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ABSTRAK 

Fatimah, Arik Siti. 2019. Pengaruh Pendidikan Keluarga 

terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas IV MIN 6 

Ponorogo. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing: Kurnia Hidayati M.Pd. 

Kata Kunci: Pendidikan Keluarga dan Prestasi Belajar 

 Pendidikan merupakan aspek terpenting dari 

kehidupan manusia. Keluarga adalah tempat belajar pertama 

dan utama sebelum anak memasuki lingkungan sekolah dan 

masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa berhasil atau 

tidaknya pendidikan siswa tidak dapat dipisahkan dari 

pendidikan keluarga. Penulisan skrips ini dilatarbelakangi 

oleh masalah yang terjadi yaitu kurangnya minat siswa 

terhadap proses pembelajaran, masih banyak anak yang 

belum bisa membaca, motivasi siswa di sekolah sangat 

kurang dalam mengikuti suatu pembelajaran, pada saat 

KBM siswa cenderung tidak mendengarkan dan keluar 

kelas. 

 Berangkat dari latar belakang tersebut, tujuan dari 

penelitian ini adalah:1) Untuk mengetahui pendidikan 

keluarga siswa kelas IV MIN 6 Ponorogo, 2) Untuk 

mengetahui prestasi belajar siswa kelas IV MIN 6 

Ponorogo, 3) Untuk mengetahui korelasi positif pendidikan 

keluarga dengan prestasi belajar siswa kelas IV MIN 6 

Ponorogo.  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kuantitatif yang bersifat korelasional. Dalam 

penelitian ini digunakan teknik sampel jenuh, yaitu teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan 

sampel yaitu seluruh siswa kelas IV MIN 6 Ponorogo yang 



 

 

 
 

berjumlah 31 siswa. Adapun pengumpulan data 

menggunakan angket dan dokumentasi, sedangkan untuk 

analisis data menggunakan rumus statistik regresi linier 

sederhana. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa: 1) Pendidikan  keluarga siswa Kelas IV MIN 6 

dalam kategori baik sebanyak 5 responden (16,13%), 

kemudian dalam kategori sedang 22 responden (70.97%) 

dan dalam kategori rendah 4 responden (12.90%). Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan keluarga 

siswa kelas IV MIN 6 Ponorogo adalah sedang. 2) Prestasi 

Belajar Siswa Kelas IV MIN 6 Ponorogo dalam kategori 

baik sebanyak 4 responden (12.90%), kemudian dalam 

kategori sedang sebanyak 22 responden (70.97%), dan 

dalam kategori rendah sebanyak 5 responden (16,13%). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

siswa kelas IV MIN 6 Ponorogo adalah sedang. 3) Ada 

pengaruh yang signifikan antara pendidikan keluarga 

terhadap prestasi belajar siswa kelas IV MIN 6 Ponorogo, 

yaitu dengan diperoleh nilai dari hasil perhitungan regresi 

linier sederhana Fhitung ˃ Ftabel atau 5,27 ˃ 4,18 maka H0 

ditolak dan Ha diterima, artinya variabel (X) pendidikan 

keluarga berpengaruh terhadap variabel (Y) prestasi belajar 

siswa.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.
1
 

Pendidikan merupakan aspek terpenting dari 

kehidupan manusia. Pendidikan juga merupakan 

upaya peningkatan kualitas manusia dalam segala 

aspek, yakni aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.
2
 Pendidikan adalah usaha yang sadar, 

teratur dan sistematis di dalam memberikan 

bimbingan/bantuan kepada orang lain (anak) yang 

sedang berproses menuju kedewasaan.  

Orang tua adalah pendidik dalam keluarga. Orang 

tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-

anak mereka. Dari merekalah anak mula-mula 

menerima pendidikan. Oleh karena itu, bentuk 

                                                           
1
 Hamdani Hamid dan Beni Ahmad Saebani, Pendidikan 

Karakter Perspektif Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 4. 
2
 Ulfiah, Psikologi Keluarga (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 

75.  
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pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan 

keluarga.
3
 

Orang tua juga disebut pendidik kodrati. Perlu 

ditegaskan bahwa orang tua tetap harus memegang 

peran sebagai pendidik. Orang tua tidak bisa 

menyerahkan sepenuhnya tugas mendidik anak kepada 

guru. Sebab, merekalah yang memiliki pengetahuan 

paling besar tentang eksistensi terhadap anak-anaknya. 

Jika orang tua tetap memberikan perhatian secara 

memadai terhadap anak-anaknya, beragam potensi 

kecerdasan yang dimiliki anak dapat dieksporasi dan 

dikembangkan secara maksimal.
4
  

Masalah pendidikan tidak terlepas dari 

tanggungjawab keluarga. Keluarga harus memainkan 

peranannya secara maksimal sebagai pendidik di 

rumah, karena keberhasilan anak dalam belajar tidak 

sepenuhnya ditentukan oleh sekolah, tetapi bimbingan 

keluarga juga merupakan faktor yang sangat 

menentukan keberhasilan anak dalam belajar. Menurut 

Arytami dan Kartini Kartono menyatakan bahwa 

keluarga adalah lingkungan hidup pertama dan utama 

bagi anak. Dalam keluarga anak mendapat 

rangsangan, hambatan dan pengaruh yang pertama-

tama dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik 

                                                           
3
 Moh. Haitami Salim, Pendidikan Agama dalam Keluarga: 

Revitalisasi Peran Keluarga dalam Membangun Generasi Bangsa yang 

Berkarakter (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 155. 
4
 As‟aril Muhajir, Ilmu Pendidikan Perspektif Kontekstual 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 94. 
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perkembangan biologis maupun perkembangan 

jiwanya atau pribadinya.
5
 

Selain itu, orang tua juga menentukan pola 

pembinaan pertama bagi anak. Dalam hal pendidikan, 

orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam 

mendukung  pendidikan anak, misalnya dengan 

memberikan perhatian serta pendidikan anak di dalam 

keluarga. Sehingga anak/siswa memiliki semangat dan 

motivasi/dorongan dalam diri individu untuk giat 

dalam belajar. Dengan adanya hal tersebut, maka anak 

akan bersemangat dan termotivasi untuk  

mendapatkan prestasi yang baik.  

Berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan 

pendidikan tergantung pada proses belajar yang 

dialami siswa, baik ketika berada di sekolah maupun 

di lingkungan rumah. Keberhasilan siswa dalam 

pendidikan umumnya dapat diukur melalui prestasi 

belajar siswa, namun keberhasilan tersebut dapat 

diraih jika di dalam rumah orang tua ikut serta 

berperan dalam memberikan bimbingan belajar, 

pengawasan, pengarahan yang dapat membantu siswa. 

Dalam hal ini, keluarga adalah tempat belajar pertama 

dan utama sebelum anak memasuki lingkungan 

sekolah dan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa berhasil atau tidaknya pendidikan siswa tidak 

dapat dipisahkan dari pendidikan keluarga. 

                                                           
5
 Moh. Haitami Salim, Pendidikan Agama Dalam Keluarga : 

Revitalisasi Peran Keluarga Dalam Membangun Generasi Bangsa Yang 

Berkarakter (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2013), 290. 
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Peran orang tua yang memiliki tanggung jawab 

penuh dalam mendidik anak kini perannya 

dilimpahkan pada para pendidik formal (guru). Hal ini 

berkaitan dengan tuntunan kehidupan yang 

mengakibatkan kedua orang tua harus mencari nafkah 

untuk memenuhi kehidupan keluarga. Selain itu, 

minimnya waktu dan minimnya pendidikan dan 

pengetahuan para orang tua menjadi alasan 

menyerahkan pendidikan anak kepada para pendidik 

formal.
6
 

Biasanya orangtua tidak terlalu memperhatikan 

bagaimana perkembangan anaknya, padahal untuk 

mendapatkan prestasi yang bagus orang tua pun harus 

ikut adil mengikuti perkembangan anak dengan cara 

memberikan perhatian kepada anak, memberikan 

pendidikan atau panutan yang baik bagi anak, karena 

orang tua atau keluarga merupakan madrasah yang 

utama dan pertama bagi anak. Keberhasilan prestasi 

dari seorang anak dalam pendidikan sesungguhnya 

tidak ditentukan dari mutu institusi pendidikan saja, 

tetapi berasal dari keberhasilan keluarga dalam 

memberikan anak perhatian seta pendidikan di dalam 

keluarga. Dalam hal ini, orang tua sangat berperan 

penting dalam menentukan keberhasilan seorang anak. 

Sesuai dengan pengamatan yang ada di MIN 6 

Ponorogo dan wawancara dengan guru kelas terdapat 

                                                           
6
 Helmawati, Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktis 

(Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016), 50.  

4 
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beberapa problematika yang terjadi di sekolah tersebut 

terutama di kelas 4. Salah satunya yaitu kurangnya 

minat siswa terhadap proses pembelajaran, masih 

banyak anak yang belum bisa membaca, motivasi 

siswa di sekolah sangat kurang dalam mengikuti suatu 

pembelajaran, pada saat KBM siswa cenderung tidak 

mendengarkan dan keluar kelas. Mereka seakan-akan 

acuh dengan pembelajaran yang ada di sekolah dan 

tidak perduli dengan hasil belajar ataupun prestasi 

yang akan diperoleh. Menurut penjelasan wali kelas 

anak-anak tersebut kurang mendapat perhatian dari 

orang tuanya karena ada dari orang tua siswa yang 

sudah meninggal dan ada yang keluar negeri (TKW), 

ada yang tinggal bersama neneknya, ada anak yang 

orang tuanya sibuk bekerja sehingga kurang 

memperhatikan anak. Dengan adanya hal tersebut, 

maka pendidikan dari keluarga pun sangat kurang. 

Apabila masalah ini dibiarkan secara terus menerus 

dikhawatirkan siswa tidak akan memiliki minat dan 

motivasi dalam belajar sehingga siswa tidak memiliki 

prestasi atau hasil belajar akan jelek.  Hasil prestasi 

belajar siswa yang diambil ambil dari nilai raport, 

maka diketahui nilai rata-rata terendah yaitu 70 dan 

tertinggi 86. Jadi ada siswa yang memilii prestasi yang 

baik dan ada juga siswa yang memiliki prestasi 

rendah.  

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan latar 

belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendidikan 
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Keluarga terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas IV 

MIN 6 Ponorogo”. 

 

B. Batasan Masalah 

Banyak faktor atau variabel yang dapat ditindaklanjuti 

dalam  penelitian ini. Namun karena terbatasnya 

waktu, tempat dan sebagainya, maka dalam penelitian 

ini difokuskan pada “Korelasi pendidikan keluarga 

dengan prestasi belajar siswa kelas IV MIN 6 

Ponorogo”. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, 

maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pendidikan keluarga siswa kelas IV 

MIN 6 Ponorogo? 

2. Bagaimana prestasi belajar siswa kelas IV MIN 6 

Ponorogo? 

3. Adakah pengaruh pendidikan keluarga terhadap 

prestasi belajar siswa kelas IV MIN 6 Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pendidikan keluarga siswa kelas 

IV MIN 6 Ponorogo 

2. Untuk mengetahui prestasi belajar siswa kelas IV 

MIN 6 Ponorogo 

6 
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3. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan keluarga 

terhadap prestasi belajar siswa kelas IV MIN 6 

Ponorogo 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Dari hasil penelitian ini untuk menguji dan 

membuktikan teori tentang Korelasi pendidikan 

keluarga dengan prestasi belajar kelas IV MIN 6 

Ponotogo. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa, adanya penelitian ini diharapkan 

siswa memahami pentingnya perhatian dan 

pendidikan keluarga bagi prestasi belajar.  

b. Bagi dunia penelitian, sebagai acuan penelitian 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar siswa. 

c. Bagi peneliti, sebagai bekal menjadi pendidik di 

masa mendatang, menambah pengetahuan, dan 

pengalaman. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penyusunan laporan hasil 

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 ini nanti 

akan penulis kelompokkan menjadi V (lima) bab, 
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yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang 

saling berkaitan. Sistematika pembahasan ini adalah: 

Bab pertama, 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 kedua, adalah landasan teori tentang 

perhatian keluarga, pendidikan keluarga dan prestasi 

belajar serta kerangka berpikir dan pengajuan 

hipotesis. Bab ini dimaksudkan sebagai kerangka 

acuan teori yang dipergunakan untuk melakukan 

penelitian. 

