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ABSTRAK 

 

Ma’arif, Samsul. 2019. Pengaruh Tingkat Pendidikan Orang 

Tua dan Kedisiplinan Terhadap Hasil Belajar 

Siswa Kelas V Pada Mata Pelajaran Matematika di 

SDIT Robbani Cendekia Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruan 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing, Sofwan Hadi, M. Si. 

 

Kata Kunci: Pendidikan Orang Tua, Kedisiplinan, dan 

Hasil Belajar.  

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan 

yang terjadi terhadap siswa-siswi SDIT Robbani Cendekia 

kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo. Di mana dalam 

kegiatan pembelajaran di kelas V pada mata pelajaran 

matematika sebagian siswa tidak memberikan hasil yang 

memuaskan dalam mencapai tingkat penguasaan materi. 

Sebagian siswa juga mendapatkan nilai yang masih di bawah 

KKM pada saat Ulangan Harian. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui 

pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap hasil belajar 

siswa kelas V pada mata pelajaran matematika di SDIT 

Robbani Cendekia kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo 

tahun pelajaran 2018/2019 (2) untuk mengetahui pengaruh 

kedisiplinan terhadap hasil belajar siswa kelas V pada mata 



 

pelajaran matematika di SDIT Robbani Cendekia kecamatan 

Jenangan kabupaten Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 (3) 

untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan orang tua dan 

kedisiplinan terhadap hasil belajar siswa kelas V pada mata 

pelajaran matematika di SDIT Robbani Cendekia kecamatan 

Jenangan kabupaten Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif dengan teknik analisa data 

menggunakan regresi linier sederhana dan ganda. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V di SDIT 

Robbani Cendekia kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo 

yang berjumlah 33 siswa. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini yaitu dengan teknik sampel jenuh, sehingga 

seluruh siswa kelas V di SDIT Robbani Cendekia kecamatan 

Jenangan kabupaten Ponorogo yang berjumlah 33 siswa 

diambil sebagai sampel. Sedangkan teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah dengan menggunakan angket. 

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa: (1) 

terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan orang tua 

terhadap hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran 

Matemtika di SDIT Robbani Cendekia tahun pelajaran 

2018/2019 sebesar 85,93555979% (2) Terdapat pengaruh 

antara kedisiplinan terhadap hasil belajar siswa kelas V pada 

mata pelajaran matematika di SDIT Robbani Cendekia tahun 

pelajaran 2018/2019 sebesar 60,58243099% (3)Terdapat 

pengaruh antara tingkat pendidikan orang tua dan 

kedisiplinan terhadap hasil belajar siswa kelas V pada mata 

pelajaran Matematika di SDIT Robbani Cendekia Tahun 

Pelajaran 2018/2019 sebesar 86,38601111%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan aspek yang penting dalam 

pembangunan bangsa. Karakteristik suatu bangsa 

dibangun melalui pendidikan. Melalui pendidikan yang 

bermutu, suatu bangsa menyongsong masa depan yang 

lebih baik. Banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam 

pelaksanaan proses pendidikan.1 Pendidikan berfungsi 

membantu peserta didik dalam mengembangkan dirinya, 

yaitu mengembangkan semua potensi, kecakapan serta 

karakteristik pribadinya kearah yang positif, baik bagi 

dirinya maupun lingkungannya. Proses pendidikan terarah 

pada peningkatan penguasaan pengetahuan, kemampuan, 

keterampilan, pengembangan diri peserta didik, dan nilai-

nilai dalam rangka pembentukan dan pengembangan diri 

peserta didik.2 

W.S Winkel dalam buku yang dikutip Ahmad 

Susanto mendefinisikan belajar adalah suatu aktivitas 

mental yang berlangsung dalam interaksi aktif antara 

seseorang dengan lingkungan dan menghasilkan 

perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, 

                                                 
1Muhammad Irham & Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan 

Teori dan Aplikasi dalam Proses Pembelajaran (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013), 15-16. 
2Nana Syaodih Sukmandinata, Landasan Psikologi Proses 

Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 4. 



 

keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif konstan 

dan berbekas.3 

Hasil belajar adalah tingkat keberhasilan siswa dalam 

mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan 

dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai 

sejumlah materi pelajaran tertentu. Penguasaan hasil 

belajar seseorang dapat dilihat dari perilakunya, baik 

perilaku dalam bentuk penguasaan, pengetahuan, 

keterampilan berfikir maupun keterampilan motorik. 

Hasil belajar merupakan masalah yang layak untuk diteliti 

dalam pembelajaran.4 Dari hasil tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa hasil belajar merupakan tujuan yang 

ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Dengan 

demikian tercapai tidaknya tujuan dari proes 

pembelajaran dapat ditentukan dari hasil belajar yang 

diperoleh peserta didik. 

Pada hakikatnya rendahnya hasil belajar siswa 

dipengaruhi beberapa faktor. Menurut teori Gestalt dalam 

buku yang dikutip Ahmad Susanto, belajar merupakan 

suatu proses perkembangan. Perkembangan sendiri 

memerlukan sesuatu baik yang berasal dari diri siswa 

sendiri maupun pengaruh dari lingkungannya. 

Berdasarkan teori ini hasil belajar siswa dipengaruhi oleh 

dua hal, siswa itu sendiri dan lingkungannya. Pertama, 

siswa; dalam arti kemampuan berpikir atau tingkah laku 

intelektual, motivasi, minat, dan kesiapan siswa, baik 

                                                 
3Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 4.  
4Slameto, Proses Belajar Mengajar dalam Sistem Kredit Semalam 

Cet, 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 78. 



 

jasmani maupun rohani. Kedua, lingkungan; yaitu sarana 

dan prasarana, kompetensi guru, kreativitas guru, sumber-

sumber belajar, metode serta dukungan lingkungan, 

keluarga, dan lingkungan.5 

Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

adalah pendidikan orang tua. Cara orang tua mendidik 

anaknya besar pengaruhnya terhadap keberhasilan belajar 

anakya. Menurut Sutjipto Wiriwidjojo, seperti yang 

dikutip Slameto, keluarga adalah lembaga pendidikan 

yang pertama dan utama. Keluarga yang sehat besar 

artinya untuk Pendidikan dalam ukuran kecil, tetapi 

bersifat menentukan untuk pendidikan dalam ukuran 

besar yaitu pendidikan bangsa, negara dan dunia. Melihat 

pernyataan di atas, dapatlah dipahami betapa pentingnya 

peranan keluarga di dalam pendidikan anaknya. Cara 

orang tua mendidik anak-anaknya akan berpengaruh 

terhadap belajarnya.6 

Tingkat pendidikan orang tua akan menentukan cara 

orang tua dalam membimbing dan mengarahkan anaknya 

dalam hal pendidikan. Tingkat pendidikan yaitu jenjang 

pendidikan yang telah ditempuh, baik formal maupun 

nonformal. Sikap yang terbentuk pada masing-masing 

individu pada setiap jenjang pendidikan formal akan 

berbeda-beda antara lulusan sekolah dasar, lulusan 

sekolah menengah pertama, lulusan sekolah menengah 

atas, lulusan perguruan tinggi. Hal inilah yang menjadi 

latar belakang tingkat pendidikan orang tua menjadi salah 

                                                 
5 Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, 12.  
6 Slameto, Belajar & Faktor-faktor yang Mempengaruh (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2013), 60. 



 

satu faktor yang mempengaruhi orang tua dalam 

membimbing dan mengarahkan anaknya dalam hal 

pendidikan yang akan ditempuh oleh anaknya. Tingkat 

pendidikan orang tua yang rendah akan cenderung sempit 

wawasannya terhadap pendidikan, lulus sekolah 

menengah sudah dirasa cukup. Sedangkan tingkat 

pendidikan orang tua yang tinggi akan lebih luas 

wawasannya terhadap pendidikan. Mereka akan 

mengarahkan dan membimbing anaknya untuk terus 

menambah ilmu sehingga anak tersebut mempunyai minat 

untuk melanjutkan studi hingga ke pendidikan tinggi. 

Salah satu faktor lain yang mempengaruhi hasil 

belajar yaitu kedisiplinan siswa. Disiplin adalah 

kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu 

sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada 

keputusan, perintah, dan peraturan yang berlaku.7 Disiplin 

pada hakikatnya adalah suatu ketaatan yang sungguh-

sungguh yang didukung oleh kesadaran untuk 

menunaikan tugas kewajiban serta berperilaku 

sebagaimana mestinya menurut aturan-aturan atau tata 

kelakuan yang seharusnya berlaku di dalam suatu 

lingkungan tertentu. Realisasinya harus terlihat 

(menjelma) dalam perbuatan atau tingkah laku yang 

nyata, yaitu perbuatan tingkah laku yang sesuai dengan 

aturan-aturan atau tata kelakuan yang semestinya.8 

Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pada 

tanggal 14 November 2018 di SDIT Robbani Cendekia, 

                                                 
7 Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, 143.   
8Furqan Hidayatullah, Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban 

Bangsa (Surakarta: Yuma Pustaka, 2010), 45. 



 

didapati bahwa dalam kegiatan pembelajaran di kelas V 

pada mata pelajaran matematika sebagian siswa tidak 

memberikan hasil yang memuaskan dalam mencapai 

tingkat penguasaan materi. Yang membuat penelitian ini 

menarik untuk diteliti adalah nilai anak-anak masih 

dibawah KKM atau prestasi yang kurang padahal 

siswa/siswi yang bersangkutan sudah berusaha sesuai 

dengan kemampuannya. Selain itu juga ditemukan nilai-

nilai siswa yang tidak stabil yaitu beberapa anak 

menguasai materi pelajaran tertentu, namun disisi lain 

siswa tersebut mendapat nilai yang rendah pada mata 

pelajaran lainnya.9 

Bertolak dari permasalahan yang muncul tersebut, 

peneliti merasa tertarik untuk menguji apakah ada 

pengaruh antara pendidikan orang tua dan kedisiplinan 

siswa terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran 

matematika. Sehingga, berdasarkan realitas tersebut maka 

penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Tingkat Pendidikan Orang Tua dan 

Kedisiplinan terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V pada 

Mata Pelajaran Matematika di SDIT Robbani Cendekia 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019”. 

 

B. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya cakupan pembahasan dan 

berbagai keterbatasan yang ada, agar penelitian lebih 

terarah maka penelitian ini dibatasi pada pengaruh tingkat 

                                                 
9 Hasil Observasi di SDIT Robbani Cendekia, 14 November 2018. 



 

pendidikan orang tua dan kedisiplinan terhadap hasil 

belajar siswa kelas V pada mata pelajaran matematika di 

SDIT Robbani Cendekia kecamatan Jenangan kabupaten 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah 

tersebut, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti 

sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh tingkat pendidikan orang tua 

terhadap hasil belajar siswa kelas V pada mata 

pelajaran matematika di SDIT Robbani Cendekia 

kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019? 

2. Apakah ada pengaruh kedisiplinan terhadap hasil 

belajar siswa kelas V pada mata pelajaran 

matematika di SDIT Robbani Cendekia kecamatan 

Jenangan kabupaten Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019? 

3. Apakah ada pengaruh tingkat pendidikan orang tua 

dan kedisiplinan terhadap hasil belajar siswa kelas V 

pada mata pelajaran matematika di SDIT Robbani 

Cendekia kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo 

tahun pelajaran 2018/2019? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, 

maka tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  



 

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan 

orang tua terhadap hasil belajar siswa kelas V pada 

mata pelajaran matematika di SDIT Robbani 

Cendekia kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo 

tahun pelajaran 2018/2019. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan terhadap 

hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran 

matematika di SDIT Robbani Cendekia kecamatan 

Jenangan kabupaten Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019. 

3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan 

orang tua dan kedisiplinan terhadap hasil belajar 

siswa kelas V pada mata pelajaran matematika di 

SDIT Robbani Cendekia kecamatan Jenangan 

kabupaten Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya hasil 

penelitian yang pernah ada serta dapat memberi 

gambaran mengenai pengaruh tingkat pendidikan 

orang tua dan kedisiplinan terhadap hasil belajar 

siswa. 

2. Manfaat Praktis 

Dengan diketahui hal-hal yang telah dirumuskan 

dalam penelitian tersebut, secara praktis diharapkan 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi: 

a. Siswa, hasil penelitian ini akan dapat 

meningkatkan kedisiplinan siswa. 



 

b. Guru, sebagai bahan acuan dalam membimbing, 

mendidik, dan mengarahkan siswa untuk 

menumbuhkan kedisiplinan siswa. 

c. Lembaga Pendidikan, hasil penelitian ini 

digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

sekolah tersebut dalam mengambil langkah 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

d. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan kajian dan penunjang dalam 

membangun pengetahuan penelitian yang 

berkaitan dengan topik pembahasan ini. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai 

penelitian ini, dapat disusun sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I merupakan pendahuluan. Pada bab ini penulis 

memaparkan tentang latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian serta sistematika pembahasan. 

BAB II merupakan landasan teori, telaah hasil 

penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan pengajuan 

hipotesis. Pada bab ini penulis menguraikan tentang 

deskripsi teori, telaah hasil penelitian terdahulu, kerangka 

berpikir dan hipotesis penelitian. 

BAB III berisi tentang metode penelitian. Bab ini 

menjelaskan tentang rancangan penelitian, populasi dan 

sampel, instrumen pengumpulan data, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data. 



 

BAB IV membahas tentang hasil penelitian. Pada 

bab ini penulis memaparkan tentang gambaran umum 

lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian 

hipotesis), interpretasi dan pembahasan. 

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan 

dari seluruh uraian dari bab terdahulu dan saran yang bisa 

menunjang peningkatan dari permasalahan yang 

dilakukan peneliti. 

 



 

 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN 

TERDAHULU, LANDASAN TEORI, 

KERANGKA BERPIKIR, DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Peneliti mengadakan telaah terhadap hasil 

penelitian terdahulu untuk memperkuat masalah yang 

akan diteliti dengan cara mencari serta menemukan 

teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasan 

penelitian, penelitian tersebut yaitu: 

Pertama, penelitian Dwi Intan Sucia Asmara yang 

berjudul “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”. Dalam penelitian 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.1 Persamaan 

                                                 
1 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,” 

(Skripsi, IAIN, Ponorogo, 2018), 90. 



 

 

 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada 

variabel independen, yaitu tingkat pendidikan orang tua. 

Kedua, Penelitian Neni Prima Aprilia yang berjudul 

“Korelasi Tingkat Pendidikan Orang Tua dengan 

Prestasi Belajar Anak MI Ma’arif Singosaren Jenangan 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016”. Dalam 

penelitian ini terdapat korelasi positif yang signifikan 

antara tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi 

belajar anak MI Maa’arif Singosaren Jenangan 

Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016, di mana ρhitung 

lebih kecil ρtabel yaitu ρhitung (0,352) < ρtabel (0,377).2 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

terletak pada variabel independen, yaitu tingkat 

pendidikan orang tua, dan variabel dependen, yaitu 

prestasi belajar anak. Sedangkan perbedaannya adalah 

pada penelitian terdahulu tidak membahas tentang 

kedisiplinan siswa. 

Ketiga, Penelitian dari Septi Wulandari yang 

berjudul “Hubungan Tingkat Pendidikan Orang Tua 

dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas V A di SDN 

Rejondadi Madurejo Prambanan Sleman Yogyakarta 

Semester 1 Tahun Pelajaran 2012/2013”. Hasil yang 

diperoleh dari korelasi product moment sebesar 0,395 

atau 39,5% dengan tingkat signifikan lebih kecil dari 

0,05 berarti ada hubungan yang signifikan antara tingkat 

                                                 
2 Neni Prima Apriliani, “Korelasi Tingkat Pendidikan Orang Tua 

dengan Prestasi Belajar Anak MI Ma’arif Singosaren Jenangan 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016,” (Skripsi, IAIN, Ponorogo, 

2016), 60. 



 

pendidikan ibu terhadap prestasi belajar siswa Kelas V 

A di SDN Rejondadi Madurejo Prambanan Sleman 

Yogyakarta Semester 1 Tahun Pelajaran 2012/2013.3 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

terletak pada variabel independen, yaitu tingkat 

pendidikan orang tua, dan variabel dependen, yaitu 

prestasi belajar anak. Sedangkan perbedaannya adalah 

pada penelitian terdahulu tidak membahas tentang 

kedisiplinan siswa. 

 

B. Landaasan Teori 

1. Tingkat Pendidikan Orang Tua 

a. Pengertian Pendidikan 

Menurut Fuad Ihsan pendidikan dapat 

diartikan sebagai: (1) Suatu proses 

pertumbuhan yang menyesuaikan dengan 

lingkungan; (2) Suatu pengarahan dan 

bimbingan yang diberikan kepada anak dalam 

pertumbuhannya; (3) Suatu usaha sadar untuk 

menciptakan suatu keadaan atau situasi tertentu 

yang dikehendaki oleh masyarakat; (4) Suatu 

pembentukan kepribadian dan kemampuan 

anak dalam menuju kedewasaan.4 

                                                 
3 Septi Wulandari, “Hubungan Tingkat Pendidikan Orang Tua 

dengan Pretstasi Belajar Siswa Kelas V A di SDN Rejondadi Madurejo 

Prambanan Sleman Yogyakarta Semester 1 Tahun Pelajaran 2012/2013,” 

(Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014), 78.  
4 Fuad Ihsan, Dasar-Dasar Kependidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 

2003), 5. 



 

 

 

Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.5 

Dalam Dictionary of Psychology, yang 

dikutip Muhibin Syah, pendidikan diartikan 

sebagai 

“The institutional procedures whice are 

employed in accomplishing the 

development of knowledge, habits, 

attitudes, etc. Usually the term is applied 

to formal institution.” 

Jadi, pendidikan berarti tahapan kegiatan yang 

bersifat kelembagaan (seperti sekolah dan 

madrasah) yang dipergunakan untuk 

menyempurnakan perkembangan individu 

dalam menguasai pengetahuan, kebiasaan, 

sikap dan sebagainya. Pendidikan dapat 

berlangsung secara informal dan nonformal di 

                                                 
5 Tim Redaksi Laksana, Himpunan Lengkap Undang-undang 

Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) 

dan Standar Nasional Pendidikan (Yogyakarta: Laksana, 2019), 8. 



