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ABSTRAK 
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Pelajaran Akidah Akhlak Di MTs 

Muhammadiyah 1 Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama 
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Keluarga merupakan lingkungan pertama dan 

utama yang memiliki pengaruh kuat terhadap keberhasilan 

belajar anak. Selain itu, keluarga berperan penting dalam 

memberikan dorongan motivasi terhadap belajar anak. 

Motivasi yang tinggi dapat menghasilkan hasil belajar 

yang baik. Namun permasalahannya saat ini banyak orang 

tua yang kurang mampu memperhatikan pendidikan 

anaknya seperti tidak memperhatikan kebutuhan anaknya 

dalam belajar, tidak mengatur belajar anaknya, tidak 

menyediakan atau melengkapi alat belajar anaknya. 

Sebagaimana ditemukan di lapangan bahwa motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak rendah. 

Rendahnya motivasi belajar siswa ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya adalah perbedaan jenis 

pekerjaan orang tua dan tingkat pendidikan orang tua. 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan: 

(1) Adakah pengaruh jenis pekerjaan orang tua terhadap 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak 
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di MTs Muhammadiyah I Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019 (2) Adakah pengaruh tingkat pendidikan orang 

tua terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

Akidah Akhlak di MTs Muhammadiyah I Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019 (3) Adakah pengaruh yang signifikan 

antara jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan orang tua 

terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

Akidah Akhlak di MTs Muhammadiyah I Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan jenis penelitian Ex-Post Fakto. Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa MTs Muhammadiyah 1 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019 yang berjumlah 50 

siswa. Pengambilan sampel menggunakan teknik 

Purposional Random sampel. penelitian ini menggunakan 

angket dan dokumentasi sebagai instrumen pengumpulan 

data. Analisis data menggunakan analisis deskriptif 

persentase dan anova dua jalan sel tidak sama dengan 

bantuan SPSS 16.  

Berdasarkan perhitungan statistika menunjukkan 

bahwa: (1) Terdapat pengaruh Jenis Pekerjaan Orang Tua 

terhadap Motivasi Belajar Siswa MTs Muhammadiyah 1 

Ponorogo ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,007. 

Berdasarkan hasil uji pasca anova dua jalan diketahui 

bahwa motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Akidah 

Akhlak dengan jenis pekerjaan orang tua PNS non guru 

lebih baik dari pada guru, jenis pekerjaan orang tua PNS 

non guru lebih baik dari pada wiraswasta, jenis pekerjaan 

orang tua PNS non guru lebih baik dari pada petani, jenis 

pekerjaan orang tua guru lebih baik dari pada wiraswasta, 

jenis pekerjaan orang tua guru lebih baik dari pada petani, 

jenis pekerjaan orang tua wiraswasta lebih baik dari pada 

petani. (2) Terdapat pengaruh Tingkat Pendidikan Orang 

Tua terhadap Motivasi Belajar Siswa MTs 
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Muhammadiyah 1 Ponorogo ditunjukkan dengan nilai 

signifikansi 0,006. Berdasarkan hasil uji pasca anova dua 

jalan diketahui bahwa motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Akidah Akhlak dengan tingkat pendidikan orang 

tua S1 lebih baik dari pada SMA, tingkat pendidikan orang 

tua S1 lebih baik dari pada SMP, tingkat pendidikan orang 

tua S1 lebih baik dari pada SD, tingkat pendidikan orang 

tua SMA lebih baik dari pada SMP, tingkat pendidikan 

orang tua SMA lebih baik dari pada SD, tingkat 

pendidikan orang tua SMP lebih baik dari pada SD. (3) 

Terdapat pengaruh Jenis Pekerjaan dan Tingkat 

Pendidikan Orang Tua secara bersama-sama terhadap 

Motivasi Belajar Siswa MTs Muhammadiyah 1 Ponorogo 

ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,026.    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar untuk 

mengembangkan kepribadian dan kemampuan yang 

berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam 

lingkungan keluarga (orang tua), sekolah, dan masyarakat. 

Menurut UUSPN No. 20 Tahun 2003 pasal 3 yang 

menjelaskan bahwa:  

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, beriman, 

cakap, kreatif, mandiri dan warga Negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”.
1
 

 

Dari kutipan di atas maka jelas bahwa pendidikan 

bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

                                                           
1
 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab II Dasar, Fungsi, Dan Tujuan Pasal 3. 

1 



2 
 

 

Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan 

rohani, kepribadian yang mantap dan bertanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, pendidikan diselenggarakan melalui jalur 

pendidikan sekolah (pendidikan formal) dan jalur 

pendidikan luar sekolah (pendidikan non formal). 

Jalur pendidikan sekolah (pendidikan formal) 

terdapat jenjang pendidikan sekolah, jenjang pendidikan 

sekolah pada dasarnya terdiri dari pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
2
 

Keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab 

antara keluarga (orang tua), anggota masyarakat dan 

pemerintah.
3
 Keluarga merupakan bagian dari masyarakat 

yang terkecil. Di dalamnya terdapat hubungan sosial antara 

ayah, ibu dan anak.
4
  

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan 

utama yang memiliki pengaruh kuat terhadap 

perkembangan anak, karena sebagian besar kehidupan 

anak berada di tengah-tengah keluarganya. Keluarga juga 

berperan penting dalam memberikan dorongan motivasi 

terhadap belajar anak. Kadang-kadang anak juga 

mengalami lemah semangat dalam belajar. Salah satu 

                                                           
2
 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional BAB VI Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan Bagian Kesatu 

Umum Pasal 14. 
3
 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2009), 90. 
4
 Ibid., 87. 
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faktor yang turut menentukan keberhasilan belajar anak 

adalah orang tua dalam memberikan motivasi agar anak 

rajin dalam belajar.
5
 Orang tua haruslah mampu 

mengontrol segala kegiatan yang dilakukan anaknya baik 

dalam hal pelajaran di rumah maupun di luar rumah. 

Berkaitan dengan proses belajar anak, motivasi 

belajar sangatlah diperlukan. Diyakini bahwa hasil belajar 

akan meningkat kalau anak mempunyai motivasi belajar 

yang kuat. Anak pada dasarnya termotivasi untuk 

melakukan suatu aktivitas untuk dirinya sendiri karena 

ingin mendapat kesenangan dari pelajaran, atau merasa 

kebutuhannya terpenuhi. Ada juga anak yang termotivasi 

melaksanakan belajar dalam rangka memperoleh 

penghargaan atau menghindari hukuman dari luar dirinya 

sendiri. Seperti, nilai, tanda penghargaan, atau pujian dari 

guru.
6
 

Selain motivasi dari dalam diri untuk belajar, peran 

keluarga juga sangat mempengaruhi perkembangan anak. 

Lingkungan dari keluargalah yang menjadi media pertama 

dan utama yang berpengaruh terhadap perilaku dalam 

perkembangan anak terutama pada pendidikannya. 

Orang tua mempunyai peranan yang sangat penting 

terhadap pembentukan kepribadian anak serta memberikan 

pengaruh yang sangat besar dalam keberhasilan 

                                                           
5
 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar Pembelajaran 

(Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 128. 
6
 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar ( Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), 124-130. 
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pendidikannya. Salah satu peranan orang tua terhadap 

keberhasilan pendidikan anaknya adalah dengan 

memberikan perhatian terutama perhatian pada kegiatan 

belajar. Perhatian orang tua memiliki pengaruh psikologis 

yang besar dalam meningkatkan motivasi belajar anak. 

Namun yang menjadi permasalahan saat ini yaitu 

banyak orang tua yang kurang mampu atau tidak 

memperhatikan pendidikan anaknya, misalnya orang tua 

acuh tak acuh terhadap belajar anaknya, tidak 

memperhatikan sama sekali akan kepentingan dan 

kebutuhan anaknya dalam belajar, tidak mengatur waktu 

belajar anaknya, tidak menyediakan atau melengkapi alat 

belajar anaknya, tidak memperhatikan apakah anak belajar 

atau tidak, tidak mau tahu bagaimana kemajuan belajar 

dan kesulitan-kesulitan yang dialami anaknya dalam 

belajar akan mengakibatkan anak kurang termotivasi 

dalam belajar sehingga kurang berhasil dalam belajar. 

Mungkin saja si anak sebetulnya pandai, namun karena 

cara belajarnya tidak teratur dan kurangnya perhatian dan 

motivasi dari orang tua mengakibatkan anak jadi malas 

belajar.
7
 

Faktor lain yang harus diperhatikan yaitu dari segi 

keadaan ekonomi orang tua.
8
 Karena dalam menciptakan 

siswa yang berhasil dalam belajar tidak lepas dari biaya 

atau dana. Pendapatan keluarga tergantung dari jenis 

                                                           
7
 Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 61. 
8
 Ibid., 63. 
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pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua. Pekerjaan orang 

tua yang tinggi tentu berpengaruh terhadap keberhasilan 

belajar anak, karena semakin tinggi pekerjaan orang tua 

maka tinggi pula pendapatan yang diperoleh sehingga akan 

tercukupinya fasilitas belajar anak. Demikian sebaliknya, 

jika pekerjaan orang tua rendah maka pendapatan orang 

tua kurang sehingga penyediaan fasilitas belajar anak akan 

berkurang atau minim dengan demikian siswa akan malas 

belajar karena kurangnya fasilitas belajar yang diberikan. 

Jenis pekerjaan orang tua selalu berkaitan dengan 

pendapatan yang dihasilkan oleh orang tua dan itu 

memiliki hubungan erat dengan belajar anak. Anak yang 

sedang belajar selain harus dipenuhi kebutuhan pokoknya, 

juga membutuhkan fasilitas belajar.
9
 Adanya fasilitas 

belajar tersebut, memungkinkan anak akan belajar dengan 

baik. Namun semua fasilitas belajar anak tersebut akan 

memadai jika ekonomi keluarga memadai. Untuk belajar 

anak memerlukan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, 

misalnya membayar uang SPP, alat tulis menulis, pakaian 

sekolah, buku-buku literatur, dan lain sebagainya. Bagi 

keluarga yang tergolong memiliki pekerjaan yang rendah 

tentunya sulit baginya untuk menyediakan sarana belajar 

dengan baik. Mungkin untuk menyediakan fasilitas 

sekolah anaknya kurang mampu, untuk membeli 

perlengkapan sekolah sulit sebab tidak mempunyai uang. 

Hal ini tentu mempengaruhi motivasi belajar anaknya. 

                                                           
9
Ibid., 63. 
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Selain faktor jenis pekerjaan orang tua yang 

berpengaruh pada motivasi belajar anak, ada pengaruh 

lainnya yaitu dari segi tingkat pendidikan orang tua.
10

 

Orang tua (ayah dan ibu) yang memiliki pendidikan yang 

tinggi tentunya memiliki pengetahuan luas dalam 

mendidik anaknya, demikian pula dalam hal pemberian 

motivasi belajar kepada anak, orang tua yang mempunyai 

pendidikan tinggi berbeda dengan orang tua yang kurang 

berpendidikan. Orang tua yang memiliki tingkat 

pendidikan tinggi biasanya memiliki cita-cita yang tinggi 

pula terhadap pendidikan anaknya. Mereka menginginkan 

pendidikan anak-anaknya lebih tinggi atau setidaknya 

sama dengan pendidikan orang tua mereka. Cita-cita dan 

dorongan ini akan mempengaruhi sikap dan perhatian 

orang tua terhadap keberhasilan anak-anaknya di sekolah. 

Melalui proses pendidikan yang pernah dijalaninya orang 

tua yang berpendidikan tinggi akan memiliki pengetahuan, 

ketrampilan dan kemampuan emosi yang dapat membantu 

memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi 

anaknya, baik itu yang berkaitan dengan pergaulan anak 

ataupun pelajaran di sekolah. 

Berbeda sekali dengan orang tua yang memiliki 

latar belakang pendidikan yang rendah dan dengan 

kapasitas pengetahuan yang dimilikinya sehingga 

kemampuan dalam mengasuh dan juga mendidik anak, 

bisa menjadi kurang baik, walaupun tidak semua orang tua 

yang berpendidikan rendah dapat dikatakan demikian, 

                                                           
10

 Ibid., 64. 
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sebab ada juga kemungkinan orang tua yang 

berpendidikan rendah dapat bersifat positif terhadap 

pendidikan anaknya, namun hal tersebut belumlah cukup 

ditunjang dengan kemampuan pendidikan yang memadai 

dan sesuai dengan kebutuhan anak sehingga kurang 

menunjang dalam keberhasilan pendidikan anak terutama 

dalam memotivasi belajar anak. 

Hasil observasi peneliti di MTs Muhammadiyah 1 

Ponorogo, peneliti menemukan ada beberapa siswa yang 

kurang memiliki motivasi dalam belajar, khususnya pada 

mata pelajaran Akidah Akhlak.
11

 Hal ini dapat dibuktikan 

dengan adanya siswa-siswi yang sulit berkosentrasi saat 

jam pelajaran, ramai saat jam pelajaran berlangsung, malas 

mengerjakan tugas, masa bodoh dengan belajarnya, dan 

pada saat dikelas ada beberapa siswa tidak mempunyai alat 

tulis yang lengkap bahkan mereka hanya membawa buku 

seadanya.  

Berdasarkan hasil yang didapat dari sekolahan, 

tingkat pendidikan orang tua siswa MTs Muhammadiyah 1 

Ponorogo rata-rata adalah SMP. Dan pekerjaan orang tua 

siswa rata-rata adalah bekerja sebagai petani dan 

wiraswasta.
12

 

 Kontribusi judul penelitian ini terhadap PAI adalah 

dapat menunjang keberhasilan pendidikan anak, 

                                                           
11

 Hasil Observasi Di MTs Muhammadiyah 1 Ponorogo Pada 

Tanggal 10 Oktober 2018. 
12

 Dokumentasi dari MTs Muhammadiyah 1 Ponorogo Pada Tanggal 

15 November 2018. 
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mendukung potensi anak lebih maju, membantu 

terpenuhinya sarana prasarana yang dibutuhkan anak.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin 

mengetahui ada tidaknya pengaruh latar belakang jenis 

pekerjaan dan tingkat pendidikan orang tua terhadap 

motivasi belajar siswa, dengan mengambil judul 

“PENGARUH JENIS PEKERJAAN DAN TINGKAT 

PENDIDIKAN ORANG TUA TERHADAP 

MOTIVASI BELAJAR SISWA PADA MATA 

PELAJARAN AKIDAH AKHLAK DI MTS 

MUHAMMADIYAH I PONOROGO TAHUN 

AJARAN 2018/2019” 

 

B. Batasan Masalah  

Berdasarkan dari identifikasi masalah seperti 

diuraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini 

permasalahan akan dibatasi “Pengaruh Jenis Pekerjaan 

Dan Tingkat Pendidikan Orang Tua Terhadap Motivasi 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Di Mts 

Muhammadiyah I Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019”. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

diuraikan di atas maka masalah peneliti ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. Adakah pengaruh jenis pekerjaan orang tua terhadap 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Akidah 
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Akhlak di MTs Muhammadiyah I Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019? 

2. Adakah pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Akidah 

Akhlak di MTs Muhammadiyah I Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019? 

3. Adakah pengaruh yang signifikan antara jenis pekerjaan 

dan tingkat pendidikan orang tua terhadap motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak di 

MTs Muhammadiyah I Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak di capai dalam penulisan ini 

adalah : 

a. Untuk mengetahui pengaruh jenis pekerjaan orang tua 

terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

Akidah Akhlak di MTs Muhammadiyah I Ponorogo 

Tahun Ajaran 2018/2019. 

b. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan orang 

tua terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

Akidah Akhlak di MTs Muhammadiyah I Ponorogo 

Tahun Ajaran 2018/2019. 

c. Untuk mengetahui pengaruh antara jenis pekerjaan dan 

tingkat pendidikan orang tua terhadap motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTs 

Muhammadiyah I Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu 

secara teoritis dan praktis. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat secara Teoritis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi ide-ide pemikiran bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, baik 

pendidikan formal maupun non formal, untuk 

mendalami sebagai pendidik dan pengajar dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

kajian atau refrensi untuk penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan pengaruh jenis profesi dan 

tingkat pendidikan orang tua terhadap motivasi 

belajar siswa. 

3) Bagi orang tua peserta didik, sebagai bahan 

pemikiran untuk meningkatkan diri dalam bidang 

pendidikan, pengetahuan dan pengalaman agar dapat 

membimbing anaknya untuk memperoleh motivasi 

belajar yang baik. 

b. Manfaat secara Praktis 

1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan dan pengalaman. 

2) Bagi pendidik dan pengajar, sebagai tolak ukur 

dalam pembelajaran kepada siswa. 
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3) Bagi siswa, akan memberikan motivasi peserta didik 

untuk belajar dengan orang tua. 

4) Bagi sekolah, sebagai bahan masukan mengenai 

pentingnya jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan 

orang tua bagi peserta didik sehingga dapat 

membantu dalam membuat kebijaksanaan yang 

berkaitan dengan tugas-tugas pengajar dan 

pembelajaran. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan laporan hasil penelitian 

kuantitatif ini nantinya akan dibagi menjadi tiga bagian 

utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. 

Untuk memudahkan dalam penulisan, maka pembahasan 

dalam laporan penelitian nanti penulis kelompokkan 

menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab 

yang berkaitan. Sistematika pembahasan ini adalah: 

Bab I : Pendahuluan, merupakan gambaran umum 

untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan 

laporan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Bab 

pertama ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam 

pemaparan data. 

Bab II : Berisi kajian pustaka, yang berisi tentang 

telaah hasil penelitian terdahulu, deskriptif landasan teori 

(jenis pekerjaan orang tua, tingkat pendidikan orang tua 
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dan motivasi belajar), kerangka berpikir, dan pengajuan 

hipotesis. 

Bab III : Bab ini berisi tentang rancangan penelitian 

kuantitatif, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan 

data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Bab IV : Bab ini berisi hasil penelitian tentang 

gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis 

data (pengujian hipotesis), dan pembahasan atau 

interpretasi atas angka statistik. 

Bab V : Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari 

seluruh uraian dari bab terdahulu dan saran yang bisa 

menunjang peningkatan dari permasalahan yang dilakukan 

peneliti. 

 

 



13 
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI DAN ATAU TELAAH HASIL 

PENELITIAN TERDAHULU KERANGKA BERFIKIR, 

DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian Anik Andrayani dengan judul “Pengaruh 

Tingkat Pendidikan Orang Tua Dan Motivasi Belajar 

Terhadap Prestasi Belajar Biologi Siswa Kelas XI SMA 

Muhammadiyah 5 Todanan Kabupaten Blora Tahun 

Pelajaran 2016/2017”.
1
 Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif dengan teknik analisis asosiatif.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah tingkat 

pendidikan orang tua dan motivasi belajar berpengaruh 

terhadap prestasi belajar siswa baik secara parsial 

maupun simultan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Anik 

Andrayani yaitu metode sampling, variabel, obyek 

penelitian. Metode sampling pada penelitian ini adalah 

proporsional random sampling. Variabel independennya 

ada dua yaitu jenis pekerjaan orang tua dan tingkat 

pendidikan orang tua. Obyek dari penelitian ini siswa 

MTs Muhammadiyah 1 Ponorogo. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian Anik Andrayani adalah 
                                                           

1
 Anik Andrayani, “Pengaruh Tingkat Pendidikan Orang Tua Dan 

Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Biologi Siswa Kelas XI SMA 

Muhammadiyah 5 Todanan Kabupaten Blora Tahun Pelajaran 

2016/2017”, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017). 
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sama-sama membahas variabel tingkat pendidikan 

orang tua dan motivasi belajar. 

2. Penelitian Dwi Intan Sucia Asmara dengan judul 

“Pengaruh Tingkat Pendidikan Orang Tua dan Disiplin 

Belajar Siswa terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X 

Tata Niaga SMK Negeri 1 Ponorogo Tahun Ajaran 

2017/2018”.
2
 Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif. Hasil penelitaian ini terdapat pengaruh yang 

signifikan pada tingkat pendidikan orang tua dan 

disiplin belajar secara bersama-sama terhadap prestasi 

belajar siswa kelas X Tata Niaga SMK Negeri 1 

Ponorogo tahun ajaran 2017/2018 yang ditunjukkan 

dengan koefisien determinasi sebesar 0,739. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat pendidikan orang tua dan 

disiplin belajar siswa berpengaruh sebesar 73,9% 

terhadap prestasi belajar siswa. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Dwi 

Intan Sucia Asmara yaitu metode sampling, variabel, 

obyek penelitian dan teknis analisis data. Metode 

sampling pada penelitian ini adalah proporsional 

random sampling. Variabel independennya ada dua 

yaitu jenis pekerjaan orang tua dan tingkat pendidikan 

orang tua. Obyek dari penelitian ini siswa MTs 

Muhammadiyah 1 Ponorogo. Teknis analisis datanya 

                                                           
2
 Dwi Intan Sucia Asmara, “Pengaruh Tingkat Pendidikan Orang 

Tua dan Disiplin Belajar Siswa terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X 

Tata Niaga SMK Negeri 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018”,  

(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018). 
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menggunakan anova dua jalan. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian Dwi Intan Sucia Asmara adalah 

sama-sama membahas variabel tingkat pendidikan 

orang tua. 

3. Penelitian Dwi Aprilia Matus dengan judul “Pengaruh 

Tingkat Pendapatan Dan Tingkat Pendidikan Orang Tua 

Serta Disiplin Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa 

SMA Negeri Di Bangkalan”.
3
 Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tingkat 

pendapatan orang tua terhadap prestasi belajar dengan 

nilai signifikansi 0,036 < 5%, tidak ada pengaruh 

tingkat pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar 

dengan nilai signifikansinya 0,561 > 5% dan terdapat 

pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi belajar 

dengan nilai signifikansinya 0,21 < 5%. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Dwi 

Aprilia Matus yaitu metode sampling, variabel, obyek 

penelitian dan teknis analisis data. Metode sampling 

pada penelitian ini adalah proporsional random 

sampling. Variabel independennya ada dua yaitu jenis 

pekerjaan orang tua dan tingkat pendidikan orang tua. 

Obyek dari penelitian ini siswa MTs Muhammadiyah 1 

Ponorogo. Teknis analisis datanya menggunakan anova 

                                                           
3
 Dwi Aprilia Matus, “Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan Tingkat 

Pendidikan Orang Tua Serta Disiplin Belajar Terhadap Prestasi Belajar 

Siswa SMA Negeri Di Bangkalan”, Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan 

Kewirusahaan, 2016. 
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dua jalan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

Dwi Aprilia Matus adalah sama-sama membahas 

variabel tingkat pendidikan orang tua. 

 

B. Landasan Teori 

1. Jenis Pekerjaan Orang Tua 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

pekerjaan diartikan sebagai apa yang dijadikan pokok 

kehidupan suatu yang dilakukan untuk mendapatkan 

nafkah. Menurut Gilarso, pekerjaan adalah segala usaha 

manusia, baik usaha yang bersifat jasmani maupun 

rohani yang dicurahkan dalam proses peningkatan 

kegunaan ekonomi. Jenis pekerjaan berdasarkan hasil 

penelitian dari Spillane dan Fr. Ninik Yudianti adalah 

sebagai berikut: (1) Pengusaha, (2) Pensiunan, (3) 

Pedagang, (4) Polisi/militer, (5) Guru/dosen/profesor, 

(6) Pegawai sektor swasta, (7) Pegawai negeri (bukan 

guru), (8) Petani/nelayan, (9) Tidak bekerja, (10) Lain-

lain.
4
 

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan 

pengertian pekerjaan orang tua adalah suatu kegiatan 

yang dilakukan orang tua (ayah atau ibu) untuk 

mendapatkan penghasilan, misalnya guru, petani, 

wiraswasta dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, 

                                                           
4
 Ayu Nuryana Supra Dewi, “Pengaruh Pendidikan Orang Tua, Jenis 

Pekerjaan Orang Tua, Dan Motivasi Belajar Terhadap Cita-Cita Siswa 

SMA di Kota Yogyakarta”, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 

2016), 23. 
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penulis meringkas jenis pekerjaan orang tua menjadi 

lebih sederhana yang berlaku di masyarakat. Hal ini 

bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam 

pelaksanaan pengambilan data. Jenis pekerjaan tersebut 

adalah sebagai berikut: (a) Pegawai negeri non guru, (b) 

Guru, (c) Wiraswasta, (d) Petani.  

2. Tingkat Pendidikan Orang Tua 

a. Tingkat Pendidikan Orang Tua 

Jenjang pendidikan adalah tahapan 

pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat 

perkembangan peserta didik, tujuan yang akan 

dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
5
 

Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan 

sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan 

menengah dan pendidikan tinggi.
6
 

1) Pendidikan Dasar
7
  

Pendidikan dasar merupakan jenjang 

pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan 

menengah. Tujuan pendidkan dasar adalah untuk 

memberikan bekal kemampuan dasar kepada 

peserta didik untuk mengembangkan kehidupan 

sebagai pribadi anggota masyarakat  warga negara 

                                                           
5
 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab I Ketentuan Umum Pasal I. 
6
 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional BAB VI Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan Bagian Kesatu 

Umum Pasal 14. 
7
 Ibid., Pasal 17. 
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dan anggota umat manusia serta untuk 

mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti 

pendidikan menengah.  

Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar 

(SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk 

lain yang sederajat dan sekolah menengah 

pertama (SMP), madrasah tsanawiyah (MTs), atau 

bentuk lain yang sederajat.  

2) Pendidikan Menengah
8
  

Pendidikan menengah merupakan lanjutan 

pendidikan dasar. Jenjang pendidikan menengah 

terdiri atas pendidikan menengah umum yang 

meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), 

Madrasah Aliyah (MA) atau bentuk lain yang 

sederajat dan pendidikan menengah kejuruan 

yang meliputi Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), 

atau bentuk lain yang sederajat.  

3) Pendidikan Tinggi
9
  

Pendidikan tinggi merupakan jenjang 

pendidikan setelah pendidikan menengah yang 

mencakup program pendidikan diploma, sarjana, 

magister, spesialis, dan doktor yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi dengan 

sistem terbuka.  

                                                           
8
 Ibid., Pasal 18. 

9
 Ibid., Pasal 19. 
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Tujuan dari pendidikan tinggi adalah untuk 

menyiapkan peserta didik menjadi anggota 

masyarakat yang memiliki kemampuan akademik 

atau professional yang dapat menerapkan, 

mengembangkan, atau menciptakan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan kesenian. Satuan 

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan 

tinggi disebut perguruan tinggi yang dapat 

berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, 

institusi atau universitas.
10

 

Dengan demikian bentuk tingkat pendidikan 

orang tua dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu 

tingkat pendidikan dasar (SD, MI, atau yang 

sederajat serta SMP, MTs, atau yang sederajat), 

tingkat pendidikan menengah (SMA, MA, SMK, 

MAK atau yang sederajat), pendidikan tinggi 

(Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis, dan 

Doktor). 

b. Fungsi Tingkat Pendidikan Orang Tua 

Fungsi tingkat pendidikan orang tua sebagai 

berikut: 

1. Merupakan pengalaman pertama bagi masa 

kanak-kanak, pengalaman ini merupakan faktor 

yang sangat penting bagi perkembangan 

berikutnya. Kehidupan keluarga sangat penting, 

sebab pengalaman masa kanak-kanak akan 

                                                           
10

 Ibid., Pasal 20. 
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memberikan warna pada perkembangan 

berikutnya.  

2. Pendidikan di lingkungan keluarga dapat 

menjamin kehidupan emosional anak untuk 

tumbuh dan berkembang. Kehidupan emosional 

sangat penting dalam pembentukan pribadi anak. 

Hubungan emosional yang kurang dan berlebihan 

akan banyak merugikan perkembangan anak. 

3. Di dalam keluarga akan terbentuk pendidikan 

moral. Keteladanan orang tua didalam bertutur 

sapa dan berprilaku sehari-hari akan menjadi 

wahana pendidikan moral bagi anak didalam 

keluarga tersebut, guna membentuk manusia 

susila.  

4. Di dalam keluarga akan tumbuh sikap tolong 

menolong, tenggang rasa, sehingga tumbuhlah 

kehidupan keluarga yang damai dan sejahtera. 

Setiap anggota keluarga memiliki sikap social 

yang mulia, dengan cara yang demikian akan 

menjadi wahana pembentukan manusia sebagai 

makhluk sosial.  

5. Keluarga merupakan lembaga yang memang 

berperan dalam meletakkan dasar-dasar 

pendidikan agama. Keluarga yang terbiasa 

membawa anaknya kemasjid merupakan langkah 

yang bijaksana dari keluarga dalam upaya 

pembentukan anak sebagai manusia yang religius. 
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6. Di dalam konteks membangun anak sebagai 

makhluk individu diarahkan agar anak dapat 

mengembangkan dan menolong dirinya sendiri.
11

 

Pengaruh tingkat pendidikan orang tua 

merupakan faktor yang utama dalam masalah ini 

yaitu masalah pendidikan orang tua selain membawa 

dampak positif pada dirinya, keluarganya, juga 

terhadap alam sekitarnya. Tingkat pendidikan orang 

tua yang berbeda-beda dari tingkat SD, SMP, SMA 

dan Perguruan tinggi, sangat mempengaruhi hasil 

belajar siswa. Orang tua yang memiliki tingkat 

pendidikan tinggi biasanya memiliki cita-cita yang 

tinggi pula terhadap pendidikan anaknya. Mereka 

menginginkan pendidikan anak-anaknya lebih tinggi 

atau setidaknya sama dengan pendidikan orang tua 

mereka. cita-cita dan dorongan ini akan 

mempengaruhi sikap dan perhatiannya terhadap 

keberhasilan anak-anaknya di sekolah. 

Dari beberapa faktor tersebut, salah satu 

kunci dalam pendidikan ialah peranan orang tua 

dalam lingkungan keluarga siswa sebagai pendorong 

yang memberi semangat, penasehat serta menjadi 

contoh anaknya selain sebagai orang yang mencintai, 

yang memberi kasih sayang dan tempat bertanya 

anaknya. Sementara itu, Ngalim Purwanto 

berpendapat bahwa pendidikan adalah pimpinan 

                                                           
11

 Fuad Ihsan, Dasar-Dasar Kependidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 

2003 ), 23. 
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yang diberikan sengaja oleh orang dewasa kepada 

anak-anak dalam pertumbuhannya (jasmani dan 

rohani) agar berguna bagi diri sendiri dan bagi 

masyarakat. Menurut Ihsan, pendidikan diartikan 

suatu proses pertumbuhan yang menyesuaikan 

dengan lingkungan.
12

 

Orang tua merupakan pendidikan pertama 

bagi anak-anaknya, karena dari merekalah anak 

mula-mula menerima pendidikan. jadi pendidikan 

pertama terjadi dalam kehidupan keluarga. 

Dalam keluarga, orang tua mempunyai 

peranan yang sangat vital terhadap kemajuan 

keluarganya yang meliputi pendidikan anak-

anaknya. Orang tua dapat dikatakan sebagai pendidik 

sejati, pendidik karena kodratnya.
13

 

Setiap orang tua memiliki keinginan agar 

anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang berprestasi 

dalam pendidikan. Orang tua yang memiliki tingkat 

pendidikan yang tinggi dan pengalaman yang banyak 

tentunya akan mempengaruhi gaya 

kepemimpinannya di dalam keluarga. Sebab semakin 

tinggi tingkat pendidikan orang tua maka akan 

                                                           
12

  Dwi Aprilia Matus “Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Tingkat 

Pendidikan Orang Tua serta Disiplin Belajar Terhadap Prestasi Siswa 

SMA Negeri di Bangkalan”. Jurnal Ekonomi Pendidikan dan 

Kewirausahaan, 2016, 139.  
13

 M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 80. 
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bertambah luas pandangan dan wawasannya, 

termasuk dalam mengatur keluarga. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa 

fungsi tingkat pendidikan orang tua dalam keluarga 

adalah akan dapat memajukan kepemimpinannya 

dalam keluarga, terutama dalam mendidik anak-

anaknya. 

3. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi belajar terdiri dari dua kata yang 

mempunyai pengertian sendiri-sendiri yaitu motivasi 

dan belajar. Motivasi berasal dari kata motif. Motif 

menurut M. Ngalim Purwanto adalah “segala sesuatu 

yang mendorong seseorang untuk bertindak 

melakukan sesuatu”. Motivasi menurut Moh. Uzer 

Usman adalah suatu untuk menggiatkan motif-motif 

menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk 

memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan 

tertentu.
14

 

Mc. Donald mengatakan bahwa, motivation is 

a energy change within the person characterized by 

affective arousal and anticipatory goal reactions. 

Motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam 

pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya 

afektif (perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan. 

                                                           
14

 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar Pembelajaran 

(Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 140. 
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Perubahan energi dari dalam diri seseorang itu 

berbentuk suatu aktivitas nyata berupa kegiatan fisik. 

Karena seseorang mempunyai tujuan tertentu dari 

aktivitasnya, maka seseorang mempunyai motivasi 

yang kuat untuk mencapainya dengan segala upaya 

yang dapat dilakukan untuk mencapainya.
15

   

Banyak para ahli yang sudah mengemukakan 

pengertian motivasi dengan berbagai sudut pandang 

mereka masing-masing tetapi intinya sama, yakni 

sebagai suatu dorongan yang mengubah energi 

seseorang ke dalam bentuk aktifitas nyata untuk 

mencapai tujuan tertentu. Sedangkan belajar 

merupakan suatu bentuk perubahan tingkah laku 

yang terjadi pada seseorang. Pengertian belajar 

menurut beberapa para ahli yaitu:
16

 

Abin Syamsudin Makmun, menyatakan 

bahwa belajar adalah suatu proses perubahan 

perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktik 

atau pengalaman tertentu. Slameto, berpendapat 

bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungan. Muhibin Syah, mengemukakan bahwa 

                                                           
15

 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar ( Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), 114. 
16

 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar 

Pembelajaran,142. 
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belajar dapat dipahami sebagai tahapan perubahan 

seluruh tingkah laku individu yang relative menetap 

sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan 

lingkungan yang melibatkan proses kognitif tertentu. 

Menurut Iskandar, motivasi belajar adalah 

dorongan yang berasal dari dalam dan luar diri siswa 

yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan 

pada tingkah laku pada umumnya dengan beberapa 

indikator atau unsur yang mendukung. Indikator 

tersebut adalah adanya hasrat dan keinginan untuk 

berhasil dalam belajar, adanya keinginan, semangat 

dan kebutuhan dalam belajar, memiliki harapan dan 

cita-cita masa depan, adanya pemberian penghargaan 

dalam proses belajar, adanya lingkungan yang 

kondusif untuk belajar dengan baik.
17

 

Dari pengertian diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah 

keseluruhan daya penggerak yang ada dalam diri 

individu (siswa) yang menimbulkan kegiatan belajar 

dan memberikan arahan kegiatan belajar siswa untuk 

mencapai tujuan yang dikehendaki oleh siswa yang 

bersangkutan sebagai subyek belajar.  

b. Macam-macam Motivasi Belajar 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah, motivasi 

hanya akan dibahas dari dua sudut pandang, yakni 

motivasi yang berasal dari dalam diri pribadi 

                                                           
17

 Iskandar, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Refrensi, 2012), 184.   
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seseorang yang disebut “motivasi intrinsik” dan 

motivasi yang berasal dari luar diri seseorang yang 

disebut “motivasi ekstrinsik”. 
18

 

1) Motivasi Instrinsik  

Motivasi yang tidak perlu rangsangan dari 

luar, karena dalam setiap diri individu sudah ada 

dorongan untuk melakukan sesuatu. Seseorang 

yang sudah memiliki motivasi intrinsik dalam 

dirinya, maka secara sadar akan melakukan suatu 

kegiatan yang tidak memerlukan motivasi dari 

luar dirinya. 

Motivasi intrinsik sangat diperlukan dalam 

aktivitas belajar, terutama belajar sendiri 

seseorang yang memiliki motivasi intrinsik selalu 

ingin maju dalam belajar. Keinginan itu 

dilatarbelakangi oleh pemikiran yang positif, 

bahwa semua mata pelajaran yang dipelajari 

sekarang akan dibutuhkan dan sangat berguna 

dimasa mendatang. Motivasi itu muncul karena 

peserta didik membutuhkan sesuatu dari apa yang 

dipelajarinya. Motivasi berhubungan dengan 

kebutuhan seseorang yang memunculkan 

kesadaran untuk melakukan aktivitas belajar. Jadi, 

motivasi intrinsik muncul berdasarkan kesadaran 

dengan tujuan esensial, bukan sekedar atribut dan 

seremonial. 

                                                           
18

 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, 114-117. 
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2) Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi yang aktif dan berfungsi karena 

adanya rangsangan dari luar. Motivasi belajar 

dikatakan ekstrinsik bila anak didik menempatkan 

tujuan belajarnya diluar faktor-faktor situasi 

belajar (resides in some factors outside the 

learning situation). Anak didik belajar karena 

ingin mencapai tujuan diluar hal yang 

dipelajarinya. Misalnya untuk memperoleh angka 

tertinggi, diploma, gelar, kehormatan dan 

sebagainya.  

c. Fungsi Motivasi Belajar 

Fungsi motivasi belajar adalah sebagai berikut:
19

 

1) Motivasi sebagai pendorong perbuatan 

Pada mulanya anak didik tidak ada hasrat 

untuk belajar, tetapi karena ada sesuatu yang dicari 

maka muncullah minatnya untuk belajar. Sesuatu 

yang akan dicari itu akan menumbuhkan rasa ingin 

tahunya yang mendorong anak didik untuk belajar. 

Sikap itulah yang mendasari dan mendorong ke arah 

sejumlah perbuatan dalam belajar. 

2) Motivasi sebagai penggerak perbuatan 

Dorongan psikologis yang melahirkan sikap 

terhadap anak didik, merupakan suatu kekuatan yang 

kemudian menjadi bentuk gerakan psikofisik. 

                                                           
19

 Ibid., 123. 
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3) Motivasi sebagai pengarah perbuatan 

Anak didik yang mempunyai motivasi dapat 

menyeleksi mana perbuatan yang harus dilakukan 

dan mana perbuatan yang diabaikan. Seorang anak 

didik yang ingin mendapatkan sesuatu dari mata 

pelajaran tertentu, tidak mungkin dipaksakan untuk 

mempelajari mata pelajaran lain. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi 

motivasi adalah sebagai pendorong seseorang 

melakukan sebuah kegiatan, penggerak dan 

pengarah/penyeleksi suatu kegiatan. Menurut Noehi 

Nasution, motivasi untuk belajar adalah kondisi yang 

mendorong seseorang untuk belajar. Penemuan-

penemuan penelitian menunjukkan bahwa hasil 

belajar pada umumnya meningkat jika motivasi 

untuk belajar bertambah. Hal ini seperti yang 

dikemukakan Ngalim Purwanto, bahwa banyak 

bakat anak yang tidak berkembang karena tidak 

diperolehnya motivasi yang tepat. 

Jika seseorang mendapat motivasi yang tepat 

maka akan mencapai hasil-hasil belajar yang tidak 

terduga. Kuat lemahnya motivasi belajar seseorang 

turut mempengaruhi keberhasilan belajar, maka bila 

anak didik kurang memiliki motivasi intrinsik 

diperlukan dorongan dari luar agar anak didik 

termotivasi untuk belajar. 
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d. Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Belajar  

Motivasi bisa ditumbuhkan sejak awal dan tidak 

lahir dengan sendirinya. Motivasi yang tinggi 

diperlukan untuk memperoleh hasil belajar yang tinggi. 

Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar berasal 

dari diri individu dan faktor yang berada diluar 

individu.  

Faktor yang berasal dari diri sendiri yaitu: 

1) Adanya kebutuhan 

Pada hakekatnya semua tindakan yang 

dilakukan manusia adalah untuk memenuhi 

kebutuhan. Kebutuhan bisa dijadikan sebagai salah 

satu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar 

siswa. 

2) Adanya pengetahuan tentang kemajuan sendiri 

Siswa yang mengetahui kemajuan yang 

diperoleh, berupa kemajuan prestasi dirinya atau 

sebaliknya mengalami kemunduran. Siswa akan 

berusaha meningkatkan intensitas belajarnya agar 

prestasinya terus meningkat. 

3) Adanya aspirasi atau cita-cita 

Aspirasi atau cita-cita dalam belajar 

merupakan tujuan hidup siswa, hal ini merupakan 

dorongan bagi seluruh kegiatan dan pendorong bagi 

belajarnya. 
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4) Ganjaran/Hadiah 

Ganjaran adalah alat pendidikan reprensif 

yang bersifat positif. Ganjaran diberikan kepada 

siswa yang telah menunjukkan hasil-hasil, baik 

dalam pendidikannya, kerajinanya, tingkah lakunya 

maupun prestasi belajarnya. 

5) Hukuman  

Hukuman adalah alat pendidikan yang tidak 

menyenangkan dan bersifat negatif. Namun 

hukuman yang tepat akan akan menjadi alat untuk 

mendorong siswa agar giat belajar.
20

 

6) Persaingan atau kompetensi 

Persaingan secara otomatis akan mendorong 

seorang siswa atau sekelompok siswa untuk lebih 

giat belajar agar tidak kalah bersaing sengan teman-

temannya yang lain. Persaingan tersebut adalah 

persaingan yang bersifat positif dan sehat persaingan 

hasil belajar. 

7) Minat  

Minat sangat besar pengaruhnya terhadap 

aktivitas belajar. Anak didik yang berminat pada 

suatu mata pelajaran akan mempelajari dengan 

sungguh-sungguh mata pelajaran tersebut. 

 

                                                           
20

 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar 

Pembelajaran, 153. 
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8) Hasrat untuk belajar 

Hasrat untuk belajar berarti ada unsur 

kesengajaan untuk melakukan kegiatan belajar. Anak 

didik yang memiliki hasrat maka akan termotivasi 

untuk belajar dan akan memperoleh hasil yang baik 

dibandingkan dengan anak yang tidak berhasrat 

untuk belajar. 

9) Pujian 

Pujian yang diucapkan dalam waktu yang 

tepat dapat dijadikan sebagai alat motivasi. Pujian ini 

adalah bentuk reinforcement yang positif dan 

sekaligus merupakan motivasi yang baik. Orang tua 

dapat memanfaatkan pujian untuk memuji 

keberhasilan anak didik dalam mengerjakan 

pekerjaan sekolah.
21

 

Faktor ekstrinsik yaitu faktor yang dipengaruhi 

oleh kondisi di luar siswa yang meliputi lingkungan 

keluarga, sekolah dan masyarakat. Dalam lingkungan 

keluarga yang dapat mempengaruhi motivasi belajar 

siswa antara lain:
22

 

1) Cara orang tua mendidik  

Cara orang tua mendidik anak besar 

pengaruhnya terhadap belajar anak. Mendidik anak 

dengan cara memanjakannya adalah cara mendidik 

                                                           
21

 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, 130-133. 
22

 Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 60-64.  
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yang tidak baik, begitu juga mendidik anak dengan 

cara memperlakukannya dengan terlalu keras 

adalah cara mendidik yang salah.  

2) Relasi antar anggota keluarga 

Relasi antar anggota keluarga yang 

terpenting adalah hubungan orang tua dengan 

anaknya. Relasi yang karib antara orang tua dan 

anak juga berperan penting bagi perkembangan 

remaja karena relasi ini berfungsi sebagai model 

atau cetakan yang akan dibawa seumur hidup dan 

mempengaruhi terbentuknya relasi-relasi baru di 

kemudian hari. 

Selain itu relasi anak dengan saudaranya 

atau dengan anggota keluarga yang lain pun turut 

mempengaruhi belajar anak. Wujud relasi itu 

misalnya apakah hubungan itu penuh dengan kasih 

sayang dan pengertian, ataukah diliputi oleh 

kebencian, sikap yang terlalu keras, ataukah sikap 

yang acuh tak acuh dan sebagainya. Begitu juga 

jika relasi anak dengan saudaranya atau dengan 

anggota keluarga yang lain tidak baik, akan dapat 

menimbulkan problem yang sejenis. Hubungan 

yang hangat antar anggota keluarga akan 

mengakibatkan anak menjadi lebih bersemangat 

dan termotivasi untuk belajar.  
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3) Suasana rumah  

Suasana rumah juga merupakan faktor yang 

penting yang tidak termasuk faktor yang disengaja. 

Suasana rumah yang gaduh atau ramai tidak akan 

memberikan ketenangan kepada anak dalam 

belajar. Suasana tersebut bisa terjadi pada keluarga 

yang besar terlalu banyak penghuninya. Suasana 

rumah yang tegang, ribut, dan sering terjadi 

cekcok, pertengkaran antar anggota keluarga atau 

dengan keluarga lain menyebabkan anak menjadi 

bosan di rumah, suka keluar rumah. Akibatnya 

belajarnya kacau. Selanjutnya agar anak dapat 

belajar dengan baik perlulah diciptakan suasana 

rumah yang tenang dan tentram selain anak 

kerasan/betah tinggal dirumah, anak juga dapat 

belajar dengan baik.  

4) Keadaan ekonomi keluarga  

Keadaan ekonomi keluarga erat 

hubungannya dengan belajar anak. Anak 

membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, 

meja, kursi, penerangan, alat tulis-menulis, buku-

buku dan lain-lain. Fasilitas itu hanya dapat 

terpenuhi jika keluarga mempunyai cukup uang. 

5) Pengertian orang tua 

Anak belajar perlu dorongan dan pengertian 

orang tua. Bila anak sedang belajar jangan 

diganggu dengan tugas-tugas dirumah. Kadang-

kadang anak mengalami lemah semangat, orang tua 
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wajib memberi pengertian dan mendorongnya, 

membantu sedapat mungkin kesulitan yang dialami 

anak di sekolah. Kalau perlu menghubungi guru 

anaknya, untuk mengetahui perkembangannya. 

6) Latar Belakang Kebudayaan 

Tingkat pendidikan orang tua 

mempengaruhi motivasi belajar anak. Siswa 

cenderung melihat kepada keluarga, jika ayah dan 

ibu memiliki tingkat pendidikan tinggi, maka anak 

akan mengikuti dan menjadikan patokan bahwa 

harus lebih giat belajar.
23

 

Latar belakang kebudayaan juga 

menyangkut masalah status sosial orang tua. Status 

sosial disini adalah kedudukan orang tua dalam 

kelompoknya atau pekerjaan orang tua, seperti 

petani, pedagang, pegawai dan lain sebagainya. 

Status orang tua memegang peranan yang penting 

dalam perkembangan anak.
24

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Anik Andrayani, “Pengaruh Tingkat Pendidikan Orang Tua Dan 

Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Biologi Siswa Kelas XI SMA 

Muhammadiyah 5 Todanan Kabupaten Blora Tahun Pelajaran 

2016/2017”, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), 27.  
24

 Abu Ahmadi, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 

249. 
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e. Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

a. Pengertian Pelajaran Akidah Akhlak 

Secara etimologi akidah berasal dar kata 

“aqadᾱ-ya’qidu-aqdan”, berarti ikatan perjanjian, 

sangkutan dan kokoh.
25

 Disebut demikian, karena ia 

mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan 

segala sesuatu. Dalam pengertian teknis artinya 

adalah iman atau keyakinan. Menurut terminologi 

akidah ialah dasar-dasar pokok kepercayaan atau 

keyakinan hati seorang muslim yang bersumber 

ajaran Islam yang wajib dipegang oleh setiap muslim 

sebagai sumber keyakinan yang mengikat. 

Syeh Abu Bakar Al-Jaziri menyatakan bahwa 

akidah adalah kumpulan dari hukum-hukum 

kebenaran yang jelas yang dapat diterima oleh akal, 

pendengaran dan perasaan yang diyakini oleh hati 

manusia dan dipujinya, dipastikan kebenarannya, 

ditetapkan keshalihannya dan tidak melihat ada yang 

menyalahinya dan bahwa itu benar serta berlaku 

selamanya. Seperti keyakinan manusia akan adanya 

Sang Pencipta, keyakinan akan ilmu kekuasaan-Nya 

dan menyempurnakan akhlak yang dimaksud aqidah 

dalam bahasa Arab (dalam bahasa Indonesia ditulis 

akidah).
26

 

                                                           
25

 H. Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Hidakarya 

Agung, 1972), 274. 
26

 Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2000), 199. 
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Dari pengertian akidah dan akhlak di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran akidah 

akhlak adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan siswa untuk mengenal, memahami, dan 

mengimani Allah dan merealisasikannya dalam 

perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, 

penggunaan pengalaman, dan pembiasaan.  

b. Tujuan Mata Pelajaran Akidah Akhlak Di Madrasah 

Tsanawiyah 

Akidah akhlak di Madrasah Tsanawiyah 

adalah salah satu mata pelajaran PAI yang 

merupakan peningkatan dari akidah dan akhlak yang 

telah dipelajari oleh peserta didik di Madrasah 

Ibtidaiyah/Sekolah Dasar. Peningkatan tersebut 

dilakukan dengan cara mempelajari tentang rukun 

iman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-

kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, sampai iman 

kepada Qada dan Qadar yang dibuktikan dengan 

dalil-dalil naqli dan aqli, serta pemahaman dan 

penghayatan terhadap al-asmᾱ’ al-husnᾱ dengan 

menunjukkan ciri-ciri/tanda-tanda perilaku seseorang 

dalam realitas kehidupan individu dan sosial serta 

pengalaman akhlak terpuji dan menghindari akhlak 

tercela dalam kehidupan sehari-hari. 

Secara substansi mata pelajaran Akidah-

Akhlak memiliki kontribusi dalam memberikan 

motivasi kepada peserta didik untuk mempelajari 
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dan mempraktikkan akidahnya dalam bentuk 

pembiasaan untuk melakukan akhlak terpuji dan 

menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-

hari. Al-akhlak al-karimah ini sangat penting untuk 

dipraktikkan dan dibiasakan oleh peserta didik dalam 

kehidupan individu, bermasyarakat dan berbangsa, 

terutama dalam rangka mengantisipasi dampak 

negatif dari era globalisasi dan krisis 

multidimensional yang melanda bangsa dan Negara 

Indonesia. 

Mata pelajaran Akidah Akhlak bertujuan 

untuk: 

1. Menumbuh kembangkan akidah melalui 

pemberian, pemupukan, dan pengembangan 

pengatahuan, penghayatan, pengamalan, 

pembiasaan, serta pengalaman peserta didik 

tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia 

muslim yang terus berkembang keimanan dan 

ketakwaannya kepada Allah SWT. 

2. Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak 

mulia dan menghindari akhlak tercela dalam 

kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan 

individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari 

ajaran dan nilai-nilai akidah Islam.
27
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 Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia No. 000912 Tahun 

2013 Tentang Standar Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab, 43. 
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c. Ruang lingkup Mata Pelajaran Akidah Akhlak Di 

Madrasah Tsanawiyah 

Ruang lingkup mata pelajaran Akidah Akhlak 

di Madrasah Tsanawiyah meliputi: 

a. Aspek akidah terdiri atas dasar dan tujuan akidah 

Islam, sifat-sifat Allah, al-asmᾱ’ al-husnᾱ, iman 

kepada Allah, kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul 

Allah, Hari Akhir serta Qada Qadar. 

b. Aspek akhlak terpuji yang terdiri dari ber-tauhid, 

ikhlas, ta’at, khauf, taubat, tawakkal, ikhtiyar, 

shabar, syukur, qanᾱ’ah, tawᾱdu’, husnuzh-zhan, 

tasamuh dan ta’ᾱwun, berilmu, kreatif, produktif, 

dan pergaulan remaja. 

c. Aspek akhlak tercela meliputi kufur, syirik, riya, 

nifᾱq, anᾱniah, putus asa, ghadlab, tamak, 

takkabur, hasad, dendam, gibah, fitnah, dan 

namῑmah. 

d. Aspek adab meliputi: Adab beribadah: adab shlat, 

membaca Al-Qur’an dan adab berdo’a, adab 

kepada orang tua dan guru, adab kepada saudara, 

teman, dan tetangga, adab terhadap lingkungan, 

yaitu: kepada binatang dan tumbuhan, di tempat 

umum, dan dijalan. 

e. Aspek kisah teladan meliputi: Nabi Sulaiman dan 

umatnya, Ashabul Kahfi, Nabi Yunus dan Nabi 

Ayub, Kisah Sahabat: Abu Bakar ra, Umar bin 
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Khatab, Ustman bin Affan, dan Ali bin Abi 

Thalib.
28

 

 

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang 

telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. 

Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan di atas, 

maka dihasilkan kerangka berfikir yang berupa kerangka 

asosiatif: 

Variabel X1 : Jenis Pekerjaan Orang Tua 

Variabel X2 : Tingkat Pendidikan Orang Tua 

Variabel Y : Motivasi Belajar  

Berdasarkan telaah hasil terdahulu dan landasan 

teori di atas, maka dapat diajukan kerangka berpikir 

penelitian sebagai berikut: 

1. Jika jenis pekerjaan orang tua baik, maka motivasi 

belajar siswa pada materi pelajaran Akidah Akhlak juga 

akan bertambah baik. 

2. Jika jenis pekerjaan orang tua kurang baik, maka 

motivasi belajar siswa pada materi pelajaran Akidah 

Akhlak juga akan kurang baik. 

3. Jika tingkat pendidikan orang tua baik, maka motivasi 

belajar siswa pada materi pelajaran Akidah Akhlak juga 

akan baik. 
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 Ibid., 45-46. 
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4. Jika tingkat pendidikan orang tua kurang baik, maka 

motivasi belajar siswa pada materi pelajaran Akidah 

Akhlak juga akan kurang baik. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah dimana rumusan masalah penelitian 

telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.
29

 

Hipotesis yang akan diuji ini dinamakan hipotesis kerja, 

sebagai lawannya adalah hipotesis nol (nihil). Hipotesis 

kerja disusun berdasarkan atas teori yang di pandang 

handal, sedangkan hipotesis nol dirumuskan karena teori 

yang digunakan masih diragukan kehandalannya.
30

 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti 

merumuskan hipotesis statistika sebagai berikut: 

Ha1:  Terdapat pengaruh yang signifikan jenis pekerjaan 

orang tua terhadap motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Akidah Akhlak di MTs Muhammadiyah I 

Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. 

Ho1: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan jenis 

pekerjaan orang tua terhadap motivasi belajar siswa 

pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTs 

Muhammadiyah I Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, R & D (Bandung: Alfabeta, 2014), 96. 
30

 Ibid., 97. 
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Ha2: Terdapat pengaruh yang signifikan tingkat pendidikan 

orang tua terhadap motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Akidah Akhlak di MTs Muhammadiyah I 

Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. 

Ho2: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan tingkat 

pendidikan orang tua terhadap motivasi belajar siswa 

pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTs 

Muhammadiyah I Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019. 

Ha3: Terdapat pengaruh yang signifikan antara jenis 

pekerjaan dan tingkat pendidikan orang tua terhadap 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Akidah 

Akhlak di MTs Muhammadiyah I Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019. 

Ho3:   Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara jenis 

pekerjaan dan tingkat pendidikan orang tua terhadap 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Akidah 

Akhlak di MTs Muhammadiyah I Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini digunakan adalah penelitian Ex-

Post Facto dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian Ex-

Post Facto adalah penelitian dimana variabel-variabel 

bebas telah terjadi ketika penelitian mulai dengan 

pengamatan variabel terikat dalam suatu penelitian.
1
 

Sedangkan pendekatan data kuantitatif adalah semua 

informasi atau data yang diperoleh diwujudkan dengan 

angka. Hasil penelitian yang berwujud data kuantitatif 

akan dianalisis dengan teknik statistik.  

Ditinjau dari tujuannya, penelitian ini merupakan 

penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif 

melibatkan kegiatan peneliti yang diawali dari 

mengidentifikasi pengaruh variabel satu terhadap variabel 

lainnya, kemudian dia berusaha mencari kemungkinan 

variabel penyebabnya.
2
 

Dalam rancangan penelitian ini, penulis 

menggunakan tiga variabel yaitu satu variabel dependen 

(variabel terikat) dengan dua variabel independen (variabel 

bebas). Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

                                                           
1
 Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 

2012), 15. 
2
 Ibid., 171. 
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dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dalam 

penelitian ini yaitu:
3
 

1. Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat). Dalam penelitian ini, variabel independen ada 

dua yaitu jenis pekerjaan orang tua (x1) dan tingkat 

pendidikan orang tua (x2). 

2. Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena 

adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel 

dependennya adalah motivasi belajar (y). 

 

B. Populasi Dan Sampel  

1. Populasi 

Menurut Sugiyono, “populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya”.
4
 Populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa MTs Muhammadiyah 1 Ponorogo yaitu 

sebanyak 102 siswa.  

 

                                                           
3
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2015), 61. 
4
 Ibid., 117. 
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Tabel  3.1 

Distribusi Populasi 

 

Populasi Jumlah 

VII 27 

VIII A 16 

VIII B 17 

IX A 21 

IX B 21 

Jumlah 102 

 

 2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila 

populasi besar, dan penelitian tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti 

dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi 

itu.
5
 Teknik sampling yang digunakan Proporsional 

Random Sampling. Besaran sampel ditentukan 

berdasarkan rumus berikut: 
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 2)(1 dN

N
n


  

Keterangan: 

n : Besar Sampel 

N : Besar Populasi 

d : Tingkat Kepercayaan yang diinginkan (0,1) 

 2)(1 dN

N
n


  

 2)1,0(1021

102


  

02,11

102


  

02,2

102
  

= 50,49 dibulatkan menjadi 50 

Dari rumus diatas dengan jumlah populasi 102 

siswa didapatkan sampel 50 siswa. Adapun besar atau 

jumlah pembagian masing-masing kelas sebagai 

berikut:  

Kelas VII : 27/102 x 50 = 13 siswa 

Kelas VIII A :16/102 x 50  = 8 siswa 

Kelas VIII B :17/102 x 50  = 9 siswa 

Kelas IX A :21/102 x 50  = 10 siswa 

Kelas IX B :21/102 x 50  = 10 siswa 



46 
 

 

Setelah dilakukan perhitungan, jumlah sampel 

yang dibutuhkan sebesar 50 siswa. Jumlah sampel 

masing-masing kelas, pada kelas VII sebanyak 13 

siswa, kelas VIII A sebanyak 8 siswa, kelas VIII B 

sebanyak 9 siswa, kelas IX A sebanyak 10 siswa, kelas 

IX B sebanyak 10 siswa. 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data  

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu 

yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan 

mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi 

sistematis.
6
 Dalam instrumen penelitian ini terdapat tiga 

jenis angket, yaitu :  

1. Angket Tentang Jenis Pekerjaan Orang Tua (Variabel 

X1).  

Berikut tabel untuk penskoran variabel Jenis 

Pekerjaan Orang Tua:  

 

Tabel 3.2 Skor Jenis Pekerjaan Orang Tua 

 

No. Jenis Pekerjaan Orang Tua Skor 

1. Pegawai negri non guru 4 

2. Guru 3 

3. Wiraswasta 2 

4. Petani 1 
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 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 

2000), 134. 
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2. Angket Tentang Tingkat Pendidikan Orang Tua 

(Variabel X2).  

Variabel tingkat pendidikan orang tua 

dikategorikan ke dalam 3 golongan yaitu Pendidikan 

Dasar yang meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah 

Menengah Pertama (SMP), Pendidikan Menengah yang 

meliputi Sekolah Menengah Tinggi Atas (SMA) dan 

Pendidikan Tinggi yang meliputi Diploma, S1, S2, dan 

S3. Berikut ini adalah tabel penskoran tingkat 

pendidikan orang tua: 

 

Tabel 3.3 Skor Tingkat Pendidikan Orang Tua 

 

No. Tingkat Pendidikan Orang 

Tua 

Skor 

1. SD Sederajat 1 

2. SMP Sederajat 2 

3. SMA Sederajat 3 

4. Diploma, S1, S2, S3 4 

 

Angka skor menunjukkan tingkat pendidikan ayah 

dan tingkat pendidikan ibu. Dalam penskoran pada 

tingkat pendidikan orang tua disini adalah mengambil 

rata-rata dari pendidikan antara ayah dan ibu. 

Asumsinya bahwa antara ayah dan ibu sudah 

menyamakan pandangan dan persepsi untuk 
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mengarahkan dan membimbing anaknya dalam semua 

hal, khususnya pendidikan anak. 

3. Angket Tentang Motivasi Belajar Siswa (Variabel Y).  

Indikator Motivasi Belajar adalah sebagai 

berikut:
7
 

 

Tabel 3.4 Tabel Indikator Motivasi Belajar 

 

Indikator Motivasi Belajar Pernyataan 

Positif Negatif 

Motivasi 

Intrinsik 

Adanya hasrat 

dan keinginan 

untuk berhasil 

dalam belajar 

2, 3 4 

Adanya 

dorongan dan 

kebutuhan dalam 

belajar 

5, 9, 10 6, 7 

Adanya harapan 

dan cita-cita 

masa depan 

1, 11 8 

Motivasi 

Ekstrinsik 

Adanya 

pemberian 

penghargaan 

dalam proses 

belajar 

13, 14, 

15, 18 

12, 16, 

19 

Adanya 

lingkungan yang 

20, 17 10 

                                                           
7
 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar ( Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), 114-117. 
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Indikator Motivasi Belajar Pernyataan 

Positif Negatif 

kondusif untuk 

belajar dengan 

baik 

 

Variabel Motivasi Belajar menggunakan dua jenis 

pernyataan, yaitu pernyataan positif dan pernyataan 

negatif. Penskoran menggunakan skala Likert yang 

sudah dimodifikasi dengan empat alternatif jawaban. 

Adapun skor alternatif jawaban yang disediakan dapat 

dilihat dalam tabel berikut: 

 

Tabel 3.5 Skor Alternatif Jawaban Respon 

 

Jawaban Gradasi Positif Gradasi Negatif 

Selalu (SL) 4 1 

Sering (SR) 3 2 

Jarang (JR) 2 3 

Tidak Pernah (TP) 1 4 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

peneliti adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui 

teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan 
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mendapat data yang standart data yang ditetapkan.
8
 Dalam 

rangka memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian 

ini, maka peneliti menggunakan teknik atau metode 

sebagai berikut: 

1. Angket  

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan 

atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya.
9
 Penelitian ini menggunakan angket 

tertutup, yaitu angket yang sudah disediakan 

jawabannya sehingga responden tinggal memilih. 

Angket dalam penelitian ini digunakan untuk 

mendapatkan data mengenai Jenis Pekerjaan Orang 

Tua, Tingkat Pendidikan Orang Tua, dan Motivasi 

Belajar Siswa MTs Muhammadiyah 1 Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan tertulis yang isinya 

merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh 

seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian 

suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, 

informasi kealamiahan yang sukar diperoleh, sukar 

ditemukan, dan membuka kesempatan untuk lebih 

memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang 

                                                           
8
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R & D, 308. 
9
 Ibid., 199. 
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diselidiki.
10

 Teknik dokumentasi dilakukan peneliti 

untuk memperoleh dokumen berupa gambaran umum 

lokasi sekolah MTs Muhammadiyah I Ponorogo. 

 

E. Teknik Uji Instrumen 

a. Uji Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang 

mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan 

suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya.
11

 

Suatu alat ukur yang valid, tidak sekedar mampu 

mengungkapkan data dengan tepat akan tetapi juga 

harus memberikan gambaran yang cermat mengenai 

data tersebut.
12

  

Setelah rxy diperoleh maka hasil rxy dibandingkan 

dengan rtabel. Jika nilai rxy>rtabel, maka item instrumen 

dinyatakan valid. 

Uji validitas dilakukan pada tanggal 5 Februari 

2019 di kelas VII, VIII, dan IX MTs Ma’arif  Klego. 

Tiap responden diberi angket dengan jumlah item soal 

20 butir, angket tersebut untuk menguji validitas 

motivasi belajar siswa yang berjumlah 20 item soal. 

 

                                                           
10

 Mahmud, Metode Penelitan Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 

2011), 183. 
11

 Saifudin Azwar, Reabilitas dan Validitas (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1997), 5. 
12

 Ibid., 6. 
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Tabel 3.6 Rekapitulasi Uji Validitas Item Soal Instrumen 

Penelitian Motivasi Belajar 

 

No. 

Item 

Nilai rxy Nilai rtabel Keterangan 

VALIDITAS 

1 0,563626 0,468 Valid 

2 0,547511 0,468 Valid 

3 0,725792 0,468 Valid 

4 0,600667 0,468 Valid 

5 0,640556 0,468 Valid 

6 0,5289 0,468 Valid 

7 0,655603 0,468 Valid 

8 0,73082 0,468 Valid 

9 0,386749 0,468 Tidak Valid 

10 0,500051 0,468 Valid 

11 0,450311 0,468 Tidak Valid 

12 0,497638 0,468 Valid 

13 0,557484 0,468 Valid 

14 0,63163 0,468 Valid 

15 0,5522669 0,468 Valid 

16 0,512664 0,468 Valid 

17 0,561613 0,468 Valid 

18 0,712758 0,468 Valid 

19 0,707646 0,468 Valid 

20 0,526797 0,468 Valid 
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Dari uji validitas instrumen di atas dapat 

disimpulkan bahwa untuk variabel motivasi belajar dari 

20 item soal terdapat 18 item soal yang valid yaitu item 

soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20. Sedangkan 2 item soal dinyatakan tidak 

valid yaitu item soal nomor 9 dan 11.  

b. Uji Reliabilitas 

 Pengujian reliabilitas instrumen pada penelitian 

ini dilakukan dengan internal consistency, dengan 

teknik belah dua (split half) yang dianalisis dengan 

Spearman Brown. Untuk keperluan itu maka butir-butir 

instrumen di belah menjadi dua kelompok, yaitu 

kelompok instrumen ganjil dan kelompok genap. 

Selanjutnya skor data tiap kelompok itu disusun sendiri. 

Untuk kelompok ganjil skor butirnya dijumlah sehingga 

menghasilkan skor total dan begitu juga pada kelompok 

genap. Selanjutnya skor total antara kelompok ganjil 

dan kelompok genap dicari korelasinya.
13

  

Dari hasil uji reliabilitas dapat diketahui bahwa 

nilai reabilitas instrumen motivasi belajar sebesar 

0.999578. Kemudian dikonsultasikan dengan rtabel pada 

taraf signifikan 5% adalah sebesar 0,468. Karena rhitung 

lebih dari rtabel, yaitu 0.999578 > 0,468, maka instrumen 

tersebut dapat dikatakan reliabel. 

 

 

                                                           
13

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R & D, 190. 
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F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data 

merupakan kegiatan setelah data dari seluruh respond atau 

sumber data lain terkumpul yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan 

untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.
14

 Analisis 

data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

statistik dengan teknik analisis sebagai berikut:  

a. Uji Asumsi Data 

1. Uji Normalitas 

Uji prasarat ini berlaku untuk penggunaan 

rumus parametrik yang diasumsi normal yaitu uji 

normalitas. Uji normalitas data dimaksudkan untuk 

memperlihatkan bahwa data sampel berasal dari data 

yang berdistribusi normal.
15

 

Ada beberapa teknik data yang dapat 

digunakan untuk menguji normalitas data, antara lain 

uji chi-kuadrat, uji liliefors, dan uji kolmogorov-

smirnov. Adapun teknik pengujian normalitas pada 

penelitian ini adalah menggunakan uji kolmogorov-

smirnov. 

b. Uji Hipotesis 

Teknik analisa data yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah 1, 2, dan 3 

menggunakan rumus Anova dua jalan. Perumusan 

                                                           
14

 Ibid., 207. 
15

 Retno Widyanigrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 

2015), 204. 
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hipotesis pada uji Anova dua jalan dengan sel tidak 

sama.
16

 

c. Uji Komparasi Ganda Pasca Anova Dua Jalan 

Apabila Ho ditolak, maka untuk menentukan 

baris atau kolom mana yang lebih baik, perlu 

dilakukan uji lanjut. Uji lanjut tersebut bisa 

menggunakan metode Tukey untuk jumlah sel sama 

dan bisa juga dengan menggunakan metode Scheffe’. 

Uji Scheffe’ memiliki keunggulan dapat digunakan 

untuk sel dengan banyak data sama ataupun 

berbeda.
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Edi Irawan, Pengantar Statistik Penelitian Pendidikan 

(Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014),181-183.  
17

 Ibid., 187. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Awal berdirinya  MTs Muhammadiyah 1 Ponorogo 

adalah pada tahun 1954 di jl. Batoro Katong, Ponorogo. 

Hal tersebut diperkuat dengan adanya Piagam Pendirian 

Perguruan Muhammadiyah dari PIMPINAN Pusat 

Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan 

Kebudayaan yang disahkan di Jakarta tanggal 6 Mei 1978  

dan Piagam Madrasah dari Departemen Agama Republik 

Indonesia yang disahkan di Surabaya pada tanggal 1 

Desember 1978. Sedangkan Piagam Pendirian/Operasional 

Madrasah dari Kementerian Agama Republik Indonesia 

disahkan di Sidoarjo pada tanggal 4 Januari 2017. 

Selanjutnya Madrasah Tsanawiyah Muhamadiyah 1 

ponorogo pindah ke Jl. Stadion Timur No. 20b, Desa 

Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo 

Provinsi Jawa Timur. Status akreditasi terakhir Mts 

Muhammadiyah 1 Ponorogo adalah Terakreditasi A, 

dengan nomor SK: 175/BAP-S/M/SK/X/2015 Tanggal 27 

Oktober 2015. Alamat e-mail dari MTs Muhammadiyah 1 

Ponorogo adalah  mts.muhipo1978@gmail.com.   
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a. Visi  

“TERBENTUKNYA MANUSIA BERAKHLAK 

MULIA CERDAS DAN TERAMPIL YANG 

DILANDASI OLEH IMAN DAN TAQWA KEPADA 

ALLAH SWT.” 

b. Misi  

1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara 

efektif sehingga setiap siswa berkembang secara 

optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

2. Mendorong dan membantu setiap siswa untuk 

mengenali potensi dirinya sehingga berkembang 

secara optimal. 

3. Menumbuhkan semangat ketangguhan kepada 

seluruh warga Madrasah sehingga termotivasi untuk 

berprestasi. 

c. Tujuan  

Tujuan lembaga sekolah di MTs Muhammadiyah 

1 Ponorogo ini antara lain: 

a. Menghasilkan manusia yang taat beriman dan 

bertaqwa kepada Allah ta’ala. 

b. Berbudi luhur, tangguh, cerdas, kreatif, inovatif, 

terampil, berdisiplin, professional, bertanggung 

jawab, produktif, sehat rohani dan jasmani. 

c. Memiliki semangat kebangsaan, cinta tanah air. 



58 
 

 

d. Kesetakawananan sosial, kesadaran akan sejarah 

bangsa dan sikap  menghargai pahlawan, serta 

berorientasi pada masa depan.  

 

B. Deskripsi Data 

Penelitian “Pengaruh jenis pekerjaan dan tingkat 

pendidikan orang tua terhadap motivasi belajar siswa pada 

mata pelajaran Akidah Akhlak siswa di Mts 

Muhammadiyah 1 Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019”.  

Penelitian ini dilakukan pada siswa MTs 

Muhammadiyah 1 Ponorogo sebanyak 50. Jumlah masing-

masing sampel adalah dari kelas VII sebanyak 13 siswa, 

kelas VIII A sebanyak 8 siswa, kelas VIII B sebanyak 9 

siswa, kelas IX A sebanyak 10 siswa, kelas IX B sebanyak 

10 siswa. Data sampel atau responden dapat dilihat pada 

lampiran. 

Penelitian dilakukan dengan memberikan 

angket/kuesioner kepada responden untuk mengetahui 

jenis pekerjaan orang tua, tingkat pendidikan orang tua, 

dan motivasi belajar siswa di MTs Muhammadiyah 1 

Ponorogo. 

1. Deskripsi Data Tentang Jenis Pekerjaan Orang Tua 

Data jenis pendidikan orang tua diperoleh dari 

angka angket yang didistribusikan kepada responden. 

Selanjutnya, data jenis pekerjaan diperoleh dari skor 

pekerjaan ayah. Data skor jenis pekerjaan orang tua 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1 Skor Jawaban Angket Jenis Pekerjaan 

Orang Tua MTs Muhammadiyah 1 Ponorogo 

 

No. Skor Frekuensi 

Absolut Relatif % Komulatif  % 

1. 1 19 38 38 

2. 2 21 42 80 

3. 3 5 10 90 

4. 4 5 10 100 

Total 50 100  

 

Berdasarkan data distribusi frekuensi di atas dapat 

digambarkan histogram distribusi data variabel Jenis 

Pekerjaan Orang Tua sebagai berikut: 

 

 

Gambar 1: Histogram Distribusi Frekuensi Jenis 

Pekerjaan Orang Tua 
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 Berdasarkan histrogram di atas dapat diketahui 

bahwa frekuensi pada skor 1 menunjukkan banyaknya 

Jenis pekerjaan orang tua sebagai petani sebanyak 19 

orang, frekuensi pada skor 2 menunjukkan banyaknya 

jenis pekerjaan orang tua sebagai wiraswasta sebanyak 

21 orang, frekuensi pada skor 3 menunjukkan 

banyaknya jenis pekerjaan orang tua sebagai guru 

sebanyak 5 orang, frekuensi pada skor 4 menunjukkan 

banyaknya jenis pekerjaan orang tua sebagai PNS non 

guru sebanyak 5 orang. 

2. Deskripsi Data Tentang Tingkat Pendidikan Orang Tua 

Data tingkat pendidikan orang tua diperoleh dari 

angka angket yang didistribusikan kepada responden. 

Selanjutnya, data tingkat pendidikan orang tua 

diperoleh dari skor pendidikan terakhir ayah. Data skor 

tingkat pendidikan orang tua dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 4.2 Skor Jawaban Angket Tingkat Pendidikan 

Orang Tua MTs Muhammadiyah 1 Ponorogo 

 

No. Skor Frekuensi 

Absolut Relatif 

% 

Komulatif 

% 

1. 1 12 24 24 

2. 2 16 32 56 

3. 3 13 26 82 
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No. Skor Frekuensi 

Absolut Relatif 

% 

Komulatif 

% 

4. 4 9 18 100 

Total 50 100  

 

Berdasarkan data distribusi frekuensi diatas dapat 

digambarkan histogram distribusi data variabel Tingkat 

Pendidikan Orang Tua sebagai berikut: 

 

Gambar 2: Histogram Distribusi Frekuensi Tingkat 

Pendidikan Orang Tua 

  

Berdasarkan histrogram di atas dapat diketahui 

bahwa frekuensi pada skor 1 menunjukkan banyaknya 

tingkat pendidikan orang tua lulusan SD sebanyak 12 

orang, frekuensi pada skor 2 menunjukkan banyaknya 
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tingkat pendidikan orang tua lulusan SMP  sebanyak 16 

orang, frekuensi pada skor 3 menunjukkan banyaknya 

tingkat pendidikan orang tua lulusan SMA sebanyak 13 

orang, frekuensi pada skor 4 menunjukkan banyaknya 

tingkat pendidikan orang tua lulusan S1 sebanyak 9 

orang. 

3. Deskripsi Data Tentang Motivasi Belajar Siswa pada 

Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

Data motivasi belajar siswa diperoleh dari angka 

angket yang didistribusikan kepada responden. Adapun 

untuk skor jawaban angket tersebut berupa angka-angka 

yang diinterpretasikan sehingga mudah dipahami. 

Selanjutnya, skor jawaban angket motivasi belajar pada 

mata pelajaran Akidah Akhlak dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 4.3 Skor Jawaban Angket Motivasi Belajar 

Siswa MTs Muhammadiyah 1 Ponorogo 

 

No. Skor Frekuensi Prosentase 

1. 43 1 2% 

2. 44 1 2% 

3. 45 2 4% 

4. 46 4 8% 

5. 47 1 2% 

6. 48 5 10% 

7. 49 3 6% 
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No. Skor Frekuensi Prosentase 

8. 50 4 8% 

9. 51 3 6% 

10. 52 4 8% 

11. 53 2 4% 

12. 54 1 2% 

13. 55 4 8% 

14. 56 3 6% 

15. 57 2 4% 

16. 58 3 6% 

17. 59 2 4% 

18. 60 2 4% 

19. 61 1 2% 

20. 62 2 4% 

Total 50 100% 

 

Berdasarkan data distribusi frekuensi diatas dapat 

digambarkan histogram distribusi data variabel 

Motivasi Belajar Siswa sebagai berikut: 
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Gambar 3: Histogram Distribusi Frekuensi Motivasi 

Belajar Siswa 

 

Histogram di atas dapat diketahui frekuensi 

terbesar pada skor 62 dengan frekuensi 2 siswa sebesar 

4%. Motivasi Belajar Siswa dikategorikan menjadi 4 

(empat) kecenderungan yaitu: 

Kategori sangat tinggi        = X > (Mi + 1.SDi) 

Kategori tinggi                   = Mi ≤ X ≤ (Mi + 1.SDi) 

Kategori sedang                 = (Mi – 1.SDi) ≤ X < Mi 

Kategori rendah                 = X < (Mi – 1.SDi) 
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Hasil perhitungan Mean ideal (Mi) dan Standar 

Deviasi ideal (SDi) adalah sebagai berikut: 

 Mi      = 
1
/2  (skor tertinggi + skor terendah) 

       = 
1
/2  (62 + 43) 

       = 
1
/2  (105) 

       = 52,5 (dibulatkan 52) 

SDi     = 
1 

/6 (skor tertinggi – skor terendah) 

       = 
1 

/6  (62 - 43) 

       = 
1 

/6 (19) 

       = 3,1 (dibulatkan 3) 

Setelah diketahui Mean ideal (Mi) dan Standar 

Deviasi ideal (SDi), kemudian dapat disusun kriteria 

sebagai berikut: 

Kategori sangat tinggi   = X > (Mi + 1.SDi) 

                                 = X > (52 + 3) 

                                 = X > 55 

Kategori tinggi              = Mi ≤ X ≤ (Mi + 1.SDi) 

                                 = 52 ≤ X ≤ (52 + 3) 

                                 = 52 ≤ X ≤ 55 

Kategori sedang            = (Mi - SDi) ≤ X < Mi 

                                 = (52 – 3) ≤ X < 52 

                                 = 49 ≤ X < 52 

Kategori rendah            = X < (Mi – 1.SDi) 

                                 = X < (52 – 3) 

                                 = X < 49 
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Tabel 4.4 Kategori Kecenderungan Variabel Motivasi 

Belajar Siswa 

 

No. Skor Frekuensi Kategori 

Absolut Relatif 

% 

Komulatif 

% 

1. > 55 15 30 30 Sangat 

tinggi 

2. 52 – 55 7 14 44 Tinggi 

3. 49 – 52 14 28 72 Sedang 

4. < 49 14 28 100 Rendah 

Total 50 100   

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 

siswa yang mempunyai kategori Motivasi Belajar Siswa 

yang sangat tinggi sebanyak 15 siswa (30%), kategori 

tinggi sebanyak 7 siswa (14%), kategori sedang 14 

siswa (28%), kategori rendah 14 siswa (28%). 

Berdasarkan data tersebut, dapat diambil kesimpulan 

bahwa kecenderungan motivasi belajar siswa di MTs 

Muhammadiyah 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 

adalah sangat tinggi.  

 

 

 

 

 



67 
 

 

C. Analisis Data 

a. Uji Asumsi Data 

1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas data bertujuan untuk 

mengetahui apakah variabel bebas dan variabel 

terikat keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Dengan perhitungan apabila nilai Sig. > 0,05 

maka dinyatakan normal, sebaliknya jika jumlah 

perhitungan < 0,05 maka dinyatakan tidak normal. 

Perhitungan uji normalitas dilakukan dengan bantuan 

aplikasi SPSS for Windows Release 16 menggunakan 

uji statistik kolmogorov-Smirnov (K-S). Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas Jenis Pekerjaan Orang 

Tua 

Tests of Normality 

 

Jenis_Pekerjaan 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Motivasi_
Belajar 

Petani .149 19 .200
*
 .930 19 .175 

Wiraswasta .127 21 .200
*
 .947 21 .305 

Guru .188 5 .200
*
 .945 5 .701 

PNS non guru .304 5 .149 .808 5 .094 

a. Lilliefors Significance Correction      

*. This is a lower bound of the true 
significance. 
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Perhitungan uji normalitas dengan 

Kolmogorov-Smirnov pada tabel di atas diperoleh 

nilai Sig. lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa data di atas berdistribusi normal. 

 

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas Tingkat Pendidikan 

Orang Tua 

 

Tests of Normality 

 

Tingkat_Pen
didikan 

Kolmogorov-
Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Motivasi_Belajar SD .235 12 .067 .881 12 .090 

SMP .170 16 .200
*
 .931 16 .257 

SMA .153 13 .200
*
 .936 13 .408 

S1 .155 9 .200
*
 .906 9 .288 

a. Lilliefors Significance Correction      

*. This is a lower bound of the true 
significance. 

    

 

Perhitungan uji normalitas dengan 

Kolmogorov-Smirnov pada tabel di atas diperoleh 

nilai sig. lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa data di atas berdistribusi normal. 
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b. Pengujian Hipotesis 

Setelah peneliti melakukan penelitian serta 

data yang diperoleh sudah  normal. Untuk 

menganalisis data, penulis melakukan analisis data 

dengan bantuan SPSS 16. Penjelasan tentang hasil 

pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Uji Anova Dua Jalan Sel Tidak Sama 

Untuk menjawab rumusan masalah 1, 2 dan 

3 menggunakan rumus anova dua jalan sel tidak 

sama. Dengan pengambilan keputusan apabila 

nilai sig. > 0,05, maka Ho diterima dan jika nilai 

sig. < 0,05, maka Ho di tolak, jadi terima H1. 

Untuk hasil perhitungan anova dua jalan sel tidak 

sama dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 4.7 Hasil Uji Anova Dua Jalan 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent 
Variable:Motivasi_Belajar 

    

Source 
Type III Sum 
of Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Corrected Model 565.080
a
 8 70.635 4.003 .001 

Intercept 
79843.205 1 

79843.20
5 

4.525E3 .000 

Jenis_Pekerjaan 242.257 3 80.752 4.577 .007 

Tingkat_Pendidikan 256.102 3 85.367 4.838 .006 

Jenis_Pekerjaan * 
Tingkat_Pendidikan 

140.251 2 70.126 3.974 .026 

Error 723.420 41 17.644   

Total 138053.000 50    

Corrected Total 1288.500 49    

a. R Squared = .439 (Adjusted R Squared 
= .329) 

   

 

Dari tabel Tests of Between-Subjects Effects 

di atas penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1. Hipotesis I: 

Berpengaruh tidaknya jenis pekerjaan orang 

tua terhadap motivasi belajar siswa ditandai dari 

nilai signifikan, dari tabel di atas nilai sig. jenis 

pekerjaan 0,007 atau (0,007 < 0,05) dalam kasus 
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ini berarti jenis pekerjaan orang tua berpengaruh 

signifikan terhadap motivasi belajar siswa. 

2. Hipotesis  II 

Berpengaruh tidaknya tingkat pendidikan 

orang tua terhadap motivasi belajar siswa 

ditandai dari nilai signifikan, dari tabel di atas 

nilai sig. tingkat pendidikan 0,006 atau (0,006 < 

0,05) dalam kasus ini berarti tingkat pendidikan 

orang tua berpengaruh terhadap motivasi belajar 

siswa. 

3. Hipotesis  III 

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai sig. 

jenis pekerjaan*tingkat pendidikan 0,026 atau 

(0,026 < 0,05). Jadi dapat disimpulkan, Terdapat 

pengaruh yang signifikan antara jenis pekerjaan 

dan tingkat pendidikan orang tua terhadap 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

Akidah Akhlak. 

2. Uji Komparasi Ganda Pasca Anova 

Karena Ho ditolak berarti menerima H1 

maka untuk menentukan baris atau kolom mana 

yang lebih baik perlu diadakan uji lanjut. Uji 

lanjut dalam penelitian ini menggunakan uji 

Scheffe’. 
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a. Komparasi Rerata Antar Sel pada Baris 

yang Sama  

 

Tabel 4.8 Rerata Antar Sel pada Baris yang 

Sama Jenis Pekerjaan 

 

Sumber Mean 

 

Petani 

SD 49.000 

SMP 49.556 

SMA 54.600 

 

Wiraswasta 

SD 50.429 

SMP 57.833 

SMA 54.250 

Guru S1 54.400 

PNS non 

guru 

SMP 58.000 

S1 46.750 

 

Kesimpulan: 

1. Jenis Pekerjaan Orang Tua Sebagai Petani 

Motivasi Belajar Akidah Akhlak 

siswa menurut jenis pekerjaan orang tua 

Petani lulusan SD (49.000) < SMP 

(49.556), maka motivasi belajar siswa 

lebih baik pada jenis pekerjaan orang tua 

petani dengan lulusan SMP dari pada jenis 

pekerjaan orang tua petani lulusan SD. 
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Motivasi Belajar Akidah Akhlak siswa 

menurut jenis pekerjaan orang tua Petani 

lulusan SD (49.000) < SMA (54.600), 

maka motivasi belajar siswa lebih baik 

pada jenis pekerjaan orang tua petani 

lulusan SMA dari pada jenis pekerjaan 

orang tua petani lulusan SD. Motivasi 

Belajar Akidah Akhlak siswa menurut 

jenis pekerjaan orang tua Petani lulusan 

SMP (49.556) < SMA (54.600), maka 

motivasi belajar siswa lebih baik pada 

jenis pekerjaan orang tua petani lulusan 

SMA dari pada jenis pekerjaan orang tua 

petani lulusan SMP. 

 2. Jenis Pekerjaan Orang Tua Sebagai 

Wiraswasta 

Motivasi Belajar Akidah Akhlak 

siswa menurut jenis pekerjaan orang tua 

Wiraswasta lulusan SD (50.429) < SMP 

(57.833), maka motivasi belajar siswa 

lebih baik pada jenis pekerjaan orang tua 

Wiraswasta lulusan SMP dari pada jenis 

pekerjaan orang tua Wiraswasta lulusan 

SD. Motivasi Belajar Akidah Akhlak 

siswa menurut jenis pekerjaan orang tua 

Wiraswasta lulusan SD (50.429) < SMA 

(54.250), maka motivasi belajar siswa 

lebih baik pada jenis pekerjaan orang tua 
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Wiraswasta lulusan SMA dari pada jenis 

pekerjaan orang tua Wiraswasta lulusan 

SD. Motivasi Belajar Akidah Akhlak 

siswa menurut jenis pekerjaan orang tua 

Wiraswasta lulusan SMP (57.833) > SMA 

(54.250), maka motivasi belajar siswa 

lebih baik pada jenis pekerjaan orang tua 

Wiraswasta lulusan SMP dari pada jenis 

pekerjaan orang tua Wiraswasta lulusan 

SMA. 

3. Jenis Pekerjaan Orang Tua Sebagai Guru 

Motivasi Belajar Akidah Akhlak 

siswa menurut jenis pekerjaan orang tua 

Guru lulusan S1 memiliki rerata 54.400. 

4. Jenis Pekerjaan Orang Tua Sebagai PNS non 

guru 

Motivasi Belajar Akidah Akhlak 

siswa menurut jenis pekerjaan orang tua 

PNS non guru lulusan SMP (58.000) > S1 

(46.750), maka motivasi belajar siswa 

lebih baik pada jenis pekerjaan orang tua 

PNS non guru lulusan SMP dari pada jenis 

pekerjaan orang tua PNS non guru lulusan 

S1. 
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b. Komparasi Rerata Antar Sel pada Kolom 

yang Sama 

 

Tabel 4.9 Rerata Antar Sel pada Kolom 

yang Sama Tingkat Pendidikan 

 

Sumber Mean 

SD Petani 49.000 

Wiraswasta 57.833 

 

SMP 

Petani 49.556 

Wiraswasta 57.833 

PNS non 

guru 

58.000 

SMA Petani 54.600 

Wiraswasta 54.250 

S1 Guru 54.400 

PNS non 

guru 

46.750 

 

Kesimpulan: 

1. Tingkat Pendidikan Orang Tua SD 

Motivasi Belajar Akidah Akhlak 

siswa menurut tingkat pendidikan orang 

tua SD yang bekerja sebagai petani 

(49.000) < wiraswasta (57.833), maka 

motivasi belajar siswa lebih baik pada 

tingkat pendidikan orang tua SD yang 
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bekerja sebagai wiraswasta dari pada yang 

bekerja sebagai petani. 

 2. Tingkat Pendidikan Orang Tua SMP 

Motivasi Belajar Akidah Akhlak 

siswa menurut tingkat pendidikan orang 

tua SMP yang bekerja sebagai petani 

(49.556) < wiraswasta (57.833), maka 

motivasi belajar siswa lebih baik pada 

tingkat pendidikan orang tua SMP yang 

bekerja sebagai wiraswasta dari pada yang 

bekerja sebagai petani. Motivasi Belajar 

Akidah Akhlak siswa menurut tingkat 

pendidikan orang tua SMP yang bekerja 

sebagai petani (49.556) < PNS non guru 

(58.000), maka motivasi belajar siswa 

lebih baik pada tingkat pendidikan orang 

tua SMP yang bekerja sebagai PNS non 

guru dari pada yang bekerja sebagai 

wiraswasta. Motivasi Belajar Akidah 

Akhlak siswa menurut tingkat pendidikan 

orang tua SMP yang bekerja sebagai 

wiraswasta (57.833) < PNS non guru 

(58.000), maka motivasi belajar siswa 

lebih baik pada tingkat pendidikan orang 

tua SMP yang bekerja sebagai PNS non 

guru dari pada yang bekerja sebagai 

wiraswasta. 
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3. Tingkat Pendidikan Orang Tua SMA 

Motivasi Belajar Akidah Akhlak 

siswa menurut tingkat pendidikan orang 

tua SMA yang bekerja sebagai petani 

(54.600) > wiraswasta (54.250), maka 

motivasi belajar siswa lebih baik pada 

tingkat pendidikan orang tua SMA yang 

bekerja sebagai petani dari pada yang 

bekerja sebagai wiraswasta. 

4. Tingkat Pendidikan Orang Tua S1 

Motivasi Belajar Akidah Akhlak 

siswa menurut tingkat pendidikan orang 

tua S1 yang bekerja sebagai guru (54.400) 

< PNS non guru (57.833), maka motivasi 

belajar siswa lebih baik pada tingkat 

pendidikan orang tua S1 yang bekerja 

sebagai PNS non guru dari pada yang 

bekerja sebagai guru. 

 

D. Interpretasi dan Pembahasan 

1. Pengaruh Jenis Pekerjaan Orang Tua terhadap Motivasi 

Belajar Siswa  

Berdasarkan hasil deskripsi data jenis pekerjaan 

orang tua di MTs Muhammadiyah 1 Ponorogo dari 

gambar histogram dapat diketahui bahwa frekuensi 

pada skor 1 menunjukkan banyaknya Jenis pekerjaan 

orang tua sebagai petani sebanyak 19 orang, frekuensi 
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pada skor 2 menunjukkan banyaknya jenis pekerjaan 

orang tua sebagai wiraswasta sebanyak 21 orang, 

frekuensi pada skor 3 menunjukkan banyaknya jenis 

pekerjaan orang tua sebagai guru sebanyak 5 orang, 

frekuensi pada skor 4 menunjukkan banyaknya jenis 

pekerjaan orang tua sebagai PNS non guru sebanyak 5 

orang. 

 Hasil uji hipotesis data dengan menggunakan 

Anova Dua Jalan sel tidak sama diperoleh nilai sig. 

0,007 < 0,05 yang berarti terdapat pengaruh yang 

signifikan Jenis Pekerjaan Orang Tua terhadap Motivasi 

Belajar. Sependapat dengan Slameto bahwa keadaan 

ekonomi orang tua sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan belajar anak.
1
 Karena pendapatan keluarga 

tergantung dari pekerjaan orang tua. Orang tua yang 

memiliki pekerjaan tinggi maka pendapatannya juga 

tinggi sehingga fasilitas belajar anak akan tercukupi. 

Sebaliknya, jika pekerjaan orang tua rendah maka 

pendapatan orang tua kurang sehingga penyediaan 

fasilitas belajar anak akan berkurang atau minim. 

Dengan kesimpulan semakin baik jenis pekerjaan orang 

tua maka semakin baik motivasi belajar siswa. 

2. Tingkat Pendidikan Orang Tua terhadap Motivasi 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

                                                           
1
  Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 61. 
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Berdasarkan hasil deskripsi data tingkat 

pendidikan orang tua di MTs Muhammadiyah 1 

Ponorogo dari gambar histogram dapat diketahui bahwa 

frekuensi pada skor 1 menunjukkan banyaknya tingkat 

pendidikan orang tua lulusan SD sebanyak 12 orang, 

frekuensi pada skor 2 menunjukkan banyaknya tingkat 

pendidikan orang tua lulusan SMP  sebanyak 16 orang, 

frekuensi pada skor 3 menunjukkan banyaknya tingkat 

pendidikan orang tua lulusan SMA sebanyak 13 orang, 

frekuensi pada skor 4 menunjukkan banyaknya tingkat 

pendidikan orang tua lulusan S1 sebanyak 9 orang. 

Hasil uji hipotesis data dengan menggunakan 

Anova Dua Jalan sel tidak sama diperoleh nilai sig. 

0,006 < 0,05 yang berarti terdapat pengaruh yang 

signifikan Tingkat Pendidikan Orang Tua terhadap 

Motivasi Belajar. Sependapat dengan Slameto bahwa 

tingkat pendidikan orang tua sangat mempengaruhi 

motivasi belajar.
2
 Karena tingkat pendidikan orang tua 

yang tinggi tentunya memiliki pengetahuan yang luas 

dalam mendidik anaknya, demikian pula dalam hal 

pemberian motivasi belajar kepada anak, lain halnya 

dengan orang tua yang memiliki latar belakang 

pendidikan rendah dan dengan kapasitas pengetahuan 

yang dimilikinya sehingga kemampuan dalam 

mengasuh dan juga mendidik anak bisa menjadi kurang 

baik. Dengan kesimpulan semakin baik tingkat 

                                                           
2
  Ibid., 64. 
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pendidikan orang tua maka semakin baik motivasi 

belajar siswa. 

3. Jenis Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan terhadap 

Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Akidah 

Akhlak 

Berdasarkan deskripsi data dapat diketahui bahwa 

siswa yang mempunyai kategori Motivasi Belajar Siswa 

yang sangat tinggi sebanyak 15 siswa (30%), kategori 

tinggi sebanyak 7 siswa (14%), kategori sedang 14 

siswa (28%), kategori rendah 14 siswa (28%). 

Berdasarkan data tersebut, dapat diambil kesimpulan 

bahwa kecenderungan Motivasi Belajar Siswa di MTs 

Muhammadiyah 1 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 

adalah sangat tinggi.  

Hasil uji hipotesis data menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan pada Jenis Pekerjaan 

dan Tingkat Pendidikan Orang Tua secara bersama-

sama terhadap Motivasi Belajar yang ditunjukkan 

dengan nilai signifikansi 0,026 < 0,05 yang artinya 

kedua variabel ini secara bersama-sama mempengaruhi 

Motivasi Belajar. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin baik Jenis 

Pekerjaan Orang Tua dan Tingkat Pendidikan Orang 

Tua akan semakin baik pula Motivasi Belajar siswa. 

Hal ini sesuai dengan kajian teori dan kerangka berpikir 

pada peneitian ini di mana Jenis pendidikan Orang Tua 

dan Tingkat Pendidikan Orang Tua mempunyai 

pengaruh terhadap Motivasi Belajar. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan data melalui 

pembuktian terhadap hipotesis dari permasalahan yang 

diangkat mengenai Pengaruh Jenis Pekerjaan dan 

Tingkat Pendidikan Orang Tua terhadap Motivasi 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

siswa MTs Muhammadiyah 1 Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019 yang dijelaskan pada bab IV. Maka dapat 

disimpulkan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan pada Jenis 

Pekerjaan Orang Tua terhadap Motivasi Belajar 

Siswa MTs Muhammadiyah 1 Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019 yang ditunjukkan dengan nilai 

signifikansi 0,007. Berdasarkan hasil uji pasca anova 

dua jalan diketahui bahwa motivasi belajar siswa 

pada mata pelajaran Akidah Akhlak dengan jenis 

pekerjaan orang tua PNS non guru lebih baik dari 

pada jenis pekerjaan orang tua guru, motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak dengan 

jenis pekerjaan orang tua PNS non guru lebih baik 

dari pada jenis pekerjaan orang tua wiraswasta, 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Akidah 

Akhlak dengan  jenis pekerjaan orang tua PNS non 

guru lebih baik dari pada jenis pekerjaan orang tua 

petani, motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 
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Akidah Akhlak dengan jenis pekerjaan orang tua 

guru lebih baik dari pada jenis pekerjaan orang tua 

wiraswasta, motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Akidah Akhlak dengan jenis pekerjaan 

orang tua guru lebih baik dari pada jenis pekerjaan 

orang tua petani, motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Akidah Akhlak dengan jenis pekerjaan 

orang tua wiraswasta lebih baik dari pada jenis 

pekerjaan orang tua petani. Dengan kesimpulan 

semakin baik jenis pekerjaan orang tua maka 

semakin baik motivasi belajar siswa.  

2. Terdapat pengaruh yang signifikan pada Tingkat 

Pendidikan Orang Tua terhadap Motivasi Belajar 

Siswa MTs Muhammadiyah 1 Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019 yang ditunjukkan dengan nilai 

signifikansi 0,006. Berdasarkan hasil uji pasca anova 

dua jalan diketahui bahwa motivasi belajar siswa 

pada mata pelajaran Akidah Akhlak dengan tingkat 

pendidikan orang tua S1 lebih baik dari pada tingkat 

pendidikan orang tua SMA, motivasi belajar siswa 

pada mata pelajaran Akidah Akhlak dengan tingkat 

pendidikan orang tua S1 lebih baik dari pada tingkat 

pendidikan orang tua SMP, motivasi belajar siswa 

pada mata pelajaran Akidah Akhlak dengan tingkat 

pendidikan orang tua S1 lebih baik dari pada tingkat 

pendidikan orang tua SD, motivasi belajar siswa 

pada mata pelajaran Akidah Akhlak dengan tingkat 

pendidikan orang tua SMA lebih baik dari pada 
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tingkat pendidikan orang tua SMP, motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak dengan 

tingkat pendidikan orang tua SMA lebih baik dari 

pada tingkat pendidikan orang tua SD, motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak 

dengan tingkat pendidikan orang tua SMP lebih baik 

dari pada tingkat pendidikan orang tua SD. Dengan 

kesimpulan semakin baik tingkat pendidikan orang 

tua maka semakin baik motivasi belajar siswa. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan pada Jenis 

Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan Orang Tua secara 

bersama-sama terhadap Motivasi Belajar Siswa MTs 

Muhammadiyah 1 Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019 yang ditunjukkan dengan nilai 

signifikansi 0,026. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

semakin baik Jenis Pekerjaan Orang Tua dan Tingkat 

Pendidikan Orang Tua akan semakin baik pula 

Motivasi Belajar siswa. Hal ini sesuai dengan kajian 

teori dan kerangka berpikir pada penelitian ini di 

mana Jenis pendidikan Orang Tua dan Tingkat 

Pendidikan Orang Tua mempunyai pengaruh 

terhadap Motivasi Belajar. 
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B. Saran 

Pada akhir skripsi ini, peneliti memberikan saran pada 

pihak-pihak berikut: 

1. Bagi Orang Tua 

Sebagai orang Tua sebaiknya menempuh 

pendidikan semaksimal mungkin agar dapat 

membimbing anak-anaknya supaya motivasi 

belajarnya meningkat, kepada orang tua yang belum 

menempuh pendidikan bisa mengikuti kejar paket 

karena pendidikan juga mempengaruhi cara 

mendidik anak. 

2. Bagi Peserta Didik 

Dengan memperhatikan hasil dari penelitian 

ini diharapkan bagi siswa hendaknya dapat 

meningkatkan motivasi belajar sehingga prestasi 

belajar pada mata pelajaran Akidah Akhlak akan 

semakin meningkat. 

3. Bagi Guru 

Bagi guru hendaknya untuk terus memotivasi 

para siswa dan menciptakan suasana pembelajaran 

yang menyenangkan agar muncul motivasi dalam 

diri siswa untuk giat belajar, sehingga siswa dapat 

aktif dalam pembelajaran dan prestasi belajar 

Akidah Akhlak siswa dapat meningkat secara 

bertahap.  

4. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 
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sekolah dalam mengambil langkah untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa dengan 

menyediakan media dan sarana pembelajaran sesuai 

kebutuhan siswa di sekolah. 
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