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian 

yang meliputi rancangan penelitian, populasi dan 

sampel, instrument pengumpulan data, tekmik 

pengumpulan data, serta teknik analisis data, dan uji 

validitas dan reliabilitas instrument. 

Bab keempat, adalah temuan dan hasil 

penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi 

penelitian, deskripsi data, analisis data, pengajuan 

hipotesis serta pembahasan interpretasi.  

Bab kelima, merupakan penutup dari laporan 

penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. 

 

  

8 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A.  Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil telaah pustaka yang dilakukan penulis 

sebelumnya yang ada kaitannya dengan variabel yang 

diteliti antara lain : 

1. Skripsi karya Sri Nuryani, pada tahun 2014 dengan 

judul “Korelasi Lingkungan Keluarga dengan 

Kepribadian Siswa Kelas VA MI Ma‟arif Patihan 

Wetan Tahun Pelajaran 2013/2014”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang positif 

antara  Lingkungan Keluarga dengan Kepribadian 

Siswa Kelas VA MI Ma‟arif Patihan Wetan Tahun 

Pelajaran 2013/2014 sebesar 0.771
7
 

Dari temuan di atas secara garis besar membahas 

tentang Lingkungan Keluarga dengan Kepribadian 

Siswa. Penelitian ini berbeda dengan penelitian 

terdahulu, penelitian ini difokuskan pada korelasi 

pendidikan keluarga dengan prestasi belajar siswa. 

Kemudian persamaannya pada variabel independen 

(bebas) yaitu sama-sama membahas tentang 

keluarga.  

                                                           
7
 Sri Nuryani, Korelasi Lingkungan Keluarga dengan 

Kepribadian Siswa Kelas VA MI Ma‟arif Patihan Wetan Tahun 

Pelajaran 2013/2014,Stain Ponorogo,(2014). 
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2. Skripsi karya Neni Prima Apriliani pada tahun 2016 

dengan judul “Korelasi Tingkat Pendidikan Orang 

Tua dengan Prestasi Belajar Anak Di MI Ma‟arif 

Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 

orang tua dengan anak MI MA‟arif Singosaren 

tergolog menengah dengan presentase 67,86%. 

Sedangkan pada prestasi belajar anak dengan  

presentase sebesar 67,86%. Pada variabel keduanya 

tidak terdapat korelasi positif antara Tingkat 

Pendidikan Orang Tua dengan Prestasi Belajar Anak 

Di MI Ma‟arif Singosaren Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016.
8
 

Dari temuan di atas secara garis besar membahas 

tentang Tingkat Pendidikan Orang Tua dengan 

Prestasi Belajar Anak Di MI Ma‟arif Singosaren 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2015/2016. Penelitian ini berbeda dengan 

penelitian terdahulu, penelitian ini difokuskan pada 

korelasi pendidikan keluarga dengan prestasi belajar 

siswa. Kemudian persamaannya terletak pada 

prestasi belajar siswa.  

 

                                                           
8
 Neni Prima Apriliani, Korelasi Tingkat Pendidikan Orang Tua 

dengan Prestasi Belajar Anak Di MI Ma‟arif Singosaren Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016, STAIN 

Ponorogo,(2016). 

10 
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3. Skripsi karya Rizki Handayani dengan judul 

“Korelasi Perhatian orang tua dan lingkungan sosial 

anak dengan prestasi belajar siswa kelas atas SDN II 

Kauman Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2017/2018”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa : 1) Terdapat korelasi positif 

yang signifikan antara perhatian orang tua dengan 

prestasi belajar siswa kelas atas SDN II Kauman 

Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 2) Terdapat korelasi positif 

yang signifikan antara lingkungan sosial anak 

dengan prestasi belajar siswa kelas atas SDN II 

Kauman Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2017/2018. 3)Terdapat korelasi 

positif yang signifikan antara perhatian orang tua dan 

lingkungan sosial anak dengan prestasi belajar siswa 

kelas atas SDN II Kauman Kecamatan Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018.
9
 

Dari temuan di atas secara garis besar membahas 

tentang Korelasi Perhatian orang tua dan 

Lingkungan Sosial Anak dengan Prestasi Belajar 

Siswa. Penelitian ini berbeda dengan penelitian 

terdahulu, penelitian ini difokuskan pada korelasi 

perhatian dan pendidikan keluarga dengan prestasi 

belajar siswa. Kemudian persamaannya terletak pada 

perhatian orang tua/keluarga. 

                                                           
9
  Rizki Handayani, Korelasi Perhatian orang tua dan lingkungan 

sosial anak dengan prestasi belajar siswa kelas atas SDN II Kauman 

Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 

IAIN Ponorogo, (2018) 
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B. Landasan Teori 

1. Pendidikan Keluarga 

a. Pengertian Pendidikan 

Menurut bahasa Indonesia, istilah 

pendidikan berasal dan kata “didik” dengan 

memberikan awalan “pe” dan akhiran “an”, yang 

berarti perbuatan. Kata pendidikan berasal dari 

bahasa yunani yaitu pedagogos yang berarti 

pergaulan dengan anak-anak. Pedagogos berasal 

dari kata paedos (anak) dan agoge (saya 

membimbing, memimpin).
10

 

Pendidikan merupakan aspek terpenting dari 

kehidupan manusia. Pendidikan juga merupakan 

upaya peningkatan kualitas manusia dalam segala 

aspek, yakni aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.
11

 Pendidikan adalah usaha yang 

sadar, teratur dan sistematis di dalam memberikan 

bimbingan/bantuan kepada orang lain (anak) yang 

sedang berproses menuju kedewasaan. 

Pendidikan Islam dalam keluarga, perlu 

memperhatikan beberapa aspek dalam rangka 

mendidik anak. Aspek-aspek dimaksud yaitu 

pendidikan spiritualnya, emosional dan 

pendidikan intelektual. Ketiga aspek dimaksud 

                                                           
10

  Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 

2002), 30. 
11

 Ulfiah, Psikologi Keluarga (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 

75.  

12 
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harus memiliki keseimbangan agar tidak terjadi 

kepincangan. 
12

 

b. Pengertian Keluarga 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia 

disebutkan “keluarga”: ibu bapak dengan anak-

anaknya, satuan kekerabatan yang sangat 

mendasar di masyarakat. Keluarga merupakan 

sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang 

berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan 

kehidupan yang tentram, aman, damai dan 

sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang 

diantara anggotanya. Keluarga adalah suatu unit 

sosial terkecil dari masyarakat  yang didalamnya 

terdapat ayah, ibu, serta anak yang saling 

berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain 

yang pada akhirnya melahirkan bentuk-bentuk 

interaksi sosial antar sesama anggota keluarga.
13

 

c. Pendidikan dalam Keluarga 

Tiga tempat pendidikan yang dapat 

membentuk anak menjadi manusia seutuhnya 

adalah di keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Keluarga adalah tempat titik tolak 

perkembangan anak. Peran keluarga sangat 

dominan untuk menjadikan anak yang sangat 

cerdas, sehat dan memiliki penyesuaian sosial 

yang baik. Keluarga merupakan salah satu faktor 

penentu utama dalam perkembangan 

                                                           
12

 Ibid., 79. 
13

 Ibid., 3. 
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kepribadian anak, di samping faktor-faktor yang 

lain. Dikutip oleh Lazarus Freud mengatakan 

bahwa pengaruh lingkungan keluarga terhadap 

perkembangan anak merupakan titik tolak 

perkembangan kemampuan atau 

ketidakmampuan penyesuaian sosial anak. 

Menurutnya pula, periode ini sangat 

menentukan dan tidak dapat diabaikan oleh 

keluarga.
14

 

Pendidikan merupakan kegiatan yang 

sangat esensial dalam kehidupan manusia untuk 

membentuk insan yang dapat memecahkan 

permasalahan dalam kehidupannya. Menurut 

William J. Goode yang dikutip oleh Helmawati 

menyatakan bahwa keberhasilan atau prestasi 

yang dicapai siswa dalam pendidikannya 

sesungguhnya tidak hanya memperhatikan mutu 

dari institusi pendidikan saja, tetapi juga 

memperlihatkan keberhasilan keluarga dalam 

memberikan anak-anak mereka persiapan yang 

baik untuk pendidikan yang dijalani.
15

 

Pendidikan dalam keluarga juga disebut 

sebagai lembaga pendidikan informal. 

Dijelaskan dalam pasal 27 bahwa kegiatan 

pendidikan informal yang dilakukan oleh 

keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan 

belajar secara mandiri. Pendidik dalam 
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pendidikan informal ada di bawah tanggung 

jawab orang tua. Orang tua merupakan pendidik 

pertama dan utama bagi anak-anak mereka 

karena dari merekalah anak mula-mula 

menerima pendidikan.
16

 

Keluarga merupakan lingkungan pertama 

bagi anak. Di dalam lingkungan keluarga anak 

pertama-tama mendapatkan pengaruh (nilai). 

Oleh karena itu, keluarga merupakan lembaga 

pendidikan tertua yang bersifat informal dan 

kodrati. Ayahh dan ibu dalam keluarga sebagai 

pendidiknya, dan anak sebagai terdidiknya. 
17

 

d. Struktur keluarga 

Keluarga dapat dibagi menjadi tiga kategori, 

yaitu: 

a. Keluarga inti, yang terdiri dari bapak, ibu dan 

anak-anak, atau hanya ibu atau bapak atau 

nenek dan kakek. 

b. Keluarga inti terbatas, yang terdiri dari ayah 

dan anak-anaknya, atau ibu dan anak-

anaknya. 

c. Keluarga luas, yang cukup banyak ragamnya 

seperti rumah tangga nenek yang hidup 

dengan cucu yang masih sekolah, atau nenek 
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dengan cucu yang telah kawin, sehingga istri 

dan anak-anaknya hidup menumpang juga.
 18

 

Menurut Robert R. Bell yang dikutip dari 

Mufidah Ch menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) 

jenis hubungan keluarga : 

a. Kerabat dekat (conventional kin), kerabat 

dekat terdiri dari individu yang terkait dalam 

keluarga melalui hubungan darah, adopsi, dan 

perkawinan. Seperti suami istri, orang tua, 

anak dan saudara. 

b. Kerabat jauh (discretionari kin), kerabat jauh 

terdiri dari individu yang terikat dalam 

keluarga melalui hubungan darah, adopsi atau 

perkawinan, tetapi ikatan keluarganya lebih 

lemah dari pada kerabat dekat, biasanya 

terdiri atas paman, bibi, keponakan dan 

sepupu. 

c. Orang yang dianggap kerabat (fictive kin), 

seseorang yang dianggap kerabat karena 

adanya hubungan yang khusus, misalnya 

hubungan antar teman akrab.
19

 

e. Fungsi dan Peranan Pendidikan Keluarga 

1) Pengalaman pertama masa kanak-kanak 

Pendidikan keluarga memberikan 

pengalaman pertama yang merupakan faktor 

penting dalam perkembangan pribadi anak. 
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Pendidikan keluarga adalah pendidikan yang 

pertama dan utama bagi anak. Suasana 

pendidikan keluarga ini sangat penting 

diperhatikan, sebab dari sinilah 

keseimbangan jiwa dalam diri individu 

ditentukan. Maka sudah sewajarnya orang tua 

harus mempersiapkan dan mempersiapkan 

keluarga sebagai basis pendidikan utama bagi 

anak. 

2) Menjamin kehidupan emosional anak 

Suasana yang ada dalam lingkungan keluarga 

merupakan suasana yang diliputi rasa cinta 

dan simpati yang sewajarnya, suasana aman 

dan tentram, suasana percaya dan 

mempercayai. Melalui pendidikan keluarga 

ini, diharapkan kehidupan emosional atau 

kebutuhan akan rasa kasih sayang dapat 

dipenuhi atau dapat berkembang dengan baik, 

hal ini dikarenakan adanya hubungan darah 

antara pendidik dan anak didik atau keluarga 

dengan anak.  Untuk menciptakan kehidupan 

emosi yang sehat terhadap anak di dalam 

keluarga  bisa dengan cara memenuhi 

kebutuhan anak. Salah satunya dengan 

memberikan kebutuhan rasa kasih sayang 

kepada anak. Kasih sayang tidak akan 

dirasakan atau tidak akan didapatkan apabila 

anak merasa dalam hidupnya merasa kurang 
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diperhatikan atau kurang dissayangi oleh 

orang tuanya. 

