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ABSTRAK 

 

Lingkungan keluarga bisa memberikan pengaruh positif terhadap aktivitas belajar anak, apabila 

keadaan keluarga cukup harmonis, kondisi ekonomi berkecukupan. Perhatian dari orang tua juga penting 

peranannya terhadap pencapaian prestasi belajar anak, misalnya memperhatikan waktu belajarnya atau 

menanyakan adakah kesulitan yang tidak bisa dipecahkan dan apakah orang tua bisa membantu. Perhatian 

orang tua merupakan salah satu kunci semangat belajar anak. Dengan demikian orang tua mempunyai 

tanggung jawab dalam membimbing dan mengarahkan agar anak berdisiplin. Disiplin sangat penting bagi 

perkembangan anak. Dengan aturan-aturan yang ada, anak akan merasa lebih aman karena mereka tahu 

dengan pasti perbuatan mana yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan perhatian orang tua dengan kedisiplinan belajar siswa di rumah kelas VII SMP 

Negeri 1 Kebonagung tahun ajaran 2014/2015. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik korelasional. Tujuan menggunakan teknik penelitian tersebut adalah peneliti 

ingin meneliti adakah hubungan antara kedua variabel tersebut. Populasi penelitian adalah siswa kelas VII 

SMP Negeri 1 Kebonagung tahun ajaran 2014/2015. Jumlah populasi dalam penelitian ini 166 siswa dan 

jumlah sampel 50 siswa. Jumlah ini diperoleh dari perhitungan 30% dari jumlah populasi yang ada 

dengan teknik pengambilan data random sampling. Uji validitas menggunakan rumus Product Moment. 

Sedangkan uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha. Analisis data untuk uji korelasi menggunakan 

rumus Product Moment dari Pearson. Dan pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan excel 2007 

for windows. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hasil 

perolehan skor perhatian orang tua berada antara 74 sampai dengan 140 dengan skor total yaitu 5939. (2) 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hasil perolehan skor kedisiplinan belajar siswa di rumah 

berada antara 79 sampai dengan 148 dengan skor total perhatian orang tua yaitu 6011. (3) Berdasarkan 

analisis data yang diperoleh dengan menggunakan rumus korelasi Product Moment diperoleh nilai  rhitung 

0,793 dengan tingkat keeratan hubungan kuat, karena terletak antara nilai 0,60 – 0,799. Bila 

dikonsultasikan dengan rtabel dengan taraf signifikan 5% diperoleh nilai rtabel 0,279. Dengan demikian, 

maka rhitung lebih besar dari rtabel (0,793 > 0,279), maka dapat ditarik simpulan bahwa “Ada hubungan 

antara perhatian orang tua dengan kedisiplinan belajar siswa di rumah kelas VII SMP Negeri 1 

Kebonagung tahun ajaran 2014/2015”. 

 

Kata Kunci : Perhatian Orang Tua, Kedisiplinan Belajar Di Rumah  
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I. LATAR BELAKANG 

Pendidikan dianggap begitu penting 

karena sejak lahir manusia tidak bisa 

berbuat sesuatu untuk kepentingan dirinya 

sendiri, mempertahankan hidup maupun 

merawat dirinya sendiri sehingga harus 

bergantung pada orang lain yang dalam hal 

ini adalah orang tua. Orang tua sendiri juga 

secara kodrati mempunyai kewajiban 

mendidik anak agar anak dapat hidup 

mandiri dan lebih baik dari orang tua 

mereka, sesuai dengan yang mereka 

harapkan.   

Keluarga merupakan lembaga sosial 

yang paling kecil, yang terdiri atas ayah, 

ibu dan anak. Dari beberapa fungsi 

keluarga, salah satunya adalah memberikan 

pendidikan yang terbaik, yakni pendidikan 

yang mencakup pengembangan potensi-

potensi yang dimiliki oleh anak-anak yaitu 

potensi fisik, dan nurani atau kalbu. Maka, 

keluarga yang baik di dalamnya akan terjadi 

interaksi diantara para anggotanya. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, 

Slameto ( 2003 : 52 ) mengatakan bahwa 

yang penting dalam keluarga adalah relasi 

orang tua dan anaknya. Selain itu juga, 

relasi anak dengan saudaranya atau dengan 

keluarga yang lain dapat mempengaruhi 

belajar anak. Hal serupa yang diungkapkan 

oleh Kartini Kartono ( 1992 : 19 ), keluarga 

merupakan lembaga pertama dalam 

kehidupan anak, tempat ia belajar dan 

menyatakan diri sebagai makhluk sosial. 

