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“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-

orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui 

apa yang kamu kerjakan”  
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HUBUNGAN ANTARA DISIPLIN BELAJAR DAN PERHATIAN ORANG 

TUA DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA SD 

(Penelitian Pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri Banyuwangi 2 

 Kabupaten Magelang) 

 

Mukhamad Khoirul Muzaki 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara disiplin belajar 

dan perhatian orang tua dengan prestasi belajar siswa kelas V Sekolah Dasar 

Negeri Sangubanyu 2 Magelang. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 

korelasional. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas v dengan jumlah sampel 20 

responden. Metode pengumpulan data berupa angket, dan dokumentasi. Analisis 

data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis korelasi. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) terdapat hubungan positif dan 

signifikan disiplin belajar dengan prestasi belajar. Hal ini ditunjukan dengan 

koefision korelasi (rx1-y) sebesar 0,699. (2) terdapat pengaruh positif dan 

signifikan perhatian orang tua dan prestasi belajar siswa dengan (r1x2-y) sebesar 

0,868. (3) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara disiplin belajar dan 

perhatian orang tua siswa secara bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa. 

Hal itu ditunjukan dengan F hitung 6,079 lebih besar dari F tabel 3,55 dengan 

koefision 0,00 dan koefisien signifikasi 0,05, artinya indeks signifikasi lebih kecil 

dari 0,05 dan hipotesis diterima. Sedangkan koefisien diterminan sebesar  0,937 

yang berarti bawha 93,7 %.  Hal ini menunjukan bahwa ada hubungan antara 

disiplin belajar dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar pada siswa di SD 

Negeri Sangubanyu 2.  

 

Kata Kunci : Hubungan Disiplin Belajar Dan Perhatian Orang Tua Dengan 

Prestasi Belajar 
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RELATIONSHIP BETWEEN DISCIPLINE LEARNING AND PARENTS 

'ATTENTION WITH STUDENT LEARNING ACHIEVEMENT 

(Research on Grade V Banyuwangi Elementary School 2  

  Magelang Regency) 

 

Mukhamad Khoirul Muzaki 

ABSTRACT 

This study aims to determine the relationship between the discipline of 

learning and the attention of parents to the learning achievements of fifth grade 

students of Sangubanyu 2 Elementary School Magelang. 

This study uses a quantitative approach with a correlational type. The 

subjects of this study were class v students with a sample of 20 respondents. Data 

collection methods in the form of questionnaires, and documentation. Data 

analysis used is by using correlation analysis. 

The results of this study indicate that (1) there is a positive and significant 

relationship between learning discipline and learning achievement. This is 

indicated by the correlation coefficient (rx1-y) of 0.699. (2) there is a positive and 

significant influence of parental attention and student achievement with (r1x2-y) 

of 0.868. (3) there is a positive and significant influence between the discipline of 

learning and parents' attention together on student achievement. It is shown by F 

count 6.079 is greater than F table 3.55 with a coefficient of 0.00 and a 

significance coefficient of 0.05, meaning that the significance index is smaller 

than 0.05 and the hypothesis is accepted. While the reflected coefficient is 0.937, 

which means 93.7%. This shows that there is a relationship between learning 

discipline and parental attention to learning achievement in students at 

Sangubanyu 2 Negeri Elementary School. 

 

Keywords:  Discipline Learning Relationships And Attention Parents With 

Learning Achievemen 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan sekolah dasar merupakan pendidikan yang sangat penting 

dimana anak diajarkan dari hal dasar. Pendidikan berperan untuk membentuk 

generasi muda yang cerdas, berkarakter, bermoral, dan berkepribadian  maka 

dari itu perlu suatu sistem pendidikan yang mampu menciptakan suasana dan 

proses pembelajaran yang menyenangkan, merangsang, dan menantang bagi 

siswa, sehingga dapat  mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan 

bakat dan kemampuannya. Dalam hal ini pendidikan sangat mempunyai 

peran penting bagi seseorang, terutama untuk mencapai prestasi belajar yang 

baik diperlukan keseriusan dalam hal belajar. 

Prestasi belajar merupakan hasil pengukuran terhadap peserta didik 

setelah mengikuti proses pembelajaran dalam periode tertentu yang dapat 

diukur menggunakan instrumen yang relevan. Banyak faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar, ada yang dari dalam diri (internal) dan ada 

yang dari luar diri (eksternal). 

Prestasi belajar di sekolah dasar sangat mempengaruhi dan penting 

bagi diri siswa sendiri dan oraang tua. Hasil dari belajar siswa merupakan 

salah satu bukti keberhasilan siswa selama belajar di sekolah dasar. Rata rata 

orang tua sering kali melihat hasil belajar siswa dari nilai dan rapor namun 

hal tersebut sebenarnya kurang tepat dikarenakan mereka memperoleh hasil 
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nilai bukan hanya dari pembelajaran di bangku sekolah namun juga dari 

hubungan antara orang tua dan anak karena semangat dan motivasi anak 

dimulai dari rumah yang dimana orang tua berperan penting untuk 

memajukan anak terutama dibidang pelajaran.  

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa 

adalah disiplin belajar. Kedisiplinan belajar merupakan salah satu karakter 

yang penting untuk ditanamkan pada diri siswa sejak dini, salah satunya 

dalam kegiatan belajar mengajar. Disiplin belajar merupakan hal yang sangat 

penting, karena sikap disiplin bertujuan agar dapat menjaga dari perilaku 

yang menyimpang dan hal-hal yang dapat menganggu dalam proses 

pembelajaran, dengan disiplin membuat siswa terlatih dan mempunyai 

kebiasaan melakukan tindakan yang baik serta dapat mengontrol setiap 

tindakannya sehingga siswa akan taat, patuh dan tertib terhadap kegiatan 

belajar mengajar. Pembelajaran disiplin sangat dibutuhkan karena tanpa 

adanya kesadaran melaksanakan aturan yang ditetapkan sebelumnya, 

pembelajaran tidak akan berjalan efektif dan optimal. oleh karena itu, agar 

pembelajaran berjalan lancar maka semua siswa harus disiplin baik disiplin 

mentaati peraturan sekolah, disiplin mengerjakan PR, disiplin dalam 

mengerjakan tugas, dan disiplin dalam belajar di rumah. Siswa yang 

menyadari bahwa belajar tanpa adanya suatu paksaan menunjukkan perilaku 

yang memiliki kecenderungan disiplin yang tinggi dalam dirinya di samping 

itu juga akan timbul suatu motivasi dalam diri siswa. Mereka menyadari 

bahwa dengan disiplin belajar dalam dirinya akan mempermudah kelancaran 
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dalam proses pendidikan. Hal ini terjadi karena dengan disiplin rasa segan, 

rasa malas, dan keinginan untuk membolos akan teratasi. Siswa dengan 

disiplin belajar yang tinggi akan cenderung lebih mampu memperoleh hasil 

belajar yang baik dibanding dengan siswa yang disiplin belajarnya rendah.  