3) Menanamkan dasar pendidikan moral 

Keluarga merupakan penanaman utama 

dasar-dasar moral bagi anak, yang biasanya 

tercermin dalam sikap dan perilaku orang tua 

sebagai teladan yang dapat dicontoh anak. 

Pendidikan moral yang dimaksud adalah 

dengan membiasakan anak untuk memiliki 

sifat jujur, suka menolong, sabar, ikhlas dan 

adil. Sifat-sifat tersebut belum bisa dipahami 

oleh anak, sebagai orang tua yang setiap hari 

didengar perkataannya, dilihat dan ditiru 

perilakunya harus memberikan teladan atau 

pengalaman langsung yang dapat dirasakan 

oleh anak dalam kehidupannya. Sehingga 

dengan pengalaman langsung yang diberikan 

orang tua kepada anak sejak kecil maka 

diharapkan memiliki kebasaan seperti, 

berkata jujur, suka menolong, sabar, 

memaafkan kesalahan orang lain, dan 

menanamkan rasa kasih sayang kepada 

sesama. 

4) Memberikan dasar pendidikan sosial 

Pada dasarnya kehidupan keluarga 

merupakan basis yang sangat penting dalam 

peletakan dasar-dasar pendidikan sosial anak. 

Hal ini dikarenakan keluarga merupakan 

lembaga sosial resmi yang minimal terdiri 

18 
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dari ayah, ibu dan anak. Perkembangan sosial 

pada anak harus ditanamkan orang tua sedini 

mungkin, orang tua harus memberikan 

contoh atau teladan kepada anak sehingga 

memiliki sifat yang penuh rasa kasih sayang, 

tolong menolong, gotong royong, menlong 

saudara atau keluarga yang sakit, menjaga 

kebersihan, ketertiban, kedamaian dan 

keamanan serta keserasian dalam segala hal. 

5) Peletakan dasar-dasar keagamaan 

Keluarga sebagai lembaga pendidikan 

pertama dan utama sangat menentukan dalam 

menanamkan dasar-dasar moral, yang tak 

kalah penting adalah berperan besar dalam 

proses internalisasi nilai-nilai keagamaan ke 

dalam pribadi anak. Masa kanak-kanak 

adalah masa yang paling baik untuk 

meresapkan dasar-dasar hidup beragama, dan 

hal ini tentu terjadi dalam keluarga. Orang 

tua seharusnya membiasakan anak-anaknya 

untuk sholat berjamaah di masjid, 

mendengarkan khutbah atau ceramah 

keagamaan, mendengarkan lagu islami dan 

lain-lain.
20

 Menurut Hasbi Ash-Shiddiqiy 

yang dikutip dari hasby wahy menyatakan 

bahwa tugas-tugas keagamaan dipupuk terus 

menerus sampai anak mencapai umur 
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dewasa, sehingga dengan demikian perasaan 

keagamaan dalam jiwanya benar-benar 

mendarah daging.
21

 Orang tua harus 

memberikan contoh atau teladan secara 

langsung dan dilakukan secara terus menerus, 

sehingga anak akan mengikuti, meniru dan 

diamalkan sepanjang hidupnya. 

Menurut Soelaeman yang dikutip oleh 

Ulfiah menyatakan bahwa fungsi keluarga 

adalah sebagai berikut : 

1) Fungsi Edukasi 

Fungsi edukasi adalah fungsi keluarga 

yang berkaitan dengan anak khususnya 

pendidikan dan pembinaan anggota 

keluarga pada umumnya. Pelaksanaan 

fungsi edukasi merupakan suatu bentuk 

realisasi tanggung jawab yang harus 

dipikul oleh orang tua karena keluarga 

merupakan lingkungan pertama dan 

utama bagi anak, untuk dapat mendidik 

anak dan membangun sifat dan pribadi 

anak yang madiri dan menumbuhkan 

motif pada anak 

2) Fungsi sosialisasi 

Orang tua dan keluarga dalam 

melaksanakan fungsi sosialisasi ini 

mempunyai kedudukan sebagai 
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penghubung anak dengan kehidupan 

sosial dan norma-norma sosial, meliputi 

penerangan, penyaringan dan 

penafsirannya ke dalam bahasa yang 

dapat dimengerti dan ditangkap 

maknanya oleh anak. 

3) Fungsi proteksi atau fungsi perlindungan 

Mendidik anak pada hakikatnya bersifat 

melindungi, yaitu membentengi dari 

tindakan-tindakan yang akan merusak 

norma-norma. Dengan kata lain, fungsi 

ini melindungi anak dari 

ketidakmampuannya bergaul dengan 

lingkungan sosialnya, melindungi dari 

pengaruh yang tidak baik. 

4) Fungsi afeksi atau perasaan 

Anak bisa  merasakan atau menangkap 

suasana perasaan yang melingkupi orang 

tuanya pada saat melakukan komunikasi. 

Kehangatan yang terpancar dari aktivitas 

gerakan, ucapan, mimik serta perbuatan 

orang tua merupakan hal yang sangat 

penting dalam pelaksanaan pendidikan 

dalam keluarga. Oleh karena itu, dalam 

memahami dan bergaul dengan anak 

orang tua hendaknya dapat memahami, 

menangkap dan turut meraskan apa yang 

anak rasakan serta bagaimana kesan atau 

persepsi anak tentang orang tua. 
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5) Fungsi Religius 

Keluarga berkewajiban untuk mengikut 

sertakan anak dan anggota keluarga 

lainnya kepada kehidupan agama. 

Tujuannya tidak hanya untuk mengetahui 

kaidah-kaidah agama saja, tetapi untuk 

menjadi insan yang beragama sehingga 

menjadi anggota keluarga yang sadar 

bahwa hidup hanyalah untuk mencari 

ridha-nya. 

6) Fungsi ekonomis 

Fungsi ekonomis keluarga meliputi 

pencarian nafkah, perencanaan 

pembelanjaan serta pemanfaatannya. 

Dalam mendidik anak, keluarga dengan 

fungsi ekonomisnya perlu diperhatikan, 

karena jika tidak seimbang dalam 

mengelola, maka akan berakibat pada 

perkembangan anak dan pembentukan 

kepribadian anak. 

7) Fungsi rekreatif 

Fungsi rekreatif dapat terlaksana jika 

keluarga dapat menciptakan rasa aman, 

nyaman, ceria agar dapat dinikmati 

dengan tenang, damai dan jauh dari 

ketegangan batin, sehingga memberikan 

perasaan yang bebas dari tekanan. Hal ini 

dapat memberikan rasa saling memiliki 

dan kedekatan antar anggota keluarga. 
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8) Fungsi Biologis 

Fungsi biologis keluarga, yaitu 

berhubungan dengan kebutuhan-

kebutuhan biologis anggota kelurga. 

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan 

sandang, papan, pangan serta kebutuhan 

akan keterlindungan fisik, termasuk di 

dalamnya kehidupan seksual.
22

  

Lingkungan keluarga merupakan 

lingkungan pendidikan yang pertama dan utama, 

karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama 

mendapatkan didikan dan bimbingan. Orang tua 

atau ayah dan ibu memegang peranan yang 

penting dan sangat berpengaruh atas pendidikan 

anak-anaknya.  Selain itu, orang tua juga 

menentukan pola pembinaan pertama bagi anak.
23

 

Lingkungan keluarga harus berfungsi 

sebagai pendidik yang patut diteladani oleh anak-

anak dalam usia perkembangan mental 

spiritualnya. Orang tua dan anggota keluarga yang 

serumah sebagai pendidik, sedangkan pendidik 

adalah profil manusia yang setiap hari didengar 

perkataannya, dilihat, dan ditiru perilakunya oleh 

anak-anaknya. Lingkungan keluarga menjadi 

tolak ukur keberhasilan anak dalam pendidikan. 

Oleh karena itu, orang tua memikul tanggung 
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jawab terbesar dalam pendidikan anak, sepatutnya 

mengembangkan potensi dirinya melalui 

keikutsertaan dalam acara-acara yang 

bermanfaat.
24

 

Keluarga menjalankan fungsi yang penting 

bagi keberlangsungan masyarakat dari generasi ke 

generasi. Dari kajian lintas budaya ditemukan dua 

fungsi utama keluarga,  yakni internal 

memberikan perlindungan psikososial bagi para 

anggotanya dan eksternal mentransmisikan nilai-

nilai budaya pada generasi selanjutnya. 

Menurut Berns yang dikutip dari Sri Lestari 

mengungkapkan bahwa keluarga memiliki lima 

fungsi dasar, yaitu: 

1) Reproduksi: keluarga memiliki tugas untuk 

mempertahankan populasi yang ada di dalam 

masyarakat 

2) Sosialisasi/edukasi: keluarga menjadi sarana 

untuk transmisi nilai, keyakinan, sikap, 

pengetahuan, keterampilan dan teknik dari 

generasi sebelumnya kegenerasi yang lebih 

muda. 

3) Penugasan peran sosial: keluarga 

memberikan identitas pada para anggotanya 

seperti ras, etnik, religi, sosial, ekonomi dan 

peran gender. 

                                                           
24

Ibid., 114 - 115. 

24 



25 

 

 
 

4) Dukungan ekonomi: keluarga menyediakan 

tempat berlindung, makanan, dan jaminan 

kehidupan. 

5) Dukungan emosi/pemeliharaan: Keluarga 

memberikan pengalaman interaksi sosial 

yang pertama bagi anak. 

Keluarga memang bukan satu-satunya 

lembaga yang melakukan peran sosialisasi, 

melainkan keluarga merupakan tempat pertama 

bagi anak dalam menjalani kehidupannya. Oleh 

karena berbagai peristiwa, pada awal tahun 

kehidupan anak sangat berpengaruh pada 

perkembangan sosial, emosi dan intelektual anak, 

maka keluarga harus dipandang sebagai instrumen 

sosialisasi yang utama.
25

 

f. Tanggung Jawab Keluarga 

Dasar-dasar tanggung jawab orang tua terhadap 

pendidikan anaknya meliputi hal-hal berikut: 

1) Adanya motivasi atau dorongan cinta kasih 

yang menjiwai hubungan rang tua dan anak 

2) Pemberian motivasi kewajiban moral sebagai 

konsekuensi kedudukan orang tua terhadap 

keturunanya 

3) Tanggung jawab sosial  

4) Memelihara dan membesarkan anaknya 
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5) Memberikan pendidikan dengan berbagai 

ilmu pengetahuan dan keterampilan yang 

berguna bagi kehidupan anak kelak
26

 

Menurut Fuad Ihsan yang dikutip oleh Hasbi 

Wahy menyatakan bahwa tanggung jawab 

pendidikan oleh kedua orang tua meliputi: 

1) Memelihara dan membesarkannya. Tanggung 

jawab ini merupakan dorongan alami untuk 

dilaksanakan, karena anak memerlukan 

makan, minum dan perawatan, agar ia dapat 

hidup secara berkelanjutan. 

2) Melindungi dan menjamin kesehatannya, 

baik secara jasmani maupun rohani dari 

berbagai gangguan penyakit atau bahaya 

lingkungan yang dapat membahayakan 

dirinya. 

3) Mendidiknya dengan berbagai ilmu 

pengetahuan dan keterampilan yang berguna 

bagi hidupnya, sehingga apabila ia dewasa ia 

mampu berdiri sendiri dan membantu orang 

lain serta melaksanakan fungsi 

kekhalifahannya. 

4) Membahagiakan anak untuk dunia dan 

akhirat dengan memberinya pendidikan 

agama sesuai dengan tuntunan Allah sebagai 

tujuan akhir hidup muslim. Tanggung jawab 
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ini dikategorikan juga sebagai tanggung 

jawab kepada Allah.
27

 

 

2. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi adalah hasil yang telah dicapai. 

Sedangkan belajar adalah proses perubahan 

yang berlangsung secara progresif berbentuk 

keterampilan, sikap, kebiasaan dan 

pengetahuan.
28

 Belajar adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari 

pengalamannya sendiri dalam berinteraksi 

dengan lingkungan.
29

 

Prestasi belajar merupakan hal yang tidak 

dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, karena 

kegiatan belajar merupakan proses, sedangkan 

prestasi merupakan hasil dari proses belajar. 

Prestasi belajar merupakan hasil akhir yang 

diharapkan dapat dicapai setelah seorang 
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belajar.
30

 Jenis prestasi belajar yang dimaksud 

dalam penelitian ini meliputi tiga ranah atau 

aspek yaitu, kognitif, psikomotorik dan afektif. 

