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ABSTRAK 

 

PM Cahya, Hawing. 2019. Pengaruh Perhatian Orang 
Tua dan Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar 
Siswa Kelas X SMA N 1 Tegalombo Tahun 
Pelajaran 2018/2019. Skripsi. Jurusan 
Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 
dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 
Negeri Ponorogo. Pembimbing: Pryla 
Rochmawati, M.Pd.. 

Kata kunci: perhatian orang tua, minat belajar, hasil 
belajar  

Keluarga merupakan sumber pendidikan utama 
karena segala pengetahuan dan kecerdasan intelektual 
manusia diperoleh, pertama-tama dari orang tua dan anggota 
keluarganya. Banyak remaja sekarang yang kurang 
mendapatkan kasih sayang, perhatianorang tua dalam 
lingkungan keluarga.  yang penting adalah memberikan 
pengalaman pertama pada masa anak-anakKurangnya 
perhatian dari orang tua mendorong anak tidak maksimal 
dalam belajar di sekolah, sehingga prestasi belajar anak di 
sekolah mengkhawatirkan. Selain faktor lingkungan, faktor 
dalam diri individu sendiri juga berpengaruh pada prestasi 
remaja di sekolah. Seperti minat anak dalam belajar juga 
masih rendah, Minat belajar yang dimiliki siswa merupakan 
salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajarnya. 
Dorongan dari dalam individu maupun dari luar individu 
sangat dibutuhkan agar prestasi belajar siswa memuaskan, 
terutama pada anak usia remaja, dimana banyak anak yang 
kurang perhatian dari orang tua menyebabkan mereka 
melakukan kesalahan dalam bergaul. Disini, faktor yang 
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memengaruhi prestasi belajar siswa di sekolah adalah 
perhatian orang tua dalam mendidik anaknya di dalam 
lingkungan keluarga dan dorongan dari dalam diri siswa 
untuk belajar sangat dibutuhkan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) 
pengaruh perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa 
kelas X SMA N 1 Tegalombo, (2) Pengaruh minat belajar 
siswa kelas X SMA N 1 Tegalombo, (3) pengaruh Perhatian 
orang tua dan minat belajar siswa kelas X SMA N 1 
Tegalombo. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan Kuantitatif, dengan jenis Ex-Post Facto.  
Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel 109 
responden dari jumlah 153 siswa sebagai populasi. 
Pengumpulan data dilakukan melalui angket dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan rumus 
regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda 
dengan bantuan SPSS 16. 

Berdasarkan hasil anlisis data yang dilakukan 
peneliti dapat disimpulkan bahwa: (1) ada pengaruh yang 
signifikan antara perhatian orang tua terhadap hasil belajar 
siswa adalah kategori sangat rendah dengan prosentase 
4,3%. Dengan persamaan regresinya ŷ=81,029+-0,110x1.(2) 
ada pengaruh yang signifikan antara minat belajar terhadap 
hasil belajar siswa adalah kategori sangat rendah denan 
prosentase 10%. Persamaan regresinya ŷ=64,381+0,121x2. 
(3) ada pengaruh yang signifikan antara perhatian orang tua 
dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa dengan 
prosentase 13,7%. Dengan persamaan regresinya         ŷ = -
0,102+0,117x1+74,474x2. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dalam Undang-undang Nomer 2 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan 

didefinisikan sebagai “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.”1Sebagaimana dalam pendidikan, 

keluarga merupakan sumber pendidikan utama karena 

segala pengetahuan dan kecerdasan intelektual manusia 

diperoleh, pertama-tama dari orang tua dan anggota 

keluarganya. Oleh karena itu, selaku orang tua sebagai 

pemimpin keluarga akan berfungsi dan berperan ganda 

diantaranya mencukupi kebutuhan-kebutuhan berupa 

materi, juga dituntut untuk mempertahankan terhadap 

segala aktifitas dan pertumbuhan anak-anaknya. Peran 

orang tua dalam memperhatikan anaknya harus 

dilaksanakn secara cermat, sehingga anak yang 

diperhatikan benar-benar merasakan arti perhatian itu 

dengan sebenarnya danperhatian itu dapat diterima anak.2 

                                                           
1 Sutrisno dan Muhyidin Albarobis, Pendidikan Islam Berbasis 

Problem Sosial (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 19. 
2 Abdullah Nashih ‘Ulwan, Pendidikan Anak  dalam Islam 2 

(terj. Syaiful Kamali), (Semarang : Asy Syifa’,1993) 123. 
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Peranan perhatianorang tua dalam lingkungan 

keluarga yang penting adalah memberikan pengalaman 

pertama pada masa anak-anak, itu karena pengalaman 

pertama merupakan faktor penting dalam perkembangan 

pribadi dan menjamin kehidupan emosional anak. 

Keberhasilan siswa tidak lepas dari peran penting 

keluarga terutama orang tua dalam memberikan 

perhatian akan kebutuhan material dan non material.3 

Adapun bentuk-bentuk perhatian orang tua : 

Pertama, Bimbingan, Dalam kamus besar bahasa 

Indonesia, Bimbingan merupakan petunjuk penjeasan 

cara mengerjakan sesuatu,tuntunan, pimpinan. 

Bimbingan yaitu, usaha untuk menuntun, mengarahkan, 

sekaligus mendampingi anak dalam hal-hal tertentu, 

terutama ketika anak merasakan ketidakberdayaannya, 

atau ketika anak sedang mengalami suatu masalah yang 

dirasakanya berat.4Kedua, Kasih Sayang, Seorang ibu 

seharusnya menyadari bahwa anak membutuhkan kasih 

sayang dan perlindungan sebagai kebutuhan alami. Oleh 

sebab itu, seorang ibu hendaklah memerhatikan dan 

memberikan kasih sayang ayang cukup kepada 

anaknya.5Ketiga, Tanggung jawab, Dilihat dari hubungan 

dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, 

tanggungjawab pendidikan yang dipikul oleh para 

penddidik selain orang tua adalah pelimpahan 

                                                           
3Dewa Ketut Sukardi, Dasar-Dasar Bimbingan dan 

Penyuluhan diSekolah, (Surabaya : Usaha Nasional,1983), 139. 
4 Moh. Hitami Salim, Pendidikan Agama dalam Keluarga, ( 

Jogjakarta : Ar- Ruzz Media, 2013),268-169. 
5 Ridwan Abdullah Sani, Muhammad Kadri, 218.  
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tanggungjawab dari orang tua yang satu karena lain hal 

tidak mungkin melaksanakan pendidikan anaknya secara 

sempurna.6Keempat, Pendidikan yang baik7, Dari 

bentuk-bentuk perhatian orang tua diatas akan 

menimbulkan rasa nyaman pada anak dan dapat 

mendorong anak mendapatkan hasil yang baik ketika 

pembelajaran di sekolah. Dalam keluarga pokok-pokok 

pendidikan keluarga adalah membantu anak-anak 

memahami posisi dan peranya masing-masing, 

membantu anak-anak mengenal dan memahami norma-

norma agama dan norma sosial agar melaksanakan 

dengan baik dan benar.8 

Selain perhatian dari orang tua yang berbeda-beda, 

minat dalam proses pembelajaran di sekolah merupakan 

faktor yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa, 

sebagaimana pendapat dari Pius A. Partanto “Minat 

adalah kecenderungan jiwa yang tetap ke jurusan sesuatu 

hal yang berharga bagi orang. Sesuatu yang berharga 

bagi seseorang adalah yang sesuai dengan 

kebutuhannya”.9 Minat besar pengaruhnya terhadap 

belajar atau kegiatan. Minat belajar yang dimiliki siswa 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

hasil belajarnya. Apabila seseorang mempunyai minat 

yang tinggi terhadap suatu hal, maka akan terus berusaha 
                                                           

6Tatang S, Ilmu Pendidikan( Bandung : CV Pustaka Setia, 
2012), 80. 

7Zakiah Drajat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta : Bumi 
Aksara, 1996) 75. 

8Tatang S, Ilmu Pendidikan, 80. 
9Muhammad Fathurrohman, Sulistyorini, Belajar & 

Pembelajaran ( Yogyakart : Teras, 2012 ) 173. 
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untuk melakukan, sehingga apa yang diinginkannya 

dapat tercapai sesuai dengan keinginannya.10 

Temuan Lestari dan Asyanti,  mengenai konflik 

antara remaja dan orang tua di Surakarta memilki 

kesamaan dalam pemanfaatan waktu luang, penggunaan 

telepon, tugas pekerjaan rumah, cara berpakaian, 

pemilihan teman, dan pacaran. Akan tetapi, ditemukan 

pula konflik dalam hal prestasi belajar, karena prestasi 

remaja belum sesuai dengan harapan orang tua dan 

remaja dipandang kurang rajin belajar.11 Prestasi belajar 

anak yang kurang sesuai dengan harapan orang tua 

menjadi konflik orang tua-anak yang berikutnya. Apabila 

prestasi belajar remaja menurun, maka orang tua ada 

yang menasehati anak, ada pula yang menegur dan 

memarahinya. Nasihat yang disampaikan orang tua 

dalam hal ini adalah belajar lebih rajin. Setelah 

dinasehati orang tuanya, pada umumnya remaja mau 

belajar lebih rajin. Namun perilaku belajar tersebut ada 

yang bertahan lama dan ada yang tidak.12 

Secara global faktor-faktor yang memengaruhi hasil 

belajar siswa dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 

(1) faktor internal (faktor dalam diri siswa), yakni keadaan 

jasmani dan rohani siswa. (2) faktor eksternal (faktor dari 

luar siswa) yakni kondisi diluar siswa. (3) faktor 

pendekatan belajar (aproach to learning) yakni jenis 

                                                           
10Ibid., 125. 
11Sri Lestari, Psikologi Keluarga, (Jakarta : Prenadamedia 

Group, 2014), 113. 
12Ibid.,181. 
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upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode 

yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran.13 

Untuk mendapatkan hasil belajar dalam bentuk 

“perubahan” harus melalui proses tertentu yang 

dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri individu dan di 

luar individu. Masalah saat ini yang sering terjadi di 

dalam pendidikan adalah hasil belajar siswa yang kurang 

baik dalam proses pembelajaran. Dari uraian diatas dapat 

ditarik kesimpulan bawasanya untuk mendapatkan hasil 

belajar yang memuaskan harus adanya sinergi dari pihak 

sekolah, keluarga maupun masyarakat dan juga dorongan 

dari dalam diri siswa sendiri. 

Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA N) 1 

Tegalombo, ingin menjadi pelopor kebangkitan sekolah 

Negeri berbasis Islam yang mampu mengembangkan 

peserta didik yang mempunyai Beriman, Cerdas, dan 

Berbudaya Lingkungan sehingga budaya Iptek dan Imtaq 

selalu menjadi tumpuhan dasarnya.14 

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis 

tertarik membahas penelitian kuantitatif dengan judul 

“PENGARUH PERHATIAN ORANG TUA DAN 

MINAT BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR 

SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM KELAS X SMAN 1 TEGALOMBO 

TAHUN PELAJARAN 2018/2019”. 

                                                           
13M. Dalyono, Psikologi Pendiidikan, (Jakarta : PT Rineka 

Cipta, 2001), 48. 
14www.smantegalombo.sch.id 
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B. Batasan Masalah 

Masalah yang akan penulis bahas di dalam skripsi 

nanti adalah Kurang maksimalnya hasil belajarsiswa 

ketika mengikuti kegiatan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di kelas XSMAN 1 Tegalombo. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditentukan 

rumusan masalah antara lain: 

1. Adakah pengaruhperhatian orang tua terhadap 

hasil belajar siswa pada  mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam? 

2. Adakah pengaruhminat belajar terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam? 

3. Adakah pengaruh perhatian orang tua dan minat 

belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan diatas maka penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui perhatian orang tuadalam 

mendidik anaknya pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam kelas X di SMAN Tegalombo. 