Faktor yang berhubungan dengan prestasi belajar adalah perhatian 

orang tua. Perhatian orang tua dalam mendidik anak di lingkungan keluarga 

sangatlah penting karena lingkungan keluarga adalah tempat terbaik untuk 

memulai pendidikan, dalam lingkungan keluarga kesempatan belajar dapat 

dimanfaatkan untuk mengembangkan bakat anak. Semua orang tua 

mempunyai tanggung jawab yang mulia untuk memberikan pendidikan 

jasmani, rohani dan pendidikan mental, inilah yang menjadi tujuan setiap 

orang tua supaya memberikan jaminan dalam perkembangan pada anaknya 

terutama orang tua. 

Bagi orang tua yang sadar mengenai pentingnya pendidikan anak di 

dalam keluarga, memandang anak sebagai individu yang sedang tumbuh 

berkembang, belajar sesuatu yang baru, mengetahui segala sesuatu yang baru 

dan mengetahui segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Hal ini yang 

menyebabkan orang tua merasa terpanggil untuk mendidik anak-anaknya 

sejak kecil demi mengembangkan segala potensi yang masih terpendam 

dalam diri mereka, sehingga perhatian orang tua perlu dipaparkan lebih lanjut 

untuk melihat sejauh mana perhatian orang tua mempengaruhi prestasi belajar 

siswa. 
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SD Negeri Banyuwangi 2 merupakan salah satu sekolah yang terletak 

di Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang.  Berdasarkan hasil 

obeservasi peneliti mengenai kedisiplinan belajar siswa di SD Negeri 

Banyuwangi 2 Magelang masih kurang, banyak siswa-siswa yang belum 

melakukan kedisiplinan belajar secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya siswa yang tidak mengerjakan tugas sesuai waktu yang telah 

ditentukan, sebagian siswa tidak mengenakan seragam sesuai jadwal, masih 

terlihat siswa yang tidak masuk sekolah tanpa surat izin atau alasan yang jelas 

dan lainnya. Hal tersebut didukung dengan pernyataan salah satu guru di SD 

Negeri Banyuwangi 2 yang menyatakan bahwa sebagian besar siswa-siswa 

yang bersekolah di SD ini masih kurang mempunyai kesadaran belajar. Hal 

ini terlihat dari kedisiplinan siswa saat mengikuti proses pembelajaran, 

misalnya saja seringnya siswa lupa mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

guru misalnya saja tugas kelompok, tugas rumah (PR), selain itu siswa 

kurang manaati tata tertib sekolah seperti masuk sekolah terlambat, dan lain 

sebagainya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik mengambil judul 

penelitian hubungan antara disiplin belajar dan perhatian orang tua dengan 

prestasi belajar siswa SD Negeri Banyuwangi 2, Kabupaten Magelang. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka identifikasi masalah yang 

dapat diambil adalah sebagai berikut : 

1. Terdapat siswa yang tidak mengerjakan tugas dari guru saat di kelas. 
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2. Banyak siswa yang tidak mengerjakan tugas di rumah karena kurangnya 

disiplin belajar. 

3. Terdapat siswa yang tidak menaati peraturan di sekolah. 

4. Dilihat dari tingkah laku dan nilai dari siswa dapat diketahui kurangnya 

perhatian orang tua dalam memaksimalkan pembelajaran pada siswa. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah yang akan 

diteliti dan dikaji lebih dalam dari penelitian yaitu hubungan antara disiplin 

belajar dan perhatian orang tua dengan prestasi belajar siswa di SD Negeri 

Banyuwangi 2. 

D. Rumusan Masalah 

Setelah dijabarkan latar belakang seperti yang diuraikan di atas, fokus 

permasalahan yang hendak diteliti yaitu “Apakah ada hubungan antara 

disiplin belajar dan perhatian orang tua dengan prestasi belajar siswa di SD 

Negeri Banyuwangi 2”. 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka ada beberapa tujuan 

yang akan dicapai yakni sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui hubungan antara disiplin belajar dengan prestasi 

belajar siswa SD Negeri Banyuwangi 2. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara perhatian orang tua dengan prestasi 

belajar siswa di SD Negeri Banyuwangi 2. 



6 

 

 
 

3. Untuk mengetahui hubungan antara disiplin belajar dan perhatian orang 

tua dengan prestasi belajar siswa di SD Negeri Banyuwangi 2. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan diskusi dan 

pengembangan  ilmu pengetahuan serta dapat dikaji lebih dalam lagi 

untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

Sebagai upaya membangun dalam meningkatkan prestasi belajar siswa sd 

dengan disiplin belajar dan perhatian oran tua terhadap anak. 

a. Bagi orang tua 

Membantu orang tua dalam meningkatkan pembelajaran anak di 

dalam lingkup sekolah maupun di rumah. 

b. Bagi guru 

Membantu guru dalam meningkatkan prestsi belajar siswa dengan 

memperhatikan faktor faktor yang mendukung proses belajar siswa. 

c. Bagi siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memacu siswa meningkatkan sikap 

displin belajar agar prestasi belajar siswa di sekolah lebih baik. 

 

 

 



7 

 

 
 

d. Bagi peneliti 

Sebagai acuan studi banding antara teori yang didapat di bangku 

kuliah dengan praktek yang sebenarnya yang diterapkan dalam dunia 

pendidikan untuk nantinya dapat dijadikan bekal sebagai pendidik. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Pengertian prestasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

berarti hasil yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan atau 

dikerjakan), sementara itu belajar diartikan sebagai usaha memperoleh 

kepandaian atau ilmu, juga bisa berarti berubahnya tingkah laku atau 

tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Menurut Suryabrata 

(2006:297), prestasi adalah “Nilai yang merupakan perumusan terakhir 

yang dapat diberikan oleh guru mengenai kemajuan/prestasi belajar 

siswa selama masa tertentu”. Sejalan dengan pendapat di atas, 

Djamarah (2006) mengemukakan bahwa Prestasi adalah “Penilaian 

pendidikan tentang perkembangan dan kemajuan murid yang 

berkenaan dengan penguasaan bahan pelajaran yang disajikan kepada 

mereka dan nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum”. 