Mata pelajaran yang digunakan pada penelitian 

ini meliputi Matematika, Ipa, Bahasa Indonesia 

yang kemudian dicari rata-rata dari hasil siswa. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

adalah hasil dari sebuah proses belajar yang 

dilalui siswa yang dibuktikan dalam bentuk 

nilai. Nilai tersebut dapat berupa nilai ujian 

siswa atau dapat dilihat dari nilai raport siswa.  

Ukuran keberhasilan pembelajaran dalam 

pengertian yang operasional adalah penguasaan 

suatu bahan ajar yang dinyatakan dalam tujuan 

pembelajaran khusus dan memiliki kontribusi 

bagi tujuan diatasnya. Menurut Sutikno yang 

dikutip oleh Dinti Maryanti at.all menyatakan 

bahwa ukuran keberhasilan pembelajaran dapat 

dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:  

a. Daya serap terhadap bahan pembelajaran 

mencapai prestasi tinggi, baik secara 

individu maupun kelompok 

b. Perilaku yang digariskan dalam tujuan 

pembelajaran khusus telah dicapai oleh 

siswa baik secara individu maupun 

kelompok 
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c. Terjadinya proses pemahaman materi yang 

mengantarkan materi tahap berikutnya. 
31

 

Dari ciri-ciri keberhasilan pembelajaran 

tersebut, dapat diartikan bahwa prestasi belajar 

tidak hanya diukur dari segi kognitif, tetapi 

termasuk aspek afektif dan aspek 

psikomotorik.
32

 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi 

Belajar 

Prestasi belajar di sekolah sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan umum yang 

diukur dari IQ. IQ yang tinggi dapat 

meramalkan kesuksesan belajar. Namun, pada 

beberapa kasus, IQ yang tinggi tidak dapat 

menjamin kesuksesan seseorang dalam belajar 

dan hidup bermasyarakat. Faktor-faktor yang 

memengaruhi prestasi belajar adalah sebagai 

berikut : 

1) Faktor Internal Siswa 

Faktor internal yakni, faktor-faktor yang 

berasal dari dalam diri seseorang yang dapat 

memengaruhi prestasi belajarnya. Diantara 

faktor-faktor intern yang dapat 

memengaruhi prestasi belajar seseorang 

antara lain: 
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a) Aspek fisiologis 

Kondisi umum jasmani yang 

menandai tingkat kebugaran organ-

organ tubuh dan sendi-sendinya, yang 

dapat mempengaruhi semangat dan 

intensitas siswa dalam mengikuti 

pelajaran. Jadi dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kondisi fisik siswa dapat 

mempengaruhi ketika mengikuti suatu 

pelajaran.  

b) Aspek psikologis (Kecerdasan/ 

inteligensi, Bakat, Minat, Motivasi) 

(1) Kecerdasan / intelegensi 

Intelegensi merupakan suatu 

kemampuan mental yang bersifat 

umum yang digunakan membuat 

atau menganalisis, memecahkan 

permasalahan, menyesuaikan diri 

dan menarik kesimpulan serta 

kemampuan berpikir seseorang. 

Setiap anak memiliki intelegensi 

yang berbeda-beda, sehingga 

pendidik harus cermat dalam 

mencari, mengetahui kelemahan 

dan kelebihan yang dimiliki oleh 

anak untuk kemudian 

dikembangkan potensi yang 

dimiliki. 
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(2) Sikap  

Secara etimologi dalam bahasa 

Inggris disebut attitude memiliki 

arti perilaku. Secara terminologi 

sikap adalah gejala internal yang 

berdimensi afektif untuk mereaksi 

ataupun merespon terhadap objek 

baik secara positif atau negatif. 

Sikap siswa yang lebih menyukai 

pelajaran tertentu maka akan 

berdampak positif terhadap 

peningkatan kemampuannya. 

Sebaliknya sikap siswa yang tidak 

menyukai pelajaran tertentu akan 

berdampak negatif yaitu kurangnya 

kemampuann siswa dalam pelajaran 

tersebut. 

(3) Bakat 

Menurut Chaplin dan Reber yang 

dikutip oleh helmawati 

mengemukakan bahwa bakat adalah 

kemampuan potensial yang dimiliki 

oleh seseorang untuk mencapai 

suatu keberhasilan pada masa yang 

akan datang. Siswa atau anak 

memiliki kemampuan dan potensi 

yang tidak dimiliki oleh  anak lain. 

Oleh karena itu, setiap pendidik 

harus cermat melihat, mengetahui 

bakat yang dimiliki oleh anak, 
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sehingga bakat tersebut dapat 

dikembangkan secara optimal.  

(4) Minat  

Minat memiliki arti ketertarikan 

atau kecenderungan yang tinggi 

atau keinginan yang besar terhadap 

sesuatu. Minat seseorang dapat 

dipengaruhi oleh faktor seperti 

pemusatan perhatian, keinginan, 

motivasi, dan kebutuhan.  

(5) Motivasi 

Menurut Gleitman dan Reber yang 

dikutip oleh helmawati menyatakan 

bahwa motivasi adalah keadaan 

internal organisme yang 

mendorongnya untuk melakukan 

sesuatu. Motivasi juga dapt 

dikatakan sebagai pemasok gaya 

untuk bertingkah laku secara 

terarah. Motivasi dibagi menjadi 

dua macam yaitu: motivasi  

intrinsik adalah dorongan yang 

berasal dari dalam diri individu 

untuk melakukan suatu tindakan. 

motivasi ekstrinsik  adalah 

dorongan yang berasal dari luar 

untuk  melakukan sesuatu kegiatan.  
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2) Faktor Eksternal 

Faktor ekstrenal yaitu faktor-faktor yang 

dapat memengaruhi prestasi belajar 

seseorang yang sifatnya berasal dari luar 

diri seseorang. Yang termasuk faktor-faktor 

ini adalah keadaan lingkungan keluarga, 

keadaan lingkungan sosial dan keadaan 

lingkungan masyarakat. 

a) Lingkungan Keluarga 

Keluarga adalah pendidik pertama dan 

utama bagi anak, yang terdiri dari ayah, 

ibu dan saudara. Dalam keluarga anak 

belajar tentang berbagai macam hal, 

seperti ilmu pengetahuan, gotong 

royong, nilai-nilai kebudayaan, 

keterampilan, saling menghormati dan 

menghargai serta hal-hal lainnya. Orang 

tua hendaknya memberikan contoh atau 

teladan serta arahan kepada anak untuk 

melakukan hal-hal baik dan 

mengingatkan anak untuk tidak 

melakukan hal buruk. 

b) Lingkungan Sekolah 

Lingkungan sosial yang juga 

berpengaruh terhadap proses belajar 

anak adalah lingkungan sekolah. Dalam 

lingkungan sekolah siswa akan sering 

berinteraksi dengan guru ataupun 

dengan siswa lainnya. Apabila siswa 
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berinteraksi dengan guru dan teman-

temannya yang baik, maka siswa akan 

belajar tentang hal positif dan 

sebaliknya. 

c) Lingkungan masyarakat 

Lingkungan masyarakat merupakan 

faktor ekstern yang juga berpengaruh 

terhadap belajar siswa. Pengaruh 

tersebut terjadi karena keberadaan siswa 

dalam masyarakat, misalnya mass media 

massa, teman bergaul, bentuk kehidupan 

didalam masyarakat.
33

 Hal-hal tersebut 

sangat berpengaruh terhadap proses 

belajar siswa, karena lingkungan 

masyarakat tempat belajar siswa setelah 

lingkungan keluarga. Apabila keluarga-

keluarga di dalam masyarakat itu baik, 

maka siswa atau anak-anak akan 

mendapat kontribusi yang baik dalam 

proses interaksinya. Namun sebaliknya, 

apabila lingkungan dalam masyarakat 

itu buruk maka, anak akan cenderung 

terpengaruh menjadi negatif.
34

 

3) Faktor Pendekatan Belajar 

Segala cara atau strategi yang digunakan 

siswa dalam menunjang keefektifan dan 
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efisiensi proses pembelajaran materi 

tertentu. Strategi dalam hal ini berarti 

seperangkat langkah operasional yang 

direkayasa sedemikian rupa untuk 

memecahkan masalah untuk mencapai 

tujuan dari pembelajaran. Selain faktor 

internal dan eksternal siswa, faktor 

pendekatan belajar juga sangat berpengaruh 

terhadap taraf keberhasilan proses belajar 

siswa.
35

   

 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di 

atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Jika pendidikan keluarga baik, maka prestasi 

belajar siswa akan baik. 

2. Jika pendidikan keluarga buruk, maka prestasi 

belajar siswa akan buruk. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

permasalahan pendidikan yang secara teoritis dianggap 

paling tinggi dan paling memungkinkan tingkat 

kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
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Ho  : Tidak ada pengaruh pendidikan keluarga 

terhadap prestasi belajar siswa kelas IV MIN 6 

Ponorogo 

Ha : Terdapat pengaruh pendidikan keluarga 

terhadap prestasi belajar siswa kelas IV MIN 6 

Ponorogo 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Dalam rancangan penelitian ini penulis 

menggunakan dua variabel. Adapun variabel pada 

dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan adalah 

variabel bebas (independen) yaitu merupakan variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel terikat 

(dependen) yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 

Dalam penelitian ini, variabel independen (bebas) 

adalah pendidikan keluarga. Untuk mempermudah 

peneliti dalam mengelola dan menganalisis data maka 

dalam variabel independen menggunakan simbol X 

yang pendidikan keluarga. Sedangkan variabel 

dependen (terikat) adalah prestasi belajar siswa yang 

ditulis dengan simbol Y. 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan.
36

 

Dalam penelitian ini populasinya mencangkup 

seluruh siswa kelas IV MIN 6 Ponorogo dengan 

jumlah populasi yang dijadikan objek penelitian 

adalah 31 siswa, yang terdiri dari siswa laki-laki dan 

perempuan. 

 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling, 

yakni teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur 

atau anggota populasi untuk dipilih menjadi 

sampel.
37

 Hal ini sering dilakukan bila jumlah 

populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau 

penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan 
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kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel 

jenuh adalah sensus, di mana semua anggota 

populasi dijadikan sampel. Karena jumlah populasi 

dalam penelitian ini relatif kecil atau kurang dari 30 

orang, maka dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan sampel jenuh yang berarti seluruh 

anggota populasi digunakan sebagai sampel, yakni 

sebesar 31 siswa. 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Data merupakan hasil pengamatan maupun 

pencatatan-pencatatan terhadap suatu objek penelitian 

tersebut berlangsung, baik yang berupa angka atau 

fakta. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Data tentang pendidikan keluarga pada siswa kelas 

IV MIN 6 Ponorogo yang diambil dari kuesioner. 

2. Dokumentasi tentang prestasi belajar pada siswa 

kelas IV MIN 6 Ponorogo yang diambil dari raport 

siswa. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuesioner (angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. Dalam hal ini 

angket berupa pernyataan yang digunakan untuk 

memperoleh data tentang perhatian dan pendidikan 

keluarga pada siswa kelas IVB di MIN 6 Ponorogo.  

Adapun pelaksanaannya, angket diberikan 

kepada responden agar mereka mengisi sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya. Skala yang 

digunakan adalah skala Likert yaitu skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok tentang 

fenomena sosial. Dalam penelitian ini, fenomena 

sosial telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, 

yang selanjutnya disebut sebagai variabel 

penelitian. Dengan skala Likert, maka variabel 

yang akan diukur dijabarkan menjadi variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik 

tolak untuk menyusun item-item instrument yang 

dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. 

Jawaban setiap item instrumen yang 

menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari 

sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat 

berupa kata-kata dan untuk keperluan analisis 

40 
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kuantitatif, dan jawaban itu dapat diberi skor 

sebagai berikut:
38

 

Tabel 3.1 

Skor Jawaban Angket 
 Positif Negatif 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Kadang-kadang 2 3 

Tidak Pernah 1 4 

2. Dokumentasi  

Menurut Irawan, dokumentasi merupakan 

teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada 

subyek penelitian.
39

 Dokumentasi dapat berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Metode dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data tentang prestasi belajar kelas IV 

B di MIN 6 Ponorogo. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif 

menggunakan statistik. Terdapat  

1. Pra Penelitian 

a. Uji Validitas Instrumen 

Validitas merupakan ukuran yang benar-

benar mengukur apa yang akan diukur, dapat 

dikatakan semakin tinggi validitas suatu alat 
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ukur tes, maka tes tersebut semakin mengenai 

pada sasarannya, atau semakin menunjukkan apa 

yang seharusnya diukur. Untuk menguji 

validitas instrumen dalam penelitian ini, perlu 

menggunakan jenis validitas konstruk sebab 

variabel dalam penelitian ini berkenaan dengan 

fenomena dan objek abstrak tetapi gejalanya 

dapat diamati dan diukur. 