 

samping secara formal seperti di sekolah, 

madrasah dan institusi-institusi lainnya.6 

b. Tingkat Pendidikan Orang Tua 

Tingkat atau jenjang pendidikan adalah 

tahap pendidikan yang berkelanjutan yang 

ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan 

peserta didik, tingkat kerumitan bahan 

pengajaran dan cara menyajikan bahan 

pengajaran. Jenjang pendidikan sekolah terdiri 

dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, 

dan pendidikan tinggi.7 

Pendidikan dasar merupakan jenjang 

pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan 

menengah. Pendidikan dasar berbentuk 

sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah 

(MI) atau bentuk lain yang sederajat serta 

sekolah menengah pertama (SMP) dan 

madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain 

yang sederajat.8 

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang 

memberikan pengetahuan dan keterampilan, 

menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan 

dalam masyarakat, serta mempersiapkan 

                                                 
6 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 11. 
7 Fuad, Dasar-Dasar Kependidikan, 18. 
8 Laksana, Himpunan Lengkap Undang-undang Republik 

Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dan 

Standar Nasional Pendidikan, 14. 



 

 

 

peserta didik untuk mengikuti pendidikan 

menengah”.9 

Pendidikan menengah merupakan lanjutan 

pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri 

atas pendidikan menengah umum dan 

pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan 

menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas 

(SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah 

Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang 

sederajat.10 

Pendidikan menengah adalah pendidikan 

yang mempersiapkan peserta didik menjadi 

anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan mengadakan hubungan timbal-

balik dengan lingkungan sosial budaya, dan 

alam sekitar, serta dapat mengembangkan 

kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau 

pendidikan.11 

Pendidikan tinggi merupakan jenjang 

pendidikan setelah pendidikan menengah yang 

mencakup program pendidikan diploma, 

sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 

Perguruan Tinggi dapat berbentuk akademi, 

                                                 
9 Fuad, Dasar-Dasar Kependidikan, 22. 
10 Laksana, Himpunan Lengkap Undang-undang Republik 

Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dan 

Standar Nasional Pendidikan, 14 
11 Fuad, Dasar-Dasar Kependidikan, 23 



 

politeknik, sekolah tinggi, institut, atau 

universitas.12 

Dalam penelitian ini yang dimaksud 

dengan tingkat pendidikan orang tua adalah 

tingkat pendidikan formal menurut jenjang 

pendidikan yang telah ditempuh, melalui 

pendidikan formal di sekolah berjenjang dari 

tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang 

paling tinggi, yaitu dari SD, SMP, SMA sampai 

Perguruan Tinggi. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami 

bahwa yang dimaksud dengan tingkat 

pendidikan adalah tahap pendidikan formal 

yang berkelanjutan, dimulai dari pendidikan 

dasar, pendidikan menengah hingga 

pendidikan tinggi. Jadi, tingkat pendidikan 

orang tua yaitu tahap pendidikan formal yang 

telah ditempuh oleh orang tua siswa. 

 

2. Kedisiplinan Siswa 

a. Pengertian Kedisiplinan 

Disiplin merujuk pada instruksi sistematis 

yang diberikan kepada murid (disciple). Untuk 

mendisiplinkan berarti nenginstruksi orang 

untuk mengikuti tatanan tertentu melalui 

aturan-aturan tertentu. Biasanya kata ”disiplin” 

berkonotasi negatif. Ini karena untuk 

                                                 
12  Laksana, Himpunan Lengkap Undang-undang Republik 

Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dan 

Standar Nasional Pendidikan, 15. 



 

 

 

melangsungkan tatanan dilakukan melalui 

hukuman. Dalam arti lain, disiplin berarti suatu 

ilmu tertentu yang diberikan kepada murid, 

orang dulu menyebutkannya vak (disiplin) 

ilmu. Di perguruan tinggi, disiplin bisa 

disamakan artinya dengan “Fakultas”.13 

Jadi, disiplin diri adalah penundukan diri 

untuk mengatasi hasrat-hasrat yang mendasar. 

Disiplin diri biasanya disamakan artinya 

dengan “kontrol diri” (self-control). 14 

b. Macam-macam Kedisiplinan 

Disiplin sebagai alat pendidikan berarti 

segala peraturan yang harus ditaati dan 

dilaksanakan. Maksudnya tiada lain kecuali 

untuk perbaikan anak didik itu sendiri. 

Mengenai macamnya para ahli pendidikan 

membagi disiplin menjadi dua bagian, yaitu: 

(1) disiplin preventif  seperti perintah dan 

larangan (2) disiplin kuratif seperti pemberian 

ganjaran dan dan hukuman.15 

Disiplin preventif, seperti perintah dan 

larangan yang ditunjukan untuk menjaga anak 

agar mematuhi peraturan dan menjaganya dari 

pelanggaran. Pada saat-saat tertentu bisa 

melalui paksaan, khususnya anak-anak kecil 

                                                 
13 Mohamad Mustari, Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 35-36.  
14 Ibid., 
15 Basuki dan M. Miftahul Ulum,  Pengatar Ilmu Pendidikan 

Islam, 143.  



 

yang masih lemah kepribadiannya dan anak 

dewasa yang lemah pemikirannya untuk 

memahami pentingnya peraturan yang ada. 

Disiplin kuratif dalam bentuk pemberian 

ganjaran pada anak yang berprestasi, juga 

dipandang terpuji untuk memotivasi dirinya 

dan teman-temannya untuk lebih bersemangat 

untuk berkompetisi dalam kebaikan dan 

berakhlak baik. Dan disiplin kuratif dalam 

bentuk hukuman tentunya diberikan kepada 

mereka yang melanggar peraturan yang ada 

dengan tujuan perbaikan baginya bukan atas 

dasar menyakiti atau balas dendam seorang 

guru.16 

Jadi keberadaan disiplin atau segala 

peraturan tata tertib sekolah itu selalu mengatur 

kehidupan aktivitas sekolah sehari-hari. 

Disiplin atau tata tertib sekolah pada umumnya 

memuat dan mengatur hal-hal tentang hak dan 

kewajiban, larangan dan sanksi.17 

c. Aspek-aspek Kedisiplinan 

Seseorang dapat dikatakan disiplin apabila 

memenuhi beberapa aspek sebagai berikut: (1) 

Kepatuhan kepada perintah pemimpin; (2) 

Perhatian dan kontrol yang kuat terhadap 

penggunaan waktu; (3) Tanggungjawab atas 

                                                 
16 Ibid.,  
17 Ibid.,  



 

 

 

tugas yang diamanahkan; (4) kesungguhan 

terhadap bidang yang ditekuni.18 

Jadi, dalam aspek tersebut Islam 

mengajarkan agar benar-benar memperhatikan 

dan mengaplikasikan nilai-nilai kedisiplinan 

dalam kehidupan sehari-hari untuk 

membangun kualitas kehidupan masyarakat 

yang baik.19 

 

3. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar  

Faturrahman, dalam bukunya menjelaskan 

bahwa prestasi belajar merupakan gabungan 

dari dua kata yaitu prestasi dan belajar. Yang 

mana dalam setiap kata tersebut memiliki 

makna tersendiri. Dalam kamus besar bahasa 

indonesia, prestasi adalah hasil yang telah 

dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan, 

dan sebagainya). Prestasi dapat diartikan 

sebagai hasil yang diperoleh karena adanya 

aktivitas belajar yang telah dilakukan. 

Sedangkan menurut Djamarah, prestasi adalah 

hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, 

diciptakan baik secara individual maupun 

kelompok. Dari uraian diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa prestasi adalah suatu hasil 

                                                 
18 Ngainun Naim, Character Building (Jogjakarta: AR-Ruzz 

Media, 2012),142-143.   
19 Ibid.,  



 

yang sudah diperoleh atau dicapai dari aktivitas 

yang telah dilakukan atau dikerjakan.20 

Belajar menurut R. Gagne, yang dikutip 

oleh Ahmad Susanto, belajar dapat diartikan 

sebagai suatu proses di mana suatu organisasi 

berubah perilakunya akibat sebagai 

pengalaman. Belajar dan mengajar merupakan 

dua konsep yang tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain, dua konsep ini menjadi terpadu 

dalam satu kegiatan di mana terjadi interaksi 

antara guru dengan siswa, serta siswa dengan 

siswa pada saat pembelajaran berlangsung.21 

Berdasarkan definisi di atas dapat 

disimpulkan bahwa pengertian hasil belajar 

adalah hasil yang telah dicapai dari suatu 

kegiatan yang berupa perubahan tingkah laku 

yang dialami oleh subjek belajar di dalam suatu 

interaksi dengan lingkungannya.22 

 

b. Macam-macam Prestasi Belajar  

Prestasi belajar dibedakan menjadi 

beberapa macam, yaitu sebagai berikut:23 

1) Pemahaman Konsep 

                                                 
20 Muhammad Faturrahman & Sulistyorini, Belajar dan 

Pembelajaran: Membantu Meningkatkan Mutu Pembelajaran Sesuai 

Standar Nasional, (Yogyakarta: Teras, 2012), 118. 
21 Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, 1.  
22 Fathurrohman & Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran, 119.  
23 Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, 8-

10.  



 

 

 

Pemahaman menurut Bloom 

diartikan sebagai kemampuan untuk 

menyerap arti dari materi atau bahan yang 

dipelajari. Pemahaman menurut Bloom ini 

adalah seberapa besar siswa mampu 

menerima, menyerap, dan memahami 

pelajaran yang diberikan oleh guru kepada 

siswa, atau sejauh mana siswa dapat 

memahami serta mengerti apa yang dia 

baca. 

2) Keterampilan Proses  

Usman dan Setiawati mengemukakan 

bahwa keterampilan proses merupakan 

keterampilan yang mengarah kepada 

pembangunan kemampuan mental, fisik, 

dan sosial yang mendasar sebagai 

penggerak kemampuan yang lebih tinggi 

dalam  individu siswa. Keterampilan 

berarti kemampuan menggunakan pikiran, 

nalar, dan perbuatan secara efektif dan 

efisien untuk mencapai suatu hasil 

tertentu, termasuk kreativitasnya. 

3) Sikap  

Menurut Lange dalam Azwar sikap 

tidak hanya menampakan aspek mental 

semata, melainkan mencakup pula aspek 

respons fisik. Jadi, sikap ini harus ada 

kekompakan antara mental dan fisik 

secara serempak. Jika mental saja yang 



 

dimunculkan, maka belum tampak secara 

jelas sikap seseorang yang 

ditunjukkannya. 

 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil 

Belajar  

Pencapaian hasil atau prestasi yang baik 

merupakan usaha yang tidak mudah, karena 

prestasi belajar dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Dalam pendidikan formal, 

guru sebagai pendidik harus dapat mengetahui 

faktor-faktor yang dapat mempengerahui hasil 

belajar siswa tersebut, karena sangat penting 

untuk dapat membantu siswa dalam rangka 

pencapaian prestasi belajar yang diharapkan. 

Menurut Dalyono, yang dikuitip oleh 

Fathurrohman, faktor-faktor yang 

mempengerahui belajar yaitu:24 

1) Faktor internal terdiri atas: 

a) Kesehatan  

b) Intelegensi dan bakat  

c) Minat dan motivasi 

d) Cara belajar  

2) Faktor eksternal  

a) Keluarga  

b) Sekolah masyarakat  

c) Lingkungan sekitar 

                                                 
24 Fathurrohman & Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran: 

Membantu Meningkatkan Mutu Pembelajaran Sesuai Standar Nasional, 

120. 



 

 

 

Menurut teori Behavioristik belajar 

adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai 

akibat dari interaksi antara stimulus dan 

respon, dengan kata lain belajar adalah 

perubahan yang dialami siswa dalam hal 

kemampuannya untuk bertingkah laku dengan 

cara yang baru sebagai hasil interaksi antara 

stimulus dan respon. 25 

Prestasi belajar adalah hasil yang telah 

dicapai dari suatu kegiatan yang berupa 

perubahan tingkah laku yang dialami oleh 

subjek belajar di dalam suatu interaksinya 

dengan lingkungannya. Sutratinah 

Tirtonegoro, dalam Faturrahman, menyatakan 

bahwa prestasi belajar adalah hasil usaha 

kegiatan belajar yang dinyatakan dalam 

bentuk simbol, angka, huruf, maupun kalimat 

yang dapat mencerminkan hasil yang sudah 

dicapai oleh setiap anak dalam periode 

tertentu.26 

Pencapaian prestasi belajar atau hasil 

belajar merujuk pada aspek-aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Oleh karena itu ketiga 

aspek diatas juga harus menjadi indikator 

prestasi belajar. Menurut Sudjana, yang telah 

                                                 
25 Hamzah B. Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran, 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 7. 
26 Faturrahman & Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran: 

Membantu Meningkatkan Mutu Pembelajaran Sesuai Standar Nasional, 

118. 



 

dikutip oleh Tohirin, ketiga aspek diatas tidak  

berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan 

yang tidak terpisahkan.27 

Pada prinsipnya pengungkapan hasil 

belajar ideal meliputi segenap ranah psikologi 

yang berubah sebagai akibat pengalaman dan 

proses belajar siswa. Pengungkapan 

perubahan tingkah laku seluruh ranah itu 

sangat sulit disebabkan hasil belajar ada yang 

bersifat tak dapat diraba.28 

Hasil belajar akan tampak pada 

perubahan perilaku individu yang belajar. 

Seorang yang belajar akan mengalami 

perubahan perilaku sebagai akibat kegiatan 

belajarnya.29 

 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah penelitian 

yang telah dikemukakan, maka kerangka berfikir dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jika tingkat pendidikan orang tua tinggi, maka hasil 

belajar siswa kelas V pada mata pelajaran 

Matematika di SDIT Robbani Cendekia kecamatan 

                                                 
27 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 151. 
28 Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, 

(Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2008), 213. 
29  Heri Gunawan, Pendidikan Islam: Kajian Teoritis dan 

Pemikiran Tokoh, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 134. 



 

 

 

Jenangan kabupaten Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019 juga tinggi. 

2. Jika tingkat kedisiplinan tinggi, maka hasil belajar 

siswa kelas V pada mata pelajaran Matematika di 

SDIT Robbani Cendekia kecamatan Jenangan 

kabupaten Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 

juga tinggi. 

3. Jika tingkat pendidikan orang tua dan kedisiplinan 

tinggi, maka hasil belajar siswa kelas V pada mata 

pelajaran Matematika di SDIT Robbani Cendekia 

kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019 juga tinggi. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, 

belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga 

dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap 

rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang 

empiric dengan data.30 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir 

yang telah dijabarkan di atas, maka selanjutnya dapat 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

                                                 
30 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017). 96. 



 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat 

pendidikan orang tua terhadap hasil belajar siswa 

kelas V pada mata pelajaran Matematika di SDIT 

Robbani Cendekia kecamatan Jenangan kabupaten 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat 

kedisiplinan terhadap hasil belajar siswa kelas V 

pada mata pelajaran Matematika di SDIT Robbani 

Cendekia kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo 

tahun pelajaran 2018/2019. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat 

pendidikan orang tua dan kedisiplinan terhadap 

hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran 

Matematika di SDIT Robbani Cendekia kecamatan 

Jenangan kabupaten Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019. 

Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua 

dan kedisiplinan siswa maka semakin tinggi hasil belajar 

siswa kelas V pada mata pelajaran matematika di SDIT 

Robbani Cendekia kecamatan Jenangan kabupaten 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu.1 Penelitian ini termasuk ke dalam 

penelitian kuantitatif di mana data-data yang diperoleh 

berupa angka. 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat 

atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.2 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Tingkat pendidikan orang tua sebagai variabel 

bebas (independen), merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat). 

2. Kedisiplinan sebagai variabel bebas (independen), 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (terikat). 

3. Hasil belajar sebagai variabel terikat (dependen), 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

                                                 
1 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D, 3. 
2 Ibid., 61. 



 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas 

(independen). 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari 

satuan-satuan atau individu-individu yang 

karakteristiknya hendak diduga.3 Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi 

bukan hanya orang tetapi juga subjek dan benda 

alam lain.4 Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas V SDIT Robbani Cendekia 

kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019, yang berjumlah 33 siswa. 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang 

akan dijadikan responden.5 Sampel adalah subjek 

penelitian (responden) yang menjadi sumber data 

yang terpilih dari hasil pekerjaan teknik 

penyampelan (teknik sampling).6 Sampel dalam 

penelitian kuantitatif merupakan sebuah isu yang 

                                                 
3 Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman, Manajemen 

Penelitian (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 59. 
4 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D, 117. 
5 Ibid., 60. 
6Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2013), 138. 



 

 

 

sangat krusial yang dapat menentukan keabsahan 

hasil penelitian.7 

Teknik menentukan sampel yang digunakan 

peneliti adalah dengan menggunakan teknik 

sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 

Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi 

relative kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian 

yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan 

yang sangat kecil.8 Sampel dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas V SDIT Robbani 

Cendekia kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo 

tahun pelajaran 2018/2019, yang berjumlah 33 

siswa. 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang 

digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun 

sosial yang diamati.9 Adapun data yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data tentang tingkat pendidikan orang tua siswa 

kelas V SDIT Robbani Cendekia Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

                                                 
7Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan 

Data Sekunder (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 74. 
8 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D, 125. 
9 Ibid., 148. 



 

2. Data tentang kedisiplinan siswa kelas V SDIT 

Robbani Cendekia Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019.  

3. Data tentang hasil belajar matematika siswa kelas V 

SDIT Robbani Cendekia Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Pedoman instrumen pengumpulan data dapat dilihat 

pada Lampiran 1, sedangkan instrumen pengumpulan 

data dapat dilihat pada Lampiran 2. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang 

ditempuh dan alat-alat yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan datanya.10 Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya.11 

Kuesioner dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui data tentang tingkat pendidikan 

orang tua dan kedisiplinan siswa. Angket yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah jenis angket 

tertutup, yaitu kuesioner yang disusun dengan 

menyediakan pilihan jawaban lengkap sehingga 

                                                 
10Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, 137. 
11 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 199.  