Kemampuan intelektual siswa sangat menentukan keberhasilan 

siswa dalam memperoleh prestasi, untuk mengetahui berhasil atau 

tidaknya seseorang dalam belajar maka perlu dilakukan suatu evaluasi 
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yang bertujuan untuk mengetahui prestasi yang diperoleh siswa setelah 

proses belajar mengajar berlangsung. Menurut  Djamarah (2006 :156), 

“Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang 

mengakibatkan perubahan dari dalam individu sebagai hasil dari 

aktivitas dalam belajar”. Bila prestasi dikaitkan dengan kegiatan 

belajar anak maka akan didapat istilah prestasi belajar. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia prestasi belajar diartikan sebagai penguasaan 

pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan melalui mata 

pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang 

diberikan oleh seorang guru. Sementara itu Bangun (2008: 84-85) 

menyatakan bahwa prestasi belajar merupakan hasil yang telah dicapai 

siswa berupa penguasaan atau keterampilan yang dikembangkan oleh 

mata pelajaran yang diberikan oleh guru. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa prestasi 

belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa berupa penguasaan, 

pengetahuan dan keterampilan setelah siswa melakukan kegiatan 

belajar. 

b. Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Banyak faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

Tinggi rendahnya prestasi belajar yang dicapai oleh siswa tergantung 

dari ada tidaknya faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar bisa dibedakan menjadi dua macam 

yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa (internal) dan faktor 
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yang berasal dari luar diri siswa (eksternal), guru dan orang tua perlu 

memahami faktor-faktor tersebut agar dapat membantu siswa dalam 

rangka meraih prestasi belajar yang sebaik-baiknya. Menurut Slameto 

(2013:54-72), Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

adalah sebagai berikut. 

1. Faktor Internal  

a) Faktor Jasmaniah 

Faktor jasmaniah meliputi yang bersifat bawaan maupun yang 

diperoleh. Faktor ini meliputi kesehatan (kemampuan 

mengingat, kemampuan penginderaan seperti melihat, 

mendengarkan dan merasakan) dan cacat tubuh. 

b) Faktor Psikologis 

Faktor psikologis meliputi intelegensi, perhatian, minat, bakat, 

motif, dan kematangan. 

c) Faktor Kelelahan 

Faktor kelelahan dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

kelelahan jasmani dan kelelahan rohani (bersifat psikis). 

2. Faktor Eksternal  

a) Faktor Keluarga 

Faktor dari keluarga yang akan mempengaruhi prestasi belajar 

siswa meliputi cara orang tua mendidik, relasi atau hubungan 

antara anggota keluarga, suasana rumah tangga, keadaan 
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ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang 

kebudayaan. 

b) Faktor Sekolah 

Beberapa faktor dari sekolah yang mempengaruhi prestasi 

belajar siswa diantaranya mencakup metode mengajar, 

kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan 

siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, keadaan 

gedung, metode balajar, dan tugas rumah. 

c) Faktor Masyarakat 

Masyarakat juga memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar 

siswa. Hal ini terjadi karena keberadaan siswa itu sendiri 

dalam masyarakat. Adapun faktor dari masyarakat meliputi 

intensitas kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, 

teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa, baik dari 

dalam diri siswa maupun dari luar diri siswa sebagaimana disebut di 

atas berlaku pula untuk prestasi belajar. Jadi, prestasi belajar 

dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri siswa baik faktor fisiologis dan 

psikologis.  

2. Disiplin Belajar 

a. Pengertian Disiplin Belajar 

Displin dapat membantu seseoraang dalam segala hal, salah 

satunya adalah belajar. Tujuan dari disilin yakni pengendalian diri 
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secara teratur dari dalam diri sendiri dan juga sesuatu yang dapat 

mempengaruhi tingkah laku seseorang. Disiplin juga berarti bertindak 

secara iklhas tanpa ada paksaan. Fungsi utama disiplin adalah untuk 

mengajar mengendalikan diri dalam situasi apapun terutama dalam hal 

mematuhi aturan, dalam sifat disiplin sangat bisa dilihat seseorang 

mempunyai batasan dalam bertindak dan bisa menentukan mana yang 

boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh diperbuat.  

Disiplin juga berarti bahwa bertindak secara sukarela 

berdasarkan suatu rangkaian peraturan dan tata tertib yang membatasi 

perilaku itu diterima atau ditolak. Fungsi utama disiplin adalah untuk 

mengajar mengendalikan diri, menghormati dan mematuhi peraturan. 

Disiplin juga dapat didefinisikan setiap bimbingan, pengajaran, serta 

dorongan yang dilakukan oleh orang dewasa yang dimaksudkan untuk 

membantu anak-anak agar dapat belajar hidup sebagai mahluk sosial 

serta untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan anak secara 

optimal. Disiplin pada anak akan terlihat apabila anak memiliki 

pandangan serta pengertian mengenai batas-batas kebebasan dari 

perbuatan-perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Seorang 

anak dapat menanamkan pendidikan disiplin apabila mampu 

melakukan pengawasan diri (self control). Kemantapan pengawasan 

diri sendiri akan tercapai bukan semata-mata pengawasan. 

Kata disiplin berasal dari bahasa latin disibel yang berarti 

pengikut. Seiring dengan perkembangan zaman, kata tersebut 
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mengalami perubahan menjadi discipline yang artinya kepatuhan atau 

yang menyangkut tata tertib. Sejalan dengan hal tersebut Rahman 

(2011: 64) mengungkapkan bahwa “disiplin berasal dari bahasa 

Inggris discipline yang mengandung beberapa arti diantaranya adalah 

pengendalian diri, membentuk karakter yang bermoral, memperbaiki 

dengan sanksi, serta kumpulan beberapa tata tertib untuk mengatur 

tingkah laku. Dalam proses belajar sangatlah diperlukan sikap disiplin. 

Slameto (2010:6) mengungkapkan bahwa “belajar merupakan suatu 

proses perubahan yang diperoleh dari usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya”. 

Pengertian belajar menurut Slameto (2010:2) “Belajar adalah 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. 

Sedangkan menurut Hamalik (2002:45) “Belajar tidak hanya 

mempelajari mata pelajaran, tetapi juga penyusunan, kebiasaan, 

persepsi, kesenangan atau minat, penyesuaian sosial, bermacam- 

macam ketrampilan lain, dan cita-cita” (Hamdani, 2010:20). 