Untuk uji validitas dan reliabilitas 

instrumen penelitian, peneliti membuat angket 

sebanyak 25 item yang terdapat pada lampiran 2 

dan mengambil sampel sebanyak 42 responden. 

Dari hasil perhitungan validitas instrumen 

pendidikan keluarga terdapat 25 item soal, yang 

valid ada 24 item soal. 

Untuk menentukan butir instrumen itu 

valid atau tidak, maka dapat diketahui dengan 

cara mengkorelasikan antara skor butir dengan 

skor total. Apabila korelasi item tersebut positif 

dan besarnya lebih dari 0.304, maka item soal 

tersebut dinyatakan valid. Untuk hasil uji 

validitas dapat dilihat pada lampiran 2. 

Dari hasil perhitungan validitas item 

instrumen di atas dapat disimpulkan dalam tabel 

rekapitulasi di bawah ini: 
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Tabel 3.2 

Rekapitulasi Uji Validitas Item 

Instrumen Penelitian Pendidikan Keluarga 
No 

Item 
“r” Hitung “r” Tabel Keterangan 

1 0.583 0.304 Valid 

2 0.669 0.304 Valid 

3 0.682 0.304 Valid 

4 0.696 0.304 Valid 

5 0.627 0.304 Valid 

6 0.649 0.304 Valid 

7 0.694 0.304 Valid 

8 0.447 0.304 Valid 

9 0.43 0.304 Valid 

10 0.391 0.304 Valid 

11 0.491 0.304 Valid 

12 0.518 0.304 Valid 

13 0.699 0.304 Valid 

14 0.449 0.304 Valid 

15 0.572 0.304 Valid 

16 0.693 0.304 Valid 

17 0.506 0.304 Valid 

18 0.642 0.304 Valid 

19 0.563 0.304 Valid 

20 0.356 0.304 Valid 

21 0.507 0.304 Valid 

22 0.393 0.304 Valid 

23 0.618 0.304 Valid 

24 0.427 0.304 Valid 

25 0.026 0.304 Drop 

Adapun cara menghitungnya yaitu dengan 

menggunakan korelasi product moment dengan 

rumus: 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛   Σ𝑋𝑌 − Σ𝑋 (Σ𝑌)

 𝑛  Σ𝑋2− Σ𝑋 2) (𝑛Σ𝑌2−(Σ𝑌)2
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Keterangan :  

rxy =  Koefisien korelasi antara  variabel X 

dan variabel Y 

Σxy = Jumlah perkalian antara variabel X dan 

variabel Y 

Σx
 

=  Jumlah dari kuadrat nilai X 

Σy
 

=  Jumlah dari kuadrat nilai Y 

(Σx)
2 

=  Jumlah nilai X kemudian dikuadratkan 

(Σy)
2 

=  Jumlah nilai Y kemudian 

dikuadratkan
40

 

 

rxy   = 
𝑁∑𝑋𝑌−∑𝑋 ∑𝑌

 (𝑁∑𝑋²−(∑𝑋)²)(𝑁∑𝑌2− ∑𝑌 2)
 

rxy   = 
42 52885  − 1474 (1474)

 (42(53142 )−(2172676 )(2223144 −2172676 )
 

rxy   = 
48494

 (59288)(50468 )
 

rxy   = 
48494

 2992146784
 

rxy   = 
48494

54700 .5190
 

= 0.8865363782  
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b. Uji Reliabilitas Data 

Reliabilitas artinya adalah tingkat 

kepercayaan hasil suatu pengukuran. 

Pengukuran yang mempunyai reliabilitas tinggi, 

yaitu pengukuran yang mampu memberikan 

hasil ukur yang tetap (reliable).
41

 

Adapun teknik yang digunakan untuk 

menganalisis reliabilitas instrumen ini adalah 

teknik belah dua (split half) yang dianalisis 

dengan rumus Spearman Brown di bawah ini: 

𝑟𝑖 =
2. 𝑟𝑏

1 + 𝑟𝑏
 

Keterangan: 

ri =  reabilitas internal seluruh instrument 

rb= korelasi product moment antara belahan  

 ganjil dan genap.
42

 

Berikut perhitungan data reliabilitas 

pendidikan keluarga siswa kelas IV MIN 6 

Ponorogo: 

1) Membuat tabel pembelahan item soal ganjil 

dan genap dapat dilihat dilampiran 

2) Mencari koefisien korelasi dengan rumus 

product moment antara belahan skor ganjil 

dan skor genap 
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rxy   = 
𝑁∑𝑋𝑌−∑𝑋 ∑𝑌

 (𝑁∑𝑋²−(∑𝑋)²)(𝑁∑𝑌2− ∑𝑌 2)
 

rxy   = 
42 52885  − 1474 (1474)

 (42(53142 )−(2172676 )(2223144 −2172676 )
 

rxy   = 
48494

 (59288)(50468 )
 

rxy   = 
48494

 2992146784
 

rxy   = 
48494

54700 .5190
 

= 0.8865363782  

3) Memasukkan hasil hitungan ke dalam rumus 

Spearman Brown 

𝑟𝑖 =  
2. 𝑟𝑏

1 + 𝑟𝑏
 

𝑟𝑖 =
2. (0.886)

1 + 0.886
 

𝑟𝑖 = 0.9395546129(dibulatkanmenjadi 

0.939) 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas 

dapat diketahui bahwa nilai reliabilitas 

instrumen pendidikan keluarga sebesar 0.939. 

Pada rtabel taraf signifikasi 5% adalah sebesar 

0.304. Karena rhitung lebih dari rtabel yaitu 0.939 > 

0.304, maka instrumen tersebut dapat dikatakan 

“reliabel”. 
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2. Analisis Hasil Penelitian 

a. Mean dan Standar Deviasi 

Untuk menajwab rumusan masalah 1 dan 

2 digunakan analisis statistik deskriptif, dengan 

cara menghitung mean dan standar deviasi yang 

digunakan untuk menentukan kategori data yang 

diteliti, dengan rumusan sebagai berikut: Untuk 

mengetahui, 𝑥 dan y maka digunakan rumus 

sebagai berikut 

        𝑀𝑥 =
𝛴𝑓𝑥

𝑁
              𝑀𝑦  =

Σ𝑓𝑦

𝑁
 

Keterangan: 

Mx dan My  =  mean yang dicari 

𝛴𝑓𝑥, dan Σ𝑓𝑦   = jumlah dari hasil perkalian 

antara midpoint dari masing-

masing interval dengan 

frekuensinya. 

N  =  Number oc cases 

 

Rumus Standart Deviasi (Data Tunggal) 

sebagai berikut: 

 

𝑆𝐷 =  
Σ𝑓𝑥 2

𝑛
 dan  𝑆𝐷 =  

Σ𝑓𝑦 2

𝑛
 

 

Keterangan:  

SDx dan SDy =  Standart Deviasi. 
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Σfx2 dan Σfy
2   

= Jumlah hasil perkalian 

frekuensi dengan deviasi yang 

telah dikuadratkan. 

X =  X – Mx, dengan Mx adalah mean. 

N =  Number of cases. 

Setelah perhitungan mean dan standart 

deviasi ditemukan hasilnya, kemudian dibuat 

pengelompokkan dengan menggunakan rumus: 

 𝑀𝑥 + 1 ∙ 𝑆𝐷 dikatakan tinggi/baik 

 Dintara 𝑀𝑥 + 1 sampai 𝑀𝑥 − 1 ∙ 𝑆𝐷 

dikatakan sedang 

 𝑀𝑥 − 1 ∙ 𝑆𝐷 dikatakan rendah.
43

 

 

b. Uji Normalitas 

Sebelum menggunakan rumus statistik 

perlu mengetahui asumsi yang digunakan dalam 

penggunaan rumus. Dengan mengetahui asumsi 

dasar dalam penggunaan rumus, maka akan 

lebih bijak dalam penggunaan dan 

perhitungannya.  

Pengujian normalitas dilakukan untuk 

mengetahui normal atau tidaknya suatu 

distribusi data. Hal ini penting untuk diketahui 

berkaitan dengan ketetapan pemilihan uji 

statistik yang dipergunakan. Uji normalitas yang 

digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu 
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rumus lillifors. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada perhitungan berikut: 

Langkah 1   :     Merumuskan Hipotesa 

Ha: data berdistribusi tidak 

normal 

Ho : data berdistribusi normal 

Langkah 2   :     Menghitung rata-rata (mean) 

dan standar deviasi dengan 

membuat tabel terlebih dahulu 

dengan tabel distribusi tunggal 

Langkah 3   :     Menghitung nilai fkb 

Langkah 4   :    Menghitung masing-masing 

frekuensi dibagi jumlah data 

(f/n) 

Langkah 5   :     Menghitung masing-masing 

fkb dibagi jumlah data (fkb/n) 

Langkah 6   :    Menghitung nilai Z dengan 

rumus X adalah data nilai asli 

atau µ adalah rata-rata, 

sedangkan σ adalah simpangan 

baku (standar deviasi). Nilai Z 

akan dihitung setelah diurutkan 

dari terkecil ke terbesar. 

𝑍 =
𝑥−µ

𝜎
 

Langkah 7   :      Menghitung P≤Z 
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Probabilitas dibawah nilai Z 

dapat dicari pada tabel Z yaitu 

dengan melihat nilai Z, 

kemudian lihat taraf signifikasi 

yang terletak pada tabel. Untuk 

nilai negatif lihat kolom luas di 

luar Z. Untuk nilai positif lihat 

kolom luas antara rata-rata 

dengan Z + 0.5 

Langkah 8   :     Untuk nilai L didapatkan dari 

selisih fkb/n dan P≤Z 

Langkah 9   :     Membandingkan angka 

tertinggi dari L dengan tabel 

Uji Lilliefors. Apabila kita 

menoleransi tingkat kesalahan 

sebesar 0.05%, maka dengan 

jumlah n=31 diperoleh dari 

tabel adalah 0.159 

Langkah 10 : 

 

Uji hipotesa 

Tolak Ho jika L maksimum ≥ 

Dtabel sebesar 0.159 

Terima Ho jika L maksimum ≤ 

Dtabel sebesar 0.159 
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c. Regresi Linier Sederhana 

Adapun teknik analisis yang digunakan 

untuk menjawab pengajuan hipotesis atau 

rumusan masalah ketiga adalah teknik analisis 

regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana 

digunakan hanya untuk satu variabel bebas 

(independent) terhadap satu variabel tak bebas 

(dependent).  Adapun rumus regresi linier 

sederhana sebagai berikut: 

1. Merumuskan/mengidentifikasi variabel 

2. Menghitung nilai X 

3. Menghitung nilai Y 

4. Menghitung nilai 𝑏1 =
 Σ𝑋𝑌 − 𝑛(𝑋)(𝑌)

(Σ𝑋2)−𝑛  (𝑋)2  

5. Menghitung nilai b0 = Y − b1X 

6. Masukkan nilai yang telah didapat ke dalam 

persamaan regresi linier sederhana Y = b0 +

b1x 

7. Uji signifikasi model  

a. Menghitung 𝑆𝑆𝑅 = (𝑏0𝛴𝑦)+(𝑏1𝛴𝑥𝑦) −
(𝛴𝑦)2

𝑛
 

b. Menghitung SSE = Σy2 − (b0Σy +  b1ΣXY) 

c. Menghitung SST = Σy2 −
(Σy)2

n
 

d. Menghitung MSR =
SSR

df
 

e. Menghitung MSE =
SSE

df
=

SSE

N−2
 

f.  Membuat tabel ANOVA 
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Variation 

source 

Degree 

of 

Freedom 

(df) 

Sum of 

Square 

(SS) 

Mean 

Square 

(MS) 

Regression  SS 

Regression 

(SSR) 

MS 

Regression 

(MSR) 

Error n-2 SS Error 

(SSE) 

MS Error 

(MSE) 

Total   SS Total 

(SST) 

 

g. Pengujian parameter secara overall 

h. Membuat kesimpulan 

i. Menginterpretasikan parameter model.
44

 

  

  

                                                           
44

 Andhita Dessy Wulandari, Penelitian Pendidikan (Ponorogo: 

STAIN Po Press, 2012). 125  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya MIN 6 Ponorogo 

Min Paju berawal dari  Madrasah Ibtidaiyah 

Fillial Bogem yang terletak di Kelurahan Kauman 

Kecamatan Ponorogo, yang pada perkembangannya 

ternyata masyarakat lingkungan tidak ada perhatian 

terutama tidak adanya minat menyekolahkan putra–

putrinya ke Madrasah. Sehingga sebagai allternatif 

pemecahan adalah harus relokasi di daerah lain. 