 

 

 

responden hanya memilih salah satu jawaban yang 

tersedia. 

Adapaun skala pengukuran yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan model skala 

Likert yang menggunakan 5 alternatif jawaban. 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial.12 Dengan skala 

Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator 

tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

pertanyaan dan pernyataan.13 

Tabel 3. 1 Alternatif Skala Likert 

Skor Alternatif Jawaban 

5 Selalu 

4 Sering 

3 Kadang-kadang 

2 Sangat Jarang 

1 Tidak Pernah 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan menghimpun dan 

menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen 

                                                 
12 Ibid., 134. 
13Zainal Mustafa, Mengurai Variabel Hingga Instrumen 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 79.  



 

tertulis, gambar maupun terstruktur.14 Metode 

dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data 

tentang sejarah berdirinya sekolah, visi dan misi 

sekolah, struktur organisasi, keadaan guru-guru, 

sarana dan prasarana, serta keadaan siswa kelas V 

SDIT Robbani Cendekia kecamatan Jenangan 

kabupaten Ponorogo. 

 

3. Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data 

mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan 

dengan teknik wawancara dan kuesioner. Teknik 

pengumpulan data dengan observasi digunakan 

bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, 

proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden 

yang diamati tidak terlalu besar.15 Dari segi proses 

pelaksanaan pengumpulan data observasi 

dibedakan menjadi participant observation 

(observasi berperan serta) dan nonparticipant 

observation (observasi tidak ikut berperan). 

Selanjutnya dari segi instrumen yang digunakan 

maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi 

terstruktur dan observasi tidak terstruktur.16 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

teknik nonparticipant observation yaitu 

pengamatan yang tidak ikut serta langsung dalam 

                                                 
14 Sukmandinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, 221.  
15 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 203. 
16 Ibid., 145. 



 

 

 

kegiatan, peneliti hanya berperan mengamati 

kegiatan. Teknik ini digunkan peneliti sebagai salah 

satu teknik pengumpulan data untuk mengetahui 

tentang pembelajaran kelas V pada mata pelajaran 

Matematika di SDIT Robbani Cendekia kecamatan 

Jenangan kabupaten Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019. 

 

E. Teknik Analisa Data 

Analisis data dilakukan oleh peneliti setelah proses 

pengumpulan data selesai dilakukan. Analisis data 

merupakan proses pengolahan, penyajian, interpretasi, 

dan analisis data yang diperoleh dari lapangan, dengan 

tujuan agar data yang disajikan mempunyai makna, 

sehingga pembaca mengetahui hasil dari sebuah 

penelitian.17  

Adapun tahap-tahap analisis data yang dilakukan 

peneliti dibagi menjadi dua tahap, yaitu analisis pra 

penelitian dan analisis data hasil penelitian. 

1. Pra Penelitian 

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti terlebih 

dahulu harus memastikan bahwa instrumen data 

yang akan digunakan valid dan reliabel, sehingga 

kevalidan dan keterpercayaan data dapat diperoleh. 

Adapun langkah-langkah uji validitas dan uji 

reliabilitas sebagai berikut: 

                                                 
17Martono, Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis 

Data Sekunder, 143. 



 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen 

yang valid atau sahih mempunyai validitas 

tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid 

berarti memiliki validitas rendah.18 Jadi, 

Validitas atau kesahihan menunjukkan sejauh 

mana suatu alat ukur mampu mengukur apa 

yang ingin diukur. 

Pengujian validitas dalam penelitian ini 

dilakukan dengan mengkorelasikan skor item 

pertanyaan hasil uji coba dengan skor total 

menggunakan metode korelasi product 

moment.  

Adapun rumus koefisien korelasi product 

moment adalah sebagai berikut: 

Rumus Koefisien Korelasi Product Moment19 

 𝑟
𝑥𝑦 = 

𝑛Ʃ𝑥𝑦−(Ʃ𝑥)(Ʃ𝑦)

√{𝑛Ʃ𝑥2−(Ʃ𝑥)2} {𝑛Ʃ𝑦2−(Ʃ𝑦)2}

 

 Keterangan: 

 𝑟𝑥𝑦  = Angka indeks korelasi product moment 

 Ʃ𝑥 = Skor item x (angket)  

 Ʃ𝑦 = Skor item y (angket) 

 Ʃ𝑥𝑦= Jumlah hasil perkalian antara frekuensi   

   sel pada peta korelasi nilai x dan y 

                                                 
18Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek Edisi Revisi III (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 158. 
19 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam 

Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016), 94. 



 

 

 

 n = sampel 

Kriteria dari validitas setiap item 

pertanyaan adalah apabila koefisien korelasi 

(rhitung) positif dan lebih besar atau sama dengan 

rtabel maka item tersebut dikatakan valid dan 

sebaliknya apabila rhitung negatif atau lebih kecil 

dari rtabel maka item tersebut dikatakan tidak 

valid (drop). Selanjutnya apabila terdapat item-

item pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria 

validitas (tidak valid), maka item tersebut akan 

dikeluarkan dari angket. Nilai rtabel yang 

digunakan untuk subyek (N) sebanyak 30 

dengan menggunakan taraf signifikan 5% 

maka diperoleh rtabel = 0,361.20 

Pada uji validitas ini peneliti mengambil 

sampel siswa kelas V di MI Muhammadiyah 1 

Simo sebanyak 30 siswa. Untuk mengetahui 

skor jawaban angket untuk variabel 

kedisiplinan dapat dilihat pada Lampiran 3. 

Sedangkan untuk mengetahui hasil 

penghitungan validitas butir soal instrumen 

penelitian variabel kedisiplinan dapat dilihat 

pada Lampiran 4. Dari hasil perhitungan 

validitas butir soal istrumen di atas dapat 

disimpulkan dalam tabel rekapitulasi uji 

validitas pada Tabel 3.2. 

                                                 
20Ibid., 95.  



 

Tabel 3. 2 

Rekapitulasi Uji Validitas Angket 

Variabel Kedisiplinan 

No. Item rxy rtabel Keterangan 

1 -0,168 0,361 Drop 

2 0,032 0,361 Drop 

3 0,380 0,361 Valid 

4 -0,022 0,361 Drop 

5 0,439 0,361 Valid 

6 0,190 0,361 Drop 

7 0,533 0,361 Valid 

8 0,097 0,361 Drop 

9 -0,302 0,361 Drop 

10 0,371 0,361 Valid 

11 0,386 0,361 Valid 

12 0,189 0,361 Drop 

13 -0,164 0,361 Drop 

14 0,524 0,361 Valid 

15 0,625 0,361 Valid 

16 0,696 0,361 Valid 

17 0,193 0,361 Drop 

18 0,466 0,361 Valid 

19 -0,020 0,361 Drop 

20 0,033 0,361 Drop 

21 0,174 0,361 Drop 

22 0,557 0,361 Valid 

23 0,231 0,361 Drop 

24 0,367 0,361 Valid 

25 0,654 0,361 Valid 

26 0,220 0,361 Drop 



 

 

 

No. Item rxy rtabel Keterangan 

27 0,750 0,361 Valid 

28 0,474 0,361 Valid 

29 0,746 0,361 Valid 

30 0,381 0,361 Valid 

31 0,073 0,361 Drop 

32 0,390 0,361 Valid 

33 0,396 0,361 Valid 

34 0,659 0,361 Valid 

35 0,662 0,361 Valid 

36 0,392 0,361 Valid 

37 0,004 0,361 Drop 

38 -0,396 0,361 Drop 

39 0,440 0,361 Valid 

40 0,637 0,361 Valid 

41 0,661 0,361 Valid 

42 0,379 0,361 Valid 

43 0,470 0,361 Valid 

44 0,486 0,361 Valid 

45 0,369 0,361 Valid 

46 0,472 0,361 Valid 

47 0,560 0,361 Valid 

48 0,371 0,361 Valid 

49 0,400 0,361 Valid 

50 0,501 0,361 Valid 

 

Dari tabel rekapitulasi uji validitas di atas 

diketahui dari 50 item soal variabel 



 

kedisiplinan, ternyata terdapat 33 item soal 

yang dinyatakan valid, yaitu item soal nomor 3, 

5, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 

29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50. Selanjutnya 33 item soal 

yang dinyatakan valid tersebut digunakan 

untuk pengambilan data dalam penelitian ini. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu 

pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup 

dapat dipercayai untuk digunakan sebagai alat 

pengumpulan data karena instrumen tersebut 

sudah baik. Instrumen yang sudah dapat 

dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan 

data yang dapat dipercayai juga.21  

Pengujian reliabilitas instrumen dapat 

dilakukan secara eksternal maupun internal.  

Secara ekternal pengujian dapat dilakukan 

dengan test-retest (stability), equivalent, dan 

gabungan keduanya. Secara internal 

reliabilitas dapat diuji dengan menganalisis 

konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen 

dengan teknik tertentu.22 

Untuk menguji reliabilitas instrumen, 

dalam penelitian ini dilakukan secara internal 

consistency, yaitu dilakukan dengan cara 

mencobakan instrumen sekali saja, kemudian 

                                                 
21 Suharsimi, Prosedur Penelitian, 154.  
22 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 183. 



 

 

 

data yang diperoleh dianalisis dengan teknik 

tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk 

memprediksi reliabilitas instrumen.23 

Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas 

instrumen dilakukan dengan menggunakan 

rumus Cronbach Alpha. Berikut penjabaran 

rumus Cronbach Alpha: 

𝛼 =
𝑘

𝑘−1
(1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2 )  

Keterangan: 

α = koefisien reliabilitas alpha 

k = jumlah item 

∑ 𝑆𝑖 = total varians item 

𝑆𝑡
2
 = varians total 

Rumus untuk varians total (𝑆𝑡
2) dan 

varians item (𝑆𝑖
2) : 

𝑆𝑡
2 =

∑ 𝑥𝑡
2 −

(∑ 𝑥𝑡)2

𝑛
𝑛

 

𝑆𝑖
2 =

∑ 𝑥𝑖
2 −

(∑ 𝑥𝑖)
2

𝑛
𝑛

 

Kriteria dari reliabilitas insrumen 

penelitian adalah apabila harga cronbach alfa 

lebih besar dari 0,6 maka instrumen tersebut 

dikatakan reliabel dan sebaliknya apabila harga 

cronbach alfa kurang dari 0,6 maka instrumen 

tersebut dikatakan tidak reliabel.24 

                                                 
23 Ibid., 185. 
24Duwi Prayitno, SPSS Handbook: Analisis Data, Olah Data, dan 

Penyelesaian Kasus-kasus Statistik (Yogyakarta: Mediakom, 2016), 60.   



 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 

pengumpulan angket didapatkan hasil seperti 

pada Lampiran 5. Selanjutnya untuk mencari 

nilai koefisien Cronbach Alpha dapat dilihat 

pada Lampiran 6. 

Hasil perhitugan dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
Tabel 3. 3 

Rekapitulasi Uji Reliabilitas Item Instrumen 

Variabel 
Jumlah 

Item Soal 

Koefisien 

Cronbach 

Alpha 

Keterangan 

Kedisiplinan 33 Item 0,903 Reliabel 

Dari keterangan tabel di atas, diketahui 

bahwa angket variabel kedisiplinan memiliki 

koefisien cronbach alfa > 0,6. Dengan 

demikian variabel kedisiplinan dapat dikatakan 

reliabel. Adapun untuk mengetahui 

penghitungan cronbach alfa dapat dilihat pada 

Lampiran 6. 

 

2. Analisis Data Hasil Penelitian 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas merupakan uji kenormalan 

distribusi data. Dengan demikian, uji 

normalitas ini mengasumsikan bahwa, data 

pada tiap variabel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. Ada beberapa uji 

statistika yang dapat digunakan untuk menguji 

normalitas data. Metode yang popular 



 

 

 

digunakan adalah: (a) Uji Lilifors dan (b) Uji 

Kolmogorov Smirnov. Dalam penelitian ini, 

peneliti akan menggunakan Uji Kolmogorov 

Smirnov.25 

Berikut di sajikan rumus statistik Uji 

Kolmogorov Smirnov: 

 

𝐷𝑚𝑎𝑥 = {
𝑓𝑖

𝑛
− [

𝑓𝑘𝑖

𝑛
− (𝑝 ≤ 𝑧)]} 

 

Dimana 

n = jumlah data 

fi = frekuensi 

fki = frekuensi kumulatif 

z = 
𝑥−𝜇

𝜎
 

Dtabel = Dα(n) 

 

Keputusan: 

Data berdistribusi normal apabila Dmax > Dtabel. 

Langkah-langkah penghitungan uji 

Kolmogorov Smirnov adalah sebagai berikut: 

1. Merumuskan hipotesis 

H0 : Data tidak berdistribusi normal. 

(Dmax ≤ Dtabel). 

H1 : Data berdistribusi normal. 

(Dmax > Dtabel) 

2. Membuat tabel distribusi frekuensi. 

3. Mencari mean dan standar deviasi. 

                                                 
25 Andhita, Aplikasi Statistika Parametik dalam Penelitian, 38. 



 

Mean variabel 

 �̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑛=1

𝑛
 

Standar Deviasi variabel  

 𝑆𝐷𝑥 = √
∑ 𝑥2

𝑛−1
−

(∑ 𝑥)

𝑛(𝑛−1)
 

4. Menghitung nilai fkb. 

5. Menghitung masing-masing frekuensi 

dibagi jumlah data (f/n). 

6. Menghitung masing-masing fkb dibagi 

jumlah data (fkb/n). 

7. Menghitung nilai Z dengan rumus (𝑍 =
𝑥−µ

𝜎
). 

8. Menghitung P ≤ Z. 

9. Menghitung nilai a2. 

10. Menghitung nilai a1. 

11. Membandingkan nilai tertinggi dari a1 

dengan tabel Kolmogorov Smirnov. 

12. Uji hipotesis dan kesimpulan. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas merupakan uji kelinieran 

garis regresi. Digunakan pada analisis regresi 

linier sederhana dan analisis regresi linier 

ganda.26 

Hipotesis: 

H0 : garis regresi tidak linier (Fobs > Ftabel) 

H1 : garis regresi linier (Fobs ≤ Ftabel) 

                                                 
26 Andhita, Aplikasi Statistika Parametik dalam Penelitian., 55. 



 

 

 

Untuk menentukan suatu hubungan linier 

atau tidak maka harus ditentukan dahulu nila F 

observasi (Fobs) yaitu dengan rumus: 

𝐹𝑜𝑏𝑠 =
𝑅𝐾𝐺𝑇𝐶

𝑅𝐾𝐺𝑀
 

Untuk mempermudah perhitungan, 

berikut langkah-langkah untuk mencari Fobs: 

• 𝑎 =
(∑ 𝑌)(∑ 𝑋2)−(∑ 𝑋)(∑ 𝑋𝑌)

𝑛 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2
 

• 𝑏 =
𝑛(∑ 𝑋𝑌)−(∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

𝑛 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)
2  

• JKG (Jumlah Kuadran Galat) = ∑ 𝑌2 −

𝑎(∑ 𝑌) − 𝑏(∑ 𝑋𝑌) 

• JKGM (Jumlah Kuadran Galat Murni)  =

 ∑ 𝑌
2

− ∑
𝑇2

𝑛
 

• dkGM (derajat kebebasan Galat Murni)  =

 𝑛 − 𝑘 

• JKGTC (Jumlah Kuadran Galat Tuna Cocok)  =

 𝐽𝐾𝐺 − 𝐽𝐾𝐺𝑀 

• dkGTC (derajat Kebebasan Galat Tuna Cocok)  =

 𝑘 − 2 

• RKGM (Rerata Kuadran Galat Murni)  =

 
𝐽𝐾𝐺𝑀

𝑑𝑘𝐺𝑀
 

• RKGTC (Rerata Kuadran Galat Tuna Cocok) =
𝐽𝐾𝐺𝑇𝐶

𝑑𝑘𝐺𝑇𝐶
 

• 𝐹𝑜𝑏𝑠 =
𝑅𝐾𝐺𝑇𝐶

𝑅𝐾𝐺𝑀
 

• 𝐹𝑜𝑏𝑠 ≤ 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka H0 ditolak, yang 

artinya hubungan antara variabel X dan 

variabel Y adalah linier. 



 

c. Uji Regresi Linear Sederhana 

Pengujian parameter β dapat dilakukan 

secara serentak dengan uji overall. Uji ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah variabel 

independen yang ada dalam model mempunyai 

pengaruh yang nyata secara serentak terhadap 

variable dependennya.27 

Untuk menjawab rumusan 1 dan 2 

menggunakan rumus regresi linier sederhana 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

Langkah 1 

Merumuskan/mengidentifikasi variabel. 

▪ Variabel independen : 

• tingkat pendidikan orang tua (X1) 

• kedisiplinan siswa (X2) 

▪ Variabel dependen : 

• hasil belajar siswa (Y) 

Langkah 2 

Merumuskan hipotesis. 

H0 : Tidak terdapat pengaruh antara 

variabel independen (X) terhadap 

variabel dependen (Y). 

  (Fhitung ≤ Ftabel) 

H1 :  Terdapat pengaruh antara variabel 

independen (X) terhadap variabel 

dependen (Y). 

  (Fhitung > Ftabel) 

Langkah 3 

                                                 
27 Andhita, Aplikasi Statistika Parametik dalam Penelitian, 128. 



 

 

 

Mengestimasi/menaksir model. 