2. Untuk mengetahui minat belajar siswa  pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas X di 

SMAN Tegalombo. 

3. Untuk mengetahui pengaruh antara perhatian orang 

tua dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa 
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pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

kelas X di SMAN Tegalombo. 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat baik teoritis maupun manfaat 

praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

Dari hasil penelitian ini untuk menguji dan 

membuktikan teori tentang pengaruh perhatian orang 

tua dan minat belajar  terhadap hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 

X di SMAN Tegalombo. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan kebijakan 

sekolah dalam mengambil keputusan serta 

kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas 

siswanya. 

b. Bagi guru 

Hasil penelitian ini bisa memberikan 

masukan kepada guru khususnya mengenai 

perilaku-perilaku siswanya yang beragam, ada 

siswa yang peka dan juga tidak sehingga bisa 

mengadakan evaluasi dengan benar dan tepat. 

c. Bagi siswa 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat 

berpengaruh baik bagi siswa sehingga memiliki 

minat belajar khususnya pada mata pelajaran 
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Pendidikan Agama Islam dengan adanya Minat 

belajar  yang baik pula sehingga hasil belajarnya 

memuaskan. 

d. Bagi orang tua 

Digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pendidikan anak di lingkungan keluarga 

sebagai bentuk partisipasi orang tua dalam 

memberikan pengawasan dan perhatian terhadap 

anak. 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh gambaran pemahaman proposal 

ini, penulis menyusun lima bab yang tertera sebagai 

berikut: 

Bab I Pedahuluan: berisi tentang latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II Kajian Teoritik: berisi tentang Telaah Hasil 

penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka berfikir 

dan pengajuan hipotesis dari pembahasan tentang 

Perhatian Orang tua  dan Minat Belajar terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMAN 1 tegalombo, pacitan. 

Bab III Metode Penelitian: meliputi rancangan 

penelitian, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan 

data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 



16 
 

Bab IV Hasil Penelitian: berisi gambaran umum 

lokasi penelitian, diskripsi data, analisis data (pengujian 

hipotesis), interpretasi dan pembahasan. 

Bab V Penutup: Meliputi kesimpulan, saran-saran, 

serta penutup guna mencapai kelengkapan dari skripsi. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Pertama, Siti Aminatun Fadilah 

(210313269),Skripsi yang berjudul, “Pengaruh 

Perhatian Orang Tua dan Lingkungan Sosial Terhadap 

Hasil Beljar Mata Pelajaran PAI di SMPN 6 Kota 

Madiun Tahun Ajaran 2016/2017”. Berdasarkan Hasil 

analisa dapat disimpulkan bahwa: (1) terdapat pengaruh 

perhatian orang tua terhadap hasil belajar mata pelajaran 

PAI di SMPN 6 kota Madiun dengan prosentase 

pengaruhnya sebesar 27%. (2) terdapat pengaruh 

lingkungan social terhadap hasil belajar ata pelajaran 

PAI di SMPN 6 kota Madiun dengan prosentase 

pengaruhnya sebesar 34%. (3) terdapat pengaruh 

perhatian orang tua dan lingkungan social terhadap hasil 

belajar pada mata pelajaran PAI di SMPN 6 kota madiun 

dengan prosentase pengaruhnya sebesar 52,8%. 

Kedua, Aulia Miftahul Hidayah 

(210313059),skripsi yang berjudul “pengaruh Variasi 

Mengajar Guru dan Lingkungan Keluarga Terhadap 

Minat Belajar Siswa Kelas VII Pada Mata Pelajaran 

Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Balong tahun 

Pelajaran 2016/2017”. Berdasarkan Hasil analisa dpat 

disimpulkan banwa : (1) berdasarkan hasil perhitungan 

data variasi mengajar guru terhadap minat belajar siswa 

maka variasi mengajar guru secara signifikan 
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berpengaruh terhadap minat belajar siswa kelas VII pada 

Mata pelajaran Fiqih di MT s Ma’arif Balong. 

Kemudian diperoleh koefision determinasi sebesar 

45,10%, artinya variasi mengajar guru berpengaruh 

45,10% terhadap minat belajar siswa dan sisanya 

54,90% dipengaruhi oleh faktor lain. (2)berdasarkan 

hasil perhitungan data lingkungan keluarga dan minat 

belajar siswa maka lingkungan keluarga secara 

signifikan berpengaruh terhadap minat belajar siswa 

kelas VII MTs Ma’arif balong. Kemudian diperoleh 

koefision determinasi sebesar 31,38%, artinya 

lingkungan keluarga berpengaruh terhadap minat belajar 

siswa dan sisanya 68,62% dipengauhi oleh faktor lain. 

(3) berdasarkan hasil perhitungan data variasi mengajar 

guru dan lingkungan keluarga terhadap minat belajar 

siswa maka variasi mengajar guru dan lingkungan 

keluarga secara signifikan berpengaruh terhadap minat 

belajar siswa pada mata pelajaran fiqih kelas VII MTs 

Ma’arif Balong. Kemudian diperoleh koefision 

determinasi sebesar 27,43%, artinya variasi mengajar 

guru dan lingkungan keluarga berpengaruh 27,43% 

terhadap minat beljar siswa dan sisanya 72,57% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam 

penelitiam ini. 

Ketiga, judul Tesis “Pengaruh Minat Belajar 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 Sengkang 

Kabupaten Wajo”. Metode penelitian : Bila dilihat dari 

jenis datanya, penelitian ini termasuk penelitian 
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kuantitatif. Berdasarkan analisisnya, penelitian ini 

termasuk penelitian deskriptif dan inferensial. 

Berdasarkan analisa dapat disimpulkan : (1) Minat 

belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMK Negeri I 

Sengkang Kabupaten Wajo adalah tinggi, hal ini dapat 

di lihat dari tingginya prestasi belajar siswa dalam mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. (2). Prestasi belajar 

siswa pada mata pelajaran PAI di SMK Negeri I 

Sengkang Kabupaten Wajo tinggi dengan nilai rata-rata 

81,21. (3). Ada pengaruh yang signifikan  minat belajar 

PAI terhadap prestasi belajar siswa SMK Negeri 1 

Sengkang, dengan harga  83,284 dan harga koefisien 

regresi sebesar 0,058 menyatakan bahwa setiap 

penambahan skor minat belajar akan meningkatkan 

prestasi belajar  sebesar 0,058 dengan asumsi faktor 

lainnya konstan. 

Keempat, judul skripsi “Pengaruh Minat Belajar 

Siswa Terhadap Prestasi Belajar Dalam Mata 

Pelajaran IPS Kelas VIII di SMP Tri Sukses Natar 

Lampung Selatan Tahun Ajaran 2015/2016.” Metode 

penelitian : Dalam penelitian ini digunakan pendekatan 

kuantitatif,Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan korelasional. Berdasarkan analisa 

dapat disimpulkan : (1) Ada pengaruh  minat belajar 

siswa terhadap  prestasi belajar dalam mata pelajaran 

IPS Kelas VIII di SMP Tri Sukses Natar  Lampung 

Selatan Tahun Ajaran 2015/2016 karena nilai thitung > 

nilai ttabel (6,400 > 1,665). (2) Besarnya pengaruh 

minat belajar siswa terhadap prestasi belajar dalam mata 
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pelajaran IPS adalah sebesar 35,6% adapun sisanya 

64,4%  dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

B. Landasan Teori 

1. Perhatian Orang Tua 

a. Pengertian Perhatian 

Perhatian merupakan reaksi umum dari 

organisme dan kesadaran, yang menyebabkan 

bertambahnya aktivitas, daya konsentrasi, dan 

pembatasan kesadaran, terhadap satu obyek. 

Perhatian itu sangat dipengaruhi oleh perasaan dan 

suasana hati dan ditentukan oleh kemauan.15 

Adapun beberapa definisi dari perhatian:  

Menurut Sumadi Suryabarata, perhatian adalah 

banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai 

sesuatu aktivitas yang dilakukan.16 Sedangkan 

Menurut Drs. Agus Sujanto, perhatian adalah 

konsentrasi/aktivitas jiwa kita terhadap 

pengamatan,pengertian, dngan mengesampingkan 

yang lain dari pada itu.17 

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan, 

bahwa perhatian adalah pemusatan kekuatan atau 

aktivitas melalui pengamatan, pengertian dengan 

                                                           
15 Kartini Kartono. Psikologi Umum, (Bandung : CV Mandar 

Maju,1996),111. 
16Sumadi Suryabarata, Psikologi Pendidikan (Jakarta : PT 

Raja Grafimdo Persada, 2001) 14. 
17

Agus Sujanto, Psikologi Umum ( Jakarta : Aksara Baru, 
1979) 98. 
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cara secara sadar untuk mencapai sesuatu yang 

diinginkan. 

b. Pengertian Orang Tua 

Sedangkan orang tua adalah kepala keluarga 

tempat untuk mencurhkan rasa kesedihan dan 

kesenangan kita, juga pangkal ketentraman dan 

kedamaian hidup terletak pada keluarga. Pengaruh 

orang tua terhadap anak dalam proses belajar 

mengajar adalah besar sekali.18 Kita semua tentu 

telah maklum bahwa pengaruh keluarga terhadap 

pendidikan anak-anak berbeda-beda. Sebagaian 

keluarga atau orang tua mendidik anak-anaknya 

menurut pendirian-pendirian modern, sedangkan 

sebagian lagi masih menganut pendirian-pendirian 

yang kuno atau kolot.19Sehingga dapat disimpulkan 

perhatian orang tua adalah pemusatan atau aktivitas 

yang terfokus dari ayah atau ibu terhadap anaknya 

untuk mencapai hal yang diingikan dalam sebuah 

kelurga. 

c. Faktor-faktor yang Memengaruhi Perhatian 

Orang Tua 

Dalam buku psikologi umum karya Abu 

Ahmadi dan M. Umar disebutkan tentang faktor-

faktor yang memengaruhi perhatian, antara lain: 

 

                                                           
18 Abdullah Nashih ‘Ulwan, Pendidikan Anak  dalam Islam 2 

(terj. Syaiful Kamali), 123 
19 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, ( 

Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014),84. 
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1. Pembawaan 

2. Latihan dan kebiasaan 

3. Kebutuhan 

4. Kewajiban 

5. Keadaan jasmani 

6. Suasana jiwa 

7. Suasana di sekitar 

8. Kuat tidaknya perangsang dari obyek itu sendiri.20 

Secarasosial-psikologis, keterlibatan orang tua 

dalam mendidik anak-anaknya adalah tuntutan 

sosial dan kejiwaanya.21 

d. Macam-Macam Perhatian Orang Tua 

Dalam hal ini obyek yang dihadapi adalah anak 

remaja. Maka, akan menimbulkan pula perbedaan 

perhatian orang tua antara yang satu dengan yang 

lainya. Dari perhatian tersebut maka perhatianpun 

dapat digolongkan menjadi beberapa macam, antara 

lain: 

1. Perhatian spontan dan reflektif 

Perhatian spontan disebut ialah perhatian 

yang tidak sengaja atau tidak sekehendak 

subyek. Sedangkan perhatian refleksi yakni 

perhatian yang sengaja atau sekehendak subyek. 

Dengan demikian, perhatian yang diberikan 
                                                           

20
Abu Ahmadi, M. Umar, Psikologi Umum ( Surabaya: Bna 

Ilmu,1992) 97-98. 
21 Novan Ardy Wiyani, Barnawi, Ilmu Pendidikan Islam, ( 

Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2012), 60. 
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orangtua terhadap anaknya adalah suatu 

perhatian yang diinginkan oleh orang tua 

supaya anaknya dapat mencapai tujuan byang 

diinginkan oleh orang tua tersebut. 