Alhamdulilah masih dalam wilayah kota, di 

kelurahan Paju Ponorogo, Madrasah mendapatkan 

tanah wakaf dari  Ibu Rohmah untuk lokasi 

Pembangunan Madrasah. 

Pada tanggal 03 Pebruari 1997, Madrasah ini 

telah berubah status menjadi  Madrasah Negeri  

yaitu MIN 6 yang sekaligus  satu-satunya MIN 

pertama di wilayah Kecamatan kota Ponorogo, 

namun masih bertempat di rumah ibu Rohmah. 

Perkembangan Gedung MIN 6 baru terisalisir 1 

tahun setelah penegerian yaitu tahun 1998 yang 

merupakan dana dari APBN Kabupaten Ponorogo 

dan pada tahun 1999 mendapatkan dana dari Proyek 

Inpres TA 1998/1999 untuk pembangunan 2 lokal 

(kelas) dan 1 kantor. 
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Sejak penegerian dan menempati gedung 

MIN 6, sampai sekarang madrasah tetap eksis dalam 

menunjang program pemerintah untuk 

mengembangkan anak didik yang memiliki 

integritas kepribadian yang utuh, cerdas, terampil, 

dan mampu menjadi uswatun hasanah di tengah-

tengah masyarakat.  

Adapun yang menjadi latar belakang 

berdirinya MIN di Kecamatan  Ponorogo ini adalah 

adanya tuntutan dan harapan masyarakat tentang 

pentingnya pendidikan berciri  khas Islam di 

tengah-tengah  lingkungan masyarakat yang agamis. 

Dengan mengacu pada gambaran singkat dan 

latar belakang inilah kini MIN 6  mulai berbenah 

diri untuk memenuhi segala harapan, tuntutan 

masyarakat agar nantinya MIN 6  menjadi 

Madrasah yang berkualitas yang mendapatkan 

dukungan pemerintah maupun masyarakat sekitar. 

 

2. Letak Geografis MIN 6 Ponorogo 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo ini 

terletak di Jl. Kh. Al Muhtarom No. 8 Paju 

Ponorogo. Letak MIN 6 ini 900 meter dari jalan 

raya.  

 

3. Visi, Misi dan Tujuan MIN 6 Ponorogo 

a. Visi MIN 6 Ponorogo 

„‟Terwujudnya Madrasah yang Berkualitas 

Berwawasan Islami„‟ 

 Indikatornya :  
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1) Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

berkualitas berwawasan Islami  

2) Output lulusan berkualitas mampu 

menerapkan nilai-nilai dalam lingkungan 

hidupnya  

3) Output lulusan berkualitas ditandai dengan 

keunggulan prestasi dalam US dan UAMBD, 

Kemampuan bahasa Arab/Inggris, olah raga 

dan seni  

4) Peserta didik mampu bersaing daam 

perlombaan baik bidang akademik maupun 

non akademik  

5) Tercipta lingkungan madrasah aman, 

nyaman, bersih, sehat, dan indah bernuansa 

islami  

6) Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan 

berkualitas yang lengkap  

7) Terjadinya peningkatan kualitas setiap 

elemen terkait dari waktu ke waktu  

 

b. Misi MIN 6 Ponorogo 

1) Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga 

kependidikan  

2) Meningkatkan pengadaan sarana dan 

prasarana yang memadai dan  berkualitas  

3) Mengembangkan minat dan bakat siswa 

sesuai dengan potensi dan talenta yang 

dimiliki dengan melaksanakan pembelajaran 

dan bimbingan secara efektif, baik dalam 

intra maupun ekstrakurikuler  
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4) Membudayakan dan menanamkan akhlaqul 

karimah semua subyek  

5) Mengembangkan kemampuan berbahasa 

Arab dan Inggris untuk anak-anak  

6) Membantu dan memfasilitasi setiap siswa 

untuk mengenali da mengembangkan potensi 

dirinya (khususnya bidang seni dan olah 

raga) sehingga dapat dikembangkan secara 

lebih optimal  

7) Menumbuhkan semangat keunggulan kualitas 

secara intensif kepada seluruh warga 

madrasah baik dalam prestasi akademik 

maupun non akademik  

8) Menciptakan lingkungan madrasah yang 

aman, nyaman, bersih, sehat dan indah 

bernuansa islami  

9) Menerapkan manajemen partisipasif 

melibatkan seluruh warga madrasah dan 

komite madrasah. 

  

c. Tujuan Pendidikan  

1). Tujuan Pendidikan Dasar  

a) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan 

serta Akhlak mulia  

b) Meningkatkan potens, kecerdasan, dan 

minat sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan kemampuan serta 

didik  

c) Membekali peserta didik dengan 

pengetahuan yang memadai agar dapat 
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melanjutkan kejenjang  pendidikan yang 

lebih tinggi  

d) Mendukung pelaksanaan pembangunan 

daerah dan nasional  

e) Mengembangkan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni  

f) Menunjang kelestarian dan keragaman  

budaya  

g) Mendorong tumbuh kembangnya 

kesetaraan gender  

h) Mengembangkan Visi, Misi, tujuan 

sekolah kondisi dan ciri khas sekolah  

 

2).  Tujuan Pendidikan Madrasah  

Tujuan madrasah yang ingin dicapai 

pada tahun pelajaran 2017/2018 adalah 

sebagai berikut  :  

a) Terwujudnya peserta didik yang 

meningkat pengetahuan, ketrampilan, 

dan sikapnya sesuai dengan  kompetensi  

inti. 

b) Terlaksananya proses belajar mengajar 

dan bimbingan secara aktif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan dengan  

pendekatan  saintifik untuk mencapai Kl-

1  Sikap spiritual). 

c) Kl-2 (Sikap Sosial), Kl-3 (Pengetahuan), 

dan KI-4 (Keterampilan) pada kelas I 

dan IV  
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d) Terlaksananya kegiatan pengembangan  

diri dalam bidang seni sehingga memiliki 

tim kesenian yang siap pakai, baik 

tingkat Madrasah, Kecamatan, 

Kabupaten, maupun Provinsi. 

e) Meningkatkan kegiatan keagamaan di 

lingkungan  Madrasah; sholat dhuha, 

jamaah sholat dhuhur, tadaraus Al 

Qur‟an, kaligrafi, dan tartil Al-Qur‟an  

f) Meningkatkan kegiatan kepedulian sosial 

di lingkungan madrasah bhakti sosial dan 

jum‟at peduli, 90% lulusan MIN 6 dapat 

diterima di SMP/MTS/Pondok pesantren 

favorit di wilayah Kabupaten Ponorogo  

dan sekitarnya 

g) Berprestasi dalam berbagai lomba 

akademis maupun non akademis di 

tingkat Kabupaten/Provinsi 

h) Meningkatkan manajemen partisipatif 

warga madrasah, diterapkannya 

manajemen pengendalian mutu 

madrasah, terjadi peningkatan animo 

siswa baru, dan peningkatan kualitas 

dengan nilai A pada Akreditasi Madrasah  

i) Madrasah mampu memberikan layanan 

penunjang pendidikan, Perpustakaan, 

Laboratorium, Koperasi, UKS, 

Bimbingan Konseling, Kantin, Mushola 

secara maksimal  
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j) 99 % siswa memiliki kesadaran yang 

tinggi dala melaksanakan kewajiban 

ibadah wajib dan bertindak sesuai ajaran 

Islam dalam kehidupan sehari-hari  

k) Menjadikan Madrasah Adiwiyata yang 

bercita postif yang menjadi pilihan 

Masyarakat  

 

4. Profil Singkat MIN 6 Ponorogo 

Nama Madrasah : MI Negeri 6 Ponorogo 

N.S.M : 1111.350.20003 

N.I.S : 6024729 

NPSN : 2051040120510438 

Propinsi   : Jawa Timur 

Otonomi : Daerah Kabupaten Ponorogo 

Kecamatan : Ponorogo 

Desa/Kelurahan : Paju 

Jalan dan nomor : Jl.KH Al-Muhtarom No : 8 

Kodepos : 63415 

Telp : 0352 487864 

Daerah : Pinggiran Kota 

Status Sekolah : Negeri 

Akreditasi : A 

Tahun Berdiri :1997 

Kegiatan Belajar Mengajar : Pagi 

Bangunan Sekolah : Milik Lembaga 

Luas Bangunan : 427.40 m
2
 

Jarak ke pusat kecamatan : 3 km 

Jarak ke pusat otoda   : 2.5 km 

Terletak pada lintasan : Desa 

Jumlah Keanggotaan rayon 

/KKM 

: 14 Madrasah 
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Organisasi Penyelenggara : Kementerian Agama 

Status Kepemilikan Tanah : Tanah BMN dan Tanah Wakaf 

Email  :  min.paju.ponorogo@gmail.com. 

 

5. Keadaan Guru, Keadaan Siswa, Sarana 

Prasarana dan Struktur Organisasi 

a. Keadaan Guru 

Berdasarkan data terakhir tahun 

2018/2019, secara keseluruhan guru Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 6 Ponorogo berjumlah 17 

orang, dengan perincian 1 kepala sekolah, 1 TU, 

9 guru kelas, 2 guru PAI, 1 guru penjaskes, 1 

guru muatan lokal, 1 operator, dan 1 penjaga. 

Pendidikan yang ditempuh para guru adalah S1 

bahkan ada yang sudah S2. 

b. Keadaan siswa 

Jumlah murid MIN 6 Ponorogo pada tahun 

2019 berjumlah 176 siswa. Dengan rincian 

sebagai berikut: 
Tabel 4.1 

Data Siswa Kelas IV MIN 6 Ponorogo 

Pada Tahun Pelajaran 2018/2019 

No Kelas Jumlah Siswa 

1 I 34 

2 II 28 

3 III 27 

4 IV 31 

5 V 27 

6 VI 29 

 Jumlah 176 
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c. Sarana dan Prasarana MIN 6 Ponorogo 

Madrasah telah memiliki lahan minimal 

sesuai dengan jumlah siswa/m
2
. Lahan memiliki 

status hak atas tanah, dan atau memiliki izin 

pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 

tahun. Perabot kelas seperti meja, kursi, lemari, 

rak buku sudah lengkap. 

Adapun keadaan dan situasi MIN 6 

Ponorogo pada tahun 2018/2019 sudah 

dilengkapi oleh sebuah masjid serta memiliki 14 

gedung, dengan rincian 8 ruang kelas, 1 ruang 

kantor guru, 1 kantor kepala sekolah, 1 UKS, 

dan 1 perpustakaan, 1 gudang, 1 dapur. Di 

sebelah timur terdapat 2 ruang kelas yaitu kelas 

V san VI. Di sebelah selatan terdapat 2 ruang 

kelas IVA dan IVB dan 1 gudang. Di sebelah 

barat terdapat 7 ruang yaitu ruang kantor kepala 

sekolah, ruang kantor guru, ruang kelas IB, 

ruang kelas IA, ruang UKS, ruang kelas II, 

ruang kelas III, dan ruang perpustakaan. Secara 

keseluruhan atapnya dari genting, gentingnya 

dari tanah liat, untuk gedung yang berada di 

sebelah selatan menggunakan tegel dan gedung 

lainnya menggunakan keramik. Untuk lokasi 

kamar mandi (toilet) berada disebelah utara 

masjid dan belakang ruang kelas V. 
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d. Struktur Organisasi 

Adapun susunan struktur organisasi MI 

Negeri 6 Ponorogo terdiri atas: 

Komite Madrasah : Nasukri 

Kepala Madrasah : Syamsul Huda, S.Ag 

Unit Perpustakaan : Arifatul Munfarida, S.Pd 

U.K.S : Siti Fatimah, S.Ag 

TU : Betty Dwi Y, A.MA 

Bidang Kurikulum : Agus Prayitno, S.Pd 

Bidang Kesiswaan : Riadi, S.Pd 

Bidang Sarpras : Nur Gunawan W, SE 

Bidang Humas : Surtini, M.Pd 

Ortala : Irfan Fuad S, S.Pd,I 

Wali Kelas IA : Surtini, M.Pd 

Wali Kelas IB : Khoirotul M, S.Pd.I 

Wali Kelas II : Umi Fadlilah, S.Ag 

Wali Kelas III : Nur Gunawan W, SE 

Wali Kelas IVA : Siti Yuliani, S.Pd 

Wali Kelas IVB : Irfan Fu‟ad S, S.Pd.I 

Wali Kelas V : Agus Prayitno, S.Pd 

Wali Kelas VI : Riadi, S.Pd 

Guru PAI : Siti Fatimah, S.Ag 

Guru Bahasa Arab : M. Yasin A, S.Pd.I 

Guru  Penjasorkes : Saifudin, S.Pd 

Guru Muatan Lokal : Arifatul Munfarida, S.Pd 
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B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data tentang Pendidikan Keluarga 

Siswa Kelas IV MIN 6 Ponorogo 

Untuk mendapatkan data mengenai pendidikan 

keluarga, peneliti melakukan penyebaran angket 

yang telah diuji validitasnya terdapat pada lampiran 

2, terhadap responden yaitu siswa kelas IV MIN 6 

Ponorogo yang berjumlah 31 siswa. 