Mencari nilai b0 dan b1 dengan rumus: 

 𝑏1 =
(∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖−1 𝑦𝑖)−𝑛𝑥𝑦̅̅̅̅

(∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1 )−𝑛�̅�2
 

 𝑏0 = �̅� − 𝑏1�̅� 

Untuk mendapatkan nilai tersebut, dihitung 

dengan langlah-langkah sebagai berikut: 

1. Membuat tabel penghitungan. 

2. Menghitung nilai �̅�. 

�̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

3. Menghitung nilai �̅�. 

�̅� =
∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

4. Menghitung nilai 𝑏1terlebih dahulu, 

dengan menggunakan nilai (∑ 𝑥𝑖𝑦𝑞
𝑛
𝑖=1 ), 

(∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1 ), �̅� dan �̅� yang sudah dihitung 

sebelumnya. 

𝑏1 =
(∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖−1 𝑦𝑖) − 𝑛𝑥𝑦̅̅ ̅

(∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1 ) − 𝑛�̅�2
 

5. Menghitung nilai 𝑏0 

𝑏0 = �̅� − 𝑏1�̅� 

6. Mendapatkan model/persamaan regresi 

linier sederhana 

�̂� = 𝑏0 + 𝑏1𝑥 

Langkah 4 

Uji signifikansi model 

Menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel 

ANOVA (Analysis of Variance) 



 

1. Menghitung nilai SSR dengan nilai 𝑏1, 𝑏0, 

∑ 𝑥1𝑦𝑛
𝑖=1  dan (∑ 𝑦)𝑛

𝑖=1  yang sudah 

dihitung sebelumnya. 

 𝑆𝑆𝑅 = (𝑏0 ∑ 𝑦𝑛
𝑖=1 + 𝑏1 ∑ 𝑥1𝑦𝑛

𝑖=1 ) −
(∑ 𝑦𝑛

𝑖=1 )
2

𝑛
 

2. Menghitung nilai SSE dengan nilai 𝑏1, 𝑏0, 

∑ 𝑥1𝑦𝑛
𝑖=1 , (∑ 𝑦𝑛

𝑖=1 )dan (∑ 𝑦2)𝑛
𝑖=1  yang 

sudah dihitung sebelumnya. 

 𝑆𝑆𝐸 = ∑ 𝑦2𝑛
𝑖=1 − (𝑏0 ∑ 𝑦𝑛

𝑖=1 + 𝑏1 ∑ 𝑥1𝑦𝑛
𝑖=1 ) 

3. Menghitung nilai SST dengan nilai 

∑ 𝑦2𝑛
𝑖=1  dan ∑ 𝑦𝑛

𝑖−1  yang sudah dihitung 

sebelumnya. 

 𝑆𝑆𝑇 = ∑ 𝑦2𝑛
𝑖=1 −

(∑ 𝑦)𝑛
𝑖=1

2

𝑛
 

4. Menghitung nilai MSR dengan nilai SSR 

yang sudah didapatkan. 

 𝑀𝑆𝑅 =
𝑆𝑆𝑅

𝑑𝑓
 

5. Menghitung nilai MSE dengan nilai SSE 

yang sudah didapatkan. 

 𝑀𝑆𝐸 =
𝑆𝑆𝐸

𝑑𝑓
 

Membuat tabel ANOVA (Analysis of 

Variance) dengan hasil perhitungan yang telah 

didapatkan. 
Tabel 3. 4 

Tabel ANOVA Regresi Linier Sederhana 

Sumber 

Variasi 

Degree of 

Freedom 

(df) 

Sum of 

Square 

(SS) 

Mean 

Square 

(MS) 

Regresi 1 
SS Regresi 

(SSR) 

MS 

Regresi 



 

 

 

(MSR) 

Error n-2 
SS Error 

(SSE) 

MS Error 

(MSE) 

Total n-1 
SS Total 

(SST) 
 

Melakukan pengujian parameter secara overall 

dengan bantuan tabel ANOVA. 

 

UJI OVERALL 

Daerah penolakan: 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑀𝑆𝑅

𝑀𝑆𝐸
 

Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak, artinya variabel 

independen (X) secara signifikan berpengaruh 

terhadap variabel dependen (Y). 

Langkah 5 

Menginterpretasi parameter model 

Menghitung nilai R2 

𝑅2 =
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
 

d. Uji Regresi Linear Berganda dengan Dua 

Variabel Bebas/ Independen 

Uji overall pada regresi linier ganda 

dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh 

variabel bebas/independen yang ada dalam 

model mempunyai pengaruh yang nyata 

terhadap variabel terikat/dependennya.28 

                                                 
28 Andhita, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian,129. 



 

Berikut adalah uji overall pada analisis 

regresi linier ganda dengan 2 variabel bebas/ 

independen29: 

Untuk menjawab rumusan masalah no 3 

menggunakan rumus regresi linier ganda 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

 

 

Langkah 1 

Merumuskan/mengidentifikasi variabel. 

▪ Variabel independen : 

• tingkat pendidikan orang tua (X1) 

• kedisiplinan siswa (X2) 

▪ Variabel dependen : 

• hasil belajar siswa (Y) 

Langkah 2 

Merumuskan hipotesis  

H0 : Tidak terdapat pengaruh antara 

variabel independen (X1 dan X2) 

terhadap variabel dependen (Y) 

  (Fhitung ≤ Ftabel) 

H1 : Terdapat pengaruh antara variabel 

independen (X1) dan (X2) terhadap 

variabel dependen (Y). 

  (Fhitung > Ftabel) 

Langkah 3 

Mengestimasi/menaksir model. 

Mencari nilai b0, 𝑏1, dan b2 dengan rumus: 

                                                 
29 Ibid., 130. 



 

 

 

 𝑏2 =
(∑ 𝑋1

2𝑛
𝑖=1 )(∑ 𝑋2𝑌𝑛

𝑖=1 )− (∑ 𝑋1
𝑛
𝑖= 𝑌)(∑ 𝑋1𝑋2

𝑛
𝑖=1 )

(∑ 𝑋1
2𝑛

𝑖=1 )(∑ 𝑋2
2𝑛

𝑖=1 )−(∑ 𝑋1𝑋2
𝑛
𝑖=1 )

2  

 𝑏1 =
(∑ 𝑋2

2𝑛
𝑖=1 )(∑ 𝑋1𝑌𝑛

𝑖=1 )− (∑ 𝑋2
𝑛
𝑖= 𝑌)(∑ 𝑋1𝑋2

𝑛
𝑖=1 )

(∑ 𝑋1
2𝑛

𝑖=1 )(∑ 𝑋2
2𝑛

𝑖=1 )−(∑ 𝑋1𝑋2
𝑛
𝑖=1 )

2  

dimana: 

 ∑ 𝑋1
2𝑛

𝑖=1 = ∑ 𝑥1
2𝑛

𝑖=1 −
(∑ 𝑥1

𝑛
𝑖=1 )

2

𝑛
 

 ∑ 𝑋2
2𝑛

𝑖=1 = ∑ 𝑥2
2𝑛

𝑖=1 −
(∑ 𝑥2

𝑛
𝑖=1 )

2

𝑛
 

 ∑ 𝑋1𝑋2
𝑛
𝑖=1 = ∑ 𝑥1𝑥2

𝑛
𝑖=1 −

(∑ 𝑥1
𝑛
𝑖=1 )(∑ 𝑥2

𝑛
𝑖=1 )

𝑛
 

 ∑ 𝑋2
𝑛
𝑖=1 𝑌 = ∑ 𝑥2

𝑛
𝑖=1 𝑦 −

(∑ 𝑥2
𝑛
𝑖=1 )(∑ 𝑦𝑛

𝑖=1 )

𝑛
 

 ∑ 𝑋1
𝑛
𝑖=1 𝑌 = ∑ 𝑥1

𝑛
𝑖=1 𝑦 −

(∑ 𝑥1
𝑛
𝑖=1 )(∑ 𝑦𝑛

𝑖=1 )

𝑛
 

 𝑏0 =
∑ 𝑦𝑛

𝑖=1 −𝑏1 ∑ 𝑥1
𝑛
𝑖=1 −𝑏2 ∑ 𝑥2

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Untuk mendapatkan nilai tersebut, dihitung 

dengan langlah-langkah sebagai berikut: 

1. Membuat tabel penghitungan. 

2. Menghitung nilai ∑ 𝑋1
2𝑛

𝑖=1  

∑ 𝑋1
2𝑛

𝑖=1 = ∑ 𝑥1
2𝑛

𝑖=1 −
(∑ 𝑥1

𝑛
𝑖=1 )

2

𝑛
  

3. Menghitung nilai ∑ 𝑋2
2𝑛

𝑖=1  

∑ 𝑋2
2𝑛

𝑖=1 = ∑ 𝑥2
2𝑛

𝑖=1 −
(∑ 𝑥2

𝑛
𝑖=1 )

2

𝑛
  

4. Menghitung nilai ∑ 𝑋1𝑋2
𝑛
𝑖=1  

∑ 𝑋1𝑋2
𝑛
𝑖=1 = ∑ 𝑥1𝑥2

𝑛
𝑖=1 −

(∑ 𝑥1
𝑛
𝑖=1 )(∑ 𝑥2

𝑛
𝑖=1 )

𝑛
  

5. Menghitung nilai ∑ 𝑋1
𝑛
𝑖=1 𝑌 

∑ 𝑋1
𝑛
𝑖=1 𝑌 = ∑ 𝑥1

𝑛
𝑖=1 𝑦 −

(∑ 𝑥1
𝑛
𝑖=1 )(∑ 𝑦𝑛

𝑖=1 )

𝑛
  

6. Menghitung nilai ∑ 𝑋2
𝑛
𝑖=1 𝑌 

∑ 𝑋2
𝑛
𝑖=1 𝑌 = ∑ 𝑥2

𝑛
𝑖=1 𝑦 −

(∑ 𝑥2
𝑛
𝑖=1 )(∑ 𝑦𝑛

𝑖=1 )

𝑛
  

7. Menghitung 𝑏2 



 

 𝑏2 =
(∑ 𝑋1

2𝑛
𝑖=1 )(∑ 𝑋2𝑌𝑛

𝑖=1 )− (∑ 𝑋1
𝑛
𝑖= 𝑌)(∑ 𝑋1𝑋2

𝑛
𝑖=1 )

(∑ 𝑋1
2𝑛

𝑖=1 )(∑ 𝑋2
2𝑛

𝑖=1 )−(∑ 𝑋1𝑋2
𝑛
𝑖=1 )

2  

8. Menghitung 𝑏1 

  𝑏1 =
(∑ 𝑋2

2𝑛
𝑖=1 )(∑ 𝑋1𝑌𝑛

𝑖=1 )− (∑ 𝑋2
𝑛
𝑖= 𝑌)(∑ 𝑋1𝑋2

𝑛
𝑖=1 )

(∑ 𝑋1
2𝑛

𝑖=1 )(∑ 𝑋2
2𝑛

𝑖=1 )−(∑ 𝑋1𝑋2
𝑛
𝑖=1 )

2  

 

9. Menghitung 𝑏0 

 𝑏0 =
∑ 𝑦𝑛

𝑖=1 −𝑏1 ∑ 𝑥1
𝑛
𝑖=1 −𝑏2 ∑ 𝑥2

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

10. Mendapatkan model/persamaan regresi 

linier sederhana 

�̂� = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 

Langkah 4 

Uji signifikansi model 

Menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel 

ANOVA (Analysis of Variance) 

1. Menghitung nilai SSR dengan nilai 𝑏2, 𝑏1, 

𝑏0, ∑ 𝑥1𝑦𝑛
𝑖=1 , ∑ 𝑥2

𝑛
𝑖=1 𝑦 dan (∑ 𝑦)𝑛

𝑖=1  yang 

sudah dihitung sebelumnya. 

𝑆𝑆𝑅 = 𝑏0 ∑ 𝑦𝑛
𝑖=1 + 𝑏1 ∑ 𝑥1

𝑛
𝑖=1 𝑦 +

𝑏2 ∑ 𝑥2
𝑛
𝑖=1 𝑦 −

(∑ 𝑦𝑛
𝑖=1 )

2

𝑛
  

2. Menghitung nilai SSE dengan nilai 𝑏2, 𝑏1, 

𝑏0, ∑ 𝑥1
𝑛
𝑖=1 𝑦, ∑ 𝑥2𝑦𝑛

𝑖=1 , ∑ 𝑦𝑛
𝑖=1  dan 

∑ 𝑦2𝑛
𝑖=1  yang sudah dihitung sebelumnya. 

𝑆𝑆𝐸 = ∑ 𝑦2𝑛
𝑖=1 − (𝑏0 ∑ 𝑦𝑛

𝑖=1 + 𝑏1 ∑ 𝑥1
𝑛
𝑖=1 𝑦 +

𝑏2 ∑ 𝑥2
𝑛
𝑖=1 𝑦)  

3. Menghitung nilai SST dengan nilai 

∑ 𝑦1
2𝑛

𝑖=1  dan ∑ 𝑦𝑛
𝑖=1  yang sudah dihitung 

sebelumnya. 

𝑆𝑆𝑇 = ∑ 𝑦2𝑛
𝑖=1 −

(∑ 𝑦)𝑛
𝑖=1

2

𝑛
  



 

 

 

4. Menghitung nilai MSR dengan nilai SSR 

yang sudah didapatkan. 

𝑀𝑆𝑅 =
𝑆𝑆𝑅

𝑑𝑓
  

5. Menghitung nilai MSE dengan nilai SSE 

yang sudah didapatkan. 

𝑀𝑆𝐸 =
𝑆𝑆𝐸

𝑑𝑓
  

Membuat tabel ANOVA (Analysis of 

Variance) dengan hasil perhitungan yang telah 

didapatkan. 

 
Tabel 3. 5 

Tabel ANOVA Regresi Linier Berganda 

Sumber 

Variasi 

Degree of 

Freedom 

(df) 

Sum of 

Square 

(SS) 

Mean 

Square 

(MS) 

Regresi 2 
SS Regresi 

(SSR) 

MS 

Regresi 

(MSR) 

Error n-3 
SS Error 

(SSE) 

MS Error 

(MSE) 

Total n-2 
SS Total 

(SST) 
 

Melakukan pengujian parameter secara overall 

dengan bantuan tabel ANOVA. 

 

UJI OVERALL 

Daerah penolakan: 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑀𝑆𝑅

𝑀𝑆𝐸
 

Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak, artinya variabel 

independen (X1 dan X2) secara signifikan 

berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). 



 

Langkah 5 

Menginterpretasi parameter model 

Menghitung nilai R2 

 𝑅2 =
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil SDIT Robbani Cendekia 

Lembaga Pendidikan dan Dakwah Robbani 

Cendekia bergerak dalam bidang dakwah dan 

pendidikan berkomitmen tinggi dalam mendidik 

generasi bangsa untuk mencapai pendidikan yang 

berasaskan keislaman dan berkarakter yang unggul. 

Setelah sukses selama dua tahun mendirikan TKIT 

Robbani Cendekia, kini hadir Sekolah Dasar Islam 

Terpadu Robbani Cendekia. Dirancang sebagai 

sekolah dasar yang menerapkan Full Day School 

System, berorientasi pada masa depan untuk 

menjawab tantangan zaman dan mewujudkan 

generasi berkarakter islam dambaan umat. SDIT 

Robbani Cendekia memadukan kurikulum 

DIKNAS dan Agama Islam dengan menyusun 

kembali dalam struktur Full Day School berciri 

khas: 

a. Pembelajaran Islam pada setiap aspek kegiatan 

dan pembelajaran siswa. 

b. Pembekalan kemampuan membaca & menulis 

Al-Qur’an dengan metode ”UMMI”. 

c. Pengayaan kurikulum berkarakter dengan 

pembelajaran multi metode. 



 

d. Kurikulum ekstra kurikuler yang mengarah 

pada life skill.1 

 

2. Letak Geografis SDIT Robbani Cendekia 

Sekolah Dasar Islam Terpadu berlokasi di Desa 

Pelem Gurih, Kecamatan Jenangan, Kabupaten 

Ponorogo. Secara geografis terletak kurang lebih 13 

KM dari pusat kota kabupaten. Terletak di 

lingkungan pedesaan dan tidak terganggu dengan 

keramaian jalan raya, sehingga menjadikan 

kegiatan belajar siswa menjadi lebih maksimal, hal 

ini juga didukung dengan adanya kesadaran dari 

orang tua siswa akan pentingnya pendidikan.2 

 

3. Visi dan Misi SDIT Robbani Cendekia 

Pendidikan dasar merupakan kewajiban bagi 

seluruh masyarakat yang berumur 7 sampai dengan 

15 tahun untuk mengecap pendidikan, baik melalui 

jalur pendidikan formal maupun pendidikan non 

formal. Sejalan dengan program pemerintah dalam 

menuntaskan wajar 9 tahun, SDIT Robbani 

Cendekia membuat Rencana Kerja Jangka 

Menengah Sekolah yang berdasarkan pada visi, 

misi, dan tujuan sekolah yang telah ditetapkan. 

VISI SDIT ROBBANI CENDEKIA 

                                                 
1 Transkip dokumentasi nomor:01/D/11-03/2019 dalam lampiran 

skripsi ini. 
2 Transkip dokumentasi nomor:02/D/11-03/2019 dalam lampiran 

skripsi ini. 



 

 

 

“Terwujudnya generasi Qur’ani yang terdidik, 

berwawasan keilmuan, terampil, mandiri, 

berakhlaq mulia, berprestasi dan kritis berdasarkan 

iman dan taqwa” 

 

MISI SDIT ROBBANI CENDEKIA 

1. Mencetak generasi Qur’ani 

2. Mencetak kader muslim yang bertaqwa kepada 

Allah SWT 

3. Meningkatkan akhlaq mulia, budi pekerti dan 

sikap keteladanan 

4. Meningkatkan generasi berwawasan keilmuan 

dan keteladanan 

5. Mendorong potensi diri dalam mengamalkan 

ilmu yang dimiliki 

6. Mengembangkan budaya berfikir kritis, 

aktualisasi diri, penyaluran bakat dan minat 

7. Meningkatkan sifat dan sikap sosial, 

kepedulian terhadap alam dan manusia 

8. Mengembangkan keterampilan peserta didik 

melalui pendidikan lifeskill 

9. Mengembangkan potensi peserta didik dalam 

rangka membentuk pribadi yang mandiri.3 

 

4. Struktur Organisasi 

Kepala Sekolah : Widodo, S.Pd 

Wakil Kepala : Binti Masrifah, S.Pd.I 

                                                 
3 Transkip dokumentasi nomor:03/D/11-03/2019 dalam lampiran 

skripsi ini. 



