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Judul Skripsi : Korelasi Tingkat Pendidikan Orang Tua Terhadap Prestasi 

Belajar Siswa SMA Negeri I bulupoddo Kecamatan 
Bulupoddo Kabu[paten Sinjai. 

 

Skripsi ini membahas tentang korelasi tingkat pendidikan orang 

tuan terhadap prestasi belajar siswa SMA Negeri I Bulupoddo Kecamatan 

Bulupoddo Kabupaten Sinjai, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan 

tingkat pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar siswa. 

Untuk mengetahui hubungan tersebut, maka penulis melakukan 

penelitian lapangan guna mengumpulkan data yang berkaitan dengan 

masalah penelitian ini. Data tersebut dikumpulkan melalui metode angket, 

wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya melalui analisis statistik 

deskriptif dan inferensial. 

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa tingkat 

pendidikan orang tua berada pada tingkat tinggi, yakni rata-rata SLTA. 

Sedang prestasi belajar siswa berada pada kategori baik dengan nilai rata-

rata 7,46 dan tidak ada hubungan  yang signifitan antara tinglat 

pendidikan orang tua dengan prestasi belajar siswa SMA Negeri I 

bulupoddo Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai, dimana r hitung jauh 

lebih kecil dan r tabel < baik pada taraf 5 % maupun 1 % yaitu untuk  5 % : 

0,071 < 0,304 dan dari 1 % : 0,071 < 0,393. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang masalah 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 

hidup dan kehidupan. Dalam pengertian yang sederhana, Pendidikan 

ialah suatu usaha atau tuntunan yang dilakukan oleh pendidik dalam 

rangka pemberian bantuan yang diberikan kepada individu dalam 

mengarahkan hidupnya agar dapat menggunakan kemampuannya atau 

dapat mengembangkan pandangan secara maksimal pada suatu 

kenyataan. Hidup yang terjadi sekarang, dan yang akan datang 

diharapkan untuk dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab 

terhadap dirinya dan masyarakat merupakan konsekuensi dari 

keputusannya itu dalam rangka mencapai tujuan. 

Oleh karena itu, dengan kenyataan-kenyataan di atas, dapatlah 

dipahami bahwa pendidikan merupakan tempat yang sangat 

dibutuhkan oleh anak didik dalam menghadapi tantangan masa 

depannya. Dalam hal ini yang bertanggung jawab unutk mencerdaskan 

kehidupan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, sekolah, 

tetapi tanggung jawab seluruh masyarakat, terutama orang tua. Dengan 

demikian upaya pencapaian sukses belajar anak di sekolah bagaimana 

pun tidak terlepas dari peranan dan pengaruh orang tua dalam 
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memberikan motivasi dan bimbingan ke arah tercapainya tujuan yang 

diinginkan anaknya. 

Dalam pencapaian tujuan yang diinginkan, setiap orang tua dapat 

memberikan teladan yang baik. Dengan memberikan teladan yang baik 

merupakan penopang dalam upaya meluruskan anak ke jalan yang baik 

pula, tanpa memberikan teladan yang baik, pendidikan anak tidak akan 

berhasil. Bagi orang tua mendidik anak adalah tanggung jawab yang 

diberikan atas pundak orang tua.1 

Dari kenyataan di atas, bahwa tanggung jawab pendidikan itu 

secara alamiah memang sudah ada dalam keluarga, sehingga keluarga 

menjadi tempat pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak. 

Dalam Undang-undang RI. No. 2 tahun 1989 pasal 10 ayat 4 dinyatakan 

bahwa:  

“Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar 
sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan 
keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan keterampilan”.2                     

 Adapun eksistensi orang tua sebagai pendidik yang pertama dan 

utama dalam meletakkan dasar pendidikan terhadap anak; Menurut 

Abdullah Nashih Ulwan adalah: 

                                                 
1 Abdullah Nasih Ulwan, Pendidikan Anak Dalam Islam (Cet. I; Jakarta: Pustaka 

Amani 1995), h. 42.  

2 Umar Tirtarahardja dan Lasula, Pengantar Pendidikan (Cet..I; Jakarta PT. Rineka 
Cipta, 2000), h. 96.  
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“Orang pertama dan terakhir bartanggung jawab mendidik anak 
dengan keimanan dan akhlak, membentuknya dengan kematangan 
fisik dan psikisnya serta menyerahkannya kepada pemikiran ilmu 
yang bermanfaat dan bermacam-macam kebudayaannya adalah 
orang tua”.3 

 Dalam hal ini, peranan orang tua selaku pendidik dalam keluarga 

adalah pangkal ketentraman dan kedamaian hidup. Untuk menjaga 

keselamatan keluarga, keluarga berkewajiban mendidik anak-anaknya 

agar terhindar dari kehancuran dan api neraka.4    

 Dengan pernyataan di atas, orang tualah yang paling besar 

tanggung jawabnya terhadap pendidikan anak-anaknya dari segi 

pandangan agama Islam. Kewajiban mendidik secara tegas dinyatakan 

Allah dalam firmannya: surah al-Tahrim: (66): 6. sebagai berikut: 

 َياَأيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َناًرا

 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka… (Qs. al-Tahrim; (66): 6).5 

                                                 
3 Khairuddin, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. I; Makassar: Yayasan Pendidikan Fatiya, 

2000), h. 102. 

4 Ibid. h. 101. 

5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Thoha Putra, 
1996), h. 951.  
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 Dan dalam pasal I Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1947 

dinyatakan bahwa perkawinan adalah: 

“Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang 
bahagia, dan sejahtera berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Anak 
yang lahir dari perkawinan ini adalah anak yang sah. Dan menjadi 
hak serta tanggung jawab kedua orang tuanya memelihara dan 
mendidiknya dengan sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua mendidik 
anak ini terus berlanjut sampai ia dikawinkan atau dapat berdiri 
sendiri. Bahkan menurut pasal 45 ayat 2 Undang-undang 
perkawinan ini, kewajiban dan tanggung jawab orang tua akan 
kembali apabila perkawinan antara keduanya putus karena suatu 
hal. Maka anak ini kembali menjadi tanggung jawab orang tua”. 

 Dengan pernyataan di atas bahwa begitu pentingnya peranan ibu 

dan bapak dalam mendidik di rumah, termasuk mendidik kecerdasan 

dan menambahkan pengetahuan kepada anaknya. Dalam hal ini, 

Junaidah Misbah mengatakan: bahwa tujuan pendidikan dalam rumah 

tangga ialah agar anak mampu berkembang secara maksimal meliputi 

segala aspek perkembangan anaknya yaitu, jasmani, akal dan rohani.6   

 Dengan demikian, di dalam pendidikan keluarga, orang tua 

sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anaknya selepas dari 

waktu sekolah, berkewajiban untuk membina anak-anaknya. Bagi orang 

tua yang memiliki  tingakat pendidikan lebih tinggi atau memiliki 

pengetahuan tentang pendidikan akan selalu memperhatikan hasil 

belajar yang dicapai oleh anaknya di sekolah, sebaliknya jika tingkat 

                                                 
6 Junaedah Misbah, Pendidikan Islam Dalam Persfektif Teoridan Praktek (Cet. I; 

Jakarta: PT. Al-Mawardi, 2003), h. 105. 
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pendidikan orang tua rendah, kegiatan belajar anaknya di sekolah 

kurang di perhatikan. Kedua hal tersebut bisa terjadi karena hubungan 

orang tua dengan anak-anaknya tidak atau bahkan kurang berjalan 

dengan baik. 

 Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan orang tua 

sangat menentukan tercapainya tujuan pembelajaran dengan melihat 

hasil yang dicapai siswa. Oleh karena itu, peneliti berinisiatif untuk 

mengadakan penelitian dengan judul:  

“Korelasi Tingkat Pendidikan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar 

Siswa SMA Negeri I Bulupoddo Kecamatan Bulupoddo Kabupaten 

Sinjai”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, 

maka pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana keadaan tingkat pendidikan orang tua Siswa SMA 

Negeri I Bulupoddo Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. ? 

2. Bagaiman prestasi belajar Siswa pada SMA Negeri I Bulupoddo 

Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. ? 
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3. Apakah ada korelasi antara tingkat pendidikan orang tua dengan 

prestasi belajar siswa di sekolah SMA Negeri I Bulupoddo 

Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. ? 

 

C. Hipotesis 

 Pada bagian ini peneliti mengajukan hipotesis atau jawaban 

sementara yang selanjutnya menjadi acuan dalam penelitian. Adapun 

hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Pada umumnya pendidikan orang tua siswa SMA Negeri I 

Bulupoddo Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai, rata-rata 

tamat pendidikan SLTP. 

2. Pada umumnya hasil belajar siswa SMA Negeri I Bulupoddo 

Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai, berada dalam kategori 

rendah. 

3. Ada hubungan yang signifikan antara tingakat pendidikan orang 

tua dan hasil belajar siswa SMA Negeri I Bulupoddo Kecamatan 

Bulupoddo Kabupaten Sinja. 

D. Pengertian Judul 

1. Korelasi adalah: hubungan timbal balik sebab akibat. 

2. Tingkat pendidikan adalah, dalam kamus besar bahasa Indonesia, 

tingat pendidikan yaitu jenjang dalam proses pengubahan sikap 
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dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha 

mendewasakan melalui upaya pengajaran dan pelatihan.7  

3. Prestasi belajar adalah suatu hasik yang diperoleh dari usaha 

melalui latiahan dan pengalaman yang telah diberikan guru 

kepada peserta didiknnya dalam jangka waktu tertentu.8 

Berdasarkan pada pengertian tentang stilah-istilah yang terdapat 

pada judul yang telah dikemukakan di atas, maka  peneliti  dapat  

menjelaskan bahwa  

judul tersebut bermakna sebagai berikut: suatu penelitian tentang 

tingkat pendidikan orang tua siswa dan prestasi belajar siswa SMA 

Negeri I Bulupoddo Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. 