Adapun skor jawaban pendidikan keluarga 

siswa kelas IV MIN 6 Ponorogo dapat dilihat pada 

lampiran 7. 

Dari lampiran tersebut terdapat jumlah skor 

seperti pada tabel berikut 
Tabel 4.2 

Skor pendidikan keluarga  
siswa kelas IV MIN 6 Ponorogo 

No X F 

1 96 2 

2 95 1 

3 92 2 

4 91 1 

5 90 2 

6 87 1 

7 85 2 

8 84 2 

9 83 1 

10 82 2 

11 81 2 

12 79 1 

13 78 1 

14 77 2 

15 74 1 

16 71 1 

17 70 3 

18 68 1 

19 60 1 

20 55 2 

 

Jumlah 31 
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2. Deskripsi Data tentang Prestasi Belajar Siswa 

Kelas IV MIN 6 Ponorogo 

Untuk memperoleh data prestasi belajar siswa 

kelas IV MIN 6 Ponorogo tahun ajaran 20../2019, 

peneliti mengambil dari hasil nilai rapor semester 

ganjil. Adapun hasil ulangan siswa dapat dilihat 

pada lampiran 3. 

Untuk skor prestasi belajar siswa kelas IV 

MIN 6 Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.3 

Skor prestasi belajar  

siswa kelas IV MIN 6 Ponorogo 

No Y F 

1 86 3 

2 83 1 

3 82 2 

4 81 3 

5 80 2 

6 79 3 

7 78 2 

8 77 5 

9 76 3 

10 75 2 

11 74 3 

12 73 1 

13 72 1 

 

Jumlah 31 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

Setelah peneliti mengadakan penelitian dan 

memperoleh data yang sesuai dengan pembahasan pada 

skripsi ini, data tersebut belum dapat dimengerti 

sebelum adanya analisis yang dimaksud. Agar pembaca 

dapat mengerti keadaan yang sebenarnya seperti 
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gambaran yang ada dalam skripsi ini, maka akan 

dijelaskan analisis sebagai berikut: 

1. Analisis Data tentang Pendidikan Keluarga Siswa 

Kelas IV MIN 6 Ponorogo 

Untuk mengetahui pendidikan keluarga, maka 

peneliti melakukan penyebaran angket ke seluruh 

siswa kelas IV MIN 6 Ponorogo dengan jumlah 31 

responden, angket ini terdiri dari 25 soal. Setelah 

mengetahui skor jawaban angket lalu mencari mean 

dan standar deviasi dari data yang diperoleh. 
Tabel 4.4 

Nilai Mean dan Standar Deviasi Pendidikan Keluarga  

Siswa Kelas IV MIN 6 Ponorogo 

No X F fx x = X – Mx x² fx² 

1 96 2 192 16 256 512 

2 95 1 95 15 225 225 

3 92 2 184 12 144 288 

4 91 1 91 11 121 121 

5 90 2 180 10 100 200 

6 87 1 87 7 49 49 

7 85 2 170 5 25 50 

8 84 2 168 4 16 32 

9 83 1 83 3 9 9 

10 82 2 164 2 4 8 

11 81 2 162 1 1 2 

12 79 1 79 -1 1 1 

13 78 1 78 -2 4 4 

14 77 2 154 -3 9 18 

15 74 1 74 -6 36 36 

16 71 1 71 -9 81 81 

17 70 3 210 -10 100 300 

18 68 1 68 -12 144 144 

19 60 1 60 -20 400 400 

20 55 2 110 -25 625 1250 

Jumlah 31 2480 -2 2350 3730 
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Kemudian dimasukkan dalam rumus mean 

dan standar deviasi dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Mencari mean (rata-rata) dari variabel X 

     𝑀𝑥 =
𝛴𝑓𝑥2

𝑁
 =

2480

31
 = 80 

b. Mencari standar deviasi dari variabel X 

 SDx  =  
𝛴𝑓𝑥2

𝑛
 

=  
3730

31
 

=  120.3225806452 

=11.150486  

 

Dari hasil di atas diketahui Mx = 80 dan 

SDx=11.150486 maka untuk menentukan 

pendidikan keluarga baik, sedang, rendah dibuat 

pengelompokkan dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

𝑀𝑥 + 1 ∙ 𝑆𝐷 dikatakan tinggi/baik 

Dintara Mx + 1 sampai Mx − 1 ∙ SD dikatakan 

sedang 

Mx − 1 ∙ 𝑆𝐷 dikatakan rendah. 
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Untuk mengetahui nilai 𝑀𝑥 + 1 ∙ 𝑆𝐷 dan 

𝑀𝑥 − 1 ∙ 𝑆𝐷 maka dilakukan perhitungan sebagai 

berikut: 

a) 𝑀𝑥 + 1 ∙ 𝑆𝐷 = 80 + 1. 11.150486 

= 80 + 11.150486 

= 91.150486 

= 91 (dibulatkan) 

b) 𝑀𝑥 − 1 ∙ 𝑆𝐷 = 80 − 1. 11.150486 

= 80 − 11.150486 

= 68.849514 

= 69 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor 91 

ke atas dikategorikan pendidikan keluarga baik, skor 

69 ke bawah dikategorikan rendah dan skor diantara 

69-91 dikategorikan sedang. 
Tabel 4.5 

Kategori Skor Pendidikan Keluarga  

Siswa Kelas IV MIN 6 Ponorogo 

No  Skor  Frekuensi  Kategori  

1 Lebih dari 91 5 Baik  

2 69-91 22 Sedang  

3 Kurang dari 69 4 Rendah  

Jumlah  31  

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa 

pendidikan keluarga pada siswa kelas IV MIN 6 

Ponorogo dalam kategori baik sebanyak 5 

responden, dalam kategori sedang 22 responden dan 

dalam kategori rendah sebanyak 4 responden. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

pendidikan keluarga pada siswa adalah sedang. 
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2. Analisis Data tentang Prestasi Belajar Siswa 

Kelas IV MIN 6 Ponorogo 

Untuk  memperoleh data ini, peneliti 

melakukan dokumentasi dari nilai rapot siswa 

semester gasal tahun pelajaran 2018/2019 dan 

menghitung data yang terdapat pada lampiran 10 
Tabel 4.6 

Nilai Mean dan Standar Deviasi Prestasi Belajar 

Siswa Kelas IV MIN 6 Ponorogo 

No Y F Yf y = y – My y² fy² 

1 86 3 258 7.580645 57.46618 172.3985 

2 83 1 83 4.580645 20.98231 20.98231 

3 82 2 164 3.580645 12.82102 25.64204 

4 81 3 243 2.580645 6.659729 19.97919 

5 80 2 160 1.580645 2.498439 4.996878 

6 79 3 237 0.580645 0.337149 1.011446 

7 78 2 156 -0.41935 0.175858 0.351717 

8 77 5 385 -1.41935 2.014568 10.07284 

9 76 3 228 -2.41935 5.853278 17.55983 

10 75 2 150 -3.41935 11.69199 23.38398 

11 74 3 222 -4.41935 19.5307 58.59209 

12 73 1 73 -5.41935 29.36941 29.36941 

13 72 1 72 -6.41935 41.20812 41.20812 

Jumlah 31 2431 -3.45161 210.6087 425.5484 

Kemudian dimasukkan ke dalam rumus mean 

dan standar deviasi dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a) Mencari mean (rata-rata) dari data variabel Y 

𝑀𝑦  =
Σ𝑓𝑦

𝑁
 =

2431

31
 = 78.41935 
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b) Mencari standar deviasi dari variabel Y 

SDy  =  
𝛴𝑓𝑦2

𝑛
 

=  
425.5484

31
 

=  13.7273677419 

=3.766290780 

Dari hasil di atas diketahui bahwa My= 

78.41935 dan Sdy = 3.766290780, maka untuk 

menentukan prestasi belajar baik, sedang dan 

kurang, dibuat pengelompokkan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝑀𝑦 + 1 ∙ 𝑆𝐷 dikatakan tinggi/baik 

Dintara My + 1 sampai My − 1 ∙ SD dikatakan 

sedang 

My − 1 ∙ 𝑆𝐷 dikatakan rendah. 

Untuk mengetahui nilai 𝑀𝑦 + 1 ∙ 𝑆𝐷 dan 

𝑀𝑦 − 1 ∙ 𝑆𝐷 maka dilakukan perhitungan sebagai 

berikut: 

a) 𝑀𝑦 + 1 ∙ 𝑆𝐷    =  78.41935 + 1. 3.766290780 

=  78.41935 + 3.766290780 

=  82.18564078 

=  82 (dibulatkan) 
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b) 𝑀𝑥 − 1 ∙ 𝑆𝐷 =  78.41935 − 1. 3.766290780 

=  78.41935 − 3.766290780 

= 74.65305922 

= 75 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor 

82 ke atas dikategorikan prestasi belajar tinggi, skor 

75 kebawah dikategorikan sebagai prestasi belajar 

rendah dan skor 75 - 82 dikategorikan sebagai 

prestasi belajar sedang. 
Tabel 4.7 

Kategori skor prestaasi belajar  

siswa kelas IV MIN 6 Ponorogo 

No  Skor  Frekuensi  Kategori  

1 Lebih dari 82 4 Baik  

2 75-82 22 Sedang  

3 Kurang dari 75 5 Rendah  

Jumlah  31  

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui 

bahwa prestasi belajar siswa kelas iv min 6 ponorogo 

.dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 4,  

dalam kategori sedang dengan frekuensi 22 dan 

dalam kategori rendah dengan frekuensi 5 

responden. Dengan demikian, secara umum dapat 

dikatakan bahwa prestasi belajar siswa kelas IV MIN 

6 Ponorogo adalah sedang/cukup. 
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3. Analisis Data tentang Pengaruh Pendidikan 

keluarga terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 

IV MIN 6 Ponorogo 

a. Uji Normalitas 

Sebelum menggunakan rumus statistik 

perlu mengetahui asumsi yang digunakan 

dalam penggunaan rumus. Dengan mengetahui 

asumsi dasar dalam penggunaan rumus, maka 

akan lebih bijak dalam penggunaan dan 

perhitungannya.  

Pengujian normalitas dilakukan untuk 

mengetahui normal atau tidaknya suatu 

distribusi data. Hal ini penting untuk diketahui 

berkaitan dengan ketetapan pemilihan uji 

statistik yang dipergunakan. Uji normalitas 

yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

yaitu rumus lillifors. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada perhitungan berikut: 

Langkah 1   :     Merumuskan Hipotesa 

Ha:  data berdistribusi tidak 

normal 

Ho :  data berdistribusi normal 

Langkah 2   :     Menghitung rata-rata (mean) 

dan standar deviasi dengan 

membuat tabel terlebih dahulu 

dengan tabel distribusi tunggal 

Langkah 3   :     Menghitung nilai fkb 

Langkah 4   :    Menghitung masing-masing 

frekuensi dibagi jumlah data 

(f/n) 
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Langkah 5   :     Menghitung masing-masing 

fkb dibagi jumlah data (fkb/n) 

Langkah 6   :    Menghitung nilai Z dengan 

rumus X adalah data nilai asli 

atau µ adalah rata-rata, 

sedangkan σ adalah simpangan 

baku (standar deviasi). Nilai Z 

akan dihitung setelah diurutkan 

dari terkecil ke terbesar. 