2. Perhatian statis dan dinamis 

Perhatian statis adalah perhatian yang tetap 

pada sesuatu ada yang mencurahkan 

perhatianya kepada sesuatu, seolah-olah tidak 

berkurang kekuatanya dengan perhatian. Maka 

dalam waktu yang agak lama orang dapat 

melakukan sesuatu dengan perhatian yang kuat. 

Perhatian dinamis adalah perhatian yang 

mudah berubah-ubah, mudah bergerak dan 

berpindah dari obyek satu ke obyek lainya. 

3. Perhatian konsentratif dan distributuf 

Perhatian konsentratif (perhatian memusat) 

yaitu perhatian yang hamya ditunjukkan pada 

satu obyek. Sedangkan perhatian distributuf 

adalah perhatian yang dibagi-bagi 

4. Perhatian terpusat dan terpencar 

Perhatian terpusat adalah perhatian yang 

tertuju pada satu obyek dan terbatas, sekalipun 

dalam lingkungan yang ramai. Sedangkan 

perhatian terpencara adalah perhatian yang pada 

suatu saat tertuju pada lingkup obyrk yang luas/ 

bermaca,-macam obyek. 
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5. Perhatian fiktif dan flukatif 

Perhatian fiktif (perhatian melekat) adalah 

perhatian pada suatu ini dan boleh dikatakan 

bahwa perhatianya melekat lama pada 

obyeknya. Perhatian fluktuatif adalah orang 

yang memperhatikan macam-macam hal yang 

dapat diperhatikan.22 

Orang tua memiliki peranan yang strategis 

dalam mentradisikan ritual keagamaan sehingga 

nilai-nilai agama dapat ditanamkan kedalam 

jiwa anak. Sepert: orang tua memperhatikan 

anaknya dalam hal ibadah, menyuruhnya sholat, 

infaq dan sebagainya.23 

e. Bentuk-Bentuk Perhatian Orang Tua 

Mengingat pentinya peranan keluarga dalm 

pendidikan awal setiap anak, orang tua harus 

memberikan perhatian untuk pengajaran yang baik 

kepada anak. Kurangnya perhatian dari orang tua 

menyebabkan banyak ditemukan anak-anak yang 

stres dan mungkin saja menjadi anak yang tidak 

percaya diri.24 

 

 

                                                           
22 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan, ( Jakarta : Rineka 

Cipta,2006), 35.  
23 Syaiful Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua & 

Anak  dalam Keluarga, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2004), 17-18. 
24 Ridwan Abdullah Sani, Muhammad Kadri, Pendidikan 

Karakter, ( Jakarta : PT Bumi Aksara, 2016), 194-195. 
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1. Bimbingan 

Bimbingan yaitu, usaha untuk menuntun, 

mengarahkan, sekaligus mendampingi anak 

dalam hal-hal tertentu, terutama ketika anak 

merasakan ketidakberdayaannya, atau ketika 

anak sedang mengalami suatu masalah yang 

dirasakanya berat.25  Agar menjadi manusia, 

maka manusia itu harus mendapatkan 

pendidikan dan bimbingan hingga akhir hayat. 

Anak, selain berhak mendapatkan pendidikan 

dalam keluarga juga berhak untuk mendapatkan 

pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan 

yang dapat menggembangkan potensi yang 

dimilkinya.26 

2. Kasih Sayang 

Seorang ibu seharusnya menyadari bahwa 

anak membutuhkan kasih sayang dan 

perlindungan sebagai kebutuhan alami. Oleh 

sebab itu, seorang ibu hendaklah memerhatikan 

dan memberikan kasih sayang ayang cukup 

kepada anaknya.27 

Untuk memenuhi kebutuhan jiwanya anak 

berhak mendapatkan kasih sayang dan 

perhatian dari orang tuanya. Anak tidak 

                                                           
25 Moh. Hitami Salim, Pendidikan Agama dalam Keluarga, ( 

Jogjakarta : Ar- Ruzz Media, 2013),268-169. 
26 Helmawati, Psikologi Keluarga, ( Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), 90. 
27 Ridwan Abdullah Sani, Muhammad Kadri, 218.  
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mendapatkan kasih sayang dari keluarganya 

akan mencari perhatian dan kasih sayang dari 

orang lain. Hal ini tentu sangat berbahaya 

apalagi jika dalam mendapat kasih sayang anak 

mengambil jalan yang salah atau bertemu 

dengan orang yang tidak bertanggung jawab.28 

3. Tanggung jawab 

Pengaruh ayah terhadap anaknya besar pula. 

Dimata anaknya ia seorang yang tertinggi 

gengsinya dan yang terpandai diantara orang-

orang yang dikenalnya.cara ayah itu melakukan 

pekerjaanya sehari-hari berpengaruh pada cara 

pekerjaan anaknya. Ayah merupakan penolong 

utama, lebih-lebih bagi anak yang besar, baik 

laki-laki maupun perempuan, bila ia mau 

mendekatkan dan dapat memahami anaknya. 

Pada dasarnya kenyataan-kenyataan yang 

dikemukakan diatas itu berlaku dalam 

kehidupan keluarga atau rumah tangga dengan 

yang bagaimanapun juga keadaanya. Hal ini 

menunjukkan ciri-ciri dari watak tanggung 

jawab setiap orng tua atas kehidupan anak-anak 

mereka untuk masa yang mendatang.  

4. Pendidikan yang baik29 

Bahkan para orang tua umumnya merasa 

bertanggungjwab atas segala kelangsungan 

hidup anak-anak mereka. Karenanya tidak 
                                                           

28Ibid., 89. 
29Zakiah Drajat, Ilmu Pendidikan Islam ,75. 
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diragukan bahwa tanggung jawab 

pendidikansecara mendasar terpikul kepada 

orang tua.30 Dalam keluarga pokok-pokok 

pendidikan keluarga adalah membantu anak-

anak memahami posisi da peranya masing-

masing, membantu anak-anak mengenal dan 

memahami norma-norma agama dan norma 

sosial agar melaksanakan dengan baik dan 

benar.31 

2. Minat Belajar 

a. Pengertian Minat Belajar 

Minat menurut Slameto adalah suatu rasa lebih 

suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau 

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada 

dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan 

antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. 

Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, 

semakin besar minat.32  Minat diartikan sebagai 

kecenderungan subyek yang menetap, untuk merasa 

tertarik pada bidang studi atau pokok bahasan 

tertentu dan merasa senang mempelajari materi 

itu.33 

Menurut Berhard minat timbul atau muncul 

tidak secara tiba-tiba, melainkan tibul dari akibat 

                                                           
30Ibid.,34-35. 
31Tatang S, Ilmu Pendidikan, 80. 
32  Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, 157. 
33 Winkel, Psikolog Pengajaran, ( Yogyakarta : Media abadi, 

2004), 212. 
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partisipasi, pengalaman, kebiasaan pada waktu 

belajar atau bekerja, dengan kata lain minat dapat 

menjadi kegiatan dan penyebab partisipasi dalam 

kegiatan.34 

Secara sederhana, minat (interest) berarti 

kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau 

keinginan yang besar terhadap sesuatu. Namun 

terlepas dari masalah populer atau tidak, minat 

seperti yang dipahami dan dipakai oleh orang 

selama ini dapat mempengaruhi kualitas 

pencapaian hasil belajar siswa dalam bidang-bidang 

studi tertentu.35 

Sedangkan pengertian belajar adalah suatu 

kegiatan yang menimbulkan suatu perubahan 

tingkah laku yang relatif tetap dan perubahan itu 

dilakukan lewat kegiatan, atau usaha yang di 

sengaja.36 

Menurut Slameto Belajar adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu 

sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.37Belajar merupakan aktivitas fisik, 

                                                           
34Muhammad Fathurrohman, Sulistyorini, Belajar & 

Pembelajaran, 173. 
35Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2006), 151 
36 Muhammad Faturrohman, 173. 
37Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar edisi 2 (Jakarta: 

PT Rineka Cipta, 2008), 13. 
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sekaligus aktivitas psikis. Belajar dapat 

didefinisikan sebagai perubahan yang relative 

permanen pada perilaku yang terjadi akibat latihan, 

perubahan perilaku yang terjadi karena maturasi 

(bukan latihan), atau pengkondisian sementara 

suatu organisme ( sperti kelelahan atau akibat obat) 

tidak dimasukkan. Dengan belajar manusia menjadi 

maju, mengerti cita-citanya sehingga ia akan 

mempersiapkan diri untuk meraihnya.38 

Minat belajar adalah aspek psikologi seseorang 

yang menampakkan diri dalam beberapa gejala, 

seperti: gairah, keinginan, perasaan suka untuk 

melakukan proses perubahan tingkah laku melalui 

berbagai kegiatan yang meliputi mencari 

pengetahuan dan pengalaman, dengan kata lain, 

minat belajar itu adalah perhatian, rasa suka, 

ketertarikan seseorang (siswa) terhadap belajar 

yang ditunjukkan melalui keantusiasan, partisipasi 

dan keaktifan dalam belajar.39 

b. Faktor yang Menumbuhkan Minat 

Minat dapat timbul karena daya tarik dari luar 

dan juga datang drai hati sanubari. Timbulnya 

minat belajar disebabkan berbagai hal, antara lain 

karena keinginan yang kuat untuk menaikkan 

                                                           
38 Mursidin, Psikologi Umum, (Bandung : CV Pustaka Setia, 

2010),195-197. 
39Muhammad, Belajar dan Pembelajaran, 125 dan 174. 
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martabat atau memperoleh pekerjaan yang baik 

serta ingin hidup senang dan bahagia.40 

Proses belajar itu akan berjalan lancar kalau 

disertai dengan minat. Mengenai minat ini antara 

lain dapat dibangkitkan dengan cara-cara sebagai 

berikut: 

1. Membangkitkan adanya suatu kebutuhan. 

2. Menghubungkan dengan persoalan 

pangalaman yang lampau. 

3. Memberi kesempatan untuk mendapatkan 

hasil yang baik. 

4. Menggunakan berbagai macam bentuk 

mengajar.41 

3. Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian prestasi belajar 

Hasil belajar merefleksikan keluasan, 

kedalaman dan kerumitan (secara bertingkat), yang 

digambarkan secara jelas dan dapat diukur dengan 

teknik-teknik penilaian tertentu. Indikator hasil 

belajar dapat digunakan sebagai dasar penilaian 

terhadap peserta didik dalam mencapai 

pembelajaran dan kinerja yang diharapkan. 

Indikator hasil belajar merupakan uraian 

                                                           
40M. Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), 56. 
41Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 94-95. 
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kemampuan yang harus dikuasai peserta didik 

dalam pembelajaran.42 

Menurut Benyamin Bloom, klasifikasi hasil 

belajar secara garis besar dibagi menjadi tiga ranah 

yaitu: 

1. Ranah kognitif. Berkenaan dengan hasil 

belajar intelektual yang terdiri dari enam 

aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan 

evaluasi. Kedua aspek pertama disebut 

kognitif tingkat rendah dan keempat aspek 

berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. 

2. Ranah afektif. Berkenaan dengan sikap yang 

terdiri dari lima aspek, yakni penerimaa, 

jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, 

dan internalisasi. 