Berbagai pengertian dari disiplin di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa disiplin adalah perilaku yang dapat mengendalikan 

diri tanpa pengeruh luar, mampu melakukan pengawasanm (self 
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control), bertindak secara sukarela berdasarkan suatu rangkaian 

peraturan dan tata tertib yang membatasi perilaku itu diterima atau 

tidak. 

b. Faktor faktor yang mempengaruhi Disiplin belajar  

Menurut Tu’u (2004: 49) menyatakan terdapat empat faktor 

dominan yang mempengaruhi disiplin yaitu: 

1) Kesadaran diri 

Kesadaran diri dimaksudkan bahwa disiplin itu sangat penting bagi 

kebaikan dan keberhasilan dalam dirinya. Selain itu kesadaran diri 

menjadi motifasi yang kuat bagi terwujudnya disiplin.  

2) Alat Pendidikan 

Sebagai perwujudan dari sikap untuk mempengaruhi, mengubah, 

membina dan membentuk perilaku serta norma yang baik. 

3) Hukuman 

Seseorang yang taat pada aturan cenderung disebabkan pada dua 

hal, yang pertama karena adanya kesadaran diri, kemudian yang 

kedua adanya hukuman yang menyadarkan bahwa berbuat di luar 

batas aturan itu adalah sebuah kesalahan dan bisa mendapatkan 

sebuah sanksi atau sebuah hukuman. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi tingkah kedisiplin seseorang berasal dari dalam 

diri sendiri maupun dari luar. Seseorang yang disiplinnya timbul 

Karena kesadaran sendiri cenderung sama apa yang sudah 
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ditetapkannya, dan jika seseorang kedisiplinnya berasala dari aturan-

aturan atau acaman yang terikat maka disiplin  yang  ada  hanya  

sebatas  untuk  menghindari  sebuah  hukuman.Faktor lingkungan juga 

berpengaruh dalam kedisiplinan, lingkungan yang berdisiplin akan

 membentuk jiwa disiplin pada seseorang dengan membiasakan 

dengan diterapkan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Indikator Disiplin Disiplin  

Penentuan seseorang dapat dikatakan memiliki sikap disiplin jika 

terdapat beberapa sikap yang mencerminkan kedisiplinannya seperti 

indikator disiplin yang dikemukaan Tu’u (2004: 91). Penelitian mengenai 

disiplin sekolah mengemukakan bahwa “indikator yang menunjukan 

perubahan siswa sebagai kontribusi mengikuti dan menaati peraturan 

sekolah adalah meliputi: dapat mengatur waktu belajar di rumah, rajin dan 

teratur belajar, perhatian yang baik saat belajar di kelas, dan ketertiban diri 

saat belajar di kelas. Untuk mengukur tingkat disiplin belajar siswa 

diperlukan indikator-indikator mengenai disiplin belajar seperti yang 

diungkapkan Moenir (2010: 96) indikator-indikator yang dapat digunakan 

untuk mengukur tingkat disiplin belajar siswa, 

Berdasarkan ketentuan disiplin waktu dan disiplin perbuatan ada 

beberapa hal, yaitu: 

1)  Disiplin waktu, meliputi : 

a) Tepat waktu dalam belajar, mencakup datang dan  pulang sekolah 

tepat waktu 
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b) Tidak meninggalkan kelas/membolos saat pelajaran berlangsung 

c) Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditetapkan  

d) Tidak suka berbohong saat ditanya atau mengatakan suatu hal 

e) Tingkah laku yang menyenangkan 

2)  Disiplin perbuatan, meliputi: 

a) Patuh dan tidak menentang peraturan 

b) Tidak malas belajar 

c) Tidak menyuruh orang lain bekerja demi dirinya 

d) Tidak suka berbohong 

e) Tingkah laku yang menyenangkan, mencakup tidak menyontek, 

tidak berbuat keributan, dan tidak mengganggu orang lain yang 

sedang belajar.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkah kedisiplin seseorang berasal dari 

dalam diri sendiri maupun dari luar. Seseorang yang disiplinnya timbul 

Karena kesadaran sendiri cenderung sama apa yang sudah ditetapkannya, 

dan jika seseorang kedisiplinnya berasala dari aturan-aturan atau acaman 

yang terikat maka disiplin  yang  ada  hanya  sebatas  untuk  menghindari  

sebuah  hukuman. Faktor lingkungan juga berpengaruh dalam 

kedisiplinan, lingkungan yang mempunyai kebiasaan disiplin akan bisa  

membentuk jiwa yang baik pada seseorang dengan membiasakan dan 

diterapkan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. 
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3. Perhatian Orang Tua 

a. Pengertian Perhatian Orang Tua 

Menurut Suryabrata (2007: 14) “Perhatian diartikan sebagai banyak 

sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas yang dilakukan”. 

Hal tersebut berarti bahwa dalam melakukan suatu aktivitas harus disertai 

dengan kesadaran guna mencapai sesuatu yang diharapkan. Proses 

pendewasaan seorang anak, peran orang tua sangatlah berpengaruh didunia 

pendidikan maupun dikehidupan anak tersebut. Hal ini sangat terlihat 

ketika ada seorang anak yang berperilaku menyimpang, bisa dikatakan 

bahwa perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau bahkan 

kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua kepada anaknya. Itulah 

mengapa peran orang tua sangatlah dibutuhkan ketika proses pendewasaan 

dan pembelajaran anak agar supaya karakter dan kepribadian seseorang 

akan menjadi baik. Orang tua berperan sebagai pembentuk karakter dan 

pola pikir dari kepribadian anak.  

Keluarga merupakan tempat dimana anak-anaknya pertama kali 

berkenalan dengan nilai dan norma. Walaupun di dalam keluarga tidak 

terdapat pembelajaran seperti di sekolah dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, namun sifat pembelajaran di dalam keluarga mempunyai 

potensi besar dan sangat mendasar. 

Bangun (2008: 78) menyatakan bahwa perhatian orang tua adalah 

pemusatan tenaga psikis yang berupa pengamatan atau pengawasan orang 

tua terhadap aktifitas yang dilakukan oleh anak secara terus menerus. 
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Menurut Walgito (2002: 78) “Perhatian merupakan pemusatan atau 

konsentrasi dari seluruh aktivitas yang ditujukan kepada sesuatu atau 

sekumpulan obyek”. Ketika individu sedang memperhatikan suatu benda 

misalnya, ini berarti seluruh aktifitas individu dicurahkan atau 

dikonsentrasikan pada suatu benda tersebut. Dalam suatu waktu seorang 

individu bisa memperhatikan objek yang banyak sekaligus. Namun 

demikian, perhatian terhadap masing-masing objek berbeda-beda. 