Keluarga memberikan dasar pembentukan 

tingkah laku, watak, moral, dan pendidikan 

anak.  Dalam hal ini perhatian orang tua 

yang obyeknya adalah anaknya dalam hal 

belajarnya.  

Di dalam pengelolaan pengajaran, 

disiplin merupakan suatu masalah penting. 

Tanpa adanya kesadaran akan keharusan 

melaksanakan aturan yang sudah ditentukan 

sebelumnya pengajaran tidak mungkin 

mencapai target yang maksimal. Seorang 

siswa perlu memiliki sikap disiplin dengan 

melakukan latihan yang memperkuat 

dirinya sendiri untuk selalu terbiasa patuh 

dan mempertinggi daya kendali diri. Sikap 

disiplin yang timbul dari kesadarannya 

sendiri akan dapat lebih memacu dan tahan 

lama dibandingkan dengan sikap disiplin 

yang timbul karena adanya pengawasan 

dari orang lain.   

Disiplin dapat tumbuh dan dibina 

melalui latihan, pendidikan atau penanaman 

kebiasaan yang harus dimulai sejak dalam 

lingkungan keluarga, mulai pada masa 

kanak-kanak dan terus tumbuh berkembang 

sehingga menjadi disiplin yang semakin 

kuat. Dengan disiplin yang muncul karena 

kesadaran diri maka siswa bisa berhasil 

dalam belajarnya, tanpa disiplin yang baik 

suasana sekolah dan juga kelas menjadi 

kurang kondusif bagi kegiatan 

pembelajaran secara positif disiplin 

memberi dukungan lingkungan yang tenang 
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dan tertib bagi proses pembelajaran, 

disiplin merupakan jalan bagi siswa untuk 

sukses dalam belajar dan kelak ketika 

bekerja karena kesadaran pentingnya 

norma, aturan, kepatuhan dan ketaatan 

merupakan kesuksesan seseorang. 

Pemberian penjelasan yang terus menerus 

disertai dengan perbaikan disana sini 

termasuk dalam mengatur diri anak dalam 

mengikuti tata tertib, kedisiplinan belajar 

dirumah maka, pengelolaan pengajaran 

prestasi siswa akan meningkat. Namun 

kenyataannya, tingkat disiplin belajar siswa 

di sekolah antara siswa yang satu dengan 

yang lain berbeda karena pengaruh 

lingkungan yang kurang mendidik, ada di 

antara siswa yang kurang disiplin 

belajarnya. Lingkungan yang kurang 

mendidik misalnya di lingkungan keluarga 

adalah  hubungan antara orang tua dan anak 

yang tidak baik.  

Di sini, lingkungan keluarga yaitu (ayah 

dan ibu) lah yang sebenarnya memiliki 

tanggung jawab dan berperan sebagai 

pendidik paling utama. Lingkungan 

keluarga bisa memberikan pengaruh positif 

terhadap aktivitas belajar anak apabila 

keadaan keluarga cukup harmonis, kondisi 

ekonomi berkecukupan. Perhatian dari 

orang tua juga penting peranannya terhadap 

pencapaian prestasi belajar anak, misalnya 

memperhatikan kedisiplinan belajarnya atau 

menanyakan adakah kesulitan yang tidak 

bisa dipecahkan dan apakah orang tua bisa 

membantu. Orang tua seringkali 

memberikan semangat agar anak menjadi 

optimis dan merasa ada perlindungan dan 

perhatian dari orang tua, sehingga anak 

mendapat kemudahan dalam belajar , 

disiplin dalam belajar dan berambisi untuk 

meraih prestasi.  

Di sinilah dioptimalkan bagaimana 

tindak lanjut dalam meningkatkan disiplin 

belajar siswa melalui perhatian orang tua 

yang sangat berpengaruh dan diharapkan 

mampu meningkatkan kualitas pendidikan, 

karena sebagian besar waktu yang dimiliki 

siswa banyak di rumah, maka peran orang 

tua tidak dapat diabaikan. Dikarenakan 

proses kedisiplinan mulai dari rumah, 

sehingga peran orang tua dalam memantau 

dan memberikan perhatian terhadap 

pendidikan putra putrinya sangat penting. 