 

Bendahara : Ufi Handayani, S.Pd.I 

Tata Usaha : Anitta Puspitasari, S.Pd 

Dewan Komite : Toni Ahmadi 

Unit Perpustakaan : Trianasari, S.Pd 

Tata Usaha : Binti Masrifah, S.Pd 

Guru Kelas 1 : Dian Dwi Astuti, S.Pd.I 

Guru Kelas 2 : Ufi Handayani, S.Pd.I 

Guru Kelas 3 : Fiwwin Nurul Ihdiana, S.Pd 

Guru Kelas 4 : Erna Kartikasari, S.Pd 

Guru Kelas 5 : Agus Lestari, S.Pd.I 

Guru Kelas 6 : Binti Masrifah, S.Pd.I 

Guru Mata Pelajaran : Nia Murtiani, S.Pd.I 

 :Indra Anas Wijahudin, S.Pd4 

 

5. Sarana dan Prasarana SDIT Robbani Cendekia 

Sarana dan prasarana merupakan alat untuk 

menunjang kelancaran kegiatan dan proses belajar 

mengajar. Sarana dan prasarana yang ada di SDIT 

Robbani Cendekia adalah sebagai berikut: 

Ruang Belajar : 7 buah 

Perpustakaan : 1 buah 

Ruang Guru : 1 buah 

Tempat Ibadah : 1 buah5 

6. Keadaan Guru SDIT Robbani Cendekia 

SDIT Robbani Cendekia mempunyai 9 orang 

tenaga pendidik yang sebagian juga merangkap 

                                                 
4 Transkip dokumentasi nomor:04/D/11-03/2019 dalam lampiran 

skripsi ini. 
5 Transkip dokumentasi nomor:05/D/11-03/2019 dalam lampiran 

skripsi ini. 



 

 

 

sebagai karyawan sekolah. Hal ini dikarenakan 

SDIT Robbani Cendekia merupakan sekolah yang 

tergolong masih baru, sehingga masih kekurangan 

tenaga pendidik dan karyawan sekolah.6 

 

7. Keadaan Siswa SDIT Robbani Cendekia 

Jumlah siswa SDIT Robbani Cendekia pada 

tahun 2018/2019 adalah 101 siswa mulai dari kelas 

1 hingga kelas 6. 7 

 

8. Identitas Sekolah 

a. Nama Sekolah : SDIT Robbani  

  Cendekia 

b. N.S.S. : 102051119001 

c. NPSN : 69958840 

d. Propinsi : Jawa Timur 

e. Otonomi : Daerah Ponorogo 

f. Kecamatan : Jenangan 

g. Desa/ Kelurahan : Jenangan 

h. Jalan dan Nomor : Dkh. Pelem Gurih 

i. Kode Pos : 63432 

j. Daerah : Pedesaan 

k. Status Sekolah : Swasta 

l. Akreditasi : - 

                                                 
6 Transkip dokumentasi nomor:06/D/11-03/2019 dalam lampiran 

skripsi ini. 
7 Transkip dokumentasi nomor:07/D/11-03/2019 dalam lampiran 

skripsi ini. 



 

m. Surat Keputusan / SK : 

421.3/7303/405.08/2016 

n. Penerbit SK (Ditandatangani Oleh): Kepala 

Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo 

o. Tahun Berdiri : Tahun 2012 

p. Tahun Perubahan : - 

q. Kegiatan Belajar Mengajar : Pagi Dan Siang 

r. Bangunan Sekolah : Milik Sendiri 

s. Lokasi Sekolah : Pelem Gurih, Ds. 

Jenangan, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo 

t. Jarak ke Pusat Kecamatan : 2 Km 

u. Jarak ke Pusat Otoda : 13 Km 

v. Terletak pada Lintasan : Desa 

w. Jumlah Anggota Rayon : - 

x. Organisasi Penyelenggara : Yayasan 

y. Perjalanan dan Perubahan Sekolah: - 

z. No. Notaris Yayasan : -  8 

 

B. Deskripsi Data 

Maksud deskripsi data dalam pembahasan ini 

adalah untuk memberikan gambaran sejumlah data hasil 

penskoran angket yang telah disebarkan pada 

siswa/siswi kelas V SDIT Robbani Cendekia sesuai 

dengan kisi-kisi instrumen yang telah ditetapkan. Dalam 

penelitian ini terdapat tiga buah variabel, yaitu Tingkat 

Pendidikan Orang Tua, Kedisiplinan dan Hasil Belajar 

Siswa. 

                                                 
8 Transkip dokumentasi nomor:08/D/11-03/2019 dalam lampiran 

skripsi ini. 



 

 

 

1. Data tentang Tingkat Pendidikan Orang Tua 

Siswa Kelas V SDIT Robbani Cendekia 

Berdasarkan hasil angket yang telah dibagikan 

kepada responden mengenai tingkat pendidikan 

orang tua diperoleh data sebagai berikut: 
Table 4.1 

Data Tingkat Pendidikan Orang Tua 

No Tingkat Pendidikan Orang Tua Jumlah 

1 Pendidikan terakhir Ayah  

 SD 3 

 SMP 6 

 SMA 9 

 Perguruan Tinggi 15 

2 Pendidikan terakhir Ibu  

 SD 0 

 SMP 8 

 SMA 11 

 Perguruan Tinggi 14 

Dari data di atas diketahui bahwa tingkat 

pendidikan orang tua siswa kelas V SDIT Robbani 

Cendekia diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, 

yaitu pendidikan dasar (SD dan SMP) berjumlah 17 

orang, yang terdiri dari ayah dan ibu, tingkat 

pendidikan menengah (SMA) berjumlah 20 orang, 

terdiri dari ayah dan ibu, serta tingkat pendidikan 

tinggi berjumlah 29 orang, terdiri dari ayah dan ibu. 

Skor jawaban angket tingkat pendidikan orang 

tua siswa kelas V SDIT Robbani Cendekia 

kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo tahun 



 

pelajaran 2018/2019 dapat dilihat pada Lampiran 7. 

Adapun penghitungan skor tingkat pendidikan 

orang tua siswa kelas V SDIT Robbani Cendekia 

kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019 dapat dilihat pada Lampiran 8. 

Berdasarkan data pada lampiran di atas, tingkat 

pendidikan orang tua dapat dikelompokan menjadi 

tiga tinggkatan yaitu: tingkat pendidikan rendah, 

tingkat pendidikan menengah, dan tingkat 

pendidikan tinggi. Untuk menentukan tingkat 

rendah, sedang, ataupun tinggi dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

a. Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah tingkat 

pendidkan orang tua siswa kelas V SDIT 

Robbani Cendekia kecamatan Jenangan 

kabupaten Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019 termasuk kategori tinggi.  

b. Skor kurang dari Mx - 1. SDx adalah tingkat 

pendidikan orang tua siswa kelas V SDIT 

Robbani Cendekia kecamatan Jenangan 

kabupaten Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019 termasuk kategori rendah.  

c. Skor antara dari Mx - 1. SDx sampai dengan 

Mx + SD adalah tingkat pendidikan orang tua 

siswa kelas V SDIT Robbani Cendekia 

kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo 



 

 

 

tahun pelajaran 2018/2019 termasuk kategori 

sedang. 9 

Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1.SDx = 4,364 + 1 x 1,56 

 = 4,364 + 1,56 

 = 5,924 

 = 6 (dibulatkan) 

Mx – 1.SDx = 4,364 – 1 x 1,56 

 = 4,364 – 1,56 

 = 2,804 

 = 3 (dibulatkan) 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor 

≥6 dikategorikan tingkat pendidikan orang tua 

siswa kelas V SDIT Robbani Cendekia kecamatan 

Jenangan kabupaten Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019 tinggi dan skor antara 3 – 6 

dikategorikan tingkat pendidikan orang tua siswa 

kelas V SDIT Robbani Cendekia tahun pelajaran 

2018/2019 sedang, sedangkan skor ≤3 

dikategorikan tingkat pendidikan orang tua siswa 

kelas V SDIT Robbani Cendekia kecamatan 

Jenangan kabupaten Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019 rendah.  

Persentase dari kategori tingkat pendidikan 

orang tua dapat dihitung dengan rumus berikut: 

𝑃 =  
𝑓

𝑁
 𝑥 100%  

Keterangan: 

                                                 
9 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1990), 175. 



 

P = persentase 

F = frekuensi pada kelas tersebut 

N = jumnlah data 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat 

pendidikan orang tua siswa kelas V SDIT Robbani 

Cendekia kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo 

tahun pelajaran 2018/2019 dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
Table 4.2 

Rekapitulasi Tingkat Pendidikan Orang Tua Siswa Kelas V 

SDIT Robbani Cendekia kecamatan Jenangan kabupaten 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019 

No Nilai Frekuensi Persentase Kategori 

1 ≥ 6 9 

9

33
 𝑥 100% =

27,27% % 
Tinggi 

2 3 – 6 15 

15

33
 𝑥 100% =

45,45% % 
Sedang 

3 ≤ 3 9 

9

33
 𝑥 100% =

27,27% % 
Rendah 

 Jumlah 33 100%  

Dari tabel tingkat pendidikan orang tua tersebut 

dapat diketahui bahwa yang menyatakan tingkat 

pendidikan orang tua siswa kelas V SDIT Robbani 

Cendekia kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo 

tahun pelajaran 2018/2019 dalam kategori tinggi 

sebanyak 9 siswa dengan persentase 27,27%, dalam 

kategori sedang sebanyak 15 siswa dengan 

persentase 45,45% dan dalam kategori rendah 

sebanyak 9 siswa dengan persentase 27,27%, 

dengan demikian secara umum dapat dikatakan 



 

 

 

bahwa tingkat pendidikan orang tua siswa kelas V 

SDIT Robbani Cendekia kecamatan Jenangan 

kabupaten Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 

adalah dalam kategori sedang. 

 

2. Data tentang Kedisiplinan Siswa Kelas V SDIT 

Robbani Cendekia 

Setelah dilakukan penelitian maka diperoleh 

data tentang tingkat kedisiplinan siswa kelas V 

SDIT Robbani Cendekia.  Komponen yang diukur 

mengenai kedisiplinan siswa kelas V SDIT Robbani 

Cendekia kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo 

dapat dilihat dalam kisi-kisi berikut: 

 

 

 

 

 

 
Table 4.3 

Kisi-kisi Angket Kedisiplinan 

Variabel 

Penelitian 
Indikator 

No. Item 

Soal 

Kedisiplinan 1. Taat dan patuh kepada 

peraturan  

1, 2, 3, 4 

2. Kepatuhan pada perintah 

pemimpin  

5, 6, 7, 8, 9 

3. Perhatian dan control 

yang kuat terhadap 

penggunaan waktu  

10, 11, 12, 

13, 14, 15, 

16 



 

Variabel 

Penelitian 
Indikator 

No. Item 

Soal 

4. Tanggung jawab atas 

tugas yang diamanahkan 

17, 18, 19, 

20, 21, 22, 

23 

5. Kesungguhan terhadap 

bidang yang ditekuni 

24, 25, 26, 

27, 28, 29, 

30, 31, 32, 

33 

Skor jawaban angket kedisiplinan siswa kelas 

V di SDIT Robbani Cendekia kecamatan Jenangan 

kabupaten Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 

dapat dilihat pada Lampiran 9. Sedangkan 

penghitungan skor kedisiplinan siswa kelas V SDIT 

Robbani Cendekia kecamatan Jenangan kabupaten 

Ponorogo tahun pelajaran 20182019 dapat dilihat 

pada Lampiran 10. 

Berdasarkan data tersebut di atas, kedisiplinan 

siswa kelas V SDIT Robbani Cendekia kecamatan 

Jenangan kabupaten Ponorogo dapat dikelompokan 

menjadi tiga tingkatan yaitu: tingkat kedisiplinan 

tinggi, tingkat kedisiplinan sedang, dan tingkat 

kedisiplinan rendah. Untuk menentukan tingkat 

tinggi, sedang, ataupun rendah digunakan rumus 

sebagai berikut: 

a. Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah tingkat 

kedisiplinan siswa kelas V SDIT Robbani 

Cendekia kecamatan Jenangan kabupaten 



 

 

 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 termasuk 

kategori tinggi.  

b. Skor kurang dari Mx - 1. SDx adalah tingkat 

kedisiplinan siswa kelas V SDIT Robbani 

Cendekia kecamatan Jenangan kabupaten 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 termasuk 

kategori rendah.  

c. Skor antara dari Mx - 1. SDx sampai dengan 

Mx + SD adalah tingkat kedisiplinan siswa 

kelas V SDIT Robbani Cendekia kecamatan 

Jenangan kabupaten Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019 termasuk kategori sedang. 

Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1.SDx = 133,364 + 1 x 58,972 

 = 133,364 + 58,972 

 = 192,336 

 = 192 (dibulatkan) 

Mx – 1.SDx = 133,364 – 1 x 58,972 

 = 133,364 – 58,972 

 = 74,392 

 = 74(dibulatkan) 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor 

≥192 dikategorikan tingkat kedisiplinan siswa kelas 

V SDIT Robbani Cendekia tahun pelajaran 

2018/2019 tinggi dan skor antara 74-192 

dikategorikan tingkat kedisiplinan siswa kelas V 

SDIT Robbani Cendekia kecamatan Jenangan 

kabupaten Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 

sedang, sedangkan skor ≤74 dikategorikan tingkat 



 

kedisiplinan siswa kelas v SDIT Robbani Cendekia 

tahun pelajaran 2018/2019 rendah.  

Persentase dari kategori X2 dapat dihitung 

dengan rumus berikut: 

𝑃 =  
𝑓

𝑁
 𝑥 100%  

Keterangan: 

P = persentase 

F = frekuensi pad akelas tersebut 

N = jumnlah data 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat 

kedisiplinan siswa kelas V SDIT Robbani Cendekia 

kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019 dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

ble 4.4 

Rekapitulasi Tingkat Kedisiplinan Siswa Kelas V 

SDIT Robbani Cendekia kecamatan Jenangan 

kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019 

No Nilai Frekuensi Persentase Kategori 

1 ≥ 192 0 

0

33
 𝑥 100% =

0%% 
Tinggi 

2 74 – 192 33 

33

33
 𝑥 100% =

100%% 
Sedang 

3 ≤ 74 0 

0

33
 𝑥 100% =

0%% 
Rendah 

 Jumlah 33 100%  



 

 

 

Dari tabel tingkat kedisiplinan siswa tersebut 

dapat diketahui bahwa yang menyatakan tingkat 

kedisiplinan siswa kelas V SDIT Robbani Cendekia 

kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019 dalam kategori tinggi 

sebanyak 0 siswa dengan persentase  0%, dalam 

kategori sedang sebanyak 33 siswa dengan 

persentase 100% dan dalam kategori rendah 

sebanyak 0 siswa dengan persentase 0%, dengan 

demikian secara umum dapat dikatakan bahwa 

tingkat kedisiplinan siswa kelas V SDIT Robbani 

Cendekia kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo 

tahun pelajaran 2018/2019 adalah dalam kategori 

sedang. 

 

3. Data tentang Hasil Belajar Matematika Siswa 

Kelas V SDIT Robbani Cendekia 

Data tentang hasil belajar siswa kelas V SDIT 

Robbani Cendekia kecamatan Jenangan kabupaten 

Ponorogo diambil dari nilai rapor Penilaian Akhir 

Semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019. 

Nilai rapor siswa kelas V SDIT Robbani 

Cendekia kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo 

pada mata pelajaran Matematika dapat dilihat pada 

Lampiran 11. Sedangkan penghitungan nilai rapor 

siswa kelas V SDIT Robbani Cendekia kecamatan 

Jenangan kabupaten Ponorogo pada mata pelajaran 

Matematika dapat dilihat pada Lampiran 12. 



 

Berdasarkan data diatas, hasil belajar siswa 

kelas V pada mata pelajaran Matematika di SDIT 

Robbani Cendekia kecamatan Jenangan kabupaten 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 dapat 

dikelompokkan menjadi tiga tingkatan yaitu: hasil 

belajar tinggi, hasil belajar sedang, dan hasil belajar 

rendah. Untuk menentukan tingkat tinggi, sedang, 

ataupun rendah digunakan rumus sebagai berikut: 

a. Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah tingkat 

hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran 

Matematika di SDIT Robbani Cendekia 

termasuk kategori tinggi. 

b. Skor kurang dari Mx – 1. SDx adalah tingkat 

hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran 

Matematika di SDIT Robbani Cendekia 

termasuk kategori rendah.  

c. Skor antara Mx – 1. SDx sampai dengan Mx + 

SD adalah tingkat hasil belajar siswa kelas V 

pada mata pelajaran Matematika di SDIT 

Robbani Cendekia termasuk kategori sedang. 

Adapun perhitungannya adalah: 

My + 1.SDy = 70,939 + 1 x 35,658 

 = 70,939 + 35,658 

 = 106,597 

 = 107 (dibulatkan) 

My – 1.SDy = 70,939 – 1 x 35,658 

 = 70,939 – 35,658 

 = 35,281 

 = 35 (dibulatkan) 



 

 

 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor 

≥107 dikategorikan hasil belajar siswa kelas V 

SDIT Robbani Cendekia tahun pelajaran 2018/2019 

tinggi dan skor antara 35–107 dikategorikan hasil 

belajar siswa kelas V SDIT Robbani Cendekia 

tahun pelajaran 2018/2019 sedang, sedangkan skor 

≤35 dikategorikan hasil belajar siswa kelas V SDIT 

Robbani Cendekia tahun pelajaran 2018/2019 

rendah.  

Persentase dari kategori Y dapat dihitung 

dengan rumus berikut: 

 

𝑃 =  
𝑓

𝑁
 𝑥 100% 

 

Keterangan: 

P = persentase 

f = frekuensi pada kelas tersebut 

N = jumlah data 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang hasil 

belajar siswa kelas V SDIT Robbani Cendekia 

tahun pelajaran 2018/2019 dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
 

 
Table 4.5 

Rekapitulasi Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V SDIT 

Robbani Cendeki kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

No Nilai Frekuensi Persentase Kategori 



 

1 ≥ 107 0 

0

33
 𝑥 100% =

0%% 
Tinggi 

2 35-107 31 

31

33
 𝑥 100% =

93,93% % 
Sedang 

3 ≤ 3 2 

2

33
 𝑥 100% =

6,06%% 
Rendah 

 Jumlah 33 100%  

Dari tabel hasil belajar tersebut dapat diketahui 

bahwa yang menyatakan hasil belajar siswa kelas V 

SDIT Robbani Cendekia tahun pelajaran 2018/2019 

dalam kategori tinggi sebanyak 0 siswa dengan 

persentase 0%, dalam kategori sedang sebanyak 33 

siswa dengan persentase 100% dan dalam kategori 

rendah sebanyak 0 siswa dengan persentase 0%, 

dengan demikian secara umum dapat dikatakan 

bahwa hasil belajar siswa kelas V SDIT Robbani 

Cendekia tahun pelajaran 2018/2019 adalah dalam 

kategori sedang. 

 

C. Analisa Data 

1. Uji Normalitas 

Sebelum menggunakan rumus statistik kita 

perlu mengetahui asumsi yang digunakan dalam 

penggunaan rumus. Uji persyaratan ini berlaku 

untuk penggunaan rumus parametrik yang diasumsi 

normal yaitu uji normalitas. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan uji normalitas data tentang 

korelasi tingkat pendidikan orang tua dan 

kedisiplinan dengan hasil belajar siswa kelas V pada 



 

 

 

mata pelajaran Matematika di SDIT Robbani 

Cendekia. 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah 

dalam model regresi variabel terikat dan variabel 

bebas keduanya mempunyai distribusi normal 

ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah 

model regresi yang berdistribusi normal.10 

Uji normalitas yang digunakan oleh peneliti 

adalah teknik Uji Kolmogorov Smirnov. Kriteria 

dari normalitas data penelitian adalah apabila 

signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut 

dikatakan berdistribusi normal.11 

Hasil perhitungan disajikan dalam tabel 

sebagai berikut: 

 

 

 
Table 4.6 

Rekapitulasi Uji Normalitas 

Variabel Dmax Dtabel Keterangan 

Pendidikan 

Orang Tua 
0,727 0,231 Normal 

Kedisiplinan 0.894 0,231 Normal 

Hasil Belajar 0.881 0,231 Normal 

                                                 
10 Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Mengguakan SPSS 

(Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2009), 126.  
11 Prayitno, SPSS Handbok: Analisis Data, olah Data, dan 

Penyelesaian Kasus-Kasus Statistik, 39.  



 

Adapun untuk mengetahui penghitugan dengan 

teknik Kolmogorov Smirnov dapat dilihat pada 

Lampiran 13. 

Dari hasil penghitungan uji normalitas pada 

masing-masing variabel didapatkan hasil sebagai 

berikut: 

Pada variabel tingkat pendidikan orang tua 

diperoleh Dmax adalah 0,727. Dengan melihat tabel 

n=33 dan taraf signifikansi 0,05, maka diperoleh 

angka pada tabel Kolmogorov Smirnov adalah 

0,231, dengan demikian Dmax > Dtabel, maka H0 

ditolak yang berarti distribusi data adalah normal. 

Pada variabel kedisiplinan diperoleh Dmax 

adalah 0,984. Dengan melihat tabel n=33 dan taraf 

signifikansi 0,05, maka diperoleh angka pada tabel 

Kolmogorov Smirnov adalah 0,231, dengan 

demikian Dmax > Dtabel, maka H0 ditolak yang berarti 

distribusi data adalah normal. 

Sedangkan pada variabel hasil belajar 

diperoleh Dmax adalah 0,881. Dengan melihat tabel 

n=33 dan taraf signifikansi 0,05, maka diperoleh 

angka pada tabel Kolmogorov Smirnov adalah 

0,231, dengan demikian Dmax > Dtabel, maka H0 

ditolak yang berarti distribusi data adalah normal. 

2. Uji Linieritas 

Uji Linieritas merupakan uji kelinieran garis 

regresi. Digunakan pada analisis regresi linier 

sederhana dan analisis regresi linier ganda.12 Ini 

                                                 
12 Andhita, Aplikasi Statistik Parametik dalam Penelitian, 55.  



 

 

 

bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 

secara signifikansi mempunyai hubungan yang 

linier atau tidak. 

Untuk menentukan suatu hubungan linier atau 

tidak maka harus ditentukan dahulu nilai F 

observasi (Fobs). Adapun untuk mencari nilai Fobs 

dari variabel Tingkat Pendidikan Orang Tua (X1) 

dan Variabel Hasil Belajar (Y) adalah sebagai 

berikut: 

Langkah 1 

Merumuskan Hipotesis:  

H0 : Hubungan antara Tingkat Pendidikan Orang 

Tua (X1) dan Hasil Belajar (Y) tidak linear. 

  (Fobs > Ftabel) 

H1 : Hubungan antara Tingkat Pendidikan Orang 

Tua (X1) dan Hasil Belajar (Y) linear. 

  (Fobs ≤ Ftabel) 

 

 

 

Langkah 2 

Membuat Tabel Penghitungan. 

Tabel penghitungan dapat dilihat pada Lampiran 14. 

• 𝑎 =
(∑ 𝑌)(∑ 𝑋2)−(∑ 𝑋)(∑ 𝑋𝑌)

𝑛 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2  

 𝑎 =
(2341)(684)−(144)(10877)

(33)(684)−(144)2  

 𝑎 =
1601244−1566288

22572−20736
 

 𝑎 =
34956

1836
 

 𝑎 = 19,039 



 

• 𝑏 =
𝑛(∑ 𝑋𝑌)−(∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

𝑛 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)
2  

 𝑏 =
(33)(10877)−(144)(2341)

(33)(684)−(1442)
 

 𝑏 =
(33)(10877)−(144)(2341)

(33)(684)−(20736)
 

 𝑏 =
(358941)−(337104)

(22572)−(20736)
 

 𝑏 =
21837

1836
 

 𝑏 = 11,894 

• JKG (Jumlah Kuadran Galat) 

 = ∑ 𝑌2 − 𝑎(∑ 𝑌) − 𝑏(∑ 𝑋𝑌) 

= 175221 − (19,039)(2341) − (11,894)(10877)  

 = 175221 − 44570,299 − 129371,038 

 = 1279,663 

• JKGM (Jumlah Kuadran Galat Murni) 

 = ∑ 𝑌
2

− ∑
𝑇2

𝑛
 

 = 175221 − 166474,735 

 = 8746,265 

 

• dkGM (derajat kebebasan Galat Murni) 

 = 𝑛 − 𝑘 

 = 33 − 5 

 = 28 

• JKGTC (Jumlah Kuadran Galat Tuna Cocok) 

 =  𝐽𝐾𝐺 − 𝐽𝐾𝐺𝑀 

 = 1279,663 − 8746,265 

 = −7466,602 

• dkGTC (derajat Kebebasan Galat Tuna Cocok) 

 = 𝑘 − 2 

 = 5 − 2 



 

 

 

 = 3 

• RKGM (Rerata Kuadran Galat Murni) 

 =  
𝐽𝐾𝐺𝑀

𝑑𝑘𝐺𝑀
 

 =
8746,265

28
 

 = 312,367 

• RKGTC (Rerata Kuadran Galat Tuna Cocok) 

 =
𝐽𝐾𝐺𝑇𝐶

𝑑𝑘𝐺𝑇𝐶
 

 =
−7466,602

3
 

 = −2488,867 

• 𝐹𝑜𝑏𝑠 =
𝑅𝐾𝐺𝑇𝐶

𝑅𝐾𝐺𝑀
 

 𝐹𝑜𝑏𝑠 =
−2488,867

312,367
 

 𝐹𝑜𝑏𝑠 = −7,968 

Langkah 3 

Menentukan Daerah Kritis (DK) 

 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝐹𝛼;𝑑𝑘𝐺𝑇𝐶;𝑑𝑘𝐺𝑀 

 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝐹0,05;3;28 

 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,95 

DK = {F|F > 2,95} 

Fobs = -7,968 ∉ DK 

Langkah 4 

Interpretasi dan Keputusan 

Fobs ≤ Ftabel maka H0 ditolak 

Langkah 5 

Kesimpulan 

Hubungan antara Tingkat Pendidikan Orang Tua 

(X1) dan Hasil Belajar (Y) adalah linier. 

 



 

Sedangkan untuk mencari nilai Fobs dari 

variabel Kedisiplinan (X2) dan Variabel Hasil 

Belajar (Y) adalah sebagai berikut: 

Langkah 1 

Merumuskan Hipotesis:  

H0 : Hubungan antara Kedisiplinan (X2) dan Hasil 

Belajar (Y) tidak linear 

  (Fobs > Ftabel) 

H1 : Hubungan antara Kedisiplinan (X2) dan Hasil 

Belajar (Y) linear 

  (Fobs ≤ Ftabel) 

Langkah 2 

Membuat Tabel Penghitungan. 

Tabel penghitungan dapat dilihat pada Lampiran 14. 

• 𝑎 =
(∑ 𝑌)(∑ 𝑋2)−(∑ 𝑋)(∑ 𝑋𝑌)

𝑛 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)2  

 𝑎 =
(2341)(597851)−(4401)(319984)

(33)(597851)−(4401)2  

 𝑎 =
1399569191−1408249584

19729083−19368801
 

 𝑎 =
−8680393

360282
 

 𝑎 = −24,093 

• 𝑏 =
𝑛(∑ 𝑋𝑌)−(∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

𝑛 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑋)
2  

 𝑏 =
(33)(319984)−(4401)(2341)

(33)(597851)−(4401)2  

 𝑏 =
(33)(319984)−(4401)(2341)

(33)(597851)−(19368801)
 

 𝑏 =
(10559472)−(10302741)

(19729083)−(19368801)
 

 𝑏 =
256731

360282
 

 𝑏 = 0,713 

• JKG (Jumlah Kuadran Galat) 



 

 

 

 = ∑ 𝑌2 − 𝑎(∑ 𝑌) − 𝑏(∑ 𝑋𝑌) 

 = 175221 − (−24,093)(2341) − (0,713)(319984)  

 = 175221 − (−56401,713) − 228148,592 

 = 175221 + 56401,713 − 228148,592 

 = 3474,121 

• JKGM (Jumlah Kuadran Galat Murni) 

 = ∑ 𝑌
2

− ∑
𝑇2

𝑛
 

 = 175221 − 172872,667 

 = 2348.333 

• dkGM (derajat kebebasan Galat Murni) 

 = 𝑛 − 𝑘 

 = 33 − 26 

 = 7 

• JKGTC (Jumlah Kuadran Galat Tuna Cocok) 

 =  𝐽𝐾𝐺 − 𝐽𝐾𝐺𝑀 

 = 3474,121 − 2348,333 

 = 1125,788 

• dkGTC (derajat Kebebasan Galat Tuna Cocok) 

 = 𝑘 − 2 

 = 26 − 2 

 = 24 

• RKGM (Rerata Kuadran Galat Murni) 

 =  
𝐽𝐾𝐺𝑀

𝑑𝑘𝐺𝑀
 

 =
2348.333

7
 

 = 335,476 

• RKGTC (Rerata Kuadran Galat Tuna Cocok) 

 =
𝐽𝐾𝐺𝑇𝐶

𝑑𝑘𝐺𝑇𝐶
 

 =
1125,788

24
 



 

 = 46,908 

• 𝐹𝑜𝑏𝑠 =
𝑅𝐾𝐺𝑇𝐶

𝑅𝐾𝐺𝑀
 

 𝐹𝑜𝑏𝑠 =
46,908

335,476
 

 𝐹𝑜𝑏𝑠 = 0,140 

Langkah 3 

Menentukan Daerah Kritis (DK) 

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝐹𝛼;𝑑𝑘𝐺𝑇𝐶;𝑑𝑘𝐺𝑀 

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝐹0,05;24;7 

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,43 

DK = {F|F > 2,43} 

Fobs = 0,140 ∉ DK 

Langkah 4 

Interpretasi dan Keputusan 

Fobs ≤ Ftabel maka H0 ditolak 

Langkah 5 

Kesimpulan 

Hubungan antara Kedisiplinan (X2) dan Hasil 

Belajar (Y) adalah linier. 

Hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
Table 4.7 

Rekapitulasi Uji Linieritas 

Variabel Fobs Ftabel Keterangan 

Tingkat 

Pendidikan 

Orang Tua 

dengan Hasil 

Belajar 

-7,968 2,95 Linier 



 

 

 

Kedisiplinan 

dengan Hasil 

Belajar 

0,140 2,43 Linier 

 

3. Analisis Data tentang Pengaruh Tingkat 

Pendidikan Orang Tua terhadap Hasil Belajar 

Siswa Kelas V pada Mata Pelajaran Matematika 

di SDIT Robbani Cendekia Tahun Pelajaran 

2018/2019 

Untuk mengetahui data tingkat pendidikan 

orang tua, peneliti menggunakan angket yang 

diberikan kepada 33 responden. Sedangkan data 

tentang hasil belajar didapatkan dari dokumen nilai 

rapor ulangan akhir semester ganjil tahun pelajaran 

2018/2019. Setelah diketahui skor jawaban angket 

selanjutnya data dianalisis dengan analisis regresi 

linier sederhana. 

Adapun langkah-langkah perhitungannya 

sebagai berikut: 

Langkah 1 

Merumuskan/mengidentifikasi variabel. 

• Variabel independen : tingkat pendidikan 

orang tua (X1) 

• Variabel dependen : hasil belajar siswa (Y) 

Langkah 2 

Merumuskan hipotesis 

H0 : Tidak terdapat pengaruh antara tingkat 

pendidikan orang tua terhadap hasil 

belajar siswa. (Fhitung ≤ Ftabel) 



 

H1 : Terdapat pengaruh antara tingkat 

pendidikan orang tua terhadap hasil 

belajar siswa. (Fhitung > Ftabel) 

Langkah 3 

Mengestimasi/menaksir model. 

Mencari nilai b0 dan b1 dengan rumus: 

𝑏1 =
(∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖−1 𝑦𝑖) − 𝑛𝑥𝑦̅̅ ̅

(∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1 ) − 𝑛�̅�2
 

𝑏0 = �̅� − 𝑏1�̅� 

Untuk mendapatkan nilai tersebut, dihitung dengan 

langlah-langkah sebagai berikut: 

1. Membuat tabel perhitungan. 

Tabel dapat dilihat pada Lampiran 15. 

 

 

2. Menghitung nilai �̅�. 

�̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

�̅� =
144

33
 

�̅� = 4,364 

3. Menghitung nilai �̅�. 

�̅� =
∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

�̅� =
2341

33
 

�̅� = 70,939 

4. Menghitung nilai 𝑏1terlebih dahulu, dengan 

menggunakan nilai (∑ 𝑥𝑖𝑦𝑞
𝑛
𝑖=1 ), (∑ 𝑥𝑖

2𝑛
𝑖=1 ), �̅� 

dan �̅� yang sudah dihitung sebelumnya. 



 

 

 

𝑏1 =
(∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖−1 𝑦𝑖) − 𝑛𝑥𝑦̅̅ ̅

(∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1 ) − 𝑛�̅�2
 

𝑏1 =
(10877) − (33)(4,364)(70,939)

(684) − (33)(4,364)2
 

𝑏1 =
(10877) − (10216,067)

(684) − (628,468)
 

𝑏1 =
660,933

55,532
 

𝑏1 = 11,901840380 

5. Menghitung nilai 𝑏0 

𝑏0 = �̅� − 𝑏1�̅� 

𝑏0 = (70,939) − (11,901840380)(4,364) 

𝑏0 = (70,939) − (51,939631418) 

𝑏0 = 18,999368582 

6. Mendapatkan model/persamaan regresi linier 

sederhana 

�̂� = 𝑏0 + 𝑏1𝑥 

�̂� = 18,999368582 + (11,901840380)𝑥 

Dari model tersebut dapat diketahui bahwa 

hasil belajar akan semakin tinggi apabila 

tingkat pendidikan orang tua ditingkatkan dan 

sebaliknya. 

Langkah 4 

Uji signifikansi model 

Menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel 

ANOVA (Analysis of Variance) 

1. Menghitung nilai SSR dengan nilai 𝑏1, 𝑏0, 

∑ 𝑥1𝑦𝑛
𝑖=1  dan (∑ 𝑦)𝑛

𝑖=1  yang sudah dihitung 

sebelumnya. 



 

𝑆𝑆𝑅 = (𝑏0 ∑ 𝑦𝑛
𝑖=1 + 𝑏1 ∑ 𝑥1𝑦𝑛

𝑖=1 ) −
(∑ 𝑦𝑛

𝑖=1 )
2

𝑛
  

𝑆𝑆𝑅 = ((18,999368582)(2341) +

(11,901840380)(10877)) −
(2341)2

33
  

𝑆𝑆𝑅 = (44477,521850 + 129456,31781) −

(
5480281

33
)  

𝑆𝑆𝑅 = (173933,83966) − (166069,12121)  

𝑆𝑆𝑅 = 7864,71845  

2. Menghitung nilai SSE dengan nilai 𝑏1, 𝑏0, 

∑ 𝑥1𝑦𝑛
𝑖=1 , (∑ 𝑦𝑛

𝑖=1 )dan (∑ 𝑦2)𝑛
𝑖=1  yang sudah 

dihitung sebelumnya. 

𝑆𝑆𝐸 = ∑ 𝑦2𝑛
𝑖=1 − (𝑏0 ∑ 𝑦𝑛

𝑖=1 + 𝑏1 ∑ 𝑥1𝑦𝑛
𝑖=1 )  

𝑆𝑆𝐸 = 17522 − ((18,999368582)(2341) +

(11,901840380)(10877)  

𝑆𝑆𝐸 = 175221 − ((44477,521850) +

(129456,31781)  

𝑆𝑆𝐸 = (175221) − (173933,83966) 

𝑆𝑆𝐸 = 1287,160 

3. Menghitung nilai SST dengan nilai ∑ 𝑦2𝑛
𝑖=1  

dan ∑ 𝑦𝑛
𝑖−1  yang sudah dihitung sebelumnya. 

𝑆𝑆𝑇 = ∑ 𝑦2𝑛
𝑖=1 −

(∑ 𝑦)𝑛
𝑖=1

2

𝑛
  

𝑆𝑆𝑇 = (175221) −
(2341)2

33
  

𝑆𝑆𝑇 = (175221) −
(5480281)

33
  

𝑆𝑆𝑇 = (175221) − (166069,121)  

𝑆𝑆𝑇 = 9151,879  

4. Menghitung nilai MSR dengan nilai SSR yang 

sudah didapatkan. 

𝑀𝑆𝑅 =
𝑆𝑆𝑅

𝑑𝑓
  



 

 

 

𝑀𝑆𝑅 =
7864,71845

1
  

𝑀𝑆𝑅 = 7864,71845  

5. Menghitung nilai MSE dengan nilai SSE yang 

sudah didapatkan. 

𝑀𝑆𝐸 =
𝑆𝑆𝐸

𝑑𝑓
  

𝑀𝑆𝐸 =
1287,160

31
  

𝑀𝑆𝐸 = 41,521  

Membuat tabel ANOVA (Analysis of 

Variance) dengan hasil perhitungan yang telah 

didapatkan. 
Table 4.8 

Tabel ANOVA Regresi Linier Sederhana 

Sumber 

Variasi 

Degree 

of 

Freedom 

(df) 

Sum of 

Square 

(SS) 

Mean Square 

(MS) 

Regresi 1 

SS Regresi 

(SSR) 

7864,71845 

MS Regresi 

(MSR) 

7864,71845 

Error 31 

SS Error 

(SSE) 

1287,160 

MS Error 

(MSE) 

41,521 

Total 32 

SS Total 

(SST) 

9151,879 

 

Melakukan pengujian parameter secara overall 

dengan bantuan tabel ANOVA. 

 

UJI OVERALL 



 

Daerah penolakan: 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑀𝑆𝑅

𝑀𝑆𝐸
 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
7864,71845

41,521
 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 189,41543917 

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝐹𝛼(1;𝑛−2) = 𝐹0,05(1;31) = 4,15 

Karena Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak, artinya 

variabel independen (X1) yaitu tingkat 

pendidikan orang tua secara signifikan 

berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) 

yaitu hasil belajar siswa. 

Langkah 5 

Menginterpretasi parameter model 

Berdasarkan perhitungan sebelumnya, 

didapatkan persamaan/ model regresi linier 

sederhananya adalah: 

�̂� = 18,999368582 + (11,901840380)𝑥 

Dari model tersebut dapat diketahui bahwa 

hasil belajar siswa (y) akan meningkat apabila 

tingkat pendidikan orang tua (x1) ditingkatkan 

dan sebaliknya. 

Menghitung nilai R2 

 𝑅2 =
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
 

 𝑅2 =
7864,71845

9151,879
 

 𝑅2 = 0,8593555979 

 𝑅2 = 85,93555979% 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi 

(R2) di atas, didapatkan nilai yang tergolong 



 

 

 

tinggi, yaitu 85,93555979%, artinya 

variabilitas/ keragaman faktor tingkat 

pendidikan orang tua (x1) berpengaruh sebesar 

85,93555979% terhadap hasil belajar siswa (y), 

dan 14,06444021% sisanya dipengaruhi faktor 

lain yang tidak masuk dalam model. 

 

4. Analisis Data tentang Pengaruh Kedisiplinan 

Siswa terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V 

pada Mata Pelajaran Matematika di SDIT 

Robbani Cendekia Tahun Pelajaran 2018/2019 

Data tentang tingkat kedisiplinan siswa 

didapatkan dengan menggunakan angket yang 

diberikan kepada 33 responden. Sedangkan data 

tentang hasil belajar didapatkan dari dokumen nilai 

rapor ulangan akhir semester ganjil tahun pelajaran 

2018/2019. Setelah diketahui skor jawaban angket 

kemudian data dianalisis dengan analisis regresi 

linier sederhana. 

Adapun langkah-langkah perhitungannya 

sebagai berikut: 

Langkah 1 

Merumuskan/mengidentifikasi variabel. 

Variabel independen : tingkat kedisiplinan 

siswa (x1) 

Variabel dependen :  hasil belajar siswa (y) 

Langkah 2 

Merumuskan hipotesis 



 

H0 : Tidak terdapat pengaruh antara tingkat 

kedisiplinan siswa (X2) terhadap hasil 

belajar siswa (Y). 

  (Fhitung ≤ Ftabel) 

H1 : Terdapat pengaruh antara tingkat 

kedisiplinan siswa (X2) terhadap hasil 

belajar siswa (Y). 

  (Fhitung > Ftabel) 

Langkah 3  

Mengestimasi/menaksir model. 

Mencari nilai b0 dan b1 dengan rumus: 

 𝑏1 =
(∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖−1 𝑦𝑖)−𝑛𝑥𝑦̅̅̅̅

(∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1 )−𝑛�̅�2
 

 𝑏0 = �̅� − 𝑏1�̅� 

Untuk mendapatkan nilai tersebut, dihitung dengan 

langlah-langkah sebagai berikut: 

1. Membuat tabel perhitungan. 

Tabel dapat dilihat pada Lampiran 15. 

2. Menghitung nilai �̅�. 

 �̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 �̅� =
4401

33
 

 �̅� = 133,364 

3. Menghitung nilai �̅�. 

 �̅� =
∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 �̅� =
2341

33
 

 �̅� = 70,939 

4. Menghitung nilai 𝑏1terlebih dahulu, dengan 

menggunakan nilai (∑ 𝑥𝑖𝑦𝑞
𝑛
𝑖=1 ), (∑ 𝑥𝑖

2𝑛
𝑖=1 ), �̅� 

dan �̅� yang sudah dihitung sebelumnya. 



 

 

 

𝑏1 =
(∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖−1 𝑦𝑖) − 𝑛𝑥𝑦̅̅ ̅

(∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1 ) − 𝑛�̅�2
 

𝑏1 =
(319984) − (33)(133,364)(70,939)

(597851) − (33)(133,364)2
 

𝑏1 =
(319984) − (312203,39026)

(597851) − (586936,56436)
 

𝑏1 =
7780,60974

10914,43564
 

𝑏1 = 0,7128732988 

5. Menghitung nilai 𝑏0 

𝑏0 = �̅� − 𝑏1�̅�  

𝑏0 = (70,939) −

((0,7128732988)(133,364))  

𝑏0 = (70,939) − (95,071634621)  

𝑏0 = −24,13263462  

6. Mendapatkan model/persamaan regresi linier 

sederhana 

�̂� = 𝑏0 + 𝑏1𝑥 

�̂� = −24,13263462 + 0,7128732988𝑥 

Dari model tersebut dapat diketahui bahwa 

hasil belajar akan semakin tinggi apabila 

kedisiplinan siswa ditingkatkan dan 

sebaliknya. 

Langkah 4 

Uji signifikansi model 

Menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel 

ANOVA (Analysis of Variance) 

1. Menghitung nilai SSR dengan nilai 𝑏1, 𝑏0, 

∑ 𝑥2𝑦𝑛
𝑖=1  dan (∑ 𝑦)𝑛

𝑖=1  yang sudah dihitung 

sebelumnya. 



 

𝑆𝑆𝑅 = (𝑏0 ∑ 𝑦𝑛
𝑖=1 + 𝑏1 ∑ 𝑥2𝑦𝑛

𝑖=1 ) −
(∑ 𝑦𝑛

𝑖=1 )
2

𝑛
  

𝑆𝑆𝑅 = ((−24,13263462)(2341) +

(0,7128732988)(319984)) −
(2341)2

33
  

𝑆𝑆𝑅 = (−56494,497645 +

228108,04964)) − (
5480281

33
)  

𝑆𝑆𝑅 = (171613,55199) − (166069,12121)  

𝑆𝑆𝑅 = 5544,43078  

2. Menghitung nilai SSE dengan nilai 𝑏1, 𝑏0, 

∑ 𝑥2𝑦𝑛
𝑖=1 , (∑ 𝑦𝑛

𝑖=1 )dan (∑ 𝑦2)𝑛
𝑖=1  yang sudah 

dihitung sebelumnya. 

𝑆𝑆𝐸 = ∑ 𝑦2𝑛
𝑖=1 − (𝑏0 ∑ 𝑦𝑛

𝑖=1 + 𝑏1 ∑ 𝑥2𝑦𝑛
𝑖=1 )  

𝑆𝑆𝐸 = 175221 − ((−24,13263462)(2341)) +

(0,7128732988)(319984)  

𝑆𝑆𝐸 = 175221 − (−56494,497645) +

(228108,04964)  

𝑆𝑆𝐸 = (175221) − (171613,55199)  

𝑆𝑆𝐸 = 3607,448 

3. Menghitung nilai SST dengan nilai ∑ 𝑦2𝑛
𝑖=1  

dan ∑ 𝑦𝑛
𝑖−1  yang sudah dihitung sebelumnya. 

𝑆𝑆𝑇 = ∑ 𝑦2𝑛
𝑖=1 −

(∑ 𝑦)𝑛
𝑖=1

2

𝑛
  

𝑆𝑆𝑇 = (175221) −
(2341)2

33
  

𝑆𝑆𝑇 = (175221) −
(5480281)

33
  

𝑆𝑆𝑇 = (175221) − (166069,121)  

𝑆𝑆𝑇 = 9151,879  

4. Menghitung nilai MSR dengan nilai SSR yang 

sudah didapatkan. 

𝑀𝑆𝑅 =
𝑆𝑆𝑅

𝑑𝑓
  



 

 

 

𝑀𝑆𝑅 =
5544,43078

1
  

𝑀𝑆𝑅 = 5544,43078  

5. Menghitung nilai MSE dengan nilai SSE yang 

sudah didapatkan. 

𝑀𝑆𝐸 =
𝑆𝑆𝐸

𝑑𝑓
  

𝑀𝑆𝐸 =
3607,448

31
  

𝑀𝑆𝐸 = 116,36929032  

Membuat tabel ANOVA (Analysis of Variance) 

dengan hasil perhitungan yang telah didapatkan. 
Table 4.9 

Tabel ANOVA Regresi Linier Sederhana 

Sumber 

Variasi 

Degree of 

Freedom 

(df) 

Sum of Square 

(SS) 

Mean Square 

(MS) 

Regresi 1 

SS Regresi 

(SSR) 

5544,43078 

MS Regresi 

(MSR) 

5544,43078 

Error 31 

SS Error 

(SSE) 

3607,448 

MS Error 

(MSE) 

116,36929032 

Total 32 

SS Total 

(SST) 

9151,879 

 

Melakukan pengujian parameter secara overall 

dengan bantuan tabel ANOVA. 

 

UJI OVERALL 

Daerah penolakan: 



 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑀𝑆𝑅

𝑀𝑆𝐸
  

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
5544,43078

116,36929032
  

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 47,645137  

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝐹𝛼(1;𝑛−2) = 𝐹0,05(1;31) = 4,15 

Karena Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak, artinya 

variabel independen (X2) yaitu tingkat kedisiplinan 

siswa secara signifikan berpengaruh terhadap 

variabel dependen (Y) yaitu hasil belajar siswa. 

Langkah 5 

Menginterpretasi parameter model 

Berdasarkan perhitungan sebelumnya, didapatkan 

persamaan/ model regresi linier sederhananya 

adalah: 

 �̂� = −24,13263462 + 0,7128732988𝑥 

Dari model tersebut dapat diketahui bahwa hasil 

belajar siswa (y) akan meningkat apabila 

kedisiplinan siswa (x2) ditingkatkan dan sebaliknya. 

Menghitung nilai R2 

 𝑅2 =
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
 

 𝑅2 =
5544,43078

9151,879
 

 𝑅2 = 0,6058243099 

 𝑅2 = 60,58243099% 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R2) 

di atas, didapatkan nilai yang tergolong tinggi, yaitu 

60,58243099%, artinya variabilitas/ keragaman 

faktor tingkat kedisiplinan siswa (x2) berpengaruh 

sebesar 60,58243099% terhadap hasil belajar siswa 



 

 

 

(y), dan 39,417569% sisanya dipengaruhi faktor 

lain yang tidak masuk dalam model. 

 

5. Analisis Data tentang Pengaruh antara Tingkat 

Pendidikan Orang Tua dan Kedisiplinan 

terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V pada Mata 

Pelajaran Matematika di SDIT Robbani 

Cendekia Tahun Pelajaran 2018/2019 

Untuk menjawab rumusan masalah ke tiga 

yaitu dengan menganalisa data menggunakan teknik 

analisis regresi linier ganda. Adapun langkah-

langkah perhitungannya sebagai berikut: 

Langkah 1 

Merumuskan/mengidentifikasi variabel. 

Variabel independen : 

• tingkat pendidikan orang tua (x1) 

• tingkat kedisiplinan siswa (x2) 

Variabel dependen : 

• hasil belajar siswa (y) 

Langkah 2  

Merumuskan hipotesis 

H0 : Tidak terdapat pengaruh antara tingkat 

pendidikan orang tua (X1) dan 

kedisiplinan (X2) terhadap hasil belajar 

siswa (Y). (Fhitung ≤ Ftabel) 

H1 : Terdapat pengaruh antara tingkat 

kedisiplinan siswa (X2) terhadap hasil 

belajar siswa (Y). (Fhitung > Ftabel) 

 



 

Langkah 3 

Mengestimasi/menaksir model. 

Mencari nilai b0, 𝑏1, dan b2 dengan rumus: 

 𝑏2 =
(∑ 𝑋1

2𝑛
𝑖=1 )(∑ 𝑋2𝑌𝑛

𝑖=1 )− (∑ 𝑋1
𝑛
𝑖= 𝑌)(∑ 𝑋1𝑋2

𝑛
𝑖=1 )

(∑ 𝑋1
2𝑛

𝑖=1 )(∑ 𝑋2
2𝑛

𝑖=1 )−(∑ 𝑋1𝑋2
𝑛
𝑖=1 )

2  

 𝑏1 =
(∑ 𝑋2

2𝑛
𝑖=1 )(∑ 𝑋1𝑌𝑛

𝑖=1 )− (∑ 𝑋2
𝑛
𝑖= 𝑌)(∑ 𝑋1𝑋2

𝑛
𝑖=1 )

(∑ 𝑋1
2𝑛

𝑖=1 )(∑ 𝑋2
2𝑛

𝑖=1 )−(∑ 𝑋1𝑋2
𝑛
𝑖=1 )

2  

dimana: 

 ∑ 𝑋1
2𝑛

𝑖=1 = ∑ 𝑥1
2𝑛

𝑖=1 −
(∑ 𝑥1

𝑛
𝑖=1 )

2

𝑛
 

 ∑ 𝑋2
2𝑛

𝑖=1 = ∑ 𝑥2
2𝑛

𝑖=1 −
(∑ 𝑥2

𝑛
𝑖=1 )

2

𝑛
 

 ∑ 𝑋1𝑋2
𝑛
𝑖=1 = ∑ 𝑥1𝑥2

𝑛
𝑖=1 −

(∑ 𝑥1
𝑛
𝑖=1 )(∑ 𝑥2

𝑛
𝑖=1 )

𝑛
 

 ∑ 𝑋2
𝑛
𝑖=1 𝑌 = ∑ 𝑥2

𝑛
𝑖=1 𝑦 −

(∑ 𝑥2
𝑛
𝑖=1 )(∑ 𝑦𝑛

𝑖=1 )

𝑛
 

 ∑ 𝑋1
𝑛
𝑖=1 𝑌 = ∑ 𝑥1

𝑛
𝑖=1 𝑦 −

(∑ 𝑥1
𝑛
𝑖=1 )(∑ 𝑦𝑛

𝑖=1 )

𝑛
 

 𝑏0 =
∑ 𝑦𝑛

𝑖=1 −𝑏1 ∑ 𝑥1
𝑛
𝑖=1 −𝑏2 ∑ 𝑥2

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Untuk mendapatkan nilai tersebut, dihitung dengan 

langlah-langkah sebagai berikut: 

1. Membuat tabel perhitungan. 

Tabel dapat dilihat pada Lampiran 15. 

2. Menghitung nilai ∑ 𝑋1
2𝑛

𝑖=1  

 ∑ 𝑋1
2𝑛

𝑖=1 = ∑ 𝑥1
2𝑛

𝑖=1 −
(∑ 𝑥1

𝑛
𝑖=1 )

2

𝑛
 

 ∑ 𝑋1
2𝑛

𝑖=1 = 684 −
1442

33
 

 ∑ 𝑋1
2𝑛

𝑖=1 = 684 −
20736

33
 

 ∑ 𝑋1
2𝑛

𝑖=1 = 684 − 628,364 

 ∑ 𝑋1
2𝑛

𝑖=1 = 55,636 

 

3. Menghitung nilai ∑ 𝑋2
2𝑛

𝑖=1  



 

 

 

 ∑ 𝑋2
2𝑛

𝑖=1 = ∑ 𝑥2
2𝑛

𝑖=1 −
(∑ 𝑥2

𝑛
𝑖=1 )

2

𝑛
 

 ∑ 𝑋2
2𝑛

𝑖=1 = 597851 −
44012

33
 

 ∑ 𝑋2
2𝑛

𝑖=1 = 597851 −
19368801

33
 

 ∑ 𝑋2
2𝑛

𝑖=1 = 597851 − 586933,364 

 ∑ 𝑋2
2𝑛

𝑖=1 = 10917,636 

4. Menghitung nilai ∑ 𝑋1𝑋2
𝑛
𝑖=1  

 ∑ 𝑋1𝑋2
𝑛
𝑖=1 = ∑ 𝑥1𝑥2

𝑛
𝑖=1 −

(∑ 𝑥1
𝑛
𝑖=1 )(∑ 𝑥2

𝑛
𝑖=1 )

𝑛
 

 ∑ 𝑋1𝑋2
𝑛
𝑖=1 = 19827 −

(144)(4401)

33
 

 ∑ 𝑋1𝑋2
𝑛
𝑖=1 = 19827 −

633744

33
 

 ∑ 𝑋1𝑋2
𝑛
𝑖=1 = 19827 − 19204,364 

 ∑ 𝑋1𝑋2
𝑛
𝑖=1 = 622,636 

5. Menghitung nilai ∑ 𝑋1
𝑛
𝑖=1 𝑌 

 ∑ 𝑋1
𝑛
𝑖=1 𝑌 = ∑ 𝑥1

𝑛
𝑖=1 𝑦 −

(∑ 𝑥1
𝑛
𝑖=1 )(∑ 𝑦𝑛

𝑖=1 )

𝑛
 

 ∑ 𝑋1
𝑛
𝑖=1 𝑌 = 10877 −

(144)(2341)

33
 

 ∑ 𝑋1
𝑛
𝑖=1 𝑌 = 10877 −

337104

33
 

 ∑ 𝑋1
𝑛
𝑖=1 𝑌 = 10877 − 10215,273 

 ∑ 𝑋1
𝑛
𝑖=1 𝑌 = 661,727 

6. Menghitung nilai ∑ 𝑋2
𝑛
𝑖=1 𝑌 

 ∑ 𝑋2
𝑛
𝑖=1 𝑌 = ∑ 𝑥2

𝑛
𝑖=1 𝑦 −

(∑ 𝑥2
𝑛
𝑖=1 )(∑ 𝑦𝑛

𝑖=1 )

𝑛
 

 ∑ 𝑋2
𝑛
𝑖=1 𝑌 = 319984 −

(4401)(2341)

33
 

 ∑ 𝑋2
𝑛
𝑖=1 𝑌 = 319984 −

10302741

33
 

 ∑ 𝑋2
𝑛
𝑖=1 𝑌 = 319984 − 312204,273 

 ∑ 𝑋2
𝑛
𝑖=1 𝑌 = 7779,727 

7. Menghitung 𝑏2 



 

 𝑏2 =
(∑ 𝑋1

2𝑛
𝑖=1 )(∑ 𝑋2𝑌𝑛

𝑖=1 )− (∑ 𝑋1
𝑛
𝑖= 𝑌)(∑ 𝑋1𝑋2

𝑛
𝑖=1 )

(∑ 𝑋1
2𝑛

𝑖=1 )(∑ 𝑋2
2𝑛

𝑖=1 )−(∑ 𝑋1𝑋2
𝑛
𝑖=1 )

2  

 𝑏2 =
(55,636)(7779,727)−(661,727)(622,636)

(55,636)(10917,636)−(622,636)2  

 𝑏2 =
432832,89137−412015,05237

607413,59649−387675,,58849
 

 𝑏2 =
20817,839

219738,008
 

 𝑏2 = 0,0947393634 

8. Menghitung 𝑏1 

 𝑏1 =
(∑ 𝑋2

2𝑛
𝑖=1 )(∑ 𝑋1𝑌𝑛

𝑖=1 )− (∑ 𝑋2
𝑛
𝑖= 𝑌)(∑ 𝑋1𝑋2

𝑛
𝑖=1 )

(∑ 𝑋1
2𝑛

𝑖=1 )(∑ 𝑋2
2𝑛

𝑖=1 )−(∑ 𝑋1𝑋2
𝑛
𝑖=1 )

2  

 𝑏1 =
(10917,636)(661,727)−(7779,727)(622,636)

(55,636)(10917,636)−(622,636)2
 

 𝑏1 =
7224494,5173−4843938,1003

607413,59649−387675,58849
 

 𝑏1 =
2380556,417

219738,008
 

 𝑏1 = 10,833612439 

9. Menghitung 𝑏0 

𝑏0 =
∑ 𝑦𝑛

𝑖=1 −𝑏1 ∑ 𝑥1
𝑛
𝑖=1 −𝑏2 ∑ 𝑥2

𝑛
𝑖=1

𝑛
  

𝑏0 =
2341−(10,833612439)(144)−(0,0947393634)(4401)

33
  

𝑏0

=
2341 − 1560,0401912 − 416,94793832

33
 

𝑏0 =
364,01187048

33
  

𝑏0 = 11,030662741  

10. Mendapatkan model/persamaan regresi linier 

sederhana 

�̂� = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 

�̂� = 11,030662741 + 10,833612439𝑥1 +

0,0947393634𝑥2  



 

 

 

Langkah 4 

Uji signifikansi model 

Menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel 

ANOVA (Analysis of Variance) 

1. Menghitung nilai SSR dengan nilai 𝑏2, 𝑏1, 𝑏0, 

∑ 𝑥1𝑦𝑛
𝑖=1 , ∑ 𝑥2

𝑛
𝑖=1 𝑦 dan (∑ 𝑦)𝑛

𝑖=1  yang sudah 

dihitung sebelumnya. 

𝑆𝑆𝑅 = 𝑏0 ∑ 𝑦𝑛
𝑖=1 + 𝑏1 ∑ 𝑥1

𝑛
𝑖=1 𝑦 +

𝑏2 ∑ 𝑥2
𝑛
𝑖=1 𝑦 −

(∑ 𝑦𝑛
𝑖=1 )

2

𝑛
  

𝑆𝑆𝑅 = (11,030662741)(2341) +

(10,833612439)(10877) +

(0,0947393634)(319984) −
(2341)2

33
  

𝑆𝑆𝑅 = 25822,781476 + 117837,20249 +

30315,080458 − (
5480281

33
)  

𝑆𝑆𝑅 = 173975,06442 − 166069,12121  

𝑆𝑆𝑅 = 7905,94321  

2. Menghitung nilai SSE dengan nilai 𝑏2, 𝑏1, 𝑏0, 

∑ 𝑥1
𝑛
𝑖=1 𝑦, ∑ 𝑥2𝑦𝑛

𝑖=1 , ∑ 𝑦𝑛
𝑖=1  dan ∑ 𝑦2𝑛

𝑖=1  yang 

sudah dihitung sebelumnya. 

𝑆𝑆𝐸 = ∑ 𝑦2𝑛
𝑖=1 − (𝑏0 ∑ 𝑦𝑛

𝑖=1 +

𝑏1 ∑ 𝑥1
𝑛
𝑖=1 𝑦 + 𝑏2 ∑ 𝑥2

𝑛
𝑖=1 𝑦)  

𝑆𝑆𝐸 = 175221 −
((11,030662741)(2341) +

(10,833612439)(10877) +
(0,0947393634)(319984))  

𝑆𝑆𝐸 = 175221 − 173975,06442  

𝑆𝑆𝐸 = 1245,93558  



 

3. Menghitung nilai SST dengan nilai ∑ 𝑦1
2𝑛

𝑖=1  

dan ∑ 𝑦𝑛
𝑖=1  yang sudah dihitung sebelumnya. 

 𝑆𝑆𝑇 = ∑ 𝑦2𝑛
𝑖=1 −

(∑ 𝑦)𝑛
𝑖=1

2

𝑛
 

 𝑆𝑆𝑇 = (175221) −
(2341)2

33
 

 𝑆𝑆𝑇 = (175221) −
(5480281)

33
 

 𝑆𝑆𝑇 = (175221) − (166069,121) 

 𝑆𝑆𝑇 = 9151,879 

4. Menghitung nilai MSR dengan nilai SSR yang 

sudah didapatkan. 

 𝑀𝑆𝑅 =
𝑆𝑆𝑅

𝑑𝑓
 

 𝑀𝑆𝑅 =
7905,94321

2
 

 𝑀𝑆𝑅 = 3952,971605 

5. Menghitung nilai MSE dengan nilai SSE yang 

sudah didapatkan. 

 𝑀𝑆𝐸 =
𝑆𝑆𝐸

𝑑𝑓
 

 𝑀𝑆𝐸 =
1245,93558

30
 

 𝑀𝑆𝐸 = 41,531186 

Membuat tabel ANOVA (Analysis of Variance) 

dengan hasil perhitungan yang telah didapatkan 

 
Table 4.10 

Tabel ANOVA Regresi Linier Begrganda 

Sumber 

Variasi 

Degree of 

Freedom 

(df) 

Sum of Square 

(SS) 

Mean Square 

(MS) 

Regresi 2 

SS Regresi 

(SSR) 

7905,94321 

MS Regresi 

(MSR) 

3952,971605 



 

 

 

Error 30 

SS Error 

(SSE) 

1245,93558 

MS Error 

(MSE) 

41,531186 

Total 32 

SS Total 

(SST) 

9151,879 

 

Melakukan pengujian parameter secara overall 

dengan bantuan tabel ANOVA. 

 

UJI OVERALL 

Daerah penolakan: 

 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑀𝑆𝑅

𝑀𝑆𝐸
 

 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
3952,971605

41,531186
 

 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 95,180802325 

 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝐹𝛼(1;𝑛−3) = 𝐹0,05(1;30) = 3,32 

Karena Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak, artinya 

variabel independen (X1 dan X2) yaitu tingkat 

pendidikan orang tua dan tingkat kedisiplinan siswa 

secara signifikan berpengaruh terhadap variabel 

dependen (Y) yaitu hasil belajar siswa. 

Langkah 5 

Menginterpretasi parameter model 

Berdasarkan perhitungan sebelumnya, didapatkan 

persamaan/ model regresi linier sederhananya 

adalah: 

 �̂� = −24,13263462 + 0,7128732988𝑥 



 

Dari model tersebut dapat diketahui bahwa hasil 

belajar siswa (y) akan meningkat apabila 

kedisiplinan siswa (x2) ditingkatkan dan sebaliknya. 

Menghitung nilai R2 

 𝑅2 =
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
 

 𝑅2 =
7905,94321

9151,879
 

 𝑅2 = 0,8638601111 

 𝑅2 = 86,38601111% 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R2) 

di atas, didapatkan nilai yang tergolong tinggi, yaitu 

86,38601111%, artinya variabilitas/ keragaman 

faktor tingkat pendidikan orang tua (x1) dan tingkat 

kedisiplinan siswa (x2) berpengaruh sebesar 

86,38601111% terhadap hasil belajar siswa (y), dan 

13,61398888% sisanya dipengaruhi faktor lain yang 

tidak masuk dalam model. 

 

D. Interpretasi dan Pembahasan 

1. Pengaruh Tingkat Pendidikan Orang Tua 

terhadap Hasil Belajar Siswa 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan pada Tingkat 

Pendidikan Orang Tua terhadap Prestasi Belajar. 

Dari hasil analisis dengan menggunakan regresi 

sederhana diperoleh harga koefisien determinasi 

(R2) sebesar 85,93555979 yang berarti variabel 

Tingkat Pendidikan Orang Tua berpengaruh positif 

sebesar 85,93555979% terhadap Hasil Belajar. 

Kemudian dapat disimpulkan bahwa terdapat 



 

 

 

pengaruh positif antara Tingkat Pendidikan Orang 

Tua terhadap Prestasi Belajar. 

Berdasarkan hasil analisis di atas, variabel 

Tingkat Pendidikan Orang Tua memiliki faktor 

yang positif terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V 

pada Mata Pelajaran Matematika di SDIT Robbani 

Cendekia Tahun Pelajaran 2018/2019. Hasil 

penelitian yang disusun menunjukkan bahwa 

Tingkat Pendidikan Orang Tua mempunyai 

pengaruh terhadap Hasil Belajar. Tingkat 

Pendidikan Orang Tua yang tinggi akan 

memberikan dorongan untuk berprestasi, sedangkan 

Tingkat Pendidikan Orang Tua yang rendah 

menyebabkan Prestasi Belajar yang dicapai kurang 

memuaskan. 

2. Pengaruh Kedisiplinan terhadap Hasil Belajar 

Siswa 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan pada Tingkat 

Kedisiplin Belajar Siswa terhadap Hasil Belajar. 

Dari hasil analisis dengan menggunakan regresi 

sederhana diperoleh harga koefisien determinasi 

(R2) sebesar 60,58243099 yang berarti variabel 

Kedisiplinan berpengaruh positif sebesar 

60,58243099% terhadap Hasil Belajar. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif 

antara Kedisiplinan Siswa terhadap Hasil Belajar. 

Berdasarkan hasil analisis di atas, variabel 

Kedisiplinan Siswa memiliki faktor yang positif dan 



 

signifikan terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V 

pada Mata Pelajaran Matematika di SDIT Robbani 

Cendekia Tahun Pelajaran 2018/2019. Hasil 

penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan 

bahwa Kedisiplinan Siswa mempunyai pengaruh 

terhadap Hasil Belajar. Kedisiplinan yang tinggi 

akan memberikan dorongan untuk berprestasi 

secara maksimal. 

3. Pengaruh Tingkat Pendidikan Orang Tua dan 

Kedisiplinan Secara bersama-sama terhadap 

Hasil Belajar Siswa 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Hasil 

Belajar Siswa. Terdapat pengaruh yang signifikan 

pada Tingkat Pendidikan Orang Tua dan 

Kedisiplinan secara bersama-sama terhadap Hasil 

Belajar Siswa yang ditunjukkan dengan nilai 

koefisien determinasi (R2) sebesar 86,38601111 

yang artinya sebesar 86,38601111% kedua variabel 

ini secara bersama-sama mempengaruhi Hasil 

Belajar, sehingga masih tersisa 13,61398888% dari 

faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Tingkat Pendidikan Orang Tua dan 

Kedisiplinan secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh positif terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 

V pada Mata Pelajaran Matematika Tahun Pelajaran 

2018/2019. Hasil analisis dengan menggunakan 

regresi ganda diperoleh harga determinasi 

86,38601111. Sumbangan efektif kedua variabel 

bebas sebesar 86,38601111 %. 



 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi Tingkat 

Pendidikan Orang Tua dan Kedisiplinan akan 

semakin tinggi pula Hasil Belajar siswa. Hal ini 

sesuai dengan kajian teori dan kerangka berpikir 

pada penelitian ini di mana Tingkat Pendidikan 

Orang Tua dan Kedisiplinan mempunyai pengaruh 

terhadap Hasil Belajar. 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan analisis data yang 

telah dijelaskan pada BAB IV, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

Terdapat pengaruh antara Tingkat Pendidikan 

Orang Tua terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V pada 

Mata Pelajaran Matemtika di SDIT Robbani Cendekia 

kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019 sebesar 85,93555979%. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua maka 

semakin tinggi pula hasil belajar yang dicapai oleh 

siswa. Seperti halnya yang terjadi pada ananda Dafina 

Rizki Ramadhani yang memiliki orang tua dengan 

tingkat pendidikan tinggi dan juga mendapatkan nilai 

yang tinggi pula. Karena tingginya tingkat pendidikan 

orang tua tersebut maka orang tua juga sangat 

mendukung keberhasilan anak dalam pendidikan. Salah 

satunya dengan memberikan fasilitas belajar untuk anak. 

Terdapat pengaruh antara Kedisiplinan terhadap 

Hasil Belajar Siswa Kelas V pada Mata Pelajaran 

Matematika di SDIT Robbani Cendekia kecamatan 

Jenangan kabupaten Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019 sebesar 60,58243099%. 

Siswa dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi akan 

memiliki kontrol diri yang kuat, sehingga dapat 

memanfaatkan waktunya secara efisien. Seperti ananda 



 

 

 

Hafiz Ezhar Ruben Hidayat dengan tingkat kedisiplinan 

yang tinggi dan mendapat nilai yang cukup tinggi pula. 

Dengan sikap disiplin yang tinggi tersebut dia selalu 

memperhatikan ketika guru menjelaskan, selain itu dia 

juga tepat waktu dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan wali kelas. 

Terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan orang 

tua dan kedisiplinan dengan hasil belajar siswa kelas V 

pada Mata Pelajaran Matematika di SDIT Robbani 

Cendekia kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2018/2019 sebesar 86,38601111%. 

Tingginya tingkat pendidikan orang tua serta 

kedisiplinan siswa akan membawa pengaruh yang baik 

terhadap hasil belajar siswa tersebut. Sebagai contoh 

adalah ananda Layla Alfi Khoiriah yang memiliki orang 

tua dengan tingkat pendidikan yang tinggi, meskipun 

tingkat kedisiplinannya masih dalam kategori menengah 

tetapi mendapatkan hasil tertinggi dalam Ulangan Akhir 

Semester. 

 

B. Saran 

Saran dari peneliti kepada pihak-pihak tertentu yang 

berkaitan dengan hasil penelitian ini antara lain sebagai 

berikut: 

1. Untuk para orang tua, diharapkan dapat mendukung 

keberlangsungan pendidikan bagi siswa, agar siswa 

dapat memperoleh pendidikan yang setinggi-

tingginya. 



 

2. Untuk orang tua, sebagai wali murid agar selalu 

berperan aktif dalam menanamkan sikap disiplin 

bagi siswa. Agar siswa dapat terbiasa untuk hidup 

disiplin dalam berbagai hal yang dilakukan. 

3. Untuk para guru, hendaknya bisa mendidik 

kedisiplinan siswa dalam setiap kegiatan belajar 

mengajar sehingga siswa tidak hanya baik pada nilai 

pelajaran tetapi juga baik dalam hal perilaku. 

4. Untuk para siswa, diharapkan bisa tumbuh 

kesadaran dari dalam dirinya untuk lebih 

meningkatkan sikap disiplin agar dapat mencapai 

keberhasilan dalam kehidupan baik di sekolah 

maupun di masyarakat. 

5. Untuk pihak sekolah hendaknya menerapkan 

peraturan yang telah ditentukan guna membiasakan 

siswa untuk mematuhi peraturan yang berlaku dalam 

kehidupan bermasyarakat. Pemberian reward dan 

punishment dapat diberikan guna untuk 

mendisiplinkan siswa. 
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