Menurut Slameto (2010: 105) perhatian adalah kegiatan yang 

dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan pemilihan rangsangan 

yang datang dari lingkungannya, sedangkan menurut Baharudin (2007: 

178) perhatian adalah pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas 

individu yang ditujukan pada suatu sekumpulan obyek. Misalnya seorang 

sedang memperhatikan suatu benda, hal ini berarti seluruh aktivitas orang 

tersebut dicurahkan atau dikonsentrasikan pada benda tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa perhatian orang 

tua adalah pemusatan perbuatan yang dilakukan orang tua terhadap suatu 

hal yang timbul karena kesadaran akan tujuan dan kegunaan yang 

diperolehnya. Serangkaian konteks kegiatan belajar anak dan perhatian 

orang tua dapat dimaknai sebagai upaya atau perbuatan orang tua untuk 

memenuhi kebutuhan anak dalam kegiatan belajarnya agar anak mampu 

meraih prestasi belajar yang optimal. menelaah konteks perhatian orang 

tua terhadap perkembangan anak, perhatian orang tua dapat dimaknai 



19 
 

 
 

sebagai usaha orang tua untuk membantu anak supaya dapat 

melaksanakan tugas-tugas perkembangannya. 

Berdasarkan paparan tersebut, yang dimaksud dengan perhatian 

orang tua adalah usaha yang dilakukan oleh para orang tua dalam 

memenuhi kebutuhan anaknya baik kebutuhan psikis, fisik maupun 

sosial. Adapun hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari orang tua 

adalah pemenuhan kebutuhan terhadap kebutuhan fisik seperti 

memperhatikan kesehatan anak, menyediakan fasilitas atau alat-alat 

yang dibutuhkan untuk belajar. Pemenuhan kebutuhan terhadap 

kebutuhan psikis seperti memberi kasih sayang atau perhatian, 

memanfaatkan waktu untuk membimbing dan membantu anak belajar, 

memberi motivasi atau semangat belajar, pemenuhan kebutuhan 

terhadap kebutuhan sosial seperti memperhatikan pergaulan anak, 

menciptakan kerjasama dengan orang lain, dan memperhatikan 

kegiatan organisasinya 

b. Faktor faktor yang mempengaruhi perhatian orang tua 

Menurut Ahmadi (2004:150)  hal-hal yang mempengaruhi perhatian 

orang tua adalah sebagai berikut : 

1) Pembawaan 

Pembawaan tertentu yang dimiliki orang tua yang berhubungan 

dengan anak, sedikit atau banyak akan memicu timbulnya perhatian 

orang tua kepada anak. 
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2) Latihan dan Kebiasaan 

Walaupun dirasa tidak ada bakat pembawaan tentang bagaimana 

memberikan perhatian kepada anak, akan tetapi karena hasil dari 

latihan-latihan atau kebiasaan akan memudahkan timbulnya perhatian 

tersebut. 

3) Kebutuhan 

Adanya kebutuhan orang tua terhadap keberhasilan belajar dan 

perkembangan anak memungkinkan timbulnya perhatian terhadap 

bagaimana pemenuhan belajar dan perkembangan anak. 

4) Kewajiban 

Kewajiban sebagai orang tua mengandung tanggung jawab yang harus 

dipenuhi oleh orang tua kepada anak. Orang tua yang menyadari 

kewajibannya kepada anak, tidak akan bersikap masa bodoh dalam 

melaksanakan tugasnya. Orang tua akan benar-benar mempedulikan 

setiap kebutuhan anak yang perlu untuk dipenuhi. Sehingga orang tua 

tersebut akan melaksanakan kewajibannya dengan penuh perhatian . 

5) Keadaan jasmani 

Keadaan tubuh yang sehat atau tidak, segar atau tidak, akan 

mempengaruhi perhatian seseorang terhadap sesuatu. Orang tua yang 

sehat akan lebih mungkin untuk memberikan yang lebih baik kepada 

anaknya dari pada orang tua yang sakit-sakitan. 
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6) Suasana jiwa 

Suasana batin, perasaan, dan pikiran akan mempengaruhi perhatian 

seseorang dapat juga menghambat perhatian tersebut. Sebagai contoh, 

orang tua yang sedang memiliki suasana batin yang gembira akan 

cenderung bisa memberikan perhatian yang baik kepada anaknya. 

7) Suasana di sekitar 

Perangsang di lingkungan sekitar seperti kegaduhan, keributan, 

kekacauan, temperatur, sosial ekonomi, keindahan dan lain-lain dapat 

mempengaruhi perhatian seeorang. Keluarga yang tinggal di daerah 

yang kondusif (minim kegaduhan, keributan, dan kekacauan) orang 

tuanya lebih mempunyai kesempatan untuk memberikan perhatian 

kepada anak, misalnya dalam menciptakan suasana yang mendukung 

kegiatan belajar. 

8)  Kuat tidaknya perangsang 

Seberapa kuat perangsang yang bersangkutan dengan obyek juga akan 

mempengaruhi perhatian seseorang. Jika obyek memberikan 

perangsang yang kuat, maka perhatian yang akan seseorang tunjukkan 

terhadap obyek tersebut kemungkinan juga besar. Orang tua yang 

mengerti anaknya lemah dalam belajarnya, tentunya akan lebih 

memberikan perhatian lebih kepada anak tersebut daripada perhatian 

yang diberikan kepada anak yang belajarnya sudah baik. 
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c. Indikator Perhatian Orang Tua 

Djamarah (2006: 241) mengemukakan “Demi keberhasilan anak 

belajar berbagai kebutuhan belajar anak harus dipenuhi meskipun dalam 

bentuk dan jenis yang sederhana”. 

Ahmadi (2004: 85) terdapat empat indikator yang dapat dilakukan orang 

tua untuk meningkatkan prestasi belajar anaknya yakni: 

1) Memberi kebebasan dalam belajar 

2) Memberi penghargaan atau hukuman 

3) Memberi contoh yang baik kepada anak 

4) Membantu mengatasi kesulitan anak 

Indikator Perhatian Orang Tua yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah memberi kebebasan dalam belajar, memberi penghargaan atau 

hukuman, memberi contoh yang baik kepada anak, dan membantu 

mengatasi kesulitan anak. 

Penelitian ini menjadikan perhatian sebagai fokus tindakan orang 

tua pada anak-anaknya terhadap pendidikan sebagai hal yang sangat 

penting karena keluarga merupakan salah satu tempat untuk mendapatkan 

pendidikan yaitu pendidikan informal yang bertanggung jawab terhadap 

pendidikan anak. Orang tua yang tidak mempunyai perhatian kepada 

anaknya menjadi pada orang tua yang mengalami keretakan dalam 

keluarga, sehingga rasa tanggung jawab dan kasih sayangnya terhadap 

anak akan menjadi terlantar. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat  

banyak faktor yang mempengaruhi perhatian orang tua kepada anaknya. 

Faktor faktor itulah yang mendukung kemajuan dan proses perubahan 

tingkah laku dan pribadi anak menjadi lebih baik. Faktor-faktor tersebut 

yaitu pembawaan, latihan dan kebiasaan, kebutuhan, kewajiban, keadaan 

jasmani, suasana jiwa, suasana di sekitar, kuat tidaknya perangsang, 

kuatnya stimulus, ketertarikan atau keterpikatan, dan kapasiatas 

seseorang. Besar kecilnya perhatian yang diberikan orang tua merupakan 

hasil interaksi dari beberapa faktor yang ada. 

B. Kerangka Berfikir 

Dari kajian teori dan penelitian yang relevan di atas kita dapat 

menyaring bahwa disiplin belajar dan perhatian orang sangatlah berpengaruh 

bagi anak. Dalam hal ini sikap dan kepribadian serta jiwa seorang anak akan 

terbentuk dengan adanya hal tersebut, maka dalam penelitian ini digunakan 

kerangka fikir sebagai berikut: 

1. Pengaruh Disiplin Belajar Terhadap Prestasi Belajar siswa. 

Disiplin belajar adalah perilaku yang dapat mengandalikan diri 

tanpa pengaruh luar, mampu melakukan pengawasan (self control). 

Bertindak secara sukarela berdasarkan suatu rangkaian peraturan dan tata 

tertib yang membatasi perilaku itu diterima atau tidak.  

2.   Pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa. 

Perhatian orang tua adalah usaha yang dilakukan oleh para orang 

tua dalam memenuhi kebutuhan anaknya baik kebutuhan psikis, fisik, 
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maupun sosial, dengan adanya perhatian dari orang tua maka siswa akan 

lebih memperhatikan prestasi belajarnya, sehingga prestasi belajarnya 

menjadi lebih tinggi. Siswa yang kurang mendapat perhatian dari orang 

tua maka akan kurang memperhatikan prestasi belajarnya. 

3. Pengaruh disiplin belajar dan perhatian orang tua terhadap Prestasi 

belajar siswa. 

Seorang siswa yang sikap disiplin belajarnya tinggi akan terlihat 

teratur dan mencapai prestasi belajar yang tinggi, sebaliknya jika disiplin 

belajar siswa yang rendah prestasi belajar pun rendah. Demikian pula 

dengan perhatian orang tua, jika usaha orang tua dalam memenuhi 

kebutuhan anaknya baik kebutuhan psikis, fisik, maupun sosial.  

1. Variabel Bebas (Independen Variabel) meliputi disiplin belajar 

(X1) dan perhatian orang tua (X2) 

2. Variabel Terikat (Dependen Variabel) yaitu Prestasi Belajar (Y) 

Variabel-variabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 

 
 

 X1 

 Y 

 

 X2 

 

 

Gambar  1  

Keterkaitan antara Disiplin Belajar dan Perhatian Orang Tua 

dengan Prestasi Belajar 
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C. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berfikir di atas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa “Ada hubungan antara disiplin belajar dan perhatian orang tua dengan 

prestasi belajar siswa di SD Negeri Banyuwangi”. 
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Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan 

menggunakan jenis korelasional. Penelitian korelasional adalah suatu 

penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua 

variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut 

sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Penelitian ini termasuk penelitian 

ex-post facto yaitu penelitian yang mengungkap data yang ada tanpa 

memberikan perlakuan atau manipulasi data terhadap variabel yang diteliti. 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara variabel bebas yaitu 

disiplin belajar (X1) dan perhatian orang tua (X2) dengan prestasi belajar 

siswa SD (Y). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif yang menganalisis data dengan alat statistik dalam 

bentuk angka-angka. 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Menurut Purwanto (2007:85) variabel adalah gejala yang 

dipersoalkan. Gejala bersifat membedakan satu unsur populasi dengan unsur 

yang lain. Berdasarkan pada kajian teori yang ada maka dapat diketahui 

variabel-variabel dalam penelitian ini. Variabel tersebut ada dua macam yaitu 

variabel bebas dan variabel terikat. 
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1. Variabel Bebas, menurut Purwanto (2007:88) variabel bebas sering 

disebut variabel independen yaitu variabel yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen/terikat. Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah disiplin belajar dan perhatian orang tua yang 

akan diberikan kepada subjek penelitian (X). 

2. Variabel Terikat, menurut Purwanto (2007:88) variabel terikat atau 

variabel dependen yaitu variabel yang menjadi akibat karena adanya 

variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar 

siswa sd di sekolah dasar (Y). 

 

C. Subjek penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah murid kelas V di SD N Banyuwangi 

2 yang berdasarkan hasil observasi berjumlah 20 orang yang terdiri dari 11 

siswa laki laki dan 9 siswa perempuan. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Angket 

Menurut Sugiyono (2008: 199), angket merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dalam penelitian ini 

menggunakan angket tertutup, yaitu pertanyaan atau pernyataan telah 

memiliki alternatif jawaban yang tinggal dipilih oleh responden. 

Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui 

formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara 

tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban 
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atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti (Mardalis 

2008:66). Penelitian ini menggunakan angket atau kuesioer, daftar 

pertanyaannya dibuat secara berstruktur dengan bentuk pertanyaan pilihan 

berganda. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang disiplin 

belajar dan perhatian orang tua dari responden. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

menghasilkan data yang akurat yaitu dengan menggunakan skala Likert. 