3. Ranah psikomotoris. Berkenaan dengna 

hasil belajar keterampilan dan kemampuan 

bertindak. Ada enam aspek ranah 

psikomotoris, yakni gerak refleks, 

keterampilan gerakan dasar, kemampuan 

perseptual, keharmonisan atau ketepatan, 

gerakan keterampilan kompleks, gerakan 

ekspresif, dan interpretatif.43 

                                                           
42Futiati Romlah, Psikologi Belajar, ( Ponorogo : STAIN 

Ponorogo Press, 2006), 77. 
43Nana sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 22-23.  
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Hasil belajar sebagai objek penilaian pada 

hakikatnya menilai penguasan siswa terhadap 

tujuan-tujuan instruksional. Hal ini adalah karena isi 

rumusan tujuan instruksional menggambarkan hasil 

belajar yang harus dikuasai siswa berupa 

kemampuan-kemampuan siswa setelah menerima 

atau menyelesaikan pengalaman belajarnya.44 Salah 

satu cara untuk mengukur prestasi belajar peserta 

didik adalah dengan mengadakan tes. Seringkali tes 

membantu para guru dalam memberikan nilai yang 

lebih valid dan reliabel, walaupun nilai tes 

merupakan cerminan apa yang telah dicapai oleh 

siswa dalam proses pembelajaran.45 

b. Pendidikan Agama Islam 

Definisi pendidikan Agama Islam secara lebih 

rinci dan jelas, tertera pada kurikulum pendidikan 

Agama Islam ialah sebagai upaya sadar dan 

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk 

mengenal, memahami, menghayati, hingga 

mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam 

mengajarkan agama islam dari sumber utamanya 

kitab suci al-Qur’an dan Hadist, melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, latihan  serta penggunaan 

pengalaman.46 

                                                           
44Ibid., 34. 
45Heri Gunawan, “Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam”, ( Bandung : Alfabeta, 2013),154-155. 
46Ibid., 201. 
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Secara lebih operasional tujuan pendidikan 

agama Islam khususnya dalam konteks ke-indonesia-

an sebagaimana tertera dalam kurikulum pendidikan 

agama Islam ialah bertujuan untuk menumbuhkan 

dan meningkatkan keimanan, melalui pemberian dan 

pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, 

serta pengalaman peserta didik  tentang agama Islam 

sehingga menjadi manusia muslim yang terus 

berkembang dalam hal keimanan ketaqwaanya 

kepada Allah swt.47 

c. Pengaruh Perhatian Orang Tua dan Minat Belajar 

Terhadap Hasil Belajar 

Perhatian Orang tua Besar pengaruhnya terhadap 

hasil belajar siswa, sebab pada masa remaja ataupun 

anak-anak seorang yang masih duduk pada bangku 

sekolah masih sangat membutuhkan kasih sayang, 

bimbingan dari orang tuanya masing-masing. 

Sehingga tidak menutup kemungkinan perhatian dari 

orang tua ini adalah hal yan sangat memengaruhi 

bagaimana hasil belajar anak. 

Begitu juga Minat besar pengaruhnya terhadap 

belajar atau kegiatan. Bahkan pelajaran yang 

menarik minat siswa akan lebih mudah dipelajari 

dan disimpan karena minat menambah kegiatan 

belajar. Untuk menambah minat seseorang dalam 

menerima pelajaran di sekolah, siswa diharapkan 

dapat mengembangkan minatnya sendiri. Minat 

                                                           
47Ibid., 206. 
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belajar yang dimiliki siswa merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi hasil belajarnya.48 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di atas 

maka kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah: 

1. Jika perhatian orang tua tinggi dan minat belajar 

baik, maka hasil belajar siswa dalam mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam akan semakin 

baik. 

2. Jika perhatian orang tua rendah dan minat belajar 

kurang baik, maka hasil belajar siswa dalam 

mata pelajarn Pendidikan Agama Islam akan 

semakin buruk 

D. Pengajuan Hipotesis 

Dalam penelitian ini dirumuskan dua bentuk hiptesis 

yaitu hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan adanya 

perbedaan antara variabel bebas dengan variabel terikat 

dan hipotesis nol (Ho) yang menyatakan tidak adanya 

perbedaan variabel terikat. 

Adapun rumusan hiptesis penelitian ini adalah: 

1. Ha1 : Terdapat Pengaruh yang signifikan 

antara Perhatian Orang Tua terhadap Hasil 

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam Kelas X SMA N 1 Tegalombo. 

2. Ho1 : Tidak Terdapat Pengaruh yang 

signifikan antara Perhatian Orang Tua terhadap 
                                                           

48Muhammad, Belajar dan Pembelajaran, 125. 
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Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam Kelas X SMA N 1 

Tegalombo. 

3. Ha2 : Terdapat Pengaruh yang signifikan 

antara Minat Belajar terhadap Hasil Belajar 

Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam Kelas X SMA N 1 Tegalombo. 

4. Ho2 : Tidak Terdapat Pengaruh yang 

signifikan antara Minat Belajar terhadap Hasil 

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam Kelas X SMA N 1 Tegalombo. 

5. Ha3 : Terdapat Pengaruh yang signifikan 

antara Perhatian Orang Tua dan Minat Belajar 

terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas X 

SMA N 1 Tegalombo. 

6. Ho3 : Tidak Terdapat Pengaruh yang 

signifikan antara Perhatian Orang Tua dan Minat 

Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas X 

SMA N 1 Tegalombo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian adalah proses pemikiran 

dan penentuan matang tentang hal-hal yang akan 

dilakukan.49 Dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif, dengan jenis pendekatan ex 

post-facto.  

Penelitian ex Post Facto adalah penelitian 

dengan melakukan penyelidikan secara empiris dan 

sistematik, di mana peneliti tidak mempunyai 

kontrol langsung terhadap variabel-variabel bebas  

(independent variables), karena fenomena sukar 

dimanipulasi.50 Penelitian ini juga sering disebut 

dengan after the fact, retrospective study ( studi 

penelusuran kembali). Penelitian expost facto 

merupakan penelitian dimana variabel-variabel 

bebas telah terjadi ketika peneliti mulai dengan 

pengamatan variabel terikat dalam suau penelitian.51 

Variabel dalam penelitian ini yaitu: 

1. Variabel independent (variabel bebas) 

adalah variabel yang menyebabkan atau 

mempengaruhi, yaitu faktor-faktor yang 
                                                           

49Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, ( Jakarta: PT 
Rineka Cipta, 2009), 100. 

50Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif : Dilengkapi  
dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS, ( Jakarta : 
Kencana,2017), 4-5. 

51Deni Darmawan, Metode penelitian Kuantitatif, ( Bandung : 
PT Remaja Rosdakarya, 2013), 40-41. 
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diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh 

peneliti untuk menentukan hubungan antara 

fenomena yang diobservasi atau diamati. 

Dalam penelitian ini, variabel independent 

adalah perhatian orang tua (X1) dan minat 

belajar (X2) siswa pada mata pelajaran 

pendidikan agama islam kelas X SMAN 1 

Tegalombo, Pacitan. 

2. Variabel dependent (variabel terikat) 

adalah faktor-faktor yang diobservasi dan 

diukur untuk menentukan adanya pengaruh 

variabel bebas, yaitu faktor yang muncul, 

atau tidak muncul, atau berubah sesuai 

dengan yang diperkenalkan oleh peneliti 

itu. Variabel dependent adalah hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran pendidikan 

agama islam kelas X (Y).52 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 

sebagian siswa kelas X SMAN 1 Tegalombo, 

Pacitan, sebanyak 153 siswa. 

                                                           
52Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan 

Pengembangan (Jakarta: Knecana, 2010), hal 109-110. 
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin semua 

yang ada pada populasi. 

Dalam penelitian ni menggunakan rujukan 

bukunya Sugiyono, dimana dalam tabel penentuan 

jumlah sampel dari populasi 153 siswa yang 

dikembangkan dari Isaec dan Michael,  untuk tingkat 

kesalahan 5% maka diperoleh sampel sejumlah 109 

siswa. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 

ini menggunakan Simple Random Sampling. Simple 

Random Sampling adalah suatu tipe sampling 

probabilitas, dimana peneliti dalam memilih sampel 

dengan memberikan kesempatan yang sama kepada 

semua anggota populasi untuk ditetapkan sebagai 

anggota sampel untuk sampel setiap kelas 

menggunakan rumus: 

�� = �
��
�

 

Keterangan: 

��= sampel kelas i 

��= populasi kelas i 

�= sampel keseluruhan 

�= Populasi keseluruhan 

Perincian tiap kelas dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Jumlah sampel pada tiap kelas X SMAN 1 Tegalombo 

Kelas  Populasi Sampel 

X IPA (1) 28 20 

X IPA (2) 32 23 

X IPA (3) 32 23 

X IPS (1) 30 21 

X IPS (2) 31 22 

Jumlah  153 109 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang 

dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data, sehingga kegiatan yang dilakukan 

sistematis. Hal ini sangat terkait dengan obyek 

penelitian, dan memegang peranan penting dalam usaha 

memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. 

Bahkan validitas hasil penelitian sangat bergantung pada 

kualitas instrumen pengumpulan data.53 Adapun 

instrumen pengumpulan data sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Instrumen Pengumpulan Data 

Judul 
penelitian 

Variabe 
Penelitia

n 

Sub. 
Variabel 

Indikator Teknik 
pengambi
lan data 

IPD 

(+) (-) 

Pengaruh X1: 1.Bimbinga a.pemberian Angket 1,2 3 
                                                           

53 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & 
D (Cet. VI; Bandung: CV. Alfabeta, 2009), 82. 
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perhatian 
orang tua 
dan minat 
belajar 
Terhadap 
Hasil 
Belajar 
Siswa 
pada Mata 
Pelajaran 
pendidika
n agama 
Islam 
kelas X 
SMAN 1 
Tegalomb
o, Pacitan. 

Perhatia
n Orang 
Tua 

n  arahan dan 
bantuan 

b.berusaha 
menuntun 
dan 
mengajak. 

Angket 4,5 6,7 

c.mendampin
gi 

Angket 8,9 10 

2. kasih 
sayang 

a.rasa 
mencintai 
dan 
menyayangi 

Angket 11,
12 

13 

b.rasa 
melindungi  

Angket 14,
15 

16 

3. tanggung 
jawab 

a.literatur 
bagi anak-
anaknya. 

Angket 17,
18 

19 

b.memberika
n kebutuhan 
sekolahnya. 

Angket 20,
21 

22 

4. 
pendidikan 
yang baik 

a.membantu 
anak-anak 
dalam 
memahami 
posisi dan 
peranya 

Angket 23,
24 

25 
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b.mengenal 
dan 
memahami 
norma-norma 
agama dan 
sosial 

Angket 26,
27 

28 

Variabel 
X2: 

Minat 
Belajar 

 

1.suka  a. rasa suka 
terhadap 
pelajaran. 

Angket 1,2 3 

b.rasa senang 
terhadap 
pelajaran. 

Angket 4,5 6 

c. antusias 
siswa dalam 
mengikuti 
pembelajaran 
di kelas. 

Angket 7,8 9,1
0 

2. perhatian a.terpusat 
pada 
pelajaran. 

Angket 11,
12 

13 

b. adanya 
perhatian 
terhadap 
pelajaran. 

Angket 14,
15 

16 

3. 
ketertarikan 

a. rasa ingin 
tahu terhadap 
pelajaran. 

Angket 17,
18 

19 

b.keaktifan 
siswa dalam 
mengikuti 
pelajaran. 

Angket 20,
21 

22 
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Variabel 
Y: 

Hasil 
belajar 

Nilai raport 
siswa/siswi 
kelas X 
SMAN 1 
tegalombo, 
Pacitan pada 
Mata 
Pelajaran 
Pendidikan 
Agama 
Islam. 

 Nilai Tes  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Kuisioner (Angket) 

Teknik kuisioner atau yang juga dikenal sebagai 

angket merupakan salah satu teknik pengumpulan 

data dalam bentuk pengajuan pertanyaan tertulis 

melalui sebuah daftar pertanyaan yang sudah 

dipersiapkan sebelumnya dan harus diisi oleh 

responden.54 

Angket yang digunakan merupakan angket 

tertutup. Dimana setiap item sudah tersedia pilihan 

jawaban dan tidak memerlukan penjelasan, sehingga 

responden tinggal memilih yang tersedia, dengan 

memberikan tanda checklist (  ) pada masing-

masing jawaban yang dianggap tepat. Angket berupa 

pertanyaan digunakan untuk memperoleh data 

tentang pengaruh Perhatian Orang Tua (variabel X1) 

                                                           
54Andhita, Penelitian Pendidikan, 69-74. 
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dan pengaruh Minat Belajar (variabel X2),  dan 

Hasil Belajar siswa-siswi kelas X (variabel Y). 