𝑍 =
𝑥−µ

𝜎
 

Langkah 7   :      Menghitung P≤Z 

Probabilitas dibawah nilai Z 

dapat dicari pada tabel Z yaitu 

dengan melihat nilai Z, 

kemudian lihat taraf signifikasi 

yang terletak pada tabel. Untuk 

nilai negatif lihat kolom luas di 

luar Z. Untuk nilai positif lihat 

kolom luas antara rata-rata 

dengan Z + 0.5 

Langkah 8   :     Untuk nilai L didapatkan dari 

selisih fkb/n dan P≤Z 

Langkah 9   :     Membandingkan angka 

tertinggi dari L dengan tabel 

Uji Lilliefors. Apabila kita 

menoleransi tingkat kesalahan 

sebesar 0.05%, maka dengan 

jumlah n=31 diperoleh dari 

tabel adalah 0.159 
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Langkah 10 : 

 

Uji hipotesa 

Tolak Ho jika L maksimum ≥ 

Dtabel sebesar 0.159 

Terima Ho jika L maksimum ≤ 

Dtabel sebesar 0.159 

 Pada lampiran 10 dan 11 dapat diketahui 

dalam variabel X (pendidikan keluarga) hasil 

perhitungan maksimal nilai L adalah 0.0764 

dan pada variabel Y (prestasi belajar) hasil 

hitungan maksimal nilai L adalah 0.131871. 

dimana angka tersebut lebih kecil dari tabel, 

dengan demikian dapat diambil kesimpulan 

bahwa Ho diterima yang berarti distribusi data 

adalah normal. 

Jadi Hasil Uji Normalitas Variabel 

Pendidikan Keluarga dan Prestasi Belajar 

dengan Menggunakan Rumus Lilliefors dapat 

diketahui sebagai berikut: 
Tabel 4.8 

Hasil Uji Normalitas Variabel X dan Variabel Y 

Variabel N 
Kriteria Pengujian 

Keterangan 
Dmaksimum DTabel 

Pendidikan 

Keluarga 

31 0.0764 

 

0.15913 

 

Data 

Berdistribusi 

Normal 

Prestasi 

Belajar 

31 0.131871 

 

0.15913 

 

Data 

Berdistribusi 

Normal 

Setelah diketahui data variabel X dan Y 

berdistribusi normal maka bisa dimasukkan 

kedalam rumus regresi linier sederhana untuk 
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mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 

keduanya. Untuk menganalisis data tentang 

pengaruh pendidikan keluarga terhadap 

prestasi belajar siswa kelas IV MIN 6 

Ponorogo, peneliti menggunakan teknik 

perhitungan Regresi Linier Sederhana sebagai 

berikut: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 

Keterangan:  

Y = subyek dalam variabel dependen yang 

diprediksikan 

a = harga Y bila X=0 (harga konstan) 

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang 

menunjukkan angka peningkatan 

ataupun penurunan variabel dependen 

yang didasarkan pada variabel 

independen. Bila (+) maka naik, dan 

apabila (-) maka terjadi penurunan. 

X =  subyek pada variabel independen yang 

mempunyai nilai tertentu 

Selanjutnya dilakukan perhitungan. 

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut: 

Langkah 1: Merumuskan/ mengidentifikasi 

variabel 

X: Pendidikan keluarga 
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Y: Prestasi belajar 

Langkah 2: Menghitung nilai X 

𝑋 =  
Σx

𝑛
=

2480

31
= 80 

Langkah 3: Menghitung nilai y 

𝑦 =
Σ𝑦

𝑛
=

2431

31
= 78,41935 

Langkah 4: Menghitung nilai 𝑏1 

𝑏1 =
 Σ𝑋𝑌 − 𝑛 𝑋  𝑌 

 Σ𝑋2 − 𝑛  𝑋 2
 

=
194974 −  31  80  78,41935 

 202130 −  31  80)2 
  

=
194974) − (194479,988)

 202130 − 198400
 

=
494,012

3730
= 0,1324428954 

Langkah 5: Menghitung nilai 𝑏0 

b0 = y − b1x 

= 78,41935)        

−   0,1324428954  (80) 

b0 =  78,41935 −  10,595431632  

b0 = 67.823918368 
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Langkah 6: Masukkan nilai yang telah 

didapat ke dalam persamaan 

regresi linier sederhana dengan 

rumus: 

𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥 

𝑦 = 67,823918368 + 0,1324428954𝑥 

Langkah 7: Uji signifikasi model 

a. Menghitung SSR 

𝑆𝑆𝑅 = (𝑏0𝛴𝑦)+(𝑏1𝛴𝑥𝑦) −
 𝛴𝑦 2

𝑛
 

𝑆𝑆𝑅 = 67,823918368 ) 2431 +  0,1324428954  194974 −
24312

31
 

𝑆𝑆𝑅 =  164879,9455526 + 25822,921087719 − (190637,4516129) 

𝑆𝑆𝑅 = 190702,86664031 − 190637,4516129 

𝑆𝑆𝑅 = 65,415027419 

b. Menghitung SSE 

𝑆𝑆𝐸 = Σ𝑦2 − (𝑏0Σ𝑦 + 𝑏1Σ𝑋𝑌) 

𝑆𝑆𝐸 = 191063 −  (67.823918368 ) (2431) + ( 0,1324428954 ) (194974) 

𝑆𝑆𝐸 = 191063 − (164879.9455526)+( 25822,921087719) 

𝑆𝑆𝐸 = 360.13335969 

c. Menghitung SST 

𝑆𝑆𝑇 = Σ𝑦2 −
(Σ𝑦)2

𝑛
 

𝑆𝑆𝑇 = 191063 −
24312

31
 

𝑆𝑆𝑇 =  191063 − 190637,4516129 = 425,5483871 

d. Menghitung MSR 

𝑀𝑆𝑅 =
𝑆𝑆𝑅

𝑑𝑓
 

𝑀𝑆𝑅 =
65,415027419

1
= 65,415027419 
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e. Menghitung MSE 

𝑀𝑆𝐸 =
𝑆𝑆𝐸

𝑑𝑓
=

𝑆𝑆𝐸

𝑁 − 2
 

𝑀𝑆𝐸 =
360.13335969

29
 

𝑀𝑆𝐸 = 12.4183917134 

Langkah 8 : membuat tabel ANOVA 

Tabel 4.9 

ANOVA 

Variation 

source 

Degree of 

Freedom 

(df) 

Sum of 

Square (SS) 

Mean Square 

(MS) 

Regressi

on 
1 

(SSR) 

65,415027419 

(MSR) 

65,415027419 

Error 29 
(SSE) 

360.13335969 

(MSE) 

12.4183917134 

Total 30 
(SST) 

425,5483871 
 

Langkah 9: Pengujian parameter secara overall 

Uji overall 

Hipotesis : 𝐻0 = 𝛽1 = 0 

𝐻1 = 𝛽1 ≠ 0 

Daerah penolakan: 

Fhitung = 
𝑀𝑆𝑅

𝑀𝑆𝐸
=

65,415027419

12.4183917134
 

=5, 2675925296 
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Ftabel = Fα(1;n-2)= F0.05(1;29)= 4,18 

Karena Fhitung ˃ Ftabel maka H0 ditolak 

dan Ha diterima, artinya variabel 

independen (x) yaitu pendidikan 

keluarga secara signifikan 

berpengaruh terhadap variabel 

dependen(y) yaitu prestasi belajar 

D. Interpretasi dan Pembahasan 

1. Interpretasi Parameter Model 

Berdasarkan perhitungan sebelumnya, 

didapatkan persamaan/model regresi linier 

sederhananya adalah: 

𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥 

𝑦 = 67,823918368 + 0,1324428954𝑥 

Dari model tersebut dapat diketahui bahwa jika 

pendidikan keluarga baik, maka prestasi belajar 

siswa akan baik dan sebaliknya. 

Menginterpretasikan parameter model 

Menghitung nilai R
2 

𝑅2 =
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
 

𝑅2 =
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
=

65,415027419

425,5483871

= 0,153719364 

𝑅2 = 15,3719364% 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi 

(R
2
) diatas, maka didapatkan nilai yang tergolong 

sedang yaitu 15,3719364%, artinya 

variabilitas/keragaman faktor pendidikan keluarga 
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berpengaruh sebesar 15,3719364% terhadap 

prestasi belajar siswa dan 84,6280636% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak masuk dalam model. 

 

2. Pembahasan  

a. Pendidikan Keluarga Siswa Kelas IV MIN 6 

Ponorogo 

Berdasarkan hasil angket pendidikan 

keluarga yang telah disebar oleh peneliti 

kepada siswa Kelas IV MIN 6 Ponorogo 

sebanyak 31 responden, maka dalam kategori 

baik sebanyak 5 responden (16,13%), 

kemudian dalam kategori sedang 22 responden 

(70.97%) dan dalam kategori rendah 4 

responden (12.90%). Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan keluarga siswa 

kelas IV MIN 6 Ponorogo adalah sedang. 

b. Prestasi Belajar Siswa Kelas IV MIN 6 

Ponorogo 

Berdasarkan data nilai siswa pada 

penilaian akhir semester ganjil tahun 

2018/2019 kelas IV MIN 6 Ponorogo dengan 

jumlah 31 siswa, diketahui bahwa dalam 

kategori baik sebanyak 4 responden (12.90%), 

kemudian dalam kategori sedang sebanyak 22 

responden (70.97%), dan dalam kategori 

rendah sebanyak 5 responden (16,13%). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

prestasi belajar siswa kelas IV MIN 6 

Ponorogo adalah sedang. 
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c. Pengaruh Pendidikan Keluarga terhadap 

Prestasi Belajar Siswa Kelas IV MIN 6 

Ponorogo 

Berdasarkan hasil analisis statistik 

ditemukan bahwa Fhitung ˃ Ftabel maka H0 

ditolak dan Ha diterima, artinya variabel (X) 

pendidikan keluarga berpengaruh terhadap 

variabel (Y) prestasi belajar siswa. Selanjutnya 

perhitungan sebelumnya juga didapatkan 

persamaan/model regresi linier sederhana yaitu 

67,823918368 + 0,1324428954𝑥. Dari 

model tersebut dapat diketahui bahwa 

pendidikan keluarga baik, maka prestasi 

belajar siswa akan baik dan sebaliknya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian deskripsi dan analisis data 

dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

d. Pendidikan  keluarga siswa Kelas IV MIN 6 dalam 

kategori baik sebanyak 5 responden (16,13%), 

kemudian dalam kategori sedang 22 responden 

(70.97%) dan dalam kategori rendah 4 responden 

(12.90%). Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan keluarga siswa kelas IV MIN 6 

Ponorogo adalah sedang. 

e. Prestasi Belajar Siswa Kelas IV MIN 6 Ponorogo 

dalam kategori baik sebanyak 4 responden 

(12.90%), kemudian dalam kategori sedang 

sebanyak 22 responden (70.97%), dan dalam 

kategori rendah sebanyak 5 responden (16,13%). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

prestasi belajar siswa kelas IV MIN 6 Ponorogo 

adalah sedang. 

f. Ada pengaruh yang signifikan antara pendidikan 

keluarga terhadap prestasi belajar siswa kelas IV 

MIN 6 Ponorogo, yaitu dengan diperoleh nilai dari 

hasil perhitungan regresi linier sederhana Fhitung ˃ 

Ftabel atau 5,27 ˃ 4,18 maka H0 ditolak dan Ha 

diterima, artinya variabel (X) pendidikan keluarga 
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berpengaruh terhadap variabel (Y) prestasi belajar 

siswa.  

 

B. Saran 

1. Bagi Keluarga 

Orang tua atau keluarga merupakan pendidik yang 

utama bagi anak. Oleh karena itu, keluarga 

hendaknya memberikan perhatian, bimbingan, dan 

dorongan tehadap anak sehingga dapat 

meningkatkan keinginan siswa untuk belajar serta 

mendaptkan prestasi yang membanggakan. 

2. Bagi Guru 

Guru merupakan pengganti dari orang tua siswa di 

sekolah diharapkan mampu mendampingi anak 

dalam proses belajar, meningkatkan motivasi belajar 

sehingga anak memiliki prestasi belajar yang baik. 

3. Peneliti selanjutnya 

Agar dapat dijadikan referensi dan contoh untuk 

penelitian selanjutnya. 
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