Sugiyono (2014: 134) menyatakan bahwa “Skala Likert digunakan untuk 

mengukur suatu sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang suatu fenomena sosial”. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan jenis instrumen angket atau kuesioner dengan pemberian 

skor sebagai berikut:  

Tabel 1 

 Pemberian skor 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun kisi-kisi angket disiplin belajar dan perhatian orang tua di SD 

Negeri Banyuwangi 2 tersebut dapat dilihat pada tabel 1 dan 2 berikut: 

  

Pernyataan positif                             Pernyataan negatif 

SS  : Sangat setuju : skor 4                SS  : Sangat setuju  : skor 1 

S    : Sesuai   : skor 3                S   : Sesuai    : skor 3  

CK : Cukup sesuai  : skor 2               CK : Cukup sesuai  : skor 2  

TS  : Tidak sesuai  : skor 1               TS  : Tidak sesuai  : skor 1  
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Tabel 2  

Kisi-kisi angket disiplin belajar 

 
 

No 
 

Indikator 
Item pernyataan 

positif Negatif 

1 Tepat waktu dalam belajar 8,4 1 

2 Tidak meninggalkan kelas atau 

membolos saat pelajaran 

7 3 

3 Patuh dan tidak menentang 

peraturan 

9,2 6 

4 Tidak malas belajar 5 10 

Jumlah 6 4 

 

 

Tabel 3 

Kisi-kisi angket perhatian orang tua 

 

 

No 
 

Indikator 
Item pernyataan 

positif Negatif 

1 Memberi kebebasan dalam belajar 1,2,3 4,5 

2 Memberi penghargaan atau 

hukuman 

6,7,8,9,10 11,12 

3 Memberi contoh yang baik kepada 

anak 

13,14,15 16 

4 Membantu mengatasi kesulitan anak 17,18 19,20 

Jumlah 13 7 

 

1. Dokumentasi 

Arikunto (2010: 274) berpendapat dokumentasi digunakan untuk 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa, catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, 

agenda, dan sebagainya. Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan 

untuk memperoleh data berkaitan dengan hasil belajar berupa nilai 

akhir siswa pada siswa kelas V SD Negeri Banyuwangi 2 yang terpilih 

sebagai sampel. 
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E. Teknik Analisis Data 

1. Uji Coba Instrumen 

Data yang baik adalah data yang sesuai dengan kenyataan 

sebenarnya dan data tersebut bersifat tetap atau dapat dipercaya 

(Widoyoko, 2012:141). Data yang sesuai keadaan yang sebenarnya disebut 

data yang valid. Data yang dapat dipercaya disebut data yang reliabel.  

Agar diperoleh data yang valid dan reliabel, maka instrumen yang 

digunakan untuk mengukur objek perlu diuji coba untuk mengetahui 

tingkat validitas dan reabilitas. Uji coba instrumen dilakukan di SD Negeri 

Banyuwangi 2 dengan jumlah 20 siswa.  

a. Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau 

pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut (Ghazali, 2009:49). Dalam uji coba 

validitas instrumen menggunakan validitas konstruk yang mengacu pada 

sejauh mana suatu instrumen mengukur konsep dari suatu teori yang 

menjadi dasar penyusunan instrumen. Validitas konstruk dilakukan dengan 

mengkonsultasikan dengan ahli (expert judgemen) dan uji coba di 

lapangan untuk mengetahui validitas uji instrumen. Validitas instrumen 

diukur menggunakan bantuan komputer dengan program SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences). Uji validitas dengan jumlah responden 20 
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dan taraf signifikan 5% memiliki rtabel 0.396 sehingga item dengan 

rhitung<.rtabel maka item tersebut tidak valid/gugur.  

Tabel 4  

 Hasil Uji Validasi Dsiplin Belajar 

No Soal R hitung R tabel Keterangan 

1 0,540” 0,444 Valid 

2 0,31 0,444 Tidak Valid 

3 0,241 0,444 Valid 

4 0,525” 0,444 Valid 

5 0,633” 0,444 Valid 

6 0,524” 0,444 Valid 

7 0,380 0,444 Tidak Valid 

8 0,534” 0,444 Valid 

9 0,698” 0,444 Valid 

10 0,537” 0,444 Valid 

11 0,388 0,444 Tidak Valid 

12 0,537” 0,444 Valid 

13 0,730” 0,444 Valid 

14 0,556” 0,444 Valid 

15 0,647” 0,444  Valid 

16 0,647” 0,444 Valid 

17 0,420 0,444 Tidak Valid 

18 0,665” 0,444 Valid 

19 0,226 0,444 Tidak Valid 

20 0,656” 0,444 Valid 

21 0,568” 0,444 Valid 

22 0,759” 0,444 Valid 

23 0,698” 0,444 Valid 

Tabel 5   

Hasil Uji Validitas Instrumen Disiplin Belajar 

 
Statistik 

Jumlah Angket 23 

Jumlah Siswa 20 

Nomor Angket Valid 17 

Jumlah Angket Valid 1,3,4,5,6,8,9,11,12,13,14,16,18,20,21,22,23   

Nomor Angket tidak 

Valid 

2,7,11,17,19 

Jumlah Angket tidak 

Valid 

6 

 

Berdasarkan tabel 4 di atas dari uji validasi instrumen disiplin belajar 

mendapatkan hasil dengan jumlah angket 23 dan responden 20 dari olah 
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data dengan bantuan progam SPSS versi 23.00 mendapatkan hasil nilai 

angket valid berjumlah 18 dan  tidak valid berjumlah 5. 

Tabel 6 

Hasil Uji Validasi Perhatian Orang Tua 

No Soal R hitung R tabel Keterangan 

1 0,468” 0,444 Valid 

2 0,082 0,444 Tidak Valid 

3 0,748” 0,444 Valid 

4 0,409 0,444 Tidak Valid 

5 0,710” 0,444 Valid 

6 0,480” 0,444 Valid 

7 0,651” 0,444  Valid 

8 0,630” 0,444 Valid 

9 0,768” 0,444 Valid 

10 0,658” 0,444 Valid 

11 0,360 0,444 Tidak Valid 

12 0,622” 0,444 Valid 

13 0,762” 0,444 Valid 

14 0,599” 0,444 Valid 

15 0,595” 0,444 Valid 

16 0,546” 0,444 Valid 

17 0,503” 0,444 Valid 

18 0,564” 0,444 Valid 

19 0,201 0,444 Tidak Valid 

20 0,591” 0,444 Valid 

21 0,668” 0,444 Valid 

22 0,728” 0,444 Valid 

23 0,772” 0,444 Valid 

24 0,748” 0,444 Valid 

25 0,328” 0,444 Tidak Valid 

26 0,679” 0,444 Valid 

27 0,750” 0,444 Valid 

28 0,750” 0,444 Valid 

 

    Tabel 7 

Hasil Uji Validasi Perhatian Orang Tua 

Statistik 

Jumlah Angket 28 

Jumlah Siswa 20 

Nomor  Angket Valid 23 

Jumlah Angket Valid 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,26,2

7,28 

Nomor Angket tidak 

Valid 

2,4,11,19,25 

Jumlah Angket tidak 

Valid 

5 
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Berdasarkan tabel 6 di atas dari uji validasi instrumen disiplin belajar 

mendapatkan hasil dengan jumlah angket 23 dan responden 20 dari olah 

data dengan bantuan progam SPSS versi 23.00 mendapatkan hasil nilai 

angket valid berjumlah 18 dan  tidak valid berjumlah 5. 

 

b. Uji Reliabilitas 

Suatu angket dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu 

(Ghazali 2009:45). Realibilitas instrumen diukur menggunakan bantuan 

program komputer.  

                 

Tabel 8 

Uji Coba Reliability Disiplin Belajar 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.736 24 

T 

Berdasarkan nilai analisis angket perhatian orang tua memperoleh 

nilai alpha lebih besar dari r tabel pada taraf signifikasi 5%. Hasil uji 

reliabilitas pernyataan angket dengan nilai r tabel sebesar 0,444 dan N 

sejumlah 20 pada taraf signifikasi 5% dengan menggunakan progam 

SPSS versi 23.00 for windows diperoleh nilai alpha sebesar 0,746. 
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    Tabel 9 

Uji Coba Reliability Perhatian Orang Tua 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.746 29 

 

Berdasarjan nilai analisis angket perhatian orang tua memperoleh 

nilai alpha lebih besar dari r tabel pada taraf signifikasi 5%. Hasil uji 

reliabilitas pernyataan angket dengan nilai r tabel sebesar 0,444 dan N 

sejumlah 20 pada taraf signifikasi 5% dengan menggunakan progam SPSS 

versi 23.00 for windows diperoleh nilai alpha sebesar 0,746. 

2. Uji Persyaratan Analisis 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model korelasi. 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji 

normalitas meggunakan analisis statistik. 

b. Uji Linearitas 

Suatu angket dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu 

(Ghazali, 2009:45). Realibilitas instrumen diukur menggunakan bantuan 

program komputer SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 17.0 for 

Windows. 
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c. Uji Hipotesis 

Guna membuktikan benar tidaknya hipotesis yang diajukan maka 

setelah terkumpul diadakan pengolahan data-data tersebut sehingga dapat 

menghasilkan kesimpulan.  

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik 

analisis yaitu penelitian korelasional. Tujuan dari analisis ini adalah agar 

peneliti dapat menggambarkan hubungan antara disiplin belajar dan 

perhatian orang tua dengan hasil belajar siswa. Teknik uji hipotesis yang 

peneliti gunakan untuk membuktikan hipotesis tersebut yaitu dengan teknik 

analisis korelasi product moment. 

    
             

√[          ][          ]
 

Keterangan : 

rXY : Koefisien antara x dan y 

X : Disiplin siswa dan Perhatian orang tua 

Y : Prestasi belajar siswa Setelah diadakan uji hipotesis melalui 

korelasi product moment, maka hasil yang diperoleh dikonsultasikan 

dengan tabel baik pada taraf 5 %.  

a. Apabila rXY yang dihasilkan sama atau lebih besar dari pada nilai r 

tabel, maka hasil yang diperoleh adalah signifikan.  

b. Apabila rXY yang dihasilkan sama atau lebih kecil dari pada nilai r 

tabel, maka hasilnya adalah non signifikan.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan teori dan hasil peneitian, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang positif antara sikap isiplin 

belajar dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas V di 

SD Negeri Sangubanyu 2 Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. 

Semakin tinggi  sikap disiplin belajar dan perhatian orang tua maka akan 

semakin tinggi pula prestasi belajar siswa. Hal ini bisa dilihat dari sikap 

disiplin dalam belajar dan bentuk-bentuk perhatian orang tua seperti 

pemberian bimbingan dan nasehat, pengawasan terhadap anak, pemberian 

penghargaan dan hukuman, pemenuhan fasilitas belajar, penciptaan 

suasana rumah yang tenang, nyaman, dan tenteram serta pemberian 

keteladanan, pengarahan, dan dukungan dapat meningkatkan prestasi 

belajar  siswa. 

2. Simpulan Hasil Penelitian 

Kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan 

antara disiplin belajar dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar 

siswa, hal tersebut bisa dilihat dari skor akhir pada pengujian dari masing-

masing variabel untuk membuktikan bahwa terdapat hubungan antara 
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disiplin belajar siswa dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar 

siswa di SD Negeri Banyuwangi 2 kecamatan Bandongan Kabupaten 

Magelang. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, untuk 

meningkatkan kinerja Komite Sekolah SD Negeri Banyuwangi 2, dapat 

disarankan sebagai berikut.  

1. Bagi siswa 

Hendaknya agar prestasi belajar siswa dapat meningkat, siswa 

seharusnya mendapatkan perhatian orang tua dalam belajar. Adanya perhatian 

orang tua dan disiplin belajar akan membuat siswa berusaha mengerjakan 

sesulit apapun yang dialami dalam belajar. Berbeda dengan siswa yang malas 

dan tidak mempunyai disiplin belajar yang tinggi, tugas-tugas yang mungkin 

mudah sekalipun akan menjadi sulit untuk dikerjakan karena rendahnya 

disiplin belajar yang dimiliki. Siswa yang pandai, jika tidak mempunyai 

disiplin belajar yang tinggi akan kalah dengan siswa yang tidak cukup pandai 

yang mempunyai disiplin belajar tinggi dan pada akhirnya dapat meraih 

prestasi belajar yang maksimal dan memuaskan. Dengan demikian siswa 

harus memilki disiplin belajar yang tinggi agar nilai dan prestasi belajarnya 

memuaskan. 

2. Bagi sekolah 

Hendaknya perlu diperhatikan dan ditingkatkan kedisiplinan pada siswa 

agar siswa dapat terbiasa menerapkan sikap disiplin baik di lingkungan 
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sekolah maupun di rumah dengan cara memberikan hukuman bagi siswa yang 

melanggar tata tertib sekolah, tetapi hukuman yang bersifat mendidik. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini memberikan informasi bahwa variabel Disiplin Belajar 

dan Perhatian Orangtua berpengaruh terhadap prestasi belajar. Hal ini 

menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa bisa dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena itu, diharapkan dalam 

penelitian selanjutnya untuk mengungkapkan faktor-faktor lain yang 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 
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