Oleh karena itu peneliti berminat 

mengadakan penelitian dengan judul: 

“HUBUNGAN PERHATIAN ORANG 

TUA DENGAN KEDISIPLINAN 

BELAJAR SISWA KELAS VII DI SMP 

N 1 KEBONAGUNG TAHUN 

PELAJARAN 2014/2015”. 

 

II. METODE 

Tehnik penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik korelasional. 

Teknik penelitian korelasi bertujuan untuk 

menemukan ada tidaknya hubungan dan 
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apabila ada, berapa eratnya hubungan serta 

berarti atau tidak hubungan itu “( Arikunto, 

2006 : 270 ). Dalam penelitian ini teknik 

korelasi digunakan untuk menggambarkan 

hubungan  perhatian orang tua dengan 

kedisiplinan siswa belajar di rumah pada 

siswa  kelas VII SMP Negeri 1 

Kebonagung Tahun Pelajaran 2014/ 2015.  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian 

yang dalam pencarian datanya melalui angket 

dan dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif 

menurut Suharsimi Arikunto ( 2006 : 12 ), 

banyak dituntut menggunakan angka, mulai 

dari pengumpulan data, penafsiran terhadap 

data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. 

Alasan dilakukannya desain penelitian ini 

adalah untuk mengetahui seberapa besar 

perhatian orang tua untuk kedisiplinan 

anaknnya pada saat belajar dirumah. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil 

Berdasarkan hasil analisis data dan 

didukung teori-teori yang dijadikan 

landasan, maka pembahasan hasil 

pengujian hipotesis yang menyatakan ada 

hubungan antara perhatian orang tua 

dengan kedisiplinan belajar di rumah kelas 

VII SMP Negeri 1 Kebonagung tahun 

pelajaran 2014/2015 diawali dari proses 

pengadaan instrumen angket penelitian. 

Langkah-langkah yang ditempuh 

dalam pengadaan instrumen penelitian 

melalui beberapa tahap. Adapun prosedur 

yang ditempuh adalah perencanaan butir 

soal, penyuntingan, uji coba, 

penganalisaan hasil, dan pengadaan revisi 

terhadap item-item yang dirasa kurang 

baik. Bentuk skala yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala tertutup. Subjek 

diminta untuk memilih satu jawaban yang 

sesuai dengan dirinya. Jadi pertanyaan 

bersifat tertutup. 

Sebelum instrumen tersebut 

digunakan sebagai alat pengumpul data, 

maka terlebih dahulu dilakukan uji 

validitas dan uji reliabilitas. Untuk 

mengukur validitas instrumen dihitung 

menggunakan rumus product moment. 

Berdasarkan dari 35 item soal pada angket 

perhatian orang tua yang diuji validitas, 

diperoleh 29 item soal yang dinyatakan 

valid sehingga 6 item soal dinyatakan tidak 

valid dan dari 35 item soal pada angket  

kedisiplinan belajar siswa di rumah yang 

diuji validitas,  diperoleh 30 item soal yang 

dinyatakan valid sehingga 5 item soal 

dinyatakan tidak valid. Sedangkan dari 

hasil pengujian reliabilitas yang 

menggunakan koefisien alfa didapatkan 

nilai r11= 0,952 untuk angket perhatian 

orang tua dan r11= 0,951 untuk angket 

kedisiplinan belajar di rumah. 
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Pengujian hipotesis dilakukan 

dengan menggunakan uji statistik koefisien 

korelasi yang sebelumnya dilakukan uji 

randomisasi dan uji independensi terlebih 

dahulu. 

Berdasarkan hasil analisis data 

yang diperoleh dengan menggunakan 

metode analisis korelasi product moment, 

didapatkan nilai rhitung= 0,792 dengan 

tingkat keeratan hubungan kuat karena 

terletak antara nilai 0,60 – 0,799. 

Selanjutnya  dikonsultasikan dengan rtabel 

dengan taraf signifikan 5% diperoleh nilai 

0,279. Dengan demikian, maka rhitung lebih 

besar dari rtabel (0,792 > 0,279). 

Dari hasil penelitian ini, 

menunjukkan adanya hubungan antara 

perhatian orang tua dengan kedisiplinan 

belajar di rumah. Hal ini disebabkan 

karena perhatian yang diterapkan oleh 

orang tua di rumah dapat membentuk 

kepribadian siswa yang meliputi banyak 

aspek dan salah satunya adalah 

pembentukan disiplin dalam belajar. 

Dengan penerapan perhatian orang tua 

yang baik memungkinkan siswa memiliki 

disiplin belajar yang tinggi. 

B. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi 

penelitian mengenai hubungan antara 

perhatian orang tua dengan kedisiplinan 

belajar di rumah kelas VII SMP Negeri 1 

Kebonagung tahun pelajaran 2014/2015, 

maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa hasil perolehan skor perhatian 

orang tua dengan jumlah responden 50 

siswa berada antara 74 sampai dengan 140 

dengan skor total perhatian orang tua yaitu 

5939. 

2. Bahwa hasil perolehan skor kedisiplinan 

belajar di rumah dengan jumlah responden 

50 siswa berada antara 79 sampai dengan 

148 dengan skor total kedisiplinan belajar 

di rumah yaitu 6011. 

3. Hasil analisis data menunjukkan nilai 

rhitung= 0,793, maka berada pada kategori 

hubungan kuat/ tinggi karena terletak 

antara nilai 0,70 – 0,90. Jadi, hipotesis 

yang menyatakan bahwa ada hubungan 

antara perhatian orang tua dengan 

kedisiplinan belajar siswa kelas VII SMP 

Negeri 1 Kebonagung tahun pelajaran 

2014/2015 diterima. 

4. Berdasarkan pada hasil penelitian yang 

mengarah pada rumusan masalah dan 

tujuan penelitian, maka dapat ditarik 

simpulan bahwa “Ada hubungan antara 

perhatian orang tua dengan kedisiplinan 

belajar di rumah siswa kelas VII SMP 

Negeri 1 Kebonagung tahun pelajaran 

2014/2015”. 

C. Implikasi  

Sebagai suatu penelitian terapan, 

kesimpulan yang ditarik sebagai hasil 

penelitian ini memiliki konsekuensi 

implikasi tertentu baik secara teoritis 
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maupun praktis. Sehubungan dengan hal 

tersebut, maka di bawah ini peneliti akan 

memaparkan implikasi penelitian secara 

teoritis dan praktis dari hasil penelitian ini, 

sebagai berikut: 

1. Implikasi Teoritis 

     Penelitian ini menekankan pada 

pengungkapan masalah yaitu untuk 

mengetahui seberapa besar hubungan 

perhatian orang tua dengan kedisiplinan 

belajar di rumah. Hal ini dianggap 

penting karena perhatian orang tua akan 

mempengaruhi seberapa besar keinginan 

siswa untuk belajar itu sendiri. 

Keinginan itulah yang menjadi motivasi 

dasar siswa untuk bersemangat dalam 

kegiatan belajar. Maka dari itu hipotesis 

yang diajukan diketahui bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara 

perhatian orang tua dengan kedisiplinan 

belajar di rumah. Berdasarkan teori yang 

dikemukakan turut menguatkan akan 

adanya hubungan diantara kedua hal 

tersebut.  

2. Implikasi Praktis 

Hasil dari penelitian ini dapat 

digunakan sebagai masukan bagi guru, 

orangtua, maupun siswa itu sendiri. Guru 

selain melaksanakan proses 

pembelajaran juga harus berupaya untuk 

menerapkan kedisiplinan belajar di 

rumah sehingga dapat meningkatkan 

belajar siswa. Dan orang tua juga harus 

selalu memberi motivasi penuh jika anak 

akan belajar tanpa mengurangi kontrol 

terhadap anak itu sendiri berupa 

perhatian dan dorongan dalam belajar. 

Sehingga anak akan merasa di 

perhatikan dan lebih giat lagi dalam 

belajarnya. 

D. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan 

di atas meaka diberikan saran-saran sebagai 

berikut. 

1. Kepala Sekolah hendaknya memberikan 

arahan kepada guru tentang layanan 

belajar yaitu bagaimana cara 

menumbuhkan kedisiplinan belajar anak 

baik di sekolah maupun di rumah. 

2. Hendaknya Guru dapat mempertahankan 

dan meningkatkan penerapan 

kedisiplinan belajar di sekolah sehingga 

dapat meningkatkan kedisiplinan siswa 

dalam belajar di rumah. 

3. Kepada pihak orang tua hendaknya 

selalu memberikan perhatian dan 

motivasi penuh terhadap anak karena 

akan mempengaruhi kedisiplinan anak 

dalam belajar. 
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