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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak 

yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil 

manusia dapat berkembang sejalan dengan cita-citanya untuk maju, sejahtera, 

dan bahagia menurut pandangan mereka.Masalah pendidikan merupakan 

masalah yang sangat penting bagi manusia, karena pendidikan itu menyangkut 

kelangsungan hidup manusia. Dengan proses pendidikan manusia akan dapat 

mengembangkan semua potensi dalam dirinya untuk mencapai tujuan 

pendidikan yaitu tercapai tingkat kedewasaan. 

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa 

Pembangunan Nasional di bidang pendidikan adalah upaya dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia 

Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila sehingga memungkinkan mengembangkan diri sebagai manusia 

Indonesia seutuhnya. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang 

tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut telah diatur 

pada pasal 31 ayat 2 bahwa “Pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan 

Undang-Undang”. Hal ini sesuai dengan isi Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(SISDIKNAS) yang menyatakan sebagai berikut : 
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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.  

(UU Sikdinas, 2003:3) Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

disebutkan : 

1. Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi 

jenjang pendidikan menengah.  

2. 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.  

(UU Sisdiknas, 2003:12-13).Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya 

system pendidikan yang memberdayakan semua warga Negara Indonesia 

sehingga menjadi manusia yang berkualitas, yaitu manusia yang menguasai 

keahlian, mampu bekerja secara professional, dan dapat menghasilkan karya 

unggul yang mampu bersaing. Manusia berkualitas ini hanya dihasilkan 

melalui proses penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Menurut 

Driyarkara inti pendidikan adalah pemanusiaan manusia muda.Pada dasarnya 

pendidikan adalah pengembangan manusia muda ke taraf insani. 

Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan merupakan tunutan 

bagi pertumbuhan anak-anak, artinya pendidikan menuntut segala kekuatan 

kodrat yang ada pada diri anak-anak, agar mereka sebagai manusia sekaligus 
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sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. 

Berdasarkan pengertian tersebut pendidikan bisa diartikan sebagai berikut : 

1. Pendidikan mengandung pembinaan kepribadian, pengembangan 

kemampuan, atau potensi yang perlu dikembangkan, peningkatan 

pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu,  serta tujuan kearah mana 

peserta didik dapat mengaktualisasikan dirinya seoptimal mungkin. 

2. Dalam pendidikan terdapat hubungan antara pendidik dan peserta didik. 

Mereka memiliki kedudukan dan perasaan yang berbeda, tetapi memiliki 

daya yang sama yaitu saling mempengaruhi guna terlaksananya proses 

pendidikan (transformasi pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan yang 

tertuju kepada tujuan yang diinginkan). 

3. Pendidikan adalah proses sepanjang hayat sebagai perwuju dan 

pembentukan diri secara utuh. Maksudnya pengembangan segenap potensi 

dalam rangka penentuan semua komitmen manusia sebagai individu, 

sekaligus sebagai makhluk sosial dan makhluk Tuhan. 

4. Aktivitas pedidikan berlangsung di dalam keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. 

5. Pendidikan merupakan suatu proses pengalaman yang sedang dialami 

yang memberikan pengertian, pandangan, dan penyesuaian bagi seseorang 

yang menyebabkannya berkembang. 

Prestasi selalu diawali dengan kegiatan atau usaha sehingga prestasi 

merupakan hasil dari kegiatan sehari-hari. Pada penelitian ini prestasi yang 

dimaksud adalah prestasi belajar pada kompetensi dasar Negara-negara maju 

dan Negara-negara berkembang. Prestasi belajar tersebut merupakan nilai 
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yang diperoleh siswa setelah mengerjakan tes hasil belajar yang diberikan 

guru. Setelah proses belajar mengajar selesai untuk satu Kompetensi dasar 

diadakan pengukuran dan penilaian akan diperoleh hasil berupa prestasi 

belajar, dimana prestasi belajar antara siswa satu dengan yang lain akan 

berbeda-beda hasilnya. Perbedaan  ini terjadi karena adanya beberapa faktor 

yang mempengaruhinya yaitu : 

1. faktor intern antara lain : IQ siswa, kesehatan, bakat, minat, perasaan, 

kematangan, kemampuan menginterpretasi sesuatu.  

2. Faktor ekstern antara lain : keluarga (orang tua), guru, media, motivasi 

sosial, dan lingkungan masyarakat. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pendidikan 

siswa yang ada pada diri siswa adalah minat belajar, sedangkan faktor dari 

luar diri siswa adalah perhatian orang tua siswa tersebut. Minat belajar sangat 

mempengaruhi proses dan hasil belajar seseorang. Apabila seseorang tidak 

berminat untuk mempelajari sesuatu, maka tidak dapat diharapkan ia akan 

berhasil dalam mempelajari hal tersebut. Sebaliknya kalau seseorang 

mempelajari sesuatu dengan penuh minat dan bersungguh-sungguh maka 

diharapkan hasilnya akan lebih baik.Minat penting sekali dalam pendidikan 

sebab merupakan sumber dariusaha. Minat yang timbul antara siswa yang 

satu dengan yang lain dalam belajar berbeda-beda walaupun sama dalam satu 

jenis mata pelajaran. Ada yang berminat tinggi, ada yang rendah sehingga 

dalam melaksanakan tugas kesungguhan merekapun berbeda-beda tergantung 

dari kuat lemahnya minat yang ada dalam individu. 
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Dalam keluarga, orang tua yang memiliki tanggung jawab terhadap 

pendidikan anak, sehingga peran orang tua di sini sebagai pendidik yang 

utama dan pertama akan berpengaruh dalam menentukan berhasil tidaknya 

pendidikan bagi anaknya. Perhatian orang tua kepada anaknya di rumah 

kadang-kadang kurang maksimal. Hal ini disebabkan sebagian orang tua 

mempunyai kesibukan sendiri, disamping ketidak mampuan orang tua 

mendidik karena minimnya wawasan orang tua terhadap pendidikan anak, 

Ada pula orang tua yang berpendidikan tinggi dan memahami pendidikan. 

tetapi hanya pada waktu-waktu tertentu saja dapat memantau perkembangan 

anaknya dalam proses belajar. Sebagai orang tua perlu memberikan bimbingan 

apabila anaknya mengalami kesulitan dengan meluangkan waktu dan tenaga 

demi masa depan anaknya untuk mendapat kanprestasi belajar yang 

memuaskan. mengembangkan hubungan efektif dengan masyarakat setempat 

sehingga orang tua dan warga wilayah berpartisipasi aktif dan penuh arti 

dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Program efektif  tentang hubungan 

kerja sama antara sekolah dan masyarakat mendorong orang tua terlibat 

kedalam proses pendidikan suatu sekolah melalui kerja sama dengan para guru 

dan wali kelas di dalam perencanaan program pendidikan dari anak-anak 

mereka. Dengan demikian komunikasi dan keterlibatan meningkat karena 

orang tua memonitor perkembangan anaknya ke arah tercapainya tujuan-

tujuan nilai-nilai pendidikan, sosial, dan kepribadian melalui komite sekolah. 

Dalam pendidikan di sekolah fasilitas belajar sangat mempengaruhi 

keberhasilan siswa dalam meraih prestasi belajar,  itu dapat dilihat dari 

sekolah yang sudah memiliki fasilitas belajar siswa berupa perpustakaan, 
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laboratorium,  Lab Komputer, Tempat belajar yang nyaman, lingkungan yang 

bersih  dan penggunaan LCD Proyektor dalam proses belajar mengajar. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka pada penelitian ini peneliti 

mengambil judul   “Hubungan antara Minat Belajar, Perhatian Orang Tua dan 

Fasilitas Belajar dengan Prestasi Belajar”. 

B. Identifikasi Masalah 

 

Minat belajar siswa ternyata masih kurang, hal ini disebabkan beberapa 

alasan antara lain siswa menganggap mata pelajaran sulit, banyak 

mengandung hafalan, belum masuk daftar mata pelajaran Ujian Nasional. 

Perhatian orang tua siswa juga diarahkan untuk memperoleh nilai bagus dalam 

empat mata pelajaran Ujian Nasional, sementara untuk mata pelajaran lain 

kurang  perhatian. Penelitian ini difokuskan pada empat  persoalan pokok 

yaitu apakah perhatian orang tua dapat menumbuhkan minat belajar siswa 

sehingga meningkatkan prestasi belajar siswa. Perhatian orang tua meliputi 

penyediaan fasilitas, penjagaan kesehatan, pemberian motivasi, dan 

pengawasan terhadap minat belajardan Fasilitas belajar siswa di sekolah 

sangat memegang peranan penting dalam peningkatan prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan uraian tersebut, beberapa  masalah dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut : 

1.  Rendahnya prestasi belajar siswa dapat disebabkan oleh kurangnya minat 

belajar. 

2. Rendahnya prestasi belajar siswa dapat disebabkan oleh kurangnya 

perhatian orang tua terhadap aktivitas belajar anak ketika berada di rumah. 
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3. Rendahnya prestasi belajar siswa dapat disebabkan oleh kurangnya 

Fasilitas belajar siswa di sekolah 

4. Rendahnya prestasi belajar siswa dapat disebabkan oleh kurangnya 

interaksi siswa antara minat belajar, Perhatian orang tua dan fasilitas 

belajar siswa. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah 

tersebut, maka  ada beberapa faktor yang  mempengaruhi prestasi belajar 

siswa diantaranya adalah minat belajar, Perhatian orang tua  dan fasilitas 

belajar. Untuk itu masalah dibatasi pada “Hubungan antara Minat Belajar, 

Perhatian Orang Tua dan Fasilitas belajar dengan Prestasi Belajar “.Sebagai 

variabel terikat (dependen) adalah Prestasi Belajar, sedangkan varibel 

bebasnya (independen) adalah Minat Belajar dan Perhatian Orang Tua. 

Pembatasan masalah yang akan di teliti adalah sebagai berikut : 

1. Hubungan antara minat belajar siswa dengan prestasi belajar. 

2. Hubungan antara perhatian orang tua terhadap aktivitas belajar anak ketika 

berada di rumah dengan prestasi belajar. 

3. Hubungan antara fasilitas belajar siswa dengan prestasi belajar. 

4. Hubungan antara minat belajar siswa, perhatian orang tua dan fasilitas 

belajar secara bersama-sama dengan prestasi belajar siswa. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang  masalah, identifikasi masalah, dan 

pembatasan masalah tersebut, dapat dirumuskan masalahnya sebagai 

berikut : 
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1. Apakah terdapat hubungan antara minat belajar siswa dengan prestasi 

belajar siswa? 

2. Apakah terdapat hubungan antara perhatian orang tua dengan prestasi 

belajar siswa? 

3. Apakah terdapat hubungan antara fasilitas belajar siswa dengan 

prestasi belajar siswa? 

4. Apakah terdapat hubungan antara minat belajar siswa, perhatian oaring 

tua  dan fasilitas belajar siswa secara bersama-sama dengan prestasi 

belajar siswa? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar : 

1. Mengetahui hubungan antara minat belajar siswa dengan prestasi 

belajar siswa. 

2. Mengetahui hubungan antara perhatian orang tua dengan prestasi 

belajar siswa? 

3. Mengetahui hubungan antara fasilitas belajar siswa dengan prestasi 

belajar siswa. 

4. Mengetahui hubungan antara minat belajar siswa, perhatian orang tua  

dan fasilitas belajar siswa secara bersama-sama dengan prestasi belajar 

siswa. 

F. Manfaat penelitian  

Penelitian ini  diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Sekolah sebagai masukan dalam peningkatan minat belajar dan 

fasilitas belajar siswa. 
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2. Bagi orang tua, dengan peningkatan perhatian orang tua terhadap aktivitas 

belajar anak ketika berada di rumah dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa 

3. Bagi siswa, dengan adanya peningkatan minat belajar dan fasilitas belajar 

dapat meningkatkan prestai belajar siswa. 

4. Bagi peneliti, dapat memberikan pengalaman langsung kepada peneliti 

dalam melakukan penelitian hubungan antara minat belajar, perhatian 

orang tua  dan fasilitas belajar siswa dengan prestasi belajar siswa. 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

A. Deskripsi Teoretis 

1. Pengertian Minat Belajar 

a. Pengertian Minat 

Minat memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan 

peserta  didik dan  mempunyai dampak yang besar  atas perilaku dan 

sikap. Minat menjadi sumber motivasi yang kuat untuk belajar. Siswa 

yang berminat terhadap kegiatan belajar akan berusaha lebih keras 

dibandingkan siswa yang kurang berminat.   

Winkel (1993:30) menyatakan bahwa “minat adalah 

kecenderungan yang agak menetap dalam subyek, merasa tertarik pada 

bidang atau hal  tertentu dan merasa berkecimpung dalam bidang 

tersebut”.  Sedangkan menurut Whitherington (dalam Suharsimi Arikunto, 

1999 :135) menyatakan  bahwa minat adalah kesadaran seseorang  

terhadap obyek, seseorang,  atau situasi tertentu yang ada hubungannya 

dengan dirinya serta dipandang sebagai sesuatu yang sadar.  Menurut 

Bimo Walgito (1996:38) menyatakan bahwa minat adalah suatu keadaan 

yang mana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu keinginan 

untuk mengetahui, mempelajari dan membuktikan lebih lanjut. 

Slameto (2003:57) mengemukakan minat adalah kecenderungan 

yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. 

Kegiatan yang diminati siswa, diperhatikan  terus menerus disertai rasa 

senang akan diperoleh kepuasan. Lebih lanjut menjelaskan minat adalah 
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suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas 

tanpa ada yang menyuruh.  Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan 

suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri, semakin 

kuat hubungan tersebut maka semakin besar pula minatnya. 

b. Pengertian Belajar 

Belajar dalam pengertian luas dapat diartikan sebagai kegiatan 

psiko fisik menuju ke perkembangan pribadi seutuhnya. Dalam arti 

sempit, belajar dimaksudkan sebagai usaha penguasaan materi ilmu 

pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan menuju terbentuknya 

kepribadian seutuhnya. 

Ada yang mendefinisikan bahwa belajar adalah berubah, berarti 

usaha mengubah tingkah laku.  Jadi belajar akan membawa suatu 

perubahan pada individu-individu yang belajar. Perubahan tidak hanya 

berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga berbentuk 

kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, dan 

penyesuaian diri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa belajar itu 

sebagai rangkaian kegiatan jiwa raga, psiko-fisik untuk menuju ke 

perkembangan pribadi manusia seutuhnya, yang berarti menyangkut unsur 

cipta,  rasa, dan karsa,  ranah kognitif,  afektif, dan psikomotorik. 

Belajar didefinisikan sebagai perubahan dalam disposisi manusia 

atau kapabilitas selama periode waktu tertentu yang tidak disebabkan oleh 

proses pertumbuhan. Perubahan itu dapat diamati dalam bentuk tingkah 

laku yang dapat bertahan selama beberapa waktu. Menurut Martinis 

Yamin (2003) dalam teori bermaknanya menjelaskan belajar merupakan 
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proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang 

terdapat dalam struktur kogitif seseorang. Dengan berlangsungnya belajar 

dihasilkan perubahan-perubahan  dalam sel-sel otak terutama sel-sel yang 

menyimpan informasi.   

Pengertian belajar menurut Slameto (2003:78) didefinisikan sebagai 

“suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman 

individu itu  sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”.   

Sedangkan pengertian belajar menurut W. S. Winkel (1996:50) 

adalah sebagai berikut :  “Belajar adalah suatu aktivitas mental/psikis, 

yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang 

menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan-pemahaman,  

keterampilan dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat relatif konstan dan 

berbekas”. 

Menurut  Romine bahwa “  learning is defined as the modificationor 

trengthening of  behavior through experiencing”. Belajar merupakan suatu 

proses dan bukan hasil yang hendak dicapai semata. Proses tersebut  

berlangsung melalui serangkaian pengalaman, sehingga terjadi modifikasi 

pada tingkah laku yang telah dimiliki sebelumnya. Berdasarkan proses 

sebagai alat atau means akan tercapai tujuan atau sesuatu hal yang 

dikehendaki oleh pendidikan (Oemar Hamalik, 2007 :106). Jadi belajar 

merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memperoleh suatu 

perubahan dalam segala aspek.Perubahan yang terjadi terwujud dalam 

tingkah laku yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. 
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c. Ciri-Ciri Siswa Berminat Dalam Belajar 

Menurut Slameto (2003:58) siswa yang berminat dalam belajar 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

1)  Mempunyai kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang sesuatu yang dipelajari secara terus menerus.  

2)    Ada rasa suka dan senang pada sesuatu yang diminati.  

3)  Memperoleh suatu kebanggaan dan kepuasan pada sesuatu yang 

diminati.  

4)    Ada rasa ketertarikan pada sesuatu aktivitas-aktivitas yang diminati.  

5)  Lebih menyukai suatu hal yang menjadi minatnya daripada yang 

lainnya.  

6)    Dimanifestasikan melalui partisipasi pada aktivitas dan kegiatan.  

d. Membangkitkan Minat Belajar Siswa di Sekolah 

Minat besar pengaruhnya terhadap hasil belajar, karena apabila 

bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa 

tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, sebab tidak ada daya tarik 

baginya. Siswa malas untuk belajar maka tidak akan mendapat kepuasan 

dari pelajaran tersebut. Bahan pelajaran yang menarik siswa, lebih mudah 

dipelajari sehingga minat dapat meningkatkan hasil belajar. Menurut 

Slameto (2003:180), proses ini berarti menunjukkan pada siswa 

bagaimana pengetahuan atau kecakapan tertentu mempengaruhi dirinya, 

melayanitujuan-tujuannya, dan memuaskan kebutuhan-kebutuhannya. Bila 

siswa menyadari bahwa belajar merupakan suatu alat untuk mencapai 

tujuan yang dianggap penting, dan bila siswa melihat bahwa hasil belajar 
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dari pengalaman belajarnya akan membawa kemajuan pada dirinya, ia 

akan lebih berminat untuk mempelajarinya. 

Minat pada dasarnya merupakan penerimaan akan suatu hubungan 

antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri, semakin kuat atau dekat 

hubungan tersebut semakin besar minatnya. Minat dapat diekspresikan 

melalui suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai 

suatu hal dari pada hal lainnya, dapat pula melalui partisipasi dalam suatu 

aktivitas.Siswa yang memiliki minat terhadap subyek tertentu cenderung 

untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap subyek tersebut. 

Untuk membangkitkan minat dapat pula dicapai dengan cara 

menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Menurut 

Bimo Walgito (1996:38) Semakin besar minat maka semakin yakin  akan 

keberhasilan belajar. Minat merupakan salah satu kunci utama untuk 

memperlancar, menggairahkan, dan meningkatkan prestasi belajar siswa. 

 Indikator-indikator minat belajar siswa  terdiri dari : adanya 

perhatian, pengamatan, tanggapan, fantasi dan humor, serta dorongan. 

Aspek materi dengan indikator sebagai berikut : kemampuan ingatan, 

pengetahuan, analisis dan aplikasi, mengembangkan daya pikir, materi 

menyenangkan, selalu ingin tahu, dan  banyak membaca. Aspek tujuan 

dengan indikator  sebagai berikut : tercapainya kebanggaan dan kepuasan 

dan adanya partisipasi pada aktivitas. 
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2. Perhatian Orang Tua 

a. Pengertian Perhatian Orang Tua 

Perhatian orang tua dalam aktivitas belajar anak sangat diperlukan 

dalam perkembangan pribadi anak.Maka orang tua sangat berperan 

memberikan pengarahan dan tuntunan kepada anak sehingga anak tidak 

segan-segan untuk belajar dengan baik dan teratur. Perhatian merupakan 

banyak sedikitnya kesadaran seseorang pada kegiatan yang dilakukan. 

Sumadi Suryabrata (2001:14) menyatakan bahwa “Perhatian adalah 

banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas yang 

dilakukan dan pemusatan tenaga psikis tertuju kepada suatu objek”. 

Sedangkan Bimo Walgito (1989:56) berpendapat “Perhatian merupakan 

pemuatan atau konsentrasi dari seluruh individu yang ditujukan pada 

sesuatu atau sekumpulan obyek”. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan 

tentang perhatian adalah suatu dasar sikap dari seseorang terhadap obyek 

yang ada di luar dirinya baik berupa suatu atau sekumpulan obyek yang 

disertai dengan banyak atau sedikitnya kesadaran dari dalam diri 

seseorang. Pengertian orang tua menurut Thamrin Nasution dan 

Nurhallijah Nasution (1989:1) adalah sikap setiap orang yang bertanggung 

jawab dalam satu keluarga atau rumah tangga, yang dalam kehidupan 

sehari-hari disebut Ibu-Bapak. Maka yang dimaksud dengan perhatian 

orang tua adalah suatu aktivitas yang dilakukan orang dewasa dengan 

pemusatan seluruh jiwa dan tenaga untuk mengarahkan anak. 
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b. Macam-macam Perhatian 

Perhatian yang dilakukan seseorang berbeda-beda baik dalam hal 

intensitas, timbulnya perhatian, maupun dalam hal luasnya obyek yang 

diperhatikan. M. Dimyati Mahmud (1990:9) menyebutkan perhatian dapat 

dibedakan menjadi : 

1) Atas dasar intensitasnya. 

 2) Atas dasar cara timbulnya perhatian. 

 3) Atas dasar luasnya obyek yang dikenai perhatian. 

Atas dasar intensitasnya, yaitu banyak sedikitnya kesadaran yang 

menyertai sesuatu atau pengalaman batin dibedakan menjadi perhatian 

intensif dan perhatian tidak intensif. Makin banyak kesadaran yang 

menyertai suatu aktivitas atau pengalaman berarti makin intensiflah 

perhatiannya. Makin intensif perhatian yang menyertai sesuatu aktivitas 

akan makin sukseslah aktivitas itu. Atas dasar cara timbulnya, perhatian 

dibedakan menjadi perhatian spontan (perhatian tidak disengaja / perhatian 

tak sekehendak) merupakan perhatian yang timbul begitu saja seakan-akan 

tanpa usaha, tanpa disengaja dan perhatian sekehendak (perhatian 

disengaja / perhatian refleksif), karena timbulnya usaha yang dikehendaki. 

Atas dasar luasnya obyek yang dikenai perhatian, dibedakan menjadi 

perhatian terpencar (distributif) dan perhatian terpusat (konsentratif). 

Perhatian terpencar pada umumnya merupakan perhatian yang luas atau 

perhatian yang tinggi. Perhatian terpusat merupakan suatu perhatian 

individu yang hanya dapat memusatkan perhatian pada satu obyek yang 

sifatnya terbatas. 
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c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perhatian Orang Tua 

Masalah perhatian orang tua adalah masalah yang sangat penting 

bagi kehidupan anak, baik di dalam maupun di luar sekolah. Perhatian 

merupakan suatu proses yang terus menerus berlangsung dan sangat 

dipengaruhi oleh perasaan, suasana hati dan ditentukan oleh kemauan. 

Menurut TH Sayid (1982:72) hal-hal yang mempengaruhi timbulnya 

perhatian orang tua dibedakan menjadi : 

1) Minat atau Interest 

2) Sehat Jasmani dan Rohani 

3) Rangsang yang kuat dan  

4) Sugesti yang kuat 

d. Hubungan Orang Tua dengan Anak 

Menurut Dewa Ketut Sukardi (1987:157) “Sebagai orang tua 

kiranya perlu memiliki sikap sebagai pendengar yang baik terhadap anak-

anaknya. Memiliki sikap pendengar yang baik secara langsung 

menimbulkan hubungan inter personal yang penuh dan memperlancar 

berkembangnya kepribadian anak”. Sikap menjadi pendengar yang baik 

bukan berarti orang tua harus setuju dengan apa yang dilakukan anak, 

tetapi mau mengerti dan merasakan apa yang terkandung dalam hati 

sanubari anak. Dengan sikap ini, seorang anak secara langsung dapat 

mengutarakan segala permasalahan, konflik yang dipendamnya, ini berarti 

orang tua sebagai pembina menimbulkan atau menumbuhkan pembinaan 

bagi anak-anaknya dalam rangka membantu tumbuhnya kepribadian yang 

diharapkan. Orang tua perlu memperhatikan anak dan mau berperan 
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sebagai sahabat yang mau mendengarkan keluh kesah anak. Dengan sikap 

ini orang tua dapat menciptakan hubungan yang harmonis dalam keluarga. 

Jika orang tua mau melibatkan diri, anak-anak memiliki kesempatan jauh 

lebih banyak untuk melakukan usaha terbaik di sekolah. Dewasa ini orang 

tua dituntut untuk memainkan peranan yang menentukan di dalam 

pendidikan anak. Pendidikan  tidak boleh hanya diserahkan kepada 

sekolah saja. Orang tua juga mempunyai tanggung jawab membantu 

perkembangan sikap, nilai, kebiasaan, dan keterampilan yang mendorong 

keberhasilan sekolah. 

e. Peranan Orang tua dalam Perkembangan Kepribadian Anak 

Orang tua menjadi faktor penting dalam menanamkan dasar 

kepribadian yang ikut menentukan corak dan gambaran kepribadian 

seseorang setelah dewasa. Namun orang tua sering terlalu mempercayakan 

perkembangan dan pendidikan anak kepada orang lain. Sekiranya hal 

tersebut memang terpaksa karena keadaan orang tua yang sibuk bekerja, 

tentu saja tugas-tugas tertentu diambil alih oleh orang lain seperti : 

pembantu,  guru, tetapi tanggung jawab tetap pada orang tua dan harus 

tetap terpelihara hubungan kasih sayangnya, meskipun waktu pertemuan 

secara fisik terbatas, karena dalam perkembangan anak dibutuhkan campur 

tangan dari orang-orang yang berada di sekeliling kehidupan anak, yakni 

yang pertama orang tuanya sendiri. 

f. Tugas Orang Tua dalam Pendidikan 

Keluarga merupakan suatu lembaga masyarakat terkecil yang 

terdiri dari ayah, ibu, dan anak serta mungkin anggota keluarga yang 
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tinggal serumah. Lingkungan keluarga sebagai tempat pendidikan yang 

pertama memegang peranan penting di dalam perkembangan anak 

selanjutnya. Adapun tugas orangtua dalam pendidikan adalah : 1) sebagai 

guru; 2) sebagai pengajar; 3) sebagai pemberi contoh. 

Orang tua sebagai guru berkewajiban melaksanakan pendidikan 

terhadap anaknya, karena tiap-tiap makhluk mempunyai naluri pedagogis 

dan padadasarnya orang tua selalu melakukan usaha yang sebaik-baiknya 

untuk kemajuan anak. 

Orang tua sebagai pengajar maksudnya adalah pengajaran yang 

bersifat praktis, berbeda dengan pengajaran yang dilakukan oleh pengajar 

professional (guru), orang tua hanya membantu pengajaran formal di 

sekolah. 

Orang tua sebagai pemberi contoh, maksudnya tanpa disadari 

bahwa tingkah laku orang tua dalam kehidupan sehari-hari menjadi contoh 

bagi anak-anaknya, karena orang tua merupakan tokoh pertama yang 

dikenal anak. 

g. Perhatian Orang Tua terhadap Aktivitas Belajar Anak 

Aktivitas belajar anak di rumah sangat membutuhkan perhatian 

orang tua, karena aktivitas belajar anak tidak dapat dilepaskan dari 

lembaga sekolah yakni guru sebagai penanggung jawab, maka orang tua 

dan guru harus mempunyai hubungan yang baik agar anak mencapai hasil 

yang memuaskan. Dalam penelitian ini, perhatian orang tua terhadap 

aktivitas belajar anak meliputi : 

(1) penyediaan fasilitas belajar 
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(2) penjagaan kesehatan anak 

(3) pemberian motivasi belajar 

(4) pengawasan orang tua. Untuk lebih jelasnya 

tentang perhatian orang tua terhadap aktivitas belajar anak dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

a) Penyediaan fasilitas belajar 

Tersedianya fasilitas belajar sangat penting artinya untuk 

melaksanakan kegiatan belajar dengan baik.Fasilitas belajar yang lengkap 

dan cukup memadai untuk belajar dapat mendorong siswa belajar dengan 

baik, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Fasilitas belajar 

itu meliputi : tempat belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis menulis, 

buku-buku dan sebagainya. Orang tua yang memberikan perhatiannya 

dengan menyediakan fasilitas belajar yang cukup memadai, besar 

kemungkinan anak akan memperoleh hasil belajar yang lebih baik bila 

dibanding dengan anak yang fasilitas belajarnya kurang. 

b) Penjagaan kesehatan anak 

Kesehatan anak merupakan salah satu syarat utama untuk 

mengharapkan hasil yang maksimal dari suatu kegiatan yang dilaksanakan 

anak, khususnya kegiatan belajar.Dalam kegiatan belajar, anak hendaknya 

dalam kondisi fisik yang betul-betul stabil, tidak terserang penyakit yang 

dapat menggangu ketenangan dan konsentrasi di dalam belajar. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Bimo Walgito (1989:123)  “di dalam 

proses belajar itu fisik harus dalam kondisiyang baik dalam arti sehat, ini 

berarti bahwa kalau badan sakit akan mempengaruhi di dalam belajar 
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anak”. Untuk itu sangat perlu adanya perhatian orang tua terhadap masalah 

kesehatan anak, dalam hal ini dapat dibiasakan dengan kegiatan sehari-

hari, misalnya membiasakan anak hidup bersih, menyediakan makanan 

bergizi, cukup istirahat, dan mentaati ajaran agama yang diyakini. 

c) Pemberian motivasi belajar 

Kebanyakan orang tua menginginkan agar anak-anaknya mencapai 

prestasi yang tinggi di sekolah.Orang tua ingin membantu perkembangan 

intelektual dan sosial anak secara tulus ikhlas, tetapi mengalami kesukaran 

untuk mewujudkan keinginannya menjadi perbuatan yang efektif. 

Keinginan yang kuat dari orang tua didukung sesuatu yang efektif dapat 

mendorong siswa untuk belajar. Orang tua sering memberikan dorongan 

kepada anak-anaknya untuk mencapai tingkat pendidikan sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginannya, tetapi kurang memperhatikan keinginan, 

kemampuan, dan kepribadian anak. Agar keinginan orang tua dapat 

tercapai maka orang tua harus bertingkah laku yang baik untuk menunjang 

keberhasilan anaknya. 

d) Pengawasan orang tua 

Peran orang tua dalam pendidikan anak besar sekali, terutama anak 

yang masih alam pendidikan dasar sangat diperlukan pengawasan rutin 

dari orang tua, karena pada usia tersebut anak mudah sekali terpengaruh 

lingkungan sekitarnya. Orang tua perlu mengikuti proses pendidikan anak. 

Seorang anak yang masih dalam taraf perkembangan dan pertumbuhan, 

yang sedang menuju kedewasaanya maka dalam hal belajar anak belum 

dapat memahami secara mendalam apa yang diterima dari lingkungan 
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sekitarnya. Karena itu, pengawasan dan bimbingan orang tua sangat 

diperlukan untuk kepentingan dan masa depan anak itu sendiri. Dari kajian 

teori tentang perhatian orang tua di atas, dalam penelitian ini indikator 

aspek perhatian orang tua yang dijadikan alat ukur meliputi : aspek 

penyediaan fasilitas belajar, penjagaan kesehatan anak, pemberian 

motivasi belajar, dan pengawasan orang tua. Fasilitas Belajar Untuk 

mengemukakan pengertian tentang fasilitas penulis dapat sajikan beberapa 

batasan dari para ahli. Menurut Zakiah Daradjat “fasilitas adalah segala 

sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam 

rangka mencapai suatu tujuan. 

Sedangkan menurut suryo subbroto “fasilitas adalah segala sesuatu 

yang memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha dapat 

berupa benda-benda maupun uang. Lebih luas lagi tentang pengertian 

failitas Suhaisimi Arikonto berpendapat, “fasilitas dapat diartikan sebagai 

segala sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan 

segala sesuatu usaha. Adapun yang dapat memudahkan dan melancarkan 

usah ini dapat berupa benda-benda maupun uang, jadi dalam hal ini 

fasilitas dapat disamakan dengan sarana yang ada di sekolah.  

Dari beberapa pendapat yang dirumuskan oleh para ahli mengenai 

pengertian fasilitas dapat dirumuskan bahwa fasilitas dalam dunia 

pendidikan berarti segala sesuatu yang bersifat fisik maupun material, 

yang dapat memudahkan terselenggaranya dalam proses belajar mengajar, 

misalnya dengan tersedianya tempat perlengkapan belajar di kelas, alat-

alat peraga pengajaran, buku pelajaran, perpustakaan, berbagai 
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perlengkapan pratikum loboratorium dan segala sesuatu yang menunjang 

terlaksananya proses belajar mengajar 

Adapun yang dimaksud belajar menurut Wasty Soemanto, adalah 

“proses dasar dari perkembangan hidup manusia, dengan relajar manusia 

melakukan perubahan-perubahan kualitatif individu sehingga tingkah 

lakunya berkembang”. Sedangkan menurut Slameto belajar adalah “ suatu 

proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalaman individu itu sendiri yang berinteraksi dengan lingkungannya”. 

Adapun yang dimaksud dengan fasilitas belajar adalah semua 

kebutuhan yang dipelukan oleh peserta didik dalam rangka untuk 

memudahkan, melancarkan dan menunjang dalam kegiatan belajar di 

sekolah. Supaya lebih efektif  dan efisien yang nantinya peserta didik 

dapat belajar dengan maksimal dan hasil belajar yang memuaskan. 

3. Fasilitas Belajar 

Untuk mengemukakan pengertian tentang fasilitas penulis dapat 

sajikan beberapa batasan dari para ahli. Menurut Zakiah Daradjat “fasilitas 

adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar 

kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan. 

Sedangkan menurut suryo subbroto “fasilitas adalah segala sesuatu 

yang memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha dapat 

berupa benda-benda maupun uang.Lebih luas lagi tentang pengertian 

failitas Suhaisimi Arikonto berpendapat, “fasilitas dapat diartikan sebagai 

segala sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan 
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segala sesuatu usaha. Adapun yang dapat memudahkan dan melancarkan 

usah ini dapat berupa benda-benda maupun uang, jadi dalam hal ini 

fasilitas dapat disamakan dengan sarana yang ada di sekolah.  

Dari beberapa pendapat yang dirumuskan oleh para ahli mengenai 

pengertian fasilitas dapat dirumuskan bahwa fasilitas dalam dunia 

pendidikan berarti segala sesuatu yang bersifat fisik maupun material, 

yang dapat memudahkan terselenggaranya dalam proses belajar mengajar, 

misalnya dengan tersedianya tempat perlengkapan belajar di kelas, alat-

alat peraga pengajaran, buku pelajaran, perpustakaan, berbagai 

perlengkapan pratikum loboratorium dan segala sesuatu yang menunjang 

terlaksananya proses belajar mengajar 

Adapun yang dimaksud belajar menurut Wasty Soemanto, adalah 

“proses dasar dari perkembangan hidup manusia, dengan relajar manusia 

melakukan perubahan-perubahan kualitatif individu sehingga tingkah 

lakunya berkembang”. Sedangkan menurut Slameto belajar adalah “ suatu 

proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalaman individu itu sendiri yang berinteraksi dengan lingkungannya”. 

Adapun yang dimaksud dengan fasilitas belajar adalah semua 

kebutuhan yang dipelukan oleh peserta didik dalam rangka untuk 

memudahkan, melancarkan dan menunjang dalam kegiatan belajar di 

sekolah. Supaya lebih efektif dan efisien yang nantinya peserta didik dapat 

belajar dengan maksimal dan hasil belajar yang memuaskan. 
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4. Prestasi Belajar 

Guru merupakan salah satu komponen terpenting dalam sistem 

pendidikan, pentingnya fungsi guru tidak hanya guru harus berada di 

dalam kelas untuk menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga berperan 

untuk kelancaran pembelajaran khususnya dalam membuat keputusan-

keputusan dalam pendidikan yang akhirnya akan menentukan arah dan 

kemajuan belajar siswa. Maka seorang guru harus memperoleh informasi 

yang akurat dalam pengambilan keputusan, salah satu informasi yang 

harus diperhatikan adalah dalam hal penilaian atau pengukuran pendidikan 

yang diperoleh dari hasil tes prestasi belajar. 

Dalam petunjuk pelaksanaan proses belajar mengajar yang dikeluarkan 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan fungsi evaluasi 

untuk : 1) Mengetahui hasil belajar siswa, 2) Mengetahui efektifitas suatu 

metode yang digunakan, 3) Mendorong peserta didik belajar dan guru 

mengajar, 4) Menilai silabus yang ada, 5) Menilai antara silabus dengan 

lingkungan peserta didik, dan 6) Mengetahui bakat dan potensi peserta 

didik. 

Winkel dalam Suyono (1984:24) menjelaskan prestasi belajar adalah 

aktifitas psikis yang berlangsung dalam lingkungan untuk menghasilkan 

perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap yang 

akan diperoleh hasil yang baru atau penyempurnaan dari hasil yang 

diperoleh sebelumnya. Sedangkan Sumartono (1981:20) menyatakan 

prestasi belajar adalah suatu nilai yang menunjukkan hasil belajar tertinggi 
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dalam belajar yang dicapai menurut kemampuan anak dalam mengerjakan 

sesuatu pada saat tertentu. 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan prestasi belajar adalah hasil 

pengukuran terhadap penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

yang diperoleh dari perubahan kemampuan siswa dalam mengerjakan tes 

pada saat tertentu. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dibedakan atas 

faktor endogen  kesehatan, intelegensi, motivasi belajar, dan kejelasan 

tujuan; sedangkan faktor eksogen : lingkungan (keluarga, sekolah, 

masyarakat) dan sumber belajar. 

B. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:   

 

 

 

 

  

  

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

 

Ket: 

 X1 = Minat belajar (variabel bebas) 

 X2= Perhatian orang tua (variabel bebas) 

X3 = Fasilitas belajar siswa (variabel bebas) 

 Y = Prestasi  Belajar Siswa (variabel terikat) 

X1 

        X2 

X3 

y 
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1. Terdapat hubungan antara minat belajar dengan prestasi belajar siswa. 

2. Terdapat hubungan antara perhatian orang tua denga prestasi belajar. 

3. Terdapat hubungan antara fasilitas belajar dengan prestasi belajar 

siswa. 

4. Terdapat hubungan antara minat belajar, perhatian orang tua dan 

fasilitas belajar secara bersama-sama dengan prestasi belajar siswa. 

C. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis korelasional adalah suatu pernyataan yang menunjukkan degaan 

tentang hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2006:86). 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. Ho : p = 0, Tidak ada hubungan yang signifikan antara Minat Belajar 

dengan Prestasi Belajar. 

Ha : p ≠0, Ada hubungan positif dan signifikan antara Minat Belajar 

dengan Prestasi Belajar. 

2. Ho : p = 0, Tidak ada hubungan yang signifikan antara Perhatian 

Orang Tua dengan Prestasi Belajar. 

Ha : p ≠0, Ada hubungan yang signifikan antara Perhatian Orang Tua 

dengan Prestasi Belajar. 

3. Ho : p = 0, Tidak ada hubungan yang signifikan antara fasilitas belajar 

dengan Prestasi Belajar. 

Ha : p ≠0, Ada hubungan yang signifikan antara Perhatian Orang Tua 

dengan Prestasi Belajar. 
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4. Ho : p 1 = p 2 = p 3= 0, Ada hubungan yang signifikan antara Minat 

Belajar, perhatian orang tua dan fasilitas belajar secara bersama-sama 

dengan Prestasi Belajar. 

Ha : p 1 ≠p 2 ≠p 3 ≠0, Tidak ada hubungan positif dan signifikan antara 

minat 

Belajar, perhatian orang tua dan fasilitas belajar secara bersama-sama 

dengan belajar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN  

Penelitian ini direncanakan akan dilakukan di SMK Negeri 2 Luwuk, 

Kabupaten Banggai, Provensi Sulawesi Tengah. pada bulan Januari 

sampai dengan bulan Juli  2012. 

B. JENIS PENELITIAN  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat korelasional 

antara dua variabel yakni variabel X dan variabel Y.Penelitian ini 

termasuk  penelitian ex-ostfacto dan penelitian korelasi. Dilihat dari 

timbulnya variabel, penelitian ini merupakan penelitian ex-post facto yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan atas peristiwa yang telah terjadi untuk 

menemukan pengaruh atau hubungan variable tertentu dengan variabel 

lainnya, tanpa adanya manipulasi langsung terhadap variabel independen. 

Dilihat dari tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian korelasi, 

karenadi dalam penelitian  ini bermaksud untuk menemukan ada tidaknya 

hubungan antara motivasi belajar, perhatian orang tua dan fasilitas belajar 

dengan prestasi belajar.  

C. POPULASI EXSAMPEL 

1.  Populasi 

Populasi dalam penelitian ini merupakan kelompok yang menjadi 

sasaran penelitian Menurut Sugiyono, “populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan  

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
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kemudian ditarik kesimpulannya”  (2009:117). Dari pengertian tersebut 

maka populasi dari penelitian ini akan di ambil salah satu kelas dari SMK 

Negeri 2 Luwuk yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian. 

2.  Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. 

Dalam penelitian  ini teknik sampling yang akan digunakan adalah 

Proportional Random Sampling. Proporsional maksudnya  bahwa 

pengambilan sampel tiap kelas ditentukan seimbang atau sebanding 

dengan banyaknya subjek dari setiap kelas. Random artinya menganggap 

semua subjek memiliki hak yang sama memperoleh kesempatan untuk 

dipilih sebagai sampel. 

Penentuan besarnya sampel dalam penelitian ini akan digunakan Tabel 

Penentuan Sampel dari Isaac dan Michael (Sugiyono,2009:120) dengan 

taraf kesalahan 5%. 

 

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA  
 

Teknik angket atau kuesioner merupakan salah satu teknik 

pengumpul data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara 

tertulis kepada responden (orang yang dimintai keterangan). Sugiyono 

(2008:199) menyatakan bahwa, “teknik angket atau kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

mendapat jawaban dari responden”. Dalam penelitian ini dipilih alat 

pengumpul data angket karena angket merupakan teknik komunikasi 

secara tidak langsung dalam rangka pengumpul data minat belajar dan 

perhatian orang tua. Materi yang diungkap melalui angket minat belajar 

mencakup 3 aspek, yakni : aspek dari diri siswa (adanya perhatian, 
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pengamatan, tanggapan, fantasidan humor, dorongan); aspek materi 

(kemampuan ingatan, pengetahuan, analisis, dan aplikasi, 

mengembangkan daya pikir, menyenangkan, selalu ingin tahu dan banyak 

membaca); aspek tujuan (tercapainya kebanggaan dan kepuasan serta 

adanya partisipasi pada aktivitas). Materi yang diungkap melalui angket 

perhatian orang tua mencakup 4 aspek, yakni : penyediaan fasilitas belajar, 

penjagaan kesehatan anak, pengawasan kegiatan anak, dan pemberian 

motivasi Menurut Anton Sukarno (2008 : 67) angket dapat dibuat empat 

alternatif 

jawaban. Penilaian terhadap serangkaian pertanyaan yang telah dijawab 

oleh responden menggunakan norma penilaian sebagai berikut : 

a. Pertanyaan yang bersifat positif  jika jawabannya : 

1) Sangat Setuju = nilainya 4 

2) Setuju = nilainya 3 

3) Tidak Setuju = nilainya 2 

4) Sangat Tidak Setuju = nilainya 1 

b. Pertanyaan yang bersifat negative  jika jawabannya : 

1) Sangat Setuju = nilainya 1 

2) Setuju = nilainya 2 

3) Tidak Setuju = nilainya 3 

4) Sangat Tidak Setuju = nilainya 4 

Tes adalah suatu cara untuk melakukan penilaian yang berbentuk 

tugas harus dikerjakan siswa untuk mendapatkan data tentang nilai dan 

prestasi siswa dibandingkan dengan yang dicapai kawan-kawannya atau 
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nilai standar yang ditetapkan ( Sarwiji Suwandi, 2008 ).Bentuk tes yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah tes objektif . Tes objektif adalah tes 

yang  jawabannya sudah pasti. Maka dalam menilai tidak akan terpengaruh 

oleh subjek penyusun tes atau tester. Jadi objektifitas dalam penilaian ini 

lebih besar dari pada sifat subjektifitas penilaian. Bentuk tes yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk pilihan ganda ( multiple 

choice) untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman dan pengetahuan anak. Pengujian 

validitas instrument digunakan untuk mengetahui ketepatan atau kesahihan 

alat ukur. Alat ukur dinyatakan sahih apabila alat ukur tersebut benar 

benar sesuai dengan apa yang diukur. Uji validitas instrument baik berupa 

angket maupun tes adalah dengan ijin validitas butir soal atau validitas 

item, yaitu menghitung korelasi / hubungan antara skor-skor yang 

diperoleh pada setiap butir dengan skor total masing-masing responden. 

Validitas item merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar suatu 

item memberikan dukungan terhadap skor total. Sebuah item dikatakan 

valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total.Tinggi 

rendahnya skor pada setiap butir menyebabkan perubahan tinggi 

rendahnya skor total. Dengan demikian dapat diketahui besarnya koefisien 

korelasi/ hubungan antara skor setiap butir dengan skor total masing-

masing responden yang menunjukkan valid tidaknya sebuah butir soal. 

Untuk menguji validitas dan reliabilitas dari masing-masing metode 

tersebut digunakan instrument penelitian sebagai berikut : 
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1. Untuk uji Validitas semua instrument penelitian ini menggunakan 

rumus  Korelasiroduct  Moment : 

Hitung  
   √      

√      
 

 

    
 ∑    ∑   ∑  

√  ∑     ∑        ∑     ∑    
 

Keterangan : 

rxy = Koefisien korelasi antara x dan y 

N = jumlah responden 

X = Skor / jawaban butir tiap item 

Y = Skor total (Sugiyono, 2008:255) 

2. Reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana instrument yang 

digunakan  

sebagai pengumpulan data dapat dihandalkan. Kehandalan alat ukur 

berkaitan dengan keajegan hasil dari suatu pengukuran. Untuk uji 

Reliabilitas pada instrumen angket, penulis menggunakan rumus Alpha 

sebagai berikut : 

  [
 

   
] [  

∑   

   
] 

Keterangan : 

 = Koefisien alpha ( reliabilitas instrument ) 

k = Skor total 

∑   = Jumlah varian skor tiap item 

   = varian skor total 
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3. Untuk menguji reliabilitas tes prestasi belajar Geografi digunakan 

rumus Spearman Brown atau teknik belah dua, yakni menghitung 

besarnya koefisien reliabilitas tes berbentuk tes objektif dimana setiap 

jawaban benar diberi skor 1 dan setiap jawaban salah diberi skor 0. 

Dengan teknik belah dua ganjil-genap peneliti mengelompokkan skor 

butir bernomor ganjil sebagai belahan pertama dan kelompok skor 

butir bernomor genap sebagai belahan kedua. Langkah selanjutnya 

adalah mengkorelasikan skorbelahan pertama dengan skor belahan 

kedua, dan akan diperoleh harga rxy. Rumus Spearman Brown sebagai 

berikut : 

 
     

        

|           |

 

Keterangan : 

r11 = reliabilitas instrument 

r1/21/2= rxy  yang disebutkan sebagai indeks korelasi antara dua belahan 

instrument 

E. TEKNIK ANALISIS  DATA 

Teknik analisis  data dalam  penelitian ini adalah analisis statistik 

deskriptif dan analisis inferensial. Teknik analisis statistik deskriptif 

digunakan untuk mendeskriptifkan data variabel X dan Y dalam bentuk 

rata-rata, median, modus dan standar deviasi. Sedangkan statistik 

inferensial digunakan untuk menguji hipotesis statistik dengan 

menggunakan statistik uji-t, tetapi sebelum itu terlebih dahulu diadakan uji 

normalitas data.Pengujian normalitas data ini digunakan untuk melihat 
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data yang diperoleh dari hasil penelitian berdistribusi normal atau 

tidak.Data yang dimaksud adalah data angket yang telah diisi oleh siswa 

Kelas XII SMK Negeri 1 Luwuk Kabupaten Banggai.Untuk keperluan ini, 

maka statistik yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Langkah-

langkah yang dilakukan adalah : Data hasil pengamatan disusun mulai dari 

skor pengamatan terkecil sampai skor pengamatan terbesar. Dari skor 

pengamatan tersebut kemudian disusun berdistribusi frekuensi kumulatif 

relatif dan dinotasikan dengan Fa (Y). adalah mean Menghitung nilai Z 

dengan rumus: Z, dimana  standar deviasi. dan  Menghitung distribusi 

frekuensi kumulatif  teoritis (berdasarkan kurva normal) dan dinotasikan 

dengan Fe(Y). Menghitung selisih  antara Fa(Y) dengan Fe(Y). 

Mengambil  bilangan selisih maksimum dan dinotasikan dengan dengan 

D.Fa(Y) – Fe(Y) Dmaks = Maks Bandingkan  nilai Dmaks yang 

diperoleh dengan nilai Dtabel = (tabel nilai D untuk uji Kolmogorov-

Smirnov), dimana nilai adalah nilai pada Dtabel yang digunakan  = 0,05. 

Dengan kriteria pengambilan  apa bila sampel lebih dari 35 dengan   

Dtabel = , dan  keputusan adalah bahwa terdistribusi normal apabila 

Dmaks  terdistribusi tidak normal apabila Dmaks > Dtabel = (Djarwanto, 

1997).Pengujian hipotesis penelitian digunakan statistik uji-t untuk 

mengetahui signifikansi antara kedua variabel yaitu data nilai angket (X) 

dengan prestasi belajar siswa kelas XII semester 2 SMK Negeri 1 Luwuk 

Kabupaten Banggai tahun pelajaran 2010/2011 dengan rumus sebagai 

berikut: 
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thitung  
   √      

√      
 

    
 ∑      ∑   ∑  

√  ∑     ∑         ∑      ∑    
 

 

dimana: 

rXY  =  Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y X = Data nilai 

angket siswa Y = Nilai prestasi belajar siswa N = Jumlah subyek (Sudjana, 

2001: 47). Kriteria pengujian hipotesis : Jika thitung > ttabel pada taraf 

kesalahan = 0,05 dan db = n – 2, maka H0¬ ditolak atau ada hubungan 

yang signifikan antara perhatian  orang tua dengan prestasi belajar 

matematika siswa kelas XII semester II SMK Negeri 1 Luwuk Kabupaten 

Banggai tahun pelajaran 2010/2011.  Ttabel  Jika thitung  pada taraf 

kesalahan = 0,05 dan db = n – 2, maka H0¬ diterima atau tidak ada 

hubungan yang signifikan antara Hubungan Antara Minat Belajar Dan 

Fasilitas Belajar Dengan Prestasi Belajar 

siswa kelas XII semester II SMK Negeri 2 Luwuk Kabupaten Banggai 

tahun pelajaran 2010/2011. Jika salah satu data variabel atau kedua-

duanya tidak berdistribusi normal maka digunakan uji statistik non 

parametrik yakni koefisien korelasi peringkat Spearman. 

Rs=1 
  ∑ 

     

     
 

 



37 
 

Dimana: 

rs = Koefisien korelasi peringkat Spearman variabel X dan Y di = Xi – Yi, 

i = 1, 2, 3, ..., n n = banyaknya sampel. 

Teknik analisis statistik digunakan untuk memperoleh gambaran 

yang konkrit  tentang : (1) minat belajar, (2) perhatian orang tua, dan (3) 

fasilitas belajar, dengan (4) prestasi belajar  siswa SMK Negeri 2 Luwuk, 

Kabupaten Banggai. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana, digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, sebagai 

berikut : 

1) Hubungan antara minat belajar dengan prestasi belajar  

2) Hubungan antara perhatian orang tua dengan prestasi belajar  

Rumus Regresi Linier Sederhana dalam Sugiyono (2008:262) dituliskan 

sebagai berikut : 

Y = a + b X 

Dimana : 

Y = Nilai yang diprediksikan 

a = Konstanta atau bila harga X = 0 

b = Koefisien regresi 

X = Nilai variabel independen 
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b. Regresi Linier Ganda 

Analisis regresi linier ganda digunakan untuk mengetahui 

hubungan antaradua variabel independen secara bersama-sama dengan 

variabel dependen. Untuk menganalisa hubungan antara minat belajar dan 

perhatian orang tua dengan prestasi belajar dalam Sugiyono (2008:267) 

dituliskan sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