E. Tujuan dan kegunaan 

  Sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan penulis. Maka tujuan yang diharafkan dapat dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai brikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pendidikan orang tua 

siswa  SMA Negeri I Bulupoddo Kecamatan Bulupoddo 

Kabupaten Sinjai. 

                                                 
7 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus besar Bahasa Indonesia (Cet. I; 

Jakarta: Balai Pustaka 1991), h. 232. 

8 Hardjant, Perencanaan Pengajaran (Cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
1996), h. 123. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana keadaan prestasi belajar siswa 

SMA Negeri I Bulupoddo Kecamatan Bulupoddo Kabupaten 

Sinjai. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan orang 

tua dengan prestasi belajar siswa SMA Negeri I Bulupoddo 

Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai.  

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini yaitu:  

a. Sebagai masukan kepada msyarakat pada umumnya para  orang tua 

siswa dan para pengajar agar dapat meningkatkan prestasi belajar 

para siswa. 

b. Dapat dijadikan langkah guna mengatasi kendala-kendala baik yang 

dialami oleh para pendidik itu sendiri maupun yang berkaitan 

dengan peningkatan mutu pendidikan kususnya pendidikan dasar. 

F. Garis besar isi skripsi 

 Untuk memberikan gambaran umum terhadap isi skripsi ini, 

maka peneliti mengemukakan garis-garis besar isi yang terdiri dari bab 

sebagai berikut: 

 Bab pertama, berisi pendahuluan yang di dalamnya berisikan, 

latar belakang ,rumusan masalah, hipotesis, pengertian judul, kajian 
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pustaka,metode penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian serta garis-

garis besar isi.  

Bab kedua, merupakan bab tinjauan pustaka yang berisi tentang 

pengertian pendidikan dan fungsi lembaga pendidikan keluarga, 

peranan orang tua dalam meningkatkan prestasi belajar dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya.  

  Bab ketiga, membahas tentang metode penelitian terdiri dari 

populasi, sampel, instrumen penelitian, metode pengumpulan data, dan 

tehnik analisis data.   

 Bab keempat, merupakan inti dari penelitian ini yang berisikan 

tentang, gambaran umum SMA Negeri I Bulupoddo Kecamatan 

Bulupoddo Kabupaten Sinjai, tingkat pendidikan orang tua siswa di 

SMA Negeri 1 Bulupoddo, tingkat prestasi belajar siswa SMA Negeri 1 

Bulupoddo, dan analisis hubungan antara tingkat pendidikan orang tua 

terhadap prestasi belajar siswa SMA Negeri 1 Bulupoddo, Kabupaten 

Sinjai.      

   Bab lima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 

saran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian pendidikan dan fungsi lembaga pendidikan 
keluarga 

 1. Pengertian pendidikan  

Dalam kajian dan pemikiran tentang pendidikan terlebih dahulu 

diketahui dua istilah yang hampir sama bentuknya dan sering 

dipergunakan dalam dunia pendidikan, yaitu paedagogie dan 

paedagoiek, paedagogie yang berarti pendidikan sedangkan 

paedagoiek artinya “ilmu pendidikan”, paedagodiek atau ilmu 

pendidikan ialah yang menyelidiki merenungkan tentang gejala-gejala 

perbuatan mendidik. Istilah ini berasal dari kata “paedagogia” 

(Yunani) yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Sedangkan yang 

sering digunakan istilah paedagogos adalah seorang pelayan (bujang) 

pada zaman Yunani kuno yang pekerjaannya mengantar dan 

menjemput anak-anak ke dan dari sekolah. Paedagogos berasal dari 

kata “paedos” (anak) dan “agoge” (saya membimbing, memimpin). 

Perkataaan paedegogos yang pada mulanya berarti pelayan kemudian 

beruba menjadi pekerjaan mulia karena pengertian tersebut berarti 

membimbing anak di dalam pertumbuhannya ke arah berdiri sendiri 

dan bertanggung jawab.1     

                                                 
1 H.M. Djumberansya Indar, Filsafat Pendidikan (Cet. I; Surabaya: Karya Abditama, 

1994), h. 16.   
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 Dari pengertian pendidikan di atas, dapat dikemukakan pula 

batasan atau defenisi tentang pengertian pendidikan oleh para ahli 

sebagai berikut: 

1). Ahmad D. Marimba. Mengatakan bahwa pendidikan adalah 

bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh sipendidik terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani siterdidik menuju 

terbentuknya kepribadian yang utama,2   

2). Kihajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan yaitu 

tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun 

maksudnya, pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kodrat 

yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan 

anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan 

kebahagiaan setinggi-tingginya.3  

3). Menurut Undang-undang No. 2 tahun 1989. pendidikan adalah 

usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi peranannya di masa yang 

akan datang.4 

                                                 
2 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 

h. 3.   

3 Ibid. h. 3-4.  

4 Ibid.  
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4) John Deway mengatakan bahwa pendidikan adalah proses 

pembentukan kecakapan-kacakapan fundamental secara 

intelektual dan emosional terhadap alam dan sesama manusia.5 

5) Rosseau menyebut pendidikan adalah memberi kita perbekalan 

yang tidak ada pada masalah-masalah, akan tetapi kita 

membutuhkannya pada waktu dewasa.6   

6) Diktionary of Education menyebarkan bahwa pendidikan adalah 

proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan 

bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat di mana 

ia hidup, proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh 

lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang 

dari sekolah). Sehingga ia dapat memperoleh dan memahami 

perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang 

optimal.7 

7) Crow and Crow menyebut pendidikan adalah proses yang brisi 

berbagai macam kegiatan yang cocok bagi indinidu untuk 

kehidupan sosialnya dan membantu meneruskan adat dan budaya 

serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi.8 
                                                 

5 Junaedah Misbah, Pendidikan Islam Dalam Perfektif Teori Dan Praktek (Jakarta: 
PT. Al-Mawardi Prima, 2003), h. 9.  

6 Ibid., h. 10 

7 Fuad Ikhsan, Dasar-dasar Pendidikan (Cet. II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h. 
4. 

8 Ibid. 
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8) Rupek C. Lodge mengatakan bahwa dalam pengertian yang luas 

pendidikan itu menyangkut selalu pengalaman 9 

Berdasarkan uraian pengertian pendidikan di atas, dapat ditarik 

sebuah batasan tentang pendidikan yang perlu dipahami yaitu: 

1). Pendidikan merupakan sebuah proses terhadap anak didik, 

berlangsung sampai anak mencapai pribadi dewasa susila, maka 

sepenuhnya mampu bertindak sendiri bagi kesejahteraan 

hidupnya dan masyarakatnya. 

2). Pendidikan merupakan hubungan pribadi pendidik yang menjadi 

gejala kedewasaan yang secara terus menerus mengalami 

peningkatan sampai penentuan diri atas tanggung jawab sendiri 

oleh anak didik. 

Setelah kita melihat pengertian pendidikan secara umum kita 

dapat pula melihat pengertian pendidikan menurut Islam dari segi 

bahasa Arab. Kata “pendidikan”  dalam bahasa Arabnya تربية  

sedangkan kata “ pengajaran”  تعليم  jadi pendidikan dan pengajaran 

dalam bahasa Arabnya تربية وتعليم  sedangkan “pendidikan Islam” 

 . تربية اإلسالم 

Adapun pengertian pendidikan Islam yang didefenisikan oleh 

para ahli sebagai berikut: 

                                                 
9 Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Islam  (Cet. IV; Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya, 1999), h. 5. 
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a) Fadhli al-Jamali mengemukakan bahwa pendidikan Islam dapat 

diartikan sebagai upaya pengembangan, mendorong dan mengajak 

manusia ke arah lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang 

tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang 

sempurna. Baik yang berkaitan denga akal, perasaan ataupun 

perbuatan.10  

b) Al-Taumy al-Syaibani mendefenisikan pendidikan Islam sebagai 

proses untuk mengubah tingkah laku individu pada kehidupan 

pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya dengan cara pengajaran 

sebgai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara berbagai 

profesi asasi dalam masyarakat.11  

c) Ahmad Tafsir mendefenisikan pendidikan Islam sebagai bimbingan 

yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar ia berkembang 

secara maksimal sesuai ajaran Islam, atau bimbingan terhadap 

seseorang agar ia menjadi manusia semaksimal mungkin.12 

d) Zakiyah Darajat mendefenisikan pendidikan Islam sebagai usaha 

kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk membentuk manusia 

yang berkepribadian.13 

                                                 
10 Khaeruddin, op. cit. h. 9.  

11 Ibid. h. 9-10. 

12 Junaedah Misbah,  op. cit. h. 11. 

13 Ibid. h. 12.  
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e) Muhammad Athiyah al-Abrasyi mengemukakan bahwa Pendidikan 

Islam (al-Tarbiyah al-Islamiyah) mempersiapkan manusia supaya 

hidup dengan sempurnah, budi pekertinya (akhlaknya), teratur 

pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis 

tutur katanya baik dengan lisannya maupun tulisannya.14 

f) Ahmad D. Marimba mengemukakan bahwa pendidikan Islam ialah 

bimbingan jasmaniyah dan rohani berdasarkan hukum-hukum 

agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama 

menurut ukuran Islam.15 

Dari seluruh defenisi yang telah dikemukakan dari para ahli 

pendidikan di atas, maka penulis memaparkan batasan pendidikan 

Islam bahwa: pendidikan Islam merupakan beberapa rangkaian 

usaha membimbing, mengarahkan potensi hidup manusia yang 

berupa kemampuan dasar dan kemampuan belajar sehingga 

terjadilah perubahan di dalam kehidupan pribadinya, sehinga 

sebagai makhluk individual, sosisial, serta dalam hubungannya 

dengan alam sekitar dimana ia hidup. proses tersebut senantiasa 

berada di dalam nilai-nilai yang melahirkan norma-norma syari’ah 

dan berakhlukul karimah. 