Dalam pelaksanaanya angket diberikan kepada 

siswa-siswi kelas X SMA N 1 Tegalombo untuk 

dijawab dan diisi sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. Karena data dalam penelitian ini berupa 

data ordinal yang angketnya menggunakan skala 

Likert. Skala Likert adalah data yang digunakan 

untuk mengukur sikap,pendapat, persepsi seseorang 

atau sekelompok orang terhadap fenomena atau 

gejala yang telah ditetapkan oleh peneliti yang 

kemudian disebut variabel penelitian.55 

Tabel 3.3 

Skor Jawaban Angket 

Pernyataan Positif Negatif 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Kadang-kadang 2 3 

Tidak pernah 1 4 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan 

data dengan mencari data mengenai hal-hal yang 

berupa catatan, satuan pengajaran, kurikulum, buku-

buku, arsip atau dokumen, daftar tabel statistik dan 

                                                           
55Ibid.,73. 
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hal-hal yang terkait dengan penelitian.56 Yang 

dimaksud dokumentasi dalam penelitian ini adalah 

peneliti memperoleh data dan informasi melalui 

dokumen-dokumen dan arsip-arsip dari sekolah yang 

diteliti sebagai pelengkap data. 

Adapun dokumen yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang 

diambil dari SMA N 1 Tegalombo Kabupaten 

Pacitan sebagai pelengkap, seperti profil sekolah, 

keadaan siswa-siswi, guru, pegawai sarana prasarana 

dan sebagainya. Dokumentasi prestasi belajar siswa 

berupa nilai semester ganjil tahun ajaran 2018/2019 

sebanyak 109 orang siswa dari siswa yang mengisi 

angket dan dijadikan responden. 

3. Uji Instrumen 

a. Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengkur sah 

atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner 

dikatakan valid apabila pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu 

yang diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas 

dapat dilakukan dengan cara menghitung 

korelasi antara skor masing-masing butir 

pertanyaan dengan total skor. Dapat dilakukan 

dengan menggunakan SPSS Versi 16.57 

Adapun hasil pengujianya sebagai berikut: 

                                                           
56 A. Kadir Ahmad, Dasar-Dasar Metode Penelitian Kuantitatif 

(Ed.I; Makassar: CV. Indobis Media Centre, 2003), h.106. 
57Danang Sunyoto, 114. 
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Tabel 3.4 

Rekapitulasi uji validitas item instrumen penelitian 
pengaruh perhatian orang tua 

 

Variabel No. 
Item 
soal 

r”tabel” r”hitung” Keterangan 

Pengaruh 
Perhatian 
Orang 
Tua 

 

 

 

 

 

1 0.374 0.469 Valid  

2 0.374 -0.107 Tidak Valid 

3 0.374 0.385 Valid 

4 0.374 0.529 Valid 

5 0.374 0.407 Valid 

6 0.374 0.468 Valid 

7 0.374 0.471 Valid 

8 0.374 0.435 Valid 

9 0.374 0.413 Valid 

10 0.374 0.117 Tidak Valid 

11 0.374 0.427 Valid 

12 0.374 0.405 Valid 

13 0.374 0.405 Valid 

14 0.374 0.443 Valid 

15 0.374 0.407 Valid 

16 0.374 0.463 Valid 

17 0.374 0.462 Valid 

18 0.374 0.434 Valid 

19 0.374 0.376 Valid 

20 0.374 0.559 Valid 

21 0.374 0.447 Valid 
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22 0.374 -0.147 Tidak Valid 

23 0.374 0.393 Valid 

24 0.374 0.464 Valid 

25 0.374 0.039 Tidak Valid 

26 0.374 0.610 Valid 

27 0.374 0.402 Valid 

28 0.374 0.512 Valid 

 

Pada angket perhatian orang tua dapat kita 

lihat dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa 

banyak nomor yang valid diantaranya nomor soal 

1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,

23,24,26,27 dan 28. Sedangkan ada 4 nomor 

yang tidak valid yakni pada  nomor soal 2,10,22 

dan 25. 

Tabel 3.5 

Rekapitulasi uji validitas item instrumen penelitian 

pengaruh minat belajar 

Variabel No. 
Item 
soal 

r”tabel” r”hitung” Keterangan 

Pengaruh 
Minat 
Belajar 

1 0.374 0.654 Valid  

2 0.374 0.405 Valid 

3 0.374 0.640 Valid 

4 0.374 0.404 Valid 

5 0.374 0.427 Valid 

6 0.374 0.411 Valid 

7 0.374 0.748 Valid 
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8 0.374 0.648 Valid 

9 0.374 -0. 531 Tidak Valid 

10 0.374 0.531 Valid 

11 0.374 0.718 Valid 

12 0.374 0.653 Valid 

13 0.374 0.510 Valid 

14 0.374 0.555 Valid 

15 0.374 0.520 Valid 

16 0.374 0.503 Valid 

17 0.374 0.701 Valid 

18 0.374 0.510 Valid 

19 0.374 0.486 Valid 

20 0.374 0.598 Valid 

21 0.374 0.675 Valid 

22 0.374 -0.077 Tidak Valid 

 

Pada angket minat belajar dapat kita lihat 

dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa 

banyak nomor yang valid diantaranya nomor soal 

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 

dan 21. Sedangkan ada 2 nomor yang tidak valid 

yakni pada  nomor soal 9 dan 22. 

b. Reliabilitas 

Suatu instrumen dikatakan reliabel jika 

pengukurannya konsisten cermat dan akurat. Jadi 

uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui konsistensi dari 



48 
 

instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya.58 Pengertian 

reliabilitas adalah alat mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator atau variabel yang 

konstruk. Butir pertanyaan dikatakan reliabel 

atau handal apabila jawaban seseorag terhadap 

pertanyaan adalah konsisten. Adapun uji 

Reliabilitas dengan menggunakan SPSS Versi 

16.59 

Adapun hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 3.6 

Reliabilitas Instrumen Penelitian 

a. Rekapitulasi Uji Reliabilitas Instrumen 

(Cronbach Alpha>0,60) 

Variabel Α 0,60 Keterangan 

Perhatian Orang 
Tua 

0,726 0,60 Reliabel 

Minat Belajar 0,746 0,60 Reliabel 

 

Dari tabel diatas dapat kita lihat, dengan 

menggunakan Cronbach Alpha sebesar 0,60. 

Angket perhatian orang tua dan minat belajar 

lebih besar dari 0,60, sehingga dapat dinyatakan 

data Reliabel. 

 

                                                           
58Andhita,85-90. 
59Danang Sunyoto, Praktik SPSS Untuk Kasus, (Yogyakarta: 

Nuha Medika, 2011), 110. 
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E. Teknik Analisis Data 

a. Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji kenormalan 

distribusi (pola) data. Dengan demikian, uji 

normalitas ini mengasumsikan bahwa, data tiap 

variabel berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal.60 Adapun uji normalitas dengan bantuan 

SPSS 16. 

b. Linieritas  

Uji linieritas dilakukan dengan cara mencari 

model garis regresi dari variabel independen x 

terhadap varibel dependen y. Berdasarkan model 

garis regresi tersebut, dapat diuji linieritas garis 

regresinya. Adapun dapat dilakukan dengan 

menggunakan SPSS 16.61 

c. Autokorelasi 

Secara harfiah autokorelasi berarti adanya 

korelasi antara anggota observasi satu dengan 

observasi yang lain yang berlainan waktu. Dalam 

kaitanya dengan metode OLS, autokorelasi 

merupakan korelasi antara satu variabel 

gangguan dengan variabel gangguan yang lain. 

Sedangkan salah satu asumsi penting metode 

OLS berkaitan dengan variabel gangguan adalah 

                                                           
60 Andhita, 38. 
61Ibid.,55-57. 
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tidak adanya hubungan antara variabel gangguan 

satu dengan variabel gangguan yang lain.62 

Salah satu ukuran ada tidaknya masalah 

autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW) 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW 

dibawah -2 (DW < -2) 

2. Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW 

berada diantara -2 dan +2  atau -2≤ +2 

3. Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW 

diatas +2  atau DW > + 2.63 

d. Heteroskedastisitas 

Dalam persamaan regresi berganda perlu 

juga diuji mengenai sama atau tidak varians dari 

residual dari observasi yang satu dengan yang 

lain. Jika residualnya mempunyai varians yang 

sama disebut terjadi homoskedastisitas dan jika 

variansnya tidak sama/berbeda disebut terjadi 

heteroskedastisitas. Analisis uji asumsi 

heteroskedastisitas hasil output SPSS melalui 

grafik scatterplot antara Z Prediction (ZPRED) 

yang merupakan variabel bebas ( sumbu X = Y 

hasil prediksi ) dan nilai residualnya (SRESID) 

merupakan variabel terikat (sumbu Y =Y – Y 

riil).64 

                                                           
62Agus Widarjoni, Ekonometrika : Pengantar dan Aplikasinya 

Disertai Panduan Eviews, (Yogyakarta : UPP STIM YKPM, 2017), 137. 
63Danang Sunyoto, Praktik SPSS Untuk Kasus, 134. 
64Ibid., 125. 
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b. Analisa Hipotesis 

a. Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana digunakan 

untuk mencari pola hubungan antara satu 

variabel dependen dengan satu variabel 

independen, sedangkan untuk mencari pola 

hubungan antara satu variabel dependen dengan 

lebih dari satu variabel independen, dapat 

digunakan analisis regeresi linier berganda. 

Adapun pengujianya dapat dilakukan dengan 

menggunakan SPSS 16.65 

b. Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda dengan dua 

variabel bebas/independen adalah hubungan 

antara satu variabel terikat/dependen dengan 2 

variabel bebas/independen. Adapun dapat 

dilakukan dengan SPSS 16.66 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65Ibid., 122. 
66Ibid., 127. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis SMA N 1 Tegalombo 

Sekolah Menengah Atas  Negeri 1 Tegalombo 

berada di Jl. Bulusari No. 01 Gemaharjo, kabupaten 

Pacitan, Jawa Timur, dengan kode pos 63582. Juga bisa 

mengunjungi email smantegalombo_pct@yahoo.co.id , 

atau dengan info@smantegalombo. Dengan website 

www.smantegalombo.sch.id atau dengan fecebook 

@sman1tegalombo.67 

2. Visi,Misi dan Tujuan SMA N 1 Tegalombo 

a. Visi Sekolah 

Beriman, Cerdas, dan Berbudaya Lingkungan 

Indikator : 

1. Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa 

2. Cerdas Intelektual (sukses UN,OOSN, 

Seni, Seleksi PTN) 

3. Cerdas Sosial (Santun dalam Berperilaku) 

4. Berbudaya Lingkungan. 

b. Misi Sekolah 

Untuk mencapai visi tersebut SMA negeri 

Tegalombo menggunakan misi sebagai 

berikut: 

                                                           
67website www.smantegalombo.sch.id 

mailto:smantegalombo_pct@yahoo.co.id
http://www.smantegalombo.sch.id/
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1. Melaksanakan kegiatan keagamaan, 

sholat Dhuha, sholat Dhuhur, sholat 

Jum’at di masjid sekolah. 

2. Melaksanakan 

pembelajaran/pembimbingan Akademis, 

Olahraga, Seni, dan menggembangkan 

IPTEK. 

3. Membentuk insan yag berjiwa kompetitif. 

4. Menumbuhkan dan menggembangkan 

budaya Sopan,Santun, Senyum, Salam, 

Sapa. 

5. Menanamkan sikap disiplin melalui 

budaya bersih dan budaya tertib. 

6. Menggembangkan budaya melestarikan 

lingkungan, mencegah terjadinya 

pencemaran dan kerusakan lingkungan.68 

3. Sejarah Singkat Berdirinya SMAN 1 Tegalombo 

SMA Neger Tegalombo berdiri pada tnggal 23 

Pebruari 2003 yang merupkan Unit Sekolah Baru 

Tingkat Menengah di Kecamatan Tegalombo. Dan 

merupakan satu-satunya Sekolah tingkat Menengah di 

Kecamatan Tegalombo.69 

 

 

 

                                                           
68Ibid. 
69Ibid. 
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4. Keadaan Guru SMAN 1 Tegalombo 

a. Keadaan Guru 

Berdasarkan data jumlah tenaga guru 

sebanyak 22 orang. Rincian tenaga guru tetap 17 

orang terdiri dari guru laki-laki sebanyak 10 

orang dan perempuan 1 orang, dan guru honorer 

sebanyak 5 orang terdiri dari 3 laki-laki dan 2 

perempuan. Latar belakang pendidikan terahir 

semuanya lulusan S1 dan S2 tidak ada lulusan 

dibawah S1.Sedangkan tenaga kependidikan 

sebanyak 12 orang, 3 orang PNS dan 9 orang 

guru Honorer. 

b. Keadaan Siswa 

Berdasarkan data siswa SMAN 1 Tegalombo 

tahun 2018/2019 banyak siswa dari kelas X,XI 

dan XII sebanyak 438 siswa. Dengan rincian 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Daftar Jumlah Siswa SMA N 1 Tegalombo 

 

Kelas Jumlah 

X 161 

XI 132 

XII 145 

 

5. Sarana dan Prasarana SMAN 1 Tegalombo 

Sarana dan prasarana yang dimilki oleh sebuah 

lembaga pendidikan akan sangat diperlukan untuk 
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membantu suksesnya pelaksanaan proses  kegiatan 

belajar yang akirnya akan sangat menentukan dan 

memengaruhi keberhasilan sebuah lembaga dalam 

mencapai tujuan pendidikan yang telah 

diprogramkan. Adapun sarana dan prasarana yang 

dimilki SMAN 1 Tegalombo, sebagai berikut: 

Tabel 4.2  

Daftar sarana dan prasana SMAN 1 Tegalombo 

 

Ruang  Jumlah 

Kelas 15 Ruang 

Laboratorium 4 Ruang 

Perpustakaan 1 Ruang 

Sanitasi 4 Ruang 

Prasarana Lainya 6 Ruang 

 

Dari ruang yang dimilki sekolah masih dalam 

kondisi baik. Dari ruang kelas, Laboratorium 

maupun sarana dan prasarana lainya. 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi data tentang skor jawaban Perhatian 

Orang Tua siswa kelas X SMA N 1 tegalombo 

Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran data tentang perhatian 

orang tua siswa kelas X SMAN 1 Tegalombo. Data 

ini diperoleh dari angket yang disebarkan kepada 

siswa kelas X SMAN 1 Tegalombo yang berjumlah 

109 siswa. 
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Selanjutnya skor jawaban angket perhatian orang 

tua siswa kelas X SMAN 1 Tegalombo dapat dilihat 

sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Daftar hasil angket Variabel Perhatian Orang Tua 

 

Nilai Angket Frekuensi 

88-90 13 

85-87 35 

82-84 23 

79-81 23 

76-78 5 

73-75 5 

70-72 5 

Jumlah 109 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai tertinggi dari 

hasil angket perhatian orang tua adalah 90, dan nilai 

yang terendah adalah 70. 
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Gambar 4.1 

Frekuensi Perhatian Orang Tua Siswa  

Histogram diatas merupakan output SPSS yang 

diperoleh dari hasil perhitungan distribusi frekuensi 

nilai pada variabel perhatian orang tua siswa Kelas X 

SMA N 1 Tegalombo. Dari histogram tersebut dapat 

diketahui bahwa N merupakan jumlah frekuensi total 

yaitu sebanyak 109 siswa, nilai mean yaitu 82,84 dan 

pada nilai standar deviasi sebesar 4,544.  

Adapun angket perhatian orang tua dapat dilihat 

pada lampiran 2 penskoran angket perhatian orang 

tua dapat dilihat pada lampiran 3. 

2. Minat Belajar Siswa Kelas X SMAN 1 

Tegalombo 

Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran data tentang perhatian 

minat belajar siswa kelas X SMAN 1 Tegalombo. 

Data ini diperoleh dari angket yang disebarkan 
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kepada siswa kelas X SMAN 1 Tegalombo yang 

berjumlah 109 siswa. 

Selanjutnya skor jawaban angket minat belajar 

siswa kelas X SMAN 1 Tegalombo dapat dilihat 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.4 

Daftar hasil angket Variabel Minat Belajar 

 

Nilai Angket Frekuensi 

74-80 1 

67-73 12 

60-66 31 

53-59 48 

46-52 14 

39-45 3 

Jumlah  109 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai tertinggi dari 

hasil angket minat belajar adalah 80, dan nilai yang 

terendah adalah 39. 
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Gambar 4.2 

Frekuensi Minat Belajar Siswa 

Histogram diatas merupakan output SPSS yang 

diperoleh dari hasil perhitungan distribusi frekuensi 

nilai pada variabel minat belajar siswa Kelas X SMA 

N 1 Tegalombo. Dari histogram tersebut dapat 

diketahui bahwa N merupakan jumlah frekuensi total 

yaitu sebanyak 109 siswa, nilai mean yaitu 58,74 dan 

pada nilai standar deviasi sebesar 6,35. 

Adapun angket minat belajar dapat dilihat pada 

lampiran 4 penskoran angket perhatian orang tua 

dapat dilihat pada lampiran 5. 

3. Hasil Belajar PAI Siswa kelas X SMAN 1 

Tegalombo 

Deskripsi data tentang skor hasil belajar siswa 

kelas X SMAN 1 Tegalombo berjumlah 109 siswa. 

Adapun untuk skor penilaian tersebut berupa angka-

angka. Selanjutnya nilai hasil belajar siswa kelas X 

SMAN 1 Tegalombo dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

Daftar nilai prestasi belajar kelas X SMAN 1 Tegalombo 

Nilai Siswa Frekuensi 

65-67 3 

68-70 20 

71-73 45 

74-76 38 

77-79 3 

Total 109 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai tertinggi dari 

prestasi belajar siswa adalah 79, dan nilai yang 

terendah adalah 65. 

 

Gambar 4.3 

Frekuensi Hasil Belajar Siswa 

Histogram diatas merupakan output SPSS yang 

diperoleh dari hasil perhitungan distribusi frekuensi 

nilai pada variabel hasil belajar siswa Kelas X SMA 

N 1 Tegalombo. Dari histogram tersebut dapat 

diketahui bahwa N merupakan jumlah frekuensi total 

yaitu sebanyak 109 siswa, nilai mean yaitu 71,92 dan 
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pada nilai standar deviasi sebesar 2,413. Adapun 

prestasi belajar siswa dapatt dilihat pada lampiran 6. 

C. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum mengetahui adanya pengaruh atau 

tidaknya kedua variabel bebas terhadap variabel 

terikat maka dalam penelitian dilakukan dengan uji 

asumsi, yaitu : Uji Normalitas, Uji Linieritas, Uji 

Autokorelasi, dan Uji Heteroskedastisitas. Sebagai 

berikut: 

Analisis regresi merupakan salah satu analisis 

yang bertujuan untuk mengetahui suatu variabel 

terhadap variabel lain. Dalam analisis regresi 

variabel yang mempengaruhi disebut dengan 

Independent Variabel  (variabel bebas) dan variabel 

yang dipengaruhi disebut Dependent Variabel 

(variabel terikat). Jika dalam persamaan regresi 

hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel 

terikat maka disebut regresi sederhana, sedangkan 

variabel bebasnya lebih dari satu maka disebut 

sebagai persamaan regresi berganda.70 

Dalam peneitian ini terdapat dua variabel bebas 

(Independent Variabel) yaitu X1 Perhatian Orang 

Tua dan X2 Minat belajar dengan satu variabel 

terikat (Dependent Variabel) atau disebut variabel Y 

yaitu Hasil Belajar. Untuk menghitug menggunakan 

SPSS 16. 

                                                           
70Slamet Santoso, Statisyika Ekonomi Plus Aplikasi SPSS, 

(Ponorogo : Universitas Muhammadiyah Ponorogo Press, 2013), 56. 
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1. Normalitas 

Cara menghitung normalitas dengan menggunakan 

tes kolmogorov-smirnov 

Tabel 4.6 

Tabel hasil penghitungan Normalitas dengan Kolmogorov 

Smirnov menggunakan SPSS 16: 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 109 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 2.23434441 

Most Extreme Differences Absolute .072 

Positive .042 

Negative -.072 

Kolmogorov-Smirnov Z .757 

Asymp. Sig. (2-tailed) .616 

a. Test distribution is Normal.  

   

 

Berdasarkan hasil output SPSS tersebut, 

diketahui bahwa nilai signifikansi Asiymp.Sig 

(2-tailed) sebesar 0,616 lebih besar dari 0,05. 

Maka sesuai dengan dasar pengambilan 

keputusan dalam uji normalitas kolmogorov-

smirnov diatas, dapat disimpulkan bahwa data 

berdistribusi normal. Jadi, nilai Signifikansi 

variabel Perhatian Orang Tua (x1) dan minat 
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Belajar (X2) dan Hasil Belajar (Y) sebesar 0,616 

lebih besar dari alpha (0.05). dengan demikian 

dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi 

normal.71 

Adapun hasil penghitungan dapat dilihat 

pada lampiran 7 

2. Linieritas 

Untuk mengetahui data tersebut linier atau tidak 

maka kita perlu menguji kelinieritasanya. Adapaun 

dilakukan dengan menggunakan SPSS 16, sebagai 

berikut: 

Tabel 4.7 

Tabel hasil penghitungan Linieritas menggunakan SPSS 16: 

ANOVA Table 

   Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

hasil belajar 
* perhatian 
orang tua 

Between 
Groups 

(Combined) 163.600 18 9.089 1.774 .041 

Linearity 27.036 1 27.036 5.278 .024 

Deviation 
from 
Linearity 

136.564 17 8.033 1.568 .090 

Within Groups 460.983 90 5.122   

Total 624.583 108    

 

                                                           
71 Edi Irawan, Statistika, ( Yogyakarta : Aura Pustaka, 2014), 

295. 
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1. Berdasarkan nilai signifikansi (Sig): dari output 

diatas, diperoleh nilai deviation from linierity sig. 

Adalah 0,090 lebih besar dari 0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan linier secara 

signifikan antara variabel perhatian orang tua (X1) 

dan minat belajar (X2) dengan variabel hasil belajar 

(Y). 

2. Berdasarkan nilai F: dari output diatas, diperoleh 

nilai F hitung adalah 1,568 < F tabel 4,45. Karena 

nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel maka 

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linier secara 

signifikan antara variabel perhatian orang tua (X1) 

dan minat belajar (X2) terhadap variabel hasil 

belajar (Y). 

Adapun hasil penghitungan menggunakan SPSS 

dapat dilihat pada lampiran 8. 

3. Autokorelasi 

Salah satu ukuran ada tidaknya masalah autokorelasi 

dengan uji Durbin-Watson (DW). Adapun hasilnya 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 

Tabel hasil penghitungan Autokorelasi menggunakan SPSS 

16: 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .370a .137 .120 2.255 2.101 

a. Predictors: (Constant), minat belajar, perhatian orang tua  

b. Dependent Variable: hasil belajar   

 

Berdasarkan output diatas, diketahui nilai 

DW  2,101, selanjutnya nilai ini akan kita 

bandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5% , 

jumlah sampel  N=109 dan jumlah variabel 

independent 2 (K=2)=2.109 (cari pada tabel 

Durbin Watson) maka diperoleh nilai du 1,7252 

Nilai DW 2,101 lebih besar dari batas atas 

(du) yakni 1,7252 dan kurang dari (4-du) 4-

1,7252=2,2748 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat autokorelasi. 

Adapun hasil penghitungan menggunakan SPSS 

dapat dilihat pada lampiran 8. 

4. Heteroskedastisitas 

Analisis uji asumsi heteroskedastisitas hasil output 

SPSS melalui grafik scatterplot antara Z Prediction 

(ZPRED) yang merupakan variabel bebas ( sumbu X = 

Y hasil prediksi ) dan nilai residualnya (SRESID) 

merupakan variabel terikat (sumbu Y =Y – Y riil). 
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Adapun hasilnya sebagai berikut: 

Gambar hasil penghitungan Heterokedastisita 

menggunakan Scatterplots: 

 

Gambar 4.4 

Heterokedastisitas dengan Menggunakan Scatterplots 

Berdasarkan output Scatterplots diatas diketahui 

bahwa : 

1. titik-titik data penyebar diatas dan dibawah atau 

sekitar amgka 0. 

2. Titik-titik tidak hanya mengumpul diatas atau 

dibawah saja. 

3. Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola 

bergelombang melebar kemudian menyempit dan 

melebar kembali. 

4. Penyebaran titik-titik data tidak berpola. 

Dengan demikian dapat kita simpulkan 

bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, 

hingga model regresi yang baik dan ideal dapat 

dipenuhi. 
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D. Uji Hipotesis 

1. Pengaruh Perhatian Orang Tua (X1) Terhadap 

Hasil Belajar (Y) Siswa kelas X SMAN 1 

tegalombo 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk 

mencari pola hubungan antara satu variabel independen 

dengan satu variabel dependen. Dalam pembahasan ini 

adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 

perhatian orang tua (X1) terhadap Hasil belajar (Y). 

Dapat diuji dengan menggunakan SPSS 16. Adapun 

hasilnya sebagai berikut: 

a. Indentifikasi variabel 

Variabel independent : Perhatian Orang Tua (X1) 

Variabel Dependent : Hasil Belajar (Y) 

b. Menghitung nilai b1dan b0 

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier 

sederhana melalui SPSS 16 untuk b1  didapatkan nilai -

0,110 dan b0  di dapatkan nilai 81,029. Nilai dapat dilihat 

dari tabel Coefitients  yang terletak pada hasil 

pengolahan data uji regresi linier sederhana pada 

lampiran 11. 

c. Model regresi linier sederhana 

Bersdasarkan tabel pada hasil pengolahan regresi 

linier sederhana pengaruh perhatian orang tua terhadap 

hasil belajar pada bagian Coefitients yang terleta pada 

lampiran, maka dapat dibuat model regresi linier 

sederhana dengan persamaan sebagai berikut: 

ŷ  = b0 +b1 
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= 81,029 + -0,110x 

d. Uji signifikansi model 

1. Hipotesis 

Ha1 : Terdapat Pengaruh yang signifikan antara 

Perhatian Orang Tua terhadap Hasil Belajar 

Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam Kelas X SMA N 1 Tegalombo. 

Ho1 : Tidak Terdapat Pengaruh yang signifikan 

antara Perhatian Orang Tua terhadap Hasil 

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam Kelas X SMA N 1 Tegalombo. 

2. Statistik uji 

Berdasarkan tabel  hasil pengolahan data regresi 

linier sederhana X1 terhadap Y dengan program 

SPSS versi 16 pada bagian tabel anova, maka 

didapatkan hasil uji ststistik regresi linier 

sederhana sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 

Hasil uji Regresi Linier Sederhana X1 terhadap Y 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 27.036 1 27.036 4.841 .030a 

Residual 597.547 107 5.585   

Total 624.583 108    

a. Predictors: (Constant), perhatian orang tua    

b. Dependent Variable: hasil belajar    

 

Dari tabel diatas dapat dilihat F tabel sebesar 4.481. 

Adapun hasil penghitungan menggunakan SPSS 

dapat dilihat pada lampiran 11. 

3. Mencari Fhitung  dan Ftabel 

Nilai F tabel pada tingkat signifikan ɑ = 5%dan 

degrees of freedom (df) sebesar 1:107 dalah 3,93. 

Hasil pengolahan data diketahui bahwa nilai F 

hitung sebesar 4,841 dan nilai F hitung tersebut lebih 

besar dari pada F tabel, sedangkan nilain Sig.-nya 

diketahui sebesar 0,030 dan nilai Sig-nya tersebut 

dibawah 0,050 atau 5%. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier 

sederhana melalui program SPSS versi 16 

dinyatakan bahwa Fhitung  > Ftabel atau Sig < 0,050 

maka H0 ditolak, artinya variabel independent (X1) 
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yaitu perhatian orang tua secara signifikan 

berpengaruh terhadap variabel Y yaitu Hasil belajar. 

e. Koefision determinasi (R2) dan interpretasi 

1. Koefision determinasi (R2) 

Nilai koefision determinasi (R2) dapat dilihat 

pada tabel hasil pengolahan data regresi sederhana 

bagian model Summary. Hasil pengolahan tersebut 

menunjukkan bahwa nilai R (korelasi/hubungan) 

sebesar 0,208 dan R2 (pengaruh) sebesar 0,043.  

Perhitungan analisis regresi linier sederhana 

pengaruh perhatian orang tua terhadap hasil belajar 

dengan program SPSS versi 16, hasil pengolahan 

data dapat dilihat di lampiran. 

2. Interpretasi 

Dari perhitungan diatas dijelaskan nilai 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,208 dan 

besarnya persentase pengaruh (R2) sebesar 0,043 

yang mengandung pengertian bahwa pengaruh 

perhatian orang tua terhadap hasil belajar sisiwa 

kelas X SMAN 1 Tegalombo adalah sebesar 4,3%, 

sedang 95,7% dipengatuhi oleh faktor lain yang 

tidak diteliti.artinya hasilperhitungan SPSS pengaruh 

perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa 4,3% 

tergolong sangat rendah, dilihat berdasarkan tabel 

pedoman interpretasi koefision korelasi berikut: 
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Tabel 4.10 

 

Interval  Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat Rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,00 Sangat Kuat 

 

2. Pengaruh Minat Belajar (X2) Terhadap Hasil 

Belajar (Y) Siswa Kelas X SMAN 1 Tegalombo 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk 

mencari pola hubungan antara satu variabel independen 

dengan satu variabel dependen. Dalam pembahasan ini 

adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 

perhatian orang tua (X1) terhadap Hasil belajar (Y). 

Dapat diuji dengan menggunakan SPSS 16. Adapun 

hasilnya sebagai berikut: 

a. Indentifikasi variabel 

Variabel independent  : Minat Belajar (X2) 

Variabel Dependent  : Hasil Belajar (Y) 

b. Menghitung nilai b2dan b0 

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier 

sederhana melalui SPSS 16 untuk b2 didapatkan nilai 

0,121 dan b0  di dapatkan nilai 64,381. Nilai dapat dilihat 

dari tabel Coefitients  yang terletak pada hasil 
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pengolahan data uji regresi linier sederhana pada 

lampiran 12. 

c. Model regresi linier sederhana 

Dengan hasil tabel pada pengolahan regresi linier 

sederhana pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar 

pada bagian Coefitients yang terletak pada lampiran, 

maka dapat dibuat model regresi linier sederhana dengan 

persamaan sebagai berikut: 

ŷ = b0 +b1 

= 64,381 + 0,121x 

d. Uji Signifikan Model 

1. Hopotesis  

Ha2 : Terdapat Pengaruh yang signifikan antara 

Minat Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa pada 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas 

X SMA N 1 Tegalombo. 

Ho2 : Tidak Terdapat Pengaruh yang signifikan 

antara Minat Belajar terhadap Hasil Belajar 

Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam Kelas X SMA N 1 Tegalombo.  

2. Uji Statistik 

Dengan tabel  hasil pengolahan data regresi linier 

sederhana X1 terhadap Y dengan prrogram SPSS 

versi 16 pada bagian tabel anova, maka didapatkan 

hasil uji ststistik regresi linier sederhana sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.11 

Tabel Uji Regresi Linier Sederhana X2 Terhadap Y 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 
62.447 1 62.447 

11.8
87 

.001a 

Residual 562.135 107 5.254   

Total 624.583 108    

a. Predictors: (Constant), minat belajar    

b. Dependent Variable: hasil belajar    

Dari tabel diatas diketahui F hitung sebesar 11,887. 

Adapun hasil penghitungan menggunakan SPSS 

dapat dilihat pada lampiran 12. 

3. Mencari Fhitung  dan Ftabel 

Nilai F tabel pada tingkat signifikan ɑ = 5%dan 

degrees of freedom (df) sebesar 1:107 dalah 3,93. 

Hasil pengolahan data diketahui bahwa nilai F 

hitung sebesar 11,887 dan nilai F hitung tersebut 

lebih besar dari pada F tabel, sedangkan nilain Sig.-

nya diketahui sebesar 0,001 dan nilai Sig-nya 

tersebut dibawah 0,050 atau 5%. 

Hasil analisis regresi linier sederhana melalui 

program SPSS versi 16 menunjukkan bahwa Fhitung  > 

Ftabel atau Sig < 0,050 maka H0 ditolak, artinya 

variabel independent (X2) yaitu minat belajar secara 

signifikan berpengaruh terhadap variabel Y yaitu 

Hasil belajar. 
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e. Koefision determinasi (R2) dan interpretasi 

1. Koefision determinasi (R2) 

Nilai koefision determinasi (R2) dapat dilihat 

pada tabel hasil pengolahan data regresi sederhana 

bagian model Summary. Hasil pengolahan tersebut 

menunjukkan bahwa nilai R (korelasi/hubungan) 

sebesar 0,316 dan R2 (pengaruh) sebesar 0,100. 

Perhitungan analisis regresi linier sederhana 

pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar dengan 

program SPSS versi 16, hasil pengolahan data dapat 

dilihat di lampiran 12. 

2. Interpretasi 

Dari hasil perhitungan diatas dijelaskan nilai 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,316 dan 

besarnya persentase pengaruh (R2) sebesar 0,100 

yang mengandung pengertian bahwa pengaruh 

perhatian orang tua terhadap hasil belajar sisiwa 

kelas X SMAN 1 Tegalombo adalah sebesar 10%, 

sedang 90% dipengatuhi oleh faktor lain yang tidak 

diteliti.artinya hasil perhitungan SPSS pengaruh 

minat belajar terhadap hasil belajar siswa 10% 

tergolong sangat rendah, dilihat berdasarkan tabel 

pedoman interpretasi koefision korelasi berikut: 
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Tabel 4.12 

Interval  Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat Rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,00 Sangat Kuat 

 

3. Pengaruh Perhatian Orang Tua (X1) dan Minat 

Belajar (X2) terhadap Hasil Belajar (Y) Siswa 

kelas X SMAN 1 Tegalombo 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk 

mencari pola hubungan antara satu variabel independen 

dengan satu variabel dependen. Dalam pembahasan ini 

adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 

perhatian orang tua (X1) terhadap Hasil belajar (Y). 

Dapat diuji dengan menggunakan SPSS 16. Adapun 

hasilnya sebagai berikut: 

a. Identifikasi variabel 

Variabel Independent : Perhatian Orang Tua (X1) 

   Minat Belajar (X2) 

Variabel Dependent : Hasil Belajar (Y) 

b. Menghitung nilai b1, b2,dan b0 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier 

berganda melalui SPSS versi 16 untuk  b1didapatkan 

nilai -0,102, b2didapatkan 0,117, dan b074,474. Dapat 

dilihat tabel Coeficients. 
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c. Model Regresi Linier Berganda 

Pada tabel hasil pengolahan data regresi linier 

berganda pengaruh perhatian orang tua dan minat belajar 

terhadap hasil belajar siswa pada tabel Coefficients yang 

terletak pada lampiran, maka dapat dibuat model regresi 

linier berganda dengan persamaan sebagai berikut: 

ŷ =  b1+ b,+ b0 

= -0,102 + 0,117x1 + 74,474x2 

d. Uji signifikansi model 

1. Hipotesis 

Ha3 : Terdapat Pengaruh yang signifikan antara 

Perhatian Orang Tua dan Minat Belajar terhadap 

Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam Kelas X SMA N 1 

Tegalombo. 

Ho3 : Tidak Terdapat Pengaruh yang signifikan 

antara Perhatian Orang Tua dan Minat Belajar 

terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas X 

SMA N 1 Tegalombo. 

2. Uji Statistik 

Dari tabel hasil pengolahan data regresi lbergada 

X1 dan X2 terhadap Y dengan program SPSS versi 

16 pada tabel Anova, maka dapatkan hasil uji 

ststistik regresi linier sebagai berikut: 
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Tabel 4.13 

Hasil uji statistika regresi linier berganda X1, X2 dan Y 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 85.415 2 42.707 8.396 .000a 

Residual 539.168 106 5.086   

Total 624.583 108    

a. Predictors: (Constant), minat belajar, perhatian orang tua   

b. Dependent Variable: hasil belajar    

 Hasil pengolahan data regresi linier 

berganda pengaruh perhatian orang tua dan minat 

belajar terhadap hasil belajar dapat dilihat pada 

lampiran 13. 

3. Mencari Fhitung dan Ftabel 

Nilai F tabel dengan tingkat signifikan ɑ = 5% 

dan Degrees of Freedom (df) sebesar 2 ; 106 adalah 

3,93. Hasil pengolahan data diketahui bahwa nilai F 

hitung sebesar 8,396 dan nilai F hitung tersebut lebih 

besar daipada F tabel. Sedangkan nilai Sig.-nya 

diketahui sebesar 0,000 dan nilai Sig.-nya dibawah 

0,050 atau 5%. 

Dengan menggunakan analisis regresi linier 

berganda melalui program SPSS versi 16 dinyatakan 

bahwa Fhitung > Ftabel atau Sig < 0,050 maka H0 

ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan 

antara perhatian orang tua dan minat belajar terhadap 
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hasil belajar siswa kelas X SMAN 1 Tegalombo 

tahun pelajaran 2018/2019. 

Nilai Fhitung  maupun nilai signifikansi dapat 

dilihat pada hasil pengolahan regresi linier berganda 

antara pengaruh perhatian orang tua dan minat 

belajat terhadap hasil belajar siswa pada tabel Anova 

yang terletak pada lampiran 13. 

e. Koefision Determinasi (R2) 

1. Koefision Determinasi (R2) 

Nilai koefision determinasi (R2) dapat dilihat 

pada tabel hasil pengolahan data regresi berganda 

bagian model Summary. Hasil pengolahan tersebut 

menunjukkan bahwa nilai R (korelasi/hubungan) 

sebesar 0,370 dan R2 (pengaruh) sebesar 0,137.  

Perhitungan analisis regresi linier sederhana 

pengaruh perhatian orang tua terhadap hasil belajar 

dengan program SPSS versi 16, hasil pengolahan 

data dapat dilihat di lampiran. 

2. Interpretasi 

Berdasar pada perhitungan diatas dijelaskan nilai 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,370 dan 

besarnya persentase pengaruh (R2) sebesar 0,137 

yang mengandung pengertian bahwa pengaruh 

perhatian orang tua terhadap hasil belajar sisiwa 

kelas X SMAN 1 Tegalombo adalah sebesar 13,7%, 

sedang 86,3% dipengatuhi oleh faktor lain yang 

tidak diteliti.artinya hasil perhitungan SPSS 

pengaruh perhatian orang tua terhadap hasil belajar 
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siswa 13,7% tergolong sangat rendah, dilihat 

berdasarkan tabel pedoman interpretasi koefision 

korelasi berikut: 

Tabel 4.14 

Interval  Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat Rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,00 Sangat Kuat 

 

E. Interpretasi dan Pembahasan 

Hasil perhitungan regresi linier sederhana tentang 

perhatian orang tua terhadap hasil belajar diperoleh 

Fhitung ( 4,841 ) > Ftabel (3,93) sehingga H0 ditolak. Hal itu 

berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara 

perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa kelas X 

SMAN 1 Tegalombo tahun pelajaran 2018/2019. Besar 

koefision determinasi (R2) adalah 4,8%, artinya 

perhatian orang tua (X1) berpengaruh sebesar 4,8% 

terhadap hasil belajar (Y) siswa kelas X SMAN 1 

Tegalombo tahun pelajaran 2018/2019, sedang 95,2% 

dipengaruhi oleh faktor lainya yang tidak diteliti. 

Hasil penghitungan diatas menunjukkan bahwa 

perhatian orang tua berpengaruh secara signifikan 

terhadap hasil belajar siswa. Maka, perhatian orang tua 

merupakan faktor intern yang berpengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa yaitu meliputi: (1) Bimbingan, 
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merupakan usaha untuk menuntun, mengarahkan 

sekaligus mendampingi anak dalam hal tertentu, teruama 

ketika anak mengalami ketidakberdayaanya, atau ketika 

anak mengalami suatu masalah yang dirasakanya berat. 

(2) Kasing sayang, suatu perlindungan sebagai 

kebutuhan alami yan diberikan ibu terhadap anaknya. (3) 

Tanggung jawab, adalah pelimpahan tanggungjawab 

dari orang tua yang satu karena lain tidak mungkin 

melaksanakan pendidikan anaknya yang sempurna. 

Terutama membina, melatih, dan mendidikanya agar  

siap mengahapi tantangan hidup bermasyarakat. (4) 

Pendidikan yang baik, pokok-pokok pendidikan dalam 

keluarga adalah membantu anak-anak memahami posisi 

dan peranya masing-masing, membantu anak-anak 

mengenal dan memahami norma-norma agama dan 

sosial agar mampu melaksanakan dengan baik dan 

benar. 

Dengan menggunakan penghitungan regresi linier 

sederhana tentang perhatian orang tua terhadap hasil 

belajar diperoleh Fhitung (11,887 ) > Ftabel (3,93) sehingga 

H0 ditolak. Hal itu berarti terdapat pengaruh yang 

signifikan antara minat belajar terhadap hasil belajar 

siswa kelas X SMAN 1 Tegalombo tahun pelajaran 

2018/2019. Besar koefision determinasi (R2) adalah 

10%, artinya Minat Belajar (X2) berpengaruh sebesar 

10% terhadap hasil belajar (Y) siswa kelas X SMAN 1 

Tegalombo tahun pelajaran 2018/2019, sedang 90% 

dipengaruhi oleh faktor lainya yang tidak diteliti. 
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Dengan penghitungan menggunakan SPSS 16, 

menunjukkan bahwa Minat Belajar berpengaruh secara 

signifikan terhadap hasil belajar siswa. Maka, penelitian 

ini sesuai dengan teori yang menyatakan “ siswa yang 

memilki minat belajar yang tinggi dalam blajar akan 

menumbuhkan semangat untuk belajar dengan baik 

sehingga akan memperoleh hasil belajar yang tinggi”.72 

Dari analisis regresi linier berganda tentang 

perhatian orang tua dan minat belajar terhadap hasil 

belajar siswa diperoleh Fhitung (8,398) > Ftabel ( 2,69 ) 

sehingga H0  ditolak. Hal ini terdapat pengaruh yang 

signifikan antara perhatian orang tua dan minat belajar 

terhadap hasil belajar siswa kelas X SMAN 1 

Tegalombo tahun pelajaran 2018/2019. Besar koefision 

determinasi (R2) adalah 8,398%, artinya perhatian orang 

tua (X1) dan minat Belajar (X2) berpengaruh sebesar 

8,3% terhadap hasil belajar siswa kelas X SMAN 1 

Tegalombo. Sedangkan 91,7% dipengaruhi oleh faktor 

lainya yang tidak sedang diteliti. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, pernyataan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar dapat 

dipengaruhi oleh beberapa hal meliputi: 

1. Faktor Fisiologis, Secara kondisi fisiologis, 

seperti kesehatan yang prima, tidak dalam 

keadaan lelah dan capek, tidak dalam keadaan 

cacat jasmani, semuanya akan membantu dalam 

proses dan hasil belajar. 

                                                           
72 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan 

Baru, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008), 135. 
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Siswa yang kurang gizi. Misalnya, ternyata 

kemampuan belajarnyaberada dibawah siswa-

siswa yang tidak kekurangan gizi, sebab mereka 

yang kekurangan gizi pada umumnya cenderung 

cepat lelah dan capek, cepat mengantuk dan 

akhirnya tidak mudah menerima pelajaran. 

2. Faktor Psikologis, Setiap manusia atau anak 

didik pada dasarnya memilki kondisi psikologis 

yang berbeda-beda, terutama dalam hal kadar 

bukan dalam hal jenis, tentunya perbedaan-

perbedaan ini akan berpengaruh pada proses dan 

hasil belajar masing-masing. Beberapa faktor 

psikologis yang dapat diuraikan diantaranya 

meliputi: Intelegensi, perhatian, minat dan bakat, 

motivasi dan motif, kognitif dan daya nalar.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73Indah Komsiyah, “Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta : 

Teras, 2012), 90-91. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan penelituan dapat disimpulkan: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara 

perhatian orang tua terhadap hasil belajar pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas X 

di SMA Negeri 1Tegalombo Tahun Pelajran 

2018/2019dengan hasil penghitungan 

menggunakan regresi linier sederhana didapat 

Fhitung sebesar 4,841, karena Fhitung>Ftabel pada 

taraf signifikansi 5% (3,93) dan besarnya 

persentase pengaruh (R2) sebesar 0,043 maka 

pengaruhnya sebesar4,3 %, dengan persamaan 

regresinya ŷ=81,029+-0,110x1. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara minat 

belajar terhadap hasil belajar pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam kelas X di SMA Negeri 

1Tegalombo Tahun Pelajran 2018/2019dengan 

hasil penghitungan menggunakan regresi linier 

sederhana didapat Fhitung sebesar 11,887, karena 

Fhitung>Ftabel pada taraf signifikansi 5% (3,93) dan 

besarnya persentase pengaruh (R2) sebesar 0,100 

maka pengaruhnya sebesar10%, persamaan 

regresinya adalah ŷ=64,381+0,121x2. 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara perhatian 

orang tua dan minat belajar terhadap hasil belajar 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama 
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islamkelas X di SMA Negeri 1Tegalombo Tahun 

Pelajaran 2018/2019dengan hasil penghitungan 

menggunakan regresi linier berganda didapat 

Fhitung sebesar 8,398, karena Fhitung>Ftabel pada 

taraf signifikansi 5% (3,93) dan besarnya 

persentase pengaruh (R2) sebesar 0,137 maka 

pengaruhnya sebesar13,7 %. Dengan persamaan 

regresinya adalah ŷ = -0,102 + 0,117x1 + 

74,474x2. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, 

peneliti memiliki saran untuk beberapa pihak, 

diantaranya: 

Bagi sekolah agar dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa, perlu adanya pengoptimalan pada komunikasi 

dengan orang tua yang baik sehingga mendorong anak 

didik untuk mencapai hasil belajar yang baik. 

Bagi guru agar dapat meningkatkan hasil belajar 

siswnya, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam perlu adanya perhatian dalam minat belajar 

siswa terutama dalam pengulangan materi di rumah. 

Dengan demikian, hasil belajar siswa akan meningkat 

sehingga akan terjadinya hasil belajar sesuai dengan yang 

diinginkan. 

Bagi siswa diharapkan dapat memberikan pengaruh 

yang baik dengan adanya perhatian orang tua yang tinggi 

khususnya pada mata pelajaranPendidikan Agama Islam 

dan dapat meningkatkan minat belajar yang baik pula 
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juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa menjadi 

lebih meningkat. 
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