuti perintah orang tua. Jika tidak maka mendapat 

hukuman, hal ini berakibat rendahnya motivasi belajar anak, karena anak 

tertekan dalam belajar. Namun hal ini jika berlangsung lama dapat 

menyebabkan motivasi belajar anak tinggi yang mampu meningkatkan 

prestasi belajarnya karena jika nilainya jelek orang tua akan menghukumnya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara efikasi diri dan pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar 

PAI siswa kelas X SMA Negeri 3 Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian analisis pembahasan penelitian di atas, peneliti dapat 

menyimpulkan tiga hal berkaitan dengan rumusan masalah: 

1. Ada pengaruh positif dan signifikan antara efikasi diri terhadap prestasi 

belajar PAI siswa kelas X SMA Negeri 3 Ponorogo tahun pelajaran 

2017/2018 dengan persentase pengaruh sebesar 8% sedangkan 92% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model. 

2. Ada pengaruh positif dan signifikan antara pola asuh orang tua terhadap 

prestasi belajar PAI siswa kelas X SMA Negeri 3 Ponorogo tahun pelajaran 

2017/2018 dengan persentase pengaruh sebesar 18,3%, sedangkan 81,7% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model. 

3. Ada pengaruh positif dan signifikan antara efikasi diri dan pola asuh orang 

tua terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas X SMA Negeri 3 Ponorogo 

tahun pelajaran 2017/2018 dengan persentase pengaruh sebesar 19,7%, 

sedangkan 80,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam 

model. 
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B. Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memiliki saran 

untuk beberapa pihak, antara lain: 

1. Bagi SMA Negeri 3 Ponorogo, agar mengoptimalkan komunikasi antara 

sekolah dengan orang tua, sehingga untuk kedepannya pihak sekolah dapat 

meningkatkan dan mengoptimalkan prestasi belajar siswa dengan 

mendiskusikan bersama orang tua agar terjadi interaksi positif di lingkungan 

sekolah, luar sekolah, dan keluarga. 

2. Bagi guru agar memberikan motivasi setiap awal pembelajaran kepada siswa 

terkait bagaimana siswa harus meningkatkan keyakinan dan kepercayaan 

dirinya agar siswa memiliki tingkat efikasi diri yang tinggi sehingga dapat 

membantu memaksimalkan proses pembelajaran dan prestasi belajar siswa. 

3. Bagi orang tua siswa agar selalu menerapkan pola asuh yang tepat untuk 

mendidik dan meningkatkan prestasi belajar siswa sehingga mendapatkan 

prestasi belajar yang baik. 
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