                                                 
14 Junaedah Misbah, op. cit., h. 12. 

15 Ibid. 
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 2. Fungsi lembaga pendidikan keluarga 

  Sebagaiman dikemukakan terdahulu, bahwa pendidikan keluarga 

adalah yang pertama dan utama, kewajiban orang tua tidak hanya 

memelihara dan membesarkan anaknya tetapi juga berkawajiban 

memberikan pendidikan kepada anak sebagai individu yang 

berkembang Adapun fungsi lembaga pendidikan keluarga sebagai 

berikut: 

1). Sebagai pengalaman masa kanak-kanak dimana lembaga 

pendidikan keluarga memberikan pengalaman pertama yang 

merupakan  faktor penting dalam perkembangan pribadi anak. 

Yang mana sangat penting diperhatikan sebab dari sisinilah 

keseimbangan jiwa di dalam perkembangan pribadi anak. 

2). Menjamin kehidupan emosional anak, kehidupan emosianal ini 

merupakan salah satu faktor yang terpenting di dalam 

membentuk pribadi seseorang. Berdasarkan penelitian terbukti 

adanaya kelainan di dalam perkembangan pribadi individu yang 

disebabkan karena kurang berkembannya kehidupan emosional 

ini secara wajar, antara lain: 

a). Kelainan jiwa seperti pemalu, agresif dan kurang kasih sayang 

yang merupakan bagian dari kasih sayang emosional. 
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b). Banyaknya terjadi tindakan kejahatan dan kriminal yang 

disebabkan kurang kasih sayang dari orang tua, kesibukan 

orang tua, keluarga kurang religius dan broken home. 

  3). Menamakan dasar pendidikan moral, yang mana dalam keluarga 

juga merupakan penanaman utama dasar-dasar moral bagi anak yang 

biasanya tercermin dalam sikap dan prilaku orang tua sebagai teladan 

yang dapat dicontoh oleh anak. Dalam hubungan ini Kihajar Dewantara 

mengatakan bahwa: 

  “Rasa cinta, rasa bersatu dan lain-lain. Perasaan dan keadaan jiwa 
yang pada umumnya sangat berfaedah untuk berlangsungnya 
pendidikan, teristimewa pendidikan budi pekerti, terdapatlah di 
dalam hidup berkeluarga dalam sifat kuat dan murni, sehingga tak 
dapat pusat-pusat pendidikan lainnya menyamainya”.16 

4). Memberikan dasar pendidikan sosial, perkembangan dalam 

kesadaran sosial pada anak-anak dapat dipupuk sedini mungkin, 

terutama lewat kehidupan keluarga yang penuh rasa tolong 

menolong, gotong royong secara kekeluargaan, menolong saudara 

atau tetangga yang sakit, bersama-sama menjaga ketertiban, 

kedaimaian, kebersihan dan keserasian dalam egala hal. 

 5). Peletakkan dasar-dasar keagamaan. Keluarga sebagai lembaga 

pendidikan pertama dan utama, disamping sangat menentukan 

dalam menanamkan dasar moral, yang tak kala pentingnya 

                                                 
16 Hasbullah, “dasar-dasar”, op. cit., h. 42. 
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berperan besar dalam proses internalisasi dan transformasi nilai-

nilai. keagamaan ke dalam pribadi anak. 

Dengan adanya fungsi pendidikan keluarga tersebut di atas, 

dapat kita pahami bahwa betapa besar fungsi pendidikan keluarga bagi 

seorang anak. Bagi anak keluarga merupakan persekutuan hidup pada 

lingkungan tempat dimana ia menjadi diri pribadi atau diri sendiri, 

selain itu juga keluarga merupakan suatu wadah bagi anak dalam 

konteks proses belajarnya untuk mengembangkan dan membentuk diri 

dalam fungsi sosialnya. 

B. Peranan orang tua dalam meningkatkan prestasi anak 

Dalam konsep pendidikan, kesadaran dan tanggung jawab 

mendidik dan membina anak secara terus menerus perlu 

dikembangkan oleh setiap orang tua. Oleh karena itu mereka perlu 

dibekali teori-teori pendidikan yang dapat digunakan dalam mendidik 

dan membina anaknya. Dalam hal ini upaya yang harus ditempuh 

dalam meningkatkan kualitas diri orang tua, antara lain, dengan cara 

belajar seumur hidup yang mana dalam GBHN dinyatak bahwa:  

“Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di 
lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu 
pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, 
masyarakat dan pemerintah.17     

                                                 
17 Fuad Ihsan. op. cit. h. 64.  
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Bila konsep tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang tua, maka 

generasi mendatang telah mempunyai kekuatan mental untuk 

mengahadapi perubahan dalam masyarakat, untuk dapat berbuat 

demikian, tentu saja orang tua perlu meningkatkan ilmu dan 

keterampilan sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. 

Sebagaiman yang telah di ajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Yaitu 

belajar seumur hidup dan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim 

dan muslimat tanpa terkecuali. 

Kerja sama antara suami dan istri untuk mendidik anak sangat 

mutlak diperlukan. Bagi suami yang mempunyai kelebihan ilmu dan 

keterampilan mendidik harus mengajarkan kepada istrinya dan begitu 

pula sebaliknya. Dengan demikian antara suami dan istri saling 

menutupi kelemahannya masing-masing. Dari kondisi demikian itu, 

dapatlah diketahui bagaimana pentingnya keberadaan orang tua dalam 

pendidikan anaknya. Motivasi orang tua dalam kegiatan belajar anak 

sangat penting guna memberikan semangat belajar si anak agar 

memperoleh prestasi belajar yang baik dalam rangka peningkatan 

kualitas pendidikan khususnya yang berkaitan dengan prestasi belajar. 

Dalam hal ini, orang tua harus memperhatikan sekolah anaknya 

yaitu memperhatikan pengalaman-pengalamannya dan menghargai 

segala usahanya. Begitu juga orang tua harus menunjukkan kerja 

samanya dalam mengarahkan cara anak belajar di rumah, membut 
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pekerjaan rumahnya, tidak menyita waktu anak dengan mengerjakan 

pekerjaan rumah tangga, oran tua harus berusaha memotivasi dan 

membimbing anak dalam belajar.18  

Berdasarkan hasil riset bahwa pekerjaan guru (pendidik) di 

sekolah akan lebih efektif apabila ia mengetahui latar belakang dan 

pengalaman anak didik di rumah tanggahnya. Anak didik yang kurang 

maju dalam pelajaran, dengan  berkat kerja sama orang tua anak didik 

dengan pendidik banyak kekurangan anak didik yang dapat diatasi. 

Dalam pencapaian prestasi belajar anak pada dasarnya cukup 

banyak cara yang dapat ditempuh untuk menjalin kerja sama antara 

orang tua dengan sekolah, seperti: 

 1) Adanya kunjungan ke rumah anak didik, pelaksanaan kunjungan 

tersebut bedampak sangat positif di antaranya: 

a) Melahirkan perasaan pada anak didik bahwa sekolahnya selalu 

memperhatikan dan mengawasinya. 

b) Memberi kesempatan kepada sipendidik melihat sendiri dan 

mengobservasi langsung cara anak didik belajar, latar belakang 

hidupnya, tentang masalah-masalah yang dihadapinya dalam 

keluarga. 

                                                 
18 Hasbullah, op. cit. h. 90-94.  
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c) Pendidik berkesempatan untuk memberikan penerangan kepada 

orang tua anak didik tentang pendidikan yang baik, cara 

menghadapi masalah-masalah yang sedang di alami anaknya (kalau 

anaknya bermasalah) dan sebagainya. 

d) Hubungan antara orang tua dengan sekolah akan bertambah erat. 

e) Terjadinya komunikasi dan saling memberikan informasi tentang 

keadaan anak serta saling memberi petunjuk antara guru dan orang 

tua. 

2). Di undangnya orang tua ke sekolah 

  Kalau ada berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah 

yang memungkinkan untuk dihadiri oleh orang tua, maka akan positif 

sekali artinya bila orang tua di undang untuk datang ke sekolah. 

Kegiatan-kegiatan yang dimaksud umpamanya: class meeting yang 

berisi perlombaan-perlombaan yang mendemostrasika kebolehan anak 

dalam berbagai bidang, pameran hasil kerajinan tangan pemutaran film 

pendidikan dan sebagainya. Kegiatan ini dilaksanakan satu kali dalam 

satu tahun. 

  Demikianlah dua hal yang bisa dilakukan untuk menjalin kerja 

sama antara orang tua dan sekolah, dalam pencapaian prestasi belajar 

anak di sekolah dan masih banyak lagi cara-cara yang bisa dilakukan 

dalam hal tersebut. Untuk pencapaian prestasi belajar anak sangat 
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dibutuhkannya peranan orang tua, dalam pendidikan anak 

sebagaimana yang telah di uraikan di atas. 

C. Pengertian prestasi belajar dan fakto-faktor yang 
mempengaruhinya  

 1. Pengertian prestasi belajar  

  Istilah prestasi belajar tersusun dari dua kata yakni kata “prestasi 

dan belajar” di dalam kamus besar bahasa indonesia dikemukan 

“prestasi” berarti hasil yang telah dicapai  (dari yang telah dilakukan, 

dikerjakan dan sebagainya).19  Sedangkan kata “belajar” yakni 

penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh 

mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai 

yang diberikan oleh guru.20 

  Berdasarkan pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa prestasi belajar adalah suatu yang telah dicapai dari hasil 

pengetahuan atau keterampilan yang telah diperoleh dari hasil 

pembelajaran yang ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai, yang 

diberikan oleh guru (pendidik). 

  Dalam pencapaian prestasi belajar membutuhkan usaha yang 

maksimal, penuh dengan perjuangan, sebagai tantangan dan kendala-

kendala yang harus dihadapi untruk itu prestasi dalam belajar 

                                                 
19 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op. cit. h. 700.  

20 Ibid. 
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membutuhkan ketekunan, kerajinan, keuletan, dan kesabaran. Olek 

karenanya prestasi belajar tidak akan pernah ada tanpa didahului oleh 

suatu pembelajaran. 

 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

  Prestasi belajar ditinjau dari bebagai aspek beraneka ragam 

sehingga sulit untuk disebutkan satu persatu. Untuk memudahkan 

dalam pembahasan ini dapat dilakukan dengan klasifikasi sebagai 

berikut: 

1). Faktor-faktor yang berasal dari luar diri pelajar, dan ini masih 

dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu: (a) faktor non 

sosial, (b) faktor sosial. 

2). Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pelajar, dan inipun 

dapat digolongkan lagi menjadi dua golongan yaitu: (a) faktor 

fisiologis, dan (b) faktor Psikologis.21  

Prestasi belajar yang dicapai oleh seorang individu merupakan 

hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi baik dari 

dalam diri (Faktor internal) maupun dari luar diri (faktor eksternal) 

individu, yaitu sebagai berikut: 

 1). Faktor intern 

                                                 
21 Aktas Athari, Psikologi Pendidikan (Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1969). h. 42.   
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  Di dalam berbicara faktor intern ini, akan dibahas menjadi tiga 

faktor, yaitu faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor kelelahan. 

a). Faktor jasmaniah 

 (1) Faktor kesehatan    

  Kesehatan adalah keadaan atau hal sehat yang benar di dalam 

keadaan, baik segenap badan beserta bagian-bagiannya. Jika 

kesehatan seseorang terganggu, selain itu, juga kesehatan 

seseorang sangat berpengaruh terhadap belajar mengajar. 

 (2) Cacat tubuh 

  Keadaan cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang 

baik atau kurang sempurna mengenai tubuh atau badan. Bila ini 

terjadi pada umumnya proses belajar seseroang yang cacat tubuh 

akan terganggu, meskipun ada sebagian orang cacat berhasil, 

tetapi beda dengan keadaan seseorang yang benar-benar 

sempurna.  

b). Faktor psikologis 

  Dalam faktor psikologis terdapat tujuh faktor yang dapat 

mempengaruhi belajar di antaranya sebagai berikut: 

(1) Intelegensi, adalah kecakapan dan penyesuaian pada situasi 

dengan cepat dan efektif. inteleggensi ini besar pengaruhnya 

terhadap kemajuan belajar. Siswa yang mempunyai tingkat 
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intelegensi yang tinggi akan lebih berhasil dari pada siswa yang 

berintelegensi rendah. 

(2) Perhatian, untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka 

siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan pelajarannya. 

(3) Minat, adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan 

dan mengenang beberapa kegiatan. Dengan adanya minat siswa 

akan memperhatikan pelajarannya, sebaliknya jika pelajaran 

tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan 

sebaik-baiknya. 

(4) Bakat, dengan perkataan lain adalah kemampuan untuk belajar. 

Kemampuan itu baru akan terealisasi menjadi kecakapan yang 

nyata sesudah belajar dan terlatih. 

(5) Motif, dalam hal ini motif sangat erat sekali hubungannya dengan 

tujuan yang akan dicapai. Akan tetapi untuk mencapai tujuan itu 

perlu berbuat, sedangkan yang menjadi penyebab berbuat adalah 

motif itu sendiri sabagai daya penggerak atau pendorongnya. 

(6) Kematangan, adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan 

seseorang, dimana alat-alat tubuhnya sudah siap melaksanakan 

kecakapan baru. 

(7) Kesiapan, atau readiness, menurut Jamies Drever adalah 

kesediaan untuk memberi response atau bereaksi. 
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c) Faktor kelelahan 

  Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan tetapi 

dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan 

kelelahan rohani (bersifat psikis).  

  Kelelahan jasmani terlihat dengan lunglainya tubuh. Ini terjadi 

karena kekacauan substansi sisa pembakaran di dalam tubuh, sehingga 

darah tidak atau kurang lancar pada bagian-bagian tertentu. Sedangkan 

kelelehan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, 

sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu, hilang. 

Oleh karena itu kelelahan jasmani dan rohani dapat disembuhkan 

dengan istirahat yang cukup dengan cara tidur dan berolah raga secara 

teratur dan lain-lain.22 

 

 

 2) Faktor Ekstern 

  Faktor ekstern adalah semua faktor yang berasal dari luar 

organisme yang turut mempengaruhi terhadap prestasi belajar. Yang 

termasuk faktor ekstern adalah: faktor lingkungan (lingkungan alami 

dan lingkungan sosial) serta faktor-faktor instrumental.23 Faktor 

                                                 
22 Slametu, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi (Cet. IV; Jakarta: 

Rineka Cipta, 2003), h. 54-59. 

23 Sumadi Suryabrata, Proses Belajar Mengajar di Perguruan Tinggi (Cet. II; 
Yokyakarata: Andi Offset, 1989), h. 10. 
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lingkungan ada dua macam yaitu, faktor lingkungan alami seperti: 

keadaan suhu, kelembapan, udarah yang berpengaruh terhadap proses 

dan hasil belajar. Belajar dalam keadaan udara yang segar akan lebih 

baik hasilnya dari pada dalam keadaan udara yang panas dan pengap. 

Sedangkan faktor lingkungan sosial yaitu manusia dan refrensentasinya 

atau wakilnya walaupun yang berwujud lain-lain langsung berpengaruh 

terhadap proses dan hasil belajar. Sebagai contoh, seseorang yang 

sedang belajar memecahkan soal akan terganggu bila ada orang lain 

mondar mandir di dekatnya. 

  Sementara faktor instrumental adalah faktor yang adanya dan 

penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. 

Faktor-faktor ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk 

tercapainya tujuan-tujuan belajar yang telah dirancang. Faktor-faktor 

ini dapat berwujud perangkat keras (hard ware), seperti gedung 

perlengkapan balajar, alat-alat praktikum dan sebagainya. Perangkat 

lunak (soft ware), seperti kurikulum, program atau pedoman belajar. 

 Setelah kita melihat dari kedua faktor tersebut di atas yang dapat 

mempengaruhi prestasi belajar, baik dalam diri (faktor Internal), 

maupun dari luar (faktor eksternal) individu. Kedua faktor tersebut 

dapat mempengaruhi juga proses belajar mengajar baik bagi pendidik 

maupun bagi peserta didik. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Populasi dan sampel 

 1. Populasi 

  Sebelum peneliti mengemukakan populasi dalam penelitian ini 

terlebih dahulu dikemukakan pengertian populasi menurut beberapa 

ahli. Menurut Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, populasi adalah 

keseluruhan subyek penelitian.1 Sedangkan menurut Dr. Siswojo, 

populasi adalah sejumlah kasus yang memenuhi seperangkat kriteria 

yang ditentukan peneliti.2 Berdasarkan defenisi populasi adalah seluruh 

subjek di dalam wilayah penelitian yang dijadikan subyek peneliti. 

  Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa SMA Negeri I Bulupoddo Kecamatan Bulupoddo 

Kabupaten Sinjai, sebanyak 268 orang siswa yang dapat dikelompokkan 

berdasarkan tingkatannya yaitu: kelas I 120 orang, kelas II 72 orang, 

kelas III 76 orang siswa.  

  

 

                                                 
1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Cet. IV; 

Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 115.  

2 Mardalais, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal (Cet. III; Jakarta Bumi 
Aksara, 1996), h. 54.    
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 2. Sampel 

  Melihat populasi di atas, menyulitkan peneliti untuk mengambil 

secara keseluruhan. Olek karena itu, peneliti mengambil sampel dari 

jumlah populasi. Namun sebelum peneliti menentukan sampel terlebih 

dahulu dikemukakan pengertian sampel, menurut Suharsmi Arikunto, 

sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti dan 

dinamakan penelitian sampel, apabila kita bermaksud 

mengeneralisasikan hasil penelitian sampel.3 

  Sampel dalam penelitian ini, diambil dengan menggunakan 

teknik staratified random sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

pada populasi secara acak dan secara bertingkat seperti kelas dan lain-

lain. 

  Pengambilan sampel secara acak bertingkat 15% dari seluruh 

populasi dan inipun sesuai dengan pendapat yang telah dikemukakn 

oleh Suharsimi Arikunto bahwa jika jumlah subyeknya besar dapat 

diambil antara 10% atau 15-25% atau lebih tergantung kemampuan 

peneliti.4  

  Dengan demikian, siswa kelas I, II, III SMA Negeri I Bulupoddo 

Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai yang dijadikan sampel sebagai 

berikut: 

                                                 
3 Suharsimi, op. cit. h. 117.  

4 Ibid. h. 112. 
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No Kelas Populasi Persentase Sampel 

1 I 120 
     120 
------------- X 40 
     268 

18 

2 II 72 
      72 
------------- X 40 
     268 

11 

Jadi jumlah sampelnya =18 + 11 + 11 = 40 orang siswa 

 

B. Instrumen penelitian 

  Penelitian sangat ditentukan oleh instrumen yang digunakan 

hendaknya dapat menyaring data dengan jumlah yang dibutuhkan agar 

penelitian terlaksana dengan baik. Adapun instrumen yang digunakan 

peneliti dalam pengumpulan data adalah pedoman : 

 1. Observasi 

  Observasi atau pengamatan yang digunakan dalam rangka 

mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Observasi atau 

pengamatan dilakukan dengan cara mengamati berbagai hal yang 

berkaitan dengan penelitian seperti kondisi sekolah, orang tua wali 

siswa, siswa. Hasil dari observasi tersebut yang berupa catatan yang 

dijadikan instrumen penelitian tujuannya sebagai pelengap data untuk 

mengukur tingkat pendidkan orang tua terhadap prestasi belajar siswa 

SMA Negeri I Bulupoddo Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. 
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 2. Angket 

  Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang 

menggunakan beberapa pertanyaan yang di ajukan secara tertulis 

kepada seseorang (responden) mengenai informasi tentang masalah 

yang dibutuhkan oleh peneliti. 

 3. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan 

peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui 

melalui percakapan, tatap muka dengan orang yang dapat memberikan 

keterangan. Responden yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah 

perwakilan salah seorang guru dan orang tua siswa SMA Negeri I 

Bulupoddo Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. Data yang 

diperoleh dari wawancara itulah yang dijadikan instrumen penelitian 

pelengkap untuk mendeskripsikan tingkat pendidikan orang tua 

terhadap prestasi belajar siswa sekolah tersebut. 

 4. Dokumentasi 

  Dokumentasi merupakan salah satu sumber data penelitian yang 

berupa arsip, baik tertulis, tercetak, maupun berupa gambar dalam 

penelitian ini. Pedoman dokumentasi dijadikan sebagai instrumen 

penelitian dengan cara mengumpulkan dan memilih dokumen yang 
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relevan dengan penelitian seperti daftar nilai siswa yang diperoleh dari 

buku rapor siswa. 

C. Teknik pengumpulan data 

  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, terdiri atas dua 

yaitu: penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian 

lapangan (field research) penjelasan kedua hal tersebut sebagai berikut: 

1. Penelitian kepustakaan (library research) penelitian jenis ini 

dilakukan  dengan cara mengumpulkan, memilih, dan meneliti 

berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Hasil dari 

penelitian tersebut yang akan dipergunakan sebagai sumber data 

penelitian untuk menjawab rumusan masalah dengan cara 

mengutip baik secara langsung maupun tidak langsung. 

2. Penelitian lapangan (field research) penelitian lapangan 

dilakukan di lapangan atau tempat penelitian dengan 

menggunakan teknik observsi, dokumentasi, angket dan 

wawacancara. Penjelasan teknik tersebut sebagai berikut: 

 1) Observasi 

  Yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis yang 

dilakukan peneliti terhadap obyek yang diteliti, seperti mengamati hasil 
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prestasi belajar siswa SMA Negeri I Bulupoddo Kecamatan Bulupoddo 

Kabupaten Sinjai.  

 

 2.) Angket. 

  Yaitu pengumpulan data dengan mengedarkan daftar pertanyaan 

kepada responden yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi 

(motivasi dari orang tua). 

 3) Wawancara 

  Yaitu peneliti mengumpulkan sejumlah data / keterangan dengan 

mengadakan tanya jawab kepada beberapa responden seperti : orang 

tua dan Guru tentang  prestasi belajar siswa SMA Negeri I Bulupoddo 

Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. 

 4) Dokumentasi 

  Yaitu pengumpulan data dengan melihat benda-benda tertulis, 

seperti  : arsip daftar nilai, yang berhubungan dengan prestasi belajar 

siswa. 

  Dengan adanya variabel tingakat pendidikan orang tua, penulis 

harus memberikan batasan terlebih dahulu sebelum data penelitian 

dianalisis. 
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Adapun batasan yang harus diberikan dalam variabel tingkat 

pendidikan orang tua yaitu: 

a) Tidak tamat SD dan tamat SD dikategorikan rendah dengan kode: 1 

b) Tamat SLTP dan tamat SLTA dikategorokan sedang dengan kode: 2 

c) Tamat di perguruan tinggi baik diploma, S1, S2  dan seterusnya 

dikategorikan tinggi dengan kode: 3.  

 Sedangkan untuk nilai prestasi belajar siswa yang diambil 

adalah nilai rapornya, maka yang dimasukkan yaitu nilai rata-ratanya 

untuk keperluan analisisnya dibulatkan angkanya, kemudian 

dimasukkan dalam rumus statistik product moment.  

D. Teknik analisis data 

  Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan 

menggunakan dua teknik analisis yaitu: analisis deskriftif dan analisis 

statistik inferensial. Penelitian deskriftif merupakan penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu 

gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat 

penelitian dilakukan.5 Sedangkan analisis statistik inferensial yaitu 

berfungsi untuk mengelompokkan data, menggarap, menyimpulkan 

memaparkan serta menyajikan hasil laporan.6  
                                                 

5 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Cet. VI; Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 
h. 309. 

6 Ibid. h. 344  
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a. Analisis deskriftif  

   Analisis deskriftif yang digunakan meliputi: 

 1) Persentase dengan rumus 

 P =  f  x 100 % 
  N 

Keterangan: 

  f  :  Jumlah prekuensi yang dicari persentasenya  

  N  : Number of cases (jumlah prekuensi/ banyaknya individu) 

  P   : Angka persentase. 

 2) Mean dengan rumus 

  Mx   fx    

    N 

Keterangan: 

  Mx  :   Mean yang cari 

  fx : Jumlah dari hasil perkalian antara masing-masing skor 

dengan frekuensinya. 

   N     :   Number of cases (jumlah frekuensi/ banyaknya 

individu) 

b. Analisis statistik inferensial 

  Analisis statistik inferensial,  maka yang digunakan adalah 

korelasi produk moment dengan rumus. 

  rxy =  NXY – (X ) (Y)  

    NX2 ---  (X)2   NY2 ---  (Y)2     

rxy  = Angka indeks korelasi  
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N  = Number of cases 

XY  = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 

X  = Jumlah seluruh sekor X 

Y  = Jumlah seluruh skor Y 

Untuk ketentuan hubungan dapat dilihat dari besar kecilnya 

indeks korelasi (r x y) yang diperoleh yang digunakan dua cara yaitu: 

1) Pedoman atau ancar-ancar kofisien korelasi yang digunakan 

berdasarkan kriteria menurut Anas Sadjono yaitu tabel pedoman 

untuk memberikan interpretasi kofisien korelasi sebagai berikut: 

Besarnya “r” 
product 

Moment (r x y) 
Interpretasi 

 
0, 00 – 0, 199 

 
0, 20 – 0, 399 

 
0, 40 – 0, 599 

 
0, 60 – 0, 799 

 
0, 80 – 1, 000 

 
- Sangat rendah 
 
- Rendah  

 
- Sedang 
 
- Kuat 
  
- Sangat Kuat7 

  2) Mengkonsultasikan pada tabel “r” product moment; df : N – nr 

pada taraf kesalahan 5%, dengan ketentuan yaitu: 

                                                 
7
 Prof. Dr. Sugiono, Metode Penelitian Administrasi (cet. X ; Jakarta CV. Alfabeta. 2003),  

Hal.  214 
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a) Bila  “r”  hitung lebih kecil dari tabel, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

b) Tetapi sebaliknya lebih besar dari “r” tabel (rh > r tabel) maka Ha 

diterima.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Selayang Pandang SMA Negeri I Bulupoddo 

 1. Sejarah berdiri dan perkembangannya 

Sekitar 9 km dari jantung kota Sinjai ke arah barat, terdapat 

sebuah Sekolah Menengah atas (SMA) yang berdiri di atas tanah seluas 

2,5 Ha. SMA ini didirikan atas partisipasi masyarakat setempat. 

Lahirnya SMA ini awalnya bernama SMA Aruhu dan merupakan kelas 

jauh dari SMA Negeri 277 Sinjai pada tahun 1985. Karena masih status 

filial, maka dengan sendirinya tenaga pengajar harus didatangkan dari 

sekolah induk. 

SMA Aruhu ini, melepaskan diri dari induknya pada tanggal 1 

Agustus 1985 atas dasar surat keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI No. 06010/0/85, tanggal 22 Nopember 1985, dengan 

menempatkan 8 orang tenaga pengajar sebagai guru tetap.  

Sepanjang perjalanan sekolah ini, sudah tiga kali berubah nama, 

seiring dengan perubahan undang-undang tentang sistem pendidikan 

nasional, yaitu awalnya sekolah ini, bernama SMA Negeri Aruhu, 

kemudian berubah menjadi SMU Negeri 1 Bulupoddo, menyesuaikan 

dengan sebutan SMU Menurut UU Nomor 2 tahun 1989 selanjutnya 
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dari SMU Negeri 1 Bulupoddo berubah menjadi SMU Negeri 1 

Bulupoddo, menyesuaikan diri dengan UU Nomor 20 tahun 2003.1 

 2. Visi, misi dan tujuan SMA Negeri 1 Bulupoddo 

Sebagai pendidikan formal SMA Negeri 1 Bulupoddo memiliki 

visi yaitu: “bersaing dalam prestasi, beriman dan berbudaya” 

sedangkan visi Dinas Pendidikan Kebupaten Sinjai adalah merata dan 

meningkatnya pendidikan dasar dan menengah masyarakat tani, maju 

serta berkembang secara mandiri serta dengan rata-rata tingkat 

kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan. Adapaun misi SMA Negeri 1 

Bulupoddo adalah: 

a. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang efektif, sehingga 

setiap siswa dapat mengembangkan diri secara optimal. 

b. Menciptakan kondisi yang kondusif untuk berlangsungnya proses 

pembelajaran yang efektif. 

c. Menumbuhkan semangat keunggulan kepada seluruh warga 

sekolah.  

d. Meningkatkan profesionalisme semua personal sekolah, agar dapat 

memberikan pelayanan yang maksimal 

e. Meningkatkan penghayatan dan pengalaman terhadap agama yang 

dianut dan terhadap budaya daerah dan budaya bangsa  

                                                 
1 Hasil wawancara dengan Drs. Muhammad Basri Wakil Kepala sekolah SMA Negeri 

1 Bulupoddo tanggal 20 Juni 2005.  
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f. Mengembangkan dan memanfaatkan seluruh potensi yang ada 

untuk mencapai tujuan sekolah. 

g. Menerapkan manajemen terbuka dan partisipatif dalam 

melaksanakan tugas. 

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pendidikan, SMA Negeri 

1 Bulupoddo di atas visi dan misi tersebut dijabarkan pada setiap 

tingkatan sekolah yang ada di Kabupaten Sinjai. Hal ini dapat dilihat 

pada rumusan visi dan misi SMA Negeri 1 Bulupoddo Kabupaten Sinaji 

yaitu: 

Visi : Beriman dan bertaqwa serta berilmu 

Misi : Mencetak siswa yang dapat bersaing secara optimal  

Dari rumusan visi dan misi tersebut di atas, dapat pula kita 

melihat tujuan oprasional  SMA Negeri 1 Bulupoddo yaitu: 

1) Tujuan umum  

Membangun kultur SMA Negeri 1 Bulupoddo sebagai lingkungan 

sekolah yang dinamis dan inovatif dengan memberdayakan seluruh 

potensi yang ada. 

 2) Tujuan khusus 

a) Rata-rata NEM keluaran minimal 6,50 

b) Lulusan yang diterima di perguruan tinggi rata-rata melalui UMPTN 

minimal 50% 
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c) Rata-rata daya serap siswa 85% 

d) Punya dua cabang yang dapat menjadi finalis tingkat Provinsi 

e) Punya TIM kesenian yang dapat tampil di tingkat Kabupaten  

f) Seluruh siswa muslim lancar dan fashih membaca al-Qur’an dan 

dapat melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya.2  

 3. Keadaan guru, pegawai, siswa, sarana dan prasarana 

a. Keadaan guru, dan pegawai/tenaga administrasi  

Guru dan pegawai atau tenaga admnistrasi dalam suatu lembaga 

pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dan sangat 

menentukan, termasuk pada SMA Negeri 1 Bulupoddo, sebab 

bagaimana pun baiknya suatu program pendidikan kalau sumber daya 

personal dan  tenaga edukasinya tidak cukup memadai dan tidak 

berkualitas atau tidak profesional, maka tujuan pendidikan yang 

diharapkan tidak akan tercapai dengan sempurna. 

Keadaan guru dan administrasi yang menjadi pelaksana proses 

kegiatan belajar mengajar dan pelayanan sekolah berjumlah 25 orang 

yang di antaranya (guru tetap/guru negeri dan guru honorer) tenaga 

administrasi sebanyak 1 orang.3 

                                                 
2 Dokumentasi SMU Negeri 1 Bulupoddo Kabupaten Sinjai tahun 2004. 

3 Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah bagian Humas, Drs, Abdul Gaffar. 
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Adapun guru-guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Bulupoddo 

Kabupaten Sinjai sebagai berikut: 

Tabel II 
Nama Guru-guru SMA Negeri 1 Bulupoddo Kabupaten Sinjai 

Tahun 2004-2005 
 

N0 Nama Guru Mata Pelajaran/Tugas Lain 

1 Drs. A. Muchtar Mappatoba Kepala Sekolah  

2 Drs. Tamsil Matematika/W. Kep sek bag. kesiswaan 

3 Drs. Hasbi  Ekonomi 

4 Drs. Abd. Haris  Geografi/W.K sek. Bag. 

Sarana/prasarana  

5 Drs. Muhammad Basri Ekonomi akuntansi/ Wak. Kep sekolah 

6 Drs. Bunga Wali Agama  

7 Drs. Abdul Asis Amin Guru Bp  

8 Drs. Ruhlang Sejarah/ wali kelas  

9 Drs. Abd. Gaffar Sosiologi/W.K sek bag. Humas 

10 Dra. St. Halimah Kimia/ wali kelas 

11 Drs. Mustaba Kesenian/ wali kelas 

12 Drs. Arif Pasal Bahasa Inggeris/wali kelas 

13 Drs. Bakri Wahab Fisika/penanggung jawab laboratorium 

14 Muhammad Hasbi B. Bahasa Inggeris/ wali kelas 

15 Rahmad shaleh, S. Pd. Biologi/wak. kep. sek. bag. Kurikulun 
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16 Makmur, S. Pd. Olah raga/ wali kelas 

17 M. Indar Syam, S. Pd. Olah raga 

18 Drs. Jmaluddin  Bahasa Indonesia/ wali kelas 

19 Darlina, S. Pd. Bahasa Indonesia 

20 Indo Tang Tata negara/ wali kelas 

21 Drs. Bulkis Matematika/ wali kelas 

22 Muh. Shaleh Biolgi/ ali kelas 

23 Dra. Rosnaini Kimia  

24 Darwis, S.Si. Fisika 

25 Ediman AR, S. Pd. Matematika 

Sumber data: dokumentasi SMA Negeri 1 Bulupoddo Sinjai 

b. Keadaan siswa 

Dalam perkembangan siswa SMA Negeri 1 Bulupoddo baupaten 

Sinjai mengalami perkembangan yang pesat. Untuk lebih jelasnya 

tentang keasaan siswa SMA Negeri 1 Bulupoddo sebagaimana tabel 

berikut ini:  

 
Tabel III 

Keeadaan dan Perkembangan Siswa SMA Negeri 1 
Bulupoddo 

Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai  

No 
Tahun 

Pelajaran 

Kelas Jumlah 

Siswa 

Perkembangan 

Siswa I II III 
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1 2002-2003 100 74 52 226 0 

2 2003-2004 96 78 70 244 18 

3 2004- 2005 126 75 76 277 33 

Sumber data: Kantor SMA Negeri 1 Bulupoddo Sinjai 

Dari tabel di atas, menggambarkan bahwa jumlah siswa SMA 

Negeri 1 Bulupoddo Sinjai pada tahun 2002-2003 sebanyak 226 orang 

siswa kemudian pada tahun 2003-2004 mencapai 244 meningkat 

sebanyak 18 orang siswa dan pada tahun 2004-2005 jumlahnya 

mencapai 277 orang siswa (meningkat sebanyak 33 orang. 

c. Keadaan sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana yang dimiliki suatu lembaga pendidikan 

merupakan salah sutu faktor penting dalam proses berlangsungnya 

proses belajar mengajar dalam suatu pendidikan. 

Adapun mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki SMA 

Negeri 1 Bulupoddo Aruhu sekarang ini, masih tergolong kurang 

memadai dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten 

Sinjai. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel IV 
Keadaan saran dan prasarana SMA Negeri 1 Bulupoddo 

Kab. Sinjai 2004-2005 

No. 
Jenis sarana dan 

prasarana Jumlah barang keadaan ket 

1 Gedung sekolah 4 buah baik  
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2 Ruang belajar 9 buah baik  

3 
Rng. Kantor kep.sek. 
guru dan tata usaha  1 buah  baik  

4 Perpustakaan 1 buah sementara darurat 

5 Komputer 3 buah  baik  

6 Lapangan upacara 1 buah baik 
dipakai 

bersama 

7 Uangan OSIS 1 buah baik darurat 

8 Mushallah 1 buah baik darurat 

9 Koperasi/kantin 1 buah baik 
dipakai 

bersama 

Sumber data: Kantor SMA Negeri 1 Bulupoddo Sinjai 

Dari tabel di atas, dapat dipahami sarana dan prasarana yang ada 

di SMA Negeri 1 Bulupoddo Sinjai, masih termasuk kurang memadai. 

Oleh karena itu, diperlukan fasilitas pendukung seperti perbaikan-

perbaikan, juga fasilitas pendukung lainnya. 

B. Tingkat pendidikan orang tua siswa SMA Negeri 1 
Bulupoddo Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai 

    Salah satu faktor yang berperan penting dalam pembngunan 

masyarakat adalah faktor pendidikan, karena tanpa pendidikan tidak 

akan tercipta sumber daya manusia yang handal. Oleh karena itu, faktor 

pendidikan sangatlah penting dalam proses pembangunan dan 

perkembangan di masa akan datang dalam memajukan suatu 

masyarakat demi mengejar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 



 46 

Selain itu juga, dapat menyongsong  arus globalisasi dan informasi dan 

yang lebih esensial yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat pada 

masa yang akan datang. 

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat presentase tingkat 

pendidikan orang tua SMA Negeri 1 Bulupoddo Sinjai. Untuk lebih 

jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel V 
Persentase tingkat pendidikan orang tua di SMA Negeri 

Bulupoddo 
Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai  

No Tingkat pendidikan Frekuensi Persentase 

1 Tidak tamat SD 3 8% 

2 Tamat SD 7 18% 

3 Tamat SLTP 7 18% 

4 Tamat SLTA 16 40% 

5 Tamat perguruan tinggi 7 18% 

 Jumlah 40 100% 
 

Sumber data: Kantor SMA Negeri 1 Bulupoddo Sinjai 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 
Dari tabel dan garafik di atas, dapat dijelaskan bahwa frekuensi 

tingkat pendidikan orang tua siswa di SMA Negeri 1 Bulupoddo Sinjai 

berdasarkan data hasil penelitian dari 40 orang yaitu yang tertinggi 

tamat SLTA sebesar 16 orang atau 40% kemudian tamat perguruan 

tinggi, SLTP dan SD masing-masing sebesar 7 0rang atau 18% dan yang 
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terakhir tidak tamat SD hanya sebesar 3 orang atau 8%, jadi dapat kita 

simpulkan bahwa tingkat pendidikan orang tua siswa di SMA Negeri 1 

Bulupoddo Sinjai berada pada tingkat tinggi karena rata-rata sudah 

tamat SLTA, namun perlu untuk lebih dimotivasi agar mereka 

melanjutkan pendidiakn sampai tingkat perguruan tinggi. 

 

Tabel VI  
Bentuk Sikap Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa 

SMA Negeri 1 Bulupoddo Kecamatan. Bulopoddo Kab. Sinjai 

No Nama Kls 
Pekerjaan 
Orang Tua 

Pendidika
n Orang 

Tua 

Bentuk Sikap Orang Tua Terhadap Pendidikan 
Siswa Jml 

I II III IV V VI VII VIII 
1 Meilani I A Petani SLTP/SD 2 3 3 2 2 3 3 2 20 
2 Samsul Bahri I A Petani SLTP/SLTA 2 3 3 3 3 3 3 3 23 
3 Robert Wolter M. I A Peg. Negeri SLTA/SLTP 3 3 4 4 3 3 2 3 25 
4 Amiruddin M I A Peg. Negeri TPT/SD 2 3 4 4 2 3 3 3 24 
5 Hartani Irma I A Pedagang SLTP/SLTA 3 3 3 2 1 3 3 4 92 
6 Reni Nur Andini I A Peg. Negeri TPT/ - 2 4 4 4 3 3 4 3 27 
7 Saidah I B Petani SLTA/ - 3 3 4 3 3 4 4 4 28 
8 Suryani I B Petani SLTP/SLTP 3 2 3 4 3 3 3 3 24 
9 Rahman Rasak I B Peg. Negeri TPT/ - 1 2 4 4 4 3 3 3 24 
10 Muhammad 

Asikin 
I B Petani SD/ - 1 3 4 3 1 3 3 3 21 

11 Nurbaiti I B Peg. Negeri TPT/ - 3 3 4 3 3 3 3 3 25 
12 Andi Farid I B Pedagang SLTA/SLT 2 3 4 4 4 4 4 4 29 
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A 
13 Jumrawati I C Petani SLTP/SD 2 3 3 2 2 3 4 3 22 
14 Jumaidi I C Petani SD/TT.SD 3 4 4 4 4 3 3 3 28 
15 Firman B. I C Petani SD/TDK 

SD 
3 4 4 4 4 3 3 3 28 

16 Suryadi  I C Petani SLTA/SD 2 3 2 2 2 3 4 3 21 
17 Umi kalsum I C Petani SD/SLTP 3 4 4 3 3 4 3 4 28 
18 Junriana I C Petani SD/SD 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
19 Abd. Malik II A Peg. Negeri SLTA/TPT 2 3 4 3 3 3 4 4 26 
20 Risna febrian II A Pedagang TPT/TPT 4 3 4 3 3 4 4 4 29 
21 Khaerul al-Amin II A Peg. Negeri SLTA/SLTP 1 3 3 2 2 3 3 3 20 
22 Heri Wahyuni II A Petani SLTA/SD 3 4 4 3 2 3 3 3 25 
23 Masriani II B Petani SLTP/SD 3 3 4 2 3 3 3 4 25 
24 Masrianita II B Petani SD/SLTA 3 3 3 4 3 2 3 3 24 
25 Rahmat  II B Petani SD/ALTP 1 3 4 2 2 4 4 3 23 
26 Amros 

Winaryaman 
II B Guru SLTA/SLT

A 
2 3 4 3 3 4 4 4 27 

27 Nur Qalby II C Pedagang SLTP/SLTP 3 3 3 3 3 4 4 3 26 
28 Anis Y. II C Pedagang SD/SD 1 2 4 2 3 3 4 4 23 
29 Wiwiyanti II C Petani SLTP/SLTP 2 3 3 2 3 3 3 2 21 
30 Muh. Ashar III IPA Petani TTSD/TTS

D 
3 2 3 3 2 3 3 3 22 

31 Ninik Karyaningsi III IPA Peg. Negeri SLTA/SLTP 2 4 4 2 3 3 3 4 25 
32 Muh. Idris III IPA Petani TTSD/SD 1 3 3 3 2 3 3 3 21 
33 Ardiansah III IPA Petani SD/SD 3 2 4 4 1 4 4 3 25 
34 Martaningsi III IPA Petani SD/SD 3 3 4 3 3 3 4 3 26 

35 Nurliah III IPS 
1 

Petani SLTP/SD 3 3 3 3 2 3 4 4 25 

36 Marlina III IPS 
1 

Peg. Negeri SLTA/SLT
A 

3 3 4 3 2 3 4 3 25 

37 Arniati III IPS 
2 

Petani TTSD/TTS
D 

3 2 3 2 3 3 3 3 22 

38 Hasbi Husain III IPS 
2 

Petani TPT/SLTP 3 2 3 3 3 2 3 3 22 

39 Jumarni III IPS 
2 

Petani SLTA/SLTP 3 3 4 4 3 3 4 3 27 

40 Sudarmin III IPS 
2 

Pedagang SD/SD 3 4 4 3 4 2 3 3 26 

 JUMLAH 99 121 144 109 109 126 136 130  

Ket :  
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 I  : Siswa menyampaikan kepada orang tua kalau ada mata 

pelajaran yang dianggap sulit. 

 II : Kebutuhan belajar siswa terpenuhi dari orang tua  

 III : Orang tua mempunyai perhatian terhadap pendidikan 

siswa   
 IV : Siswa mempunyai waktu luang belajar di rumah dengan 

kontrol dari orang tua 

 V : Orang tua sering memberikan bimbingan belajar di rumah  

 VI : Orang tua memdukung bila siswa belajar kelompok di 

rumah 

 VII : Perhatian orang tua terhadap siswa bila nilai rapor jelek  

 VIII : Perhatian orang tua terhadap prestasi siswa. 

Bobot : 

 A. Sangat sering, perhatian  (4) 

 B. Sering, perhatian (3) 

 C. Kurang perhatian (2) 

 D. Tidak pernah (1) 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa bentuk sikap orang tua 

terhadap prestasi belajar siswa SMA Negeri 1 Bulupoddo Kec. 

Bulupuddo Kab. Sinjai, dapat terlihat bahwa angka terbesar dari jumlah 

tersebut di atas yaitu perhatian orang tua terhadap kelangsungan 

pendidikan siswa SMA Negeri 1 Bulupoddo Kab. Sinjai kemudian yang 

paling rendah yaitu penyampaian siswa kepada orang tua bila ada mata 

pelajaran yang dianggap sulit. 

Dari hasil wawancara kepada salah satu perwakilan orang tua 

siswa yaitu Bapak Abd. Gaffar yang mempunyai perhatian terhadap 
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pendidikan anaknya yang mana menurutnya pendidikan merupakan 

suatu hal sangat   terpenting dalam hidup yang mana sangat 

dibutuhkan oleh anak dalam menghadapi tantangan dimasa depannya. 
 
C. Tingkat Prestasi Belajar Siswa SMA Negeri1 Bulupoddo Kac. 

Bulupoddo Kab. Sinjai  

Adapun tingkat prestasi siswa SMA Negeri 1 Bulupoddo Sinjai 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel VII 
Keadaan Tingkat Prestasi Belajar Siswa di SMA Negeri 1 

Bulupoddo Kec. Bulupoddo Kabupaten. Sinjai Berdasarkan Indeks 
Prestasi (IP) 

No NAMA SISWA KELAS 
INDEKS  

PRESTASI (IP) 

1 Meilani I A 8,24 

2 Samsul Bahri I A 6,57 

3 Robert Wolter Monogisidi I A 7,18 

4 Amiruddin M I A 6,93 

5 Hartani Irma I A 7,22 

6 Reni Nur Andini I A 7,13 

7 Saidah I B 7,27 

8 Suryani I B 8,12 

9 Rahman Rasak I B 7,39 

10 Muhammad Asikin I B 7,22 

11 Nurbaiti I B 7,03 

12 Andi Farid I B 6,81 

13 Jumrawati I C 8,31 

14 Jumaidi I C 7,34 

15 Firman B. I C 7,60 

16 Suryadi  I C 6,94 

17 Umi kalsum I C 8,73 
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18 Junriana I C 7,11 

19 Abd. Malik II A 7,00 

20 Risna febrian II A 8,85 

21 Khaerul al-Amin II A 6,23 

22 Heri Wahyuni II A 8,15 

23 Masriani II B 6,46 

24 Masrianita II B 7,85 

25 Rahmat  II B 5,62 

26 Amros Winaryaman II B 6,69 

27 Nur Qalby II C 7,36 

28 Anis Y. II C 6,23 

29 Wiwiyanti II C 8,08 

30 Muh. Ashar III IPA 7,44 

31 Ninik Karyaningsi III IPA 8,56 

32 Muh. Idris III IPA 7,22 

33 Ardiansah III IPA 8,11 

34 Martaningsi III IPA 8,44 

35 Nurliah III IPS 1 8,00 

36 Marlina III IPS 1 7,55 

37 Arniati III IPS 2 8,22 

38 Hasbi Husain III IPS 2 6,11 

39 Jumarni III IPS 2 8,55 

40 Sudarmin III IPS 2 7,66 

 Jumlah  296,51 

 Rata-rata  7,4127 
Sumber data: dokumentasi (nilai rapor semester III tahun 2005 SMA 

Negeri 1 Bulupoddo Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai 

Dari tabel di atas, perhitungan rata-rata tingkat prestasi belajar 

siswa dengan menggunakan rumus mean sebagai berikut:  

Mx  adapun kategori prestasi yang digunakan sebagai 

berikut: 
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9 – 10 : Baik sekali 

7 – 8 : Baik 

5 – 6 : Sedang 

4 – 0 : Kurang baik  

Sedangkan menurut pendapat Muhiddin Syam yang menyatakan 

batas minimal prestasi belajar dengan perbandingan yaitu:4 

8 – 10 : 80 – 100 : 3,1 – 4  : A = Sangat baik 

7 – 7,4 : 70 – 79 : 2,1 – 3  : B = Baik 

6 – 6,9 : 60 : 69 : 1,1 – 2 : C = Cukup 

5 – 5,9 : 50 – 59 : 1 : D = Kurang 

0 – 4,9 : 0, 49  : E = Gagal 

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapatlah kita peroleh data 

sebagai berikut: 

IP siswa  : X = 298,51 

Jumlah siswa : N = 40 

Jadi  : Mx  

Berdasarkan perhitungan di atas, terlihat bahwa hasil prestasi 

yang dicapai siswa menunjukkan rata-rata 7,46. prestasi ini berada 

pada kategori baik. 

 

                                                 
4 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Cer. II; Bandung: 

Rosda, 1999), h. 79.  
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D. Analisis Hubungan Antara tingkat pendidikan orang tua 
dengan prestasi belajar siswa SMA Negeri 1 Bulupoddo 
Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh 

penulis, maka data yang telah terkumpul akan dianalisis secara 

matematik dengan analisis statistik korelasi product moment untuk 

mengetahui jawaban permasalahan yang telah diangkat yaitu 

signifikansi antara tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi belajar 

siswa SMA Negeri 1 Bulupoddo Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai.  

 
Tabel VIII 

Perhitungan untuk Memperoleh Angka Indeks Korelasi Antara 
Variabel x (tingkat pendidikan orang tua) dan Variabel Y (prestasi 

belajar siswa) 

No 

Subjek 
Nama 

Tingkat 

Pendidikan X Y XY X2 Y2 

Ayah Ibu 

1 Meilani 2 1 3 8 24 9 64 

2 Samsul Bahri 2 2 4 7 28 16 49 

3 Robert Wolter M. 2 1 3 7 21 9 49 

4 Amiruddin M 3 1 4 7 28 16 49 

5 Hartani Irma 2 1 3 7 21 9 49 

6 Reni Nur Andini 2 1 4 7 28 16 49 

7 Saidah 2 1 3 7 21 9 49 
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8 Suryani 2 2 4 8 32 16 64 

9 Rahman Rasak 3 1 4 7 28 16 49 

10 Muhammad 

Asikin 

2 1 2 7 14 4 49 

11 Nurbaiti 2 1 4 7 28 16 49 

12 Andi Farid 2 2 4 7 28 16 49 

13 Jumrawati 2 1 3 8 24 9 64 

14 Jumaidi 3 1 2 7 14 4 49 

15 Firman B. 2 2 3 8 24 9 64 

16 Suryadi  2 2 3 7 21 9 49 

17 Umi kalsum 2 2 3 9 27 9 81 

18 Junriana 2 1 2 7 14 4 49 

19 Abd. Malik 3 3 5 8 40 25 64 

20 Risna febrian 2 2 5 9 45 25 81 

21 Khaerul al-Amin 2 2 4 6 24 16 36 

22 Heri Wahyuni 2 1 3 8 24 9 64 

23 Masriani 2 1 3 6 18 9 36 

24 Masrianita 3 2 3 8 24 9 64 

25 Rahmat  2 2 3 6 18 9 36 

26 Amros 

Winaryaman 

2 2 4 7 28 16 49 

27 Nur Qalby 2 2 4 7 28 16 49 

28 Anis Y. 2 1 2 6 12 4 36 

29 Wiwiyanti 3 1 3 8 24 9 64 

30 Muh. Ashar 2 1 2 7 14 4 49 

31 Ninik Karyaningsi 2 2 4 9 36 16 81 

32 Muh. Idris 2 1 2 7 14 4 49 

33 Ardiansah 2 1 2 8 16 4 64 

34 Martaningsi 3 1 2 8 16 4 64 

35 Nurliah 2 1 3 8 24 9 64 

36 Marlina 2 2 4 8 32 16 64 

37 Arniati 2 1 2 8 16 4 64 

38 Hasbi Husain 2 2 5 6 30 25 36 
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39 Jumarni 3 2 4 9 36 16 81 

40 Sudarmin 2 1 2 8 16 4 64 

 Jumlah   129 297 960 449 2233 
 

Dari tabel di atas, terlihat jumlah data-data yang akan 

dirumuskan dalam rumus product moment sebagai berikut: 

X : 129 

Y : 297 

XY : 960 

X2 : 449 

Y2 : 2233 

maka  : rxy   =                 NXY – (X) (Y)           .     
   [NX2 – (X)2] [NY2 – (Y)2] 
   
  =                40 . 960 – 129 . 297               . 
   (40 . 449 – 16641) (40 . 2233 – (88209) 
    
 
  =                38400 – 38313               . 
   (17960 – 16641) (89320 – (88209) 
 

  =  

 

  =  

 

  =  

 = 0,071871 
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 = 0,071 

Dari perhitungan di atas, ternyata angka korelasi antara variabel 

X (tingkat pendidikan orang tua) dari variabel Y (prestasi belajar siswa) 

tidak bertanda negatif, berarti di antara kedua variabel tersebut 

terdapat korelasi positif (korelasi yang berjalan se arah). 

Selanjutnya, apabila dilihat besarnya r yang kita peroleh (yaitu 

0,71) berdasarkan pedoman atau ancar-ancar, ternyata r x y = 0,110 

terdapat antara 0, 00 – 0,20 yang berarti bahwa antara variabel X 

(tingkat pendidikan orang tua) dan variabel Y (prestasi belajar siswa) 

memang terdapat korelasi, akan tetapi kolerasi tersebut sangat lemah, 

sehingga korelasi itu diabaikan (dianggap tidak ada korelasi antara 

variabel X dengan variabel Y. 

Sedangkan kalau diinterpretrasikan dengan menggunakan tabel 

nilai “r” : df: N – nr = 40 – 2 = 38, kita ambil yang terdekatnya yaitu df: 

sebesar 40 karena 38 tidak ada dalam tabel pada taraf signifikansi 5% 

diperoleh r tabel = 0,304, sedangkan para taraf signifikansi 1% 

diperoleh r tabel = 0,393 dilihat pada taraf signifikansi 5% r x y atau ro 

adalah lebih kecil dari pada tabel (0,071 < 0,304) ataupun dilihat pada 

taraf signifikansi 1% r x y atau ro juga lebih kecil dari pada r tabel (0,71 

< 0,93). 
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Dilihat dari keterangan di atas, dapat dilihat bahwa pada taraf 

5% ataupun taraf 1%, maka hipotesa Nol (Ho) diterima, hipotesa 

alternatifnya (Ha) ditolak. Ini berarti bahwa untuk taraf signifikansi 5% 

maupun 1% itu tidak terdapat korelasi positif yang signifikan antara 

tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi belajar siswa di SMA 

Negeri 1 Bulupoddo Kac. Bulupoddo Kab. Sinjai. 

Faktor-faktor yang menyebabkan sehingga tidak terjadi 

hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan prestasi 

belajar siswa di SMA Negeri 1 Bulupoddo Kac. Bulupoddo Kab. Sinjai, 

dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu:  

1. Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor yang datang dari dalam diri siswa 

itu sendiri tanpa campur tangan dari orang lain. adapun faktor yang 

datang dari dalam diri siswa yaitu faktor jasmaniah dan faktor fsikologi 

yang termasuk ke dalam fsikologi antara lain: intelegensi, perhatian 

minat, bakat dan motivasi siswa terbentuk karena adanya kesadaran 

dari dalam diri siswa sendiri tentang pentingnya belajar. Dan adanya 

keinginan besar untuk memperoleh prestasi dan memiliki rasa harga 

diri dengan mempertahankan kemampuannya untuk bersaing dengan 

teman-temannya yang lain di sekolah sehingga dari hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa SMA Negeri 1 Bulupoddo 

Kac. Bulupoddo Kab. Sinjai, menunjukkan pada kategori baik. 

  

 2. Faktor eksternal  

Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar diri siswa itu 

sendiri yaitu faktor sekolah seperti, metode mengajar guru baik, 

kurikulum, disiplin sekolah dan metode balajar siswa baik dan faktor 

perhatian orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya sangat cukup 

baik, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa selain faktor 

yang datang dari luar diri siswa dapat kita lihat juga faktor dari dalam 

siswa itu sendiri yang mana juga mempengaruhi belajar siswa di SMA 

Negeri 1 Bulupoddo Kac. Bulupoddo Kab. Sinjai. Kedua faktor tersebut 

saling mendukung. 
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BAB V 

P E N U T U P 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan masalah yang telah 

dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Keadaan tingkat pendidikan orang tua di SMA Negeri 1 

Bulupoddo Kac. Bulupoddo Kab. Sinjai.  Berada pada kategori 

tinggi karena rata-rata tamat SLTA  

2. Keadaan tingkat prestasi siswa di SMA Negeri 1 Bulupoddo Kac. 

Bulupoddo Kab. Sinjai. Berada pada kategori baik karena mereka 

memiliki nilai rata-rata 7, 46. 

3. Bahwa secara matematik, tinggih rendahnya prestasi belajar 

siswa tidak ada hubungan secara signifikansi dengan tingkat 

pendidikan orang tua di SMA Negeri 1 Bulupoddo Kac. 

Bulupoddo Kab. Sinjai.  

B. Saran-saran 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan penulis akan 

memberikan harapan-harapan kepada penentu kebijakan terutama 

kapada Kepala sekolah dan guru-guru di SMA Negeri 1 Bulupoddo Kac. 

Bulupoddo Kab. Sinjai. Pada khususnya bahwa untuk meningkatkan 

kualitas dan sumberdaya manusia dibutuhkan adanya proses 

pendidikan yang berlangsung secara efektif dan efesien, serta adanya 

motivasi yang tinggi dari siswa untuk meningkatkan prestasi 

belajarnya. 

Adapaun harapan-harapan penulis berikan sebagai berikut: 

1. Untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia di masa akan 

datang diharapkan kepada orang tua siswa agar memberikan 

motivasi kepada anaknya supaya melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi 

2. Untuk meningkatkan prestasi siswa SMA Negeri 1 Bulupoddo Kac. 

Bulupoddo Kab. Sinjai. Diharapkan kepada orang tua bekerja sama 

dengan guru-guru di sekolah dalam usaha salaing menukar 

pengalaman-pengalaman positif dalam kegiatan pemberian 

bimbingan belajar kepada anak-anaknya, khususnya bagi orang tua 

yang pendidikannya tinggi untuk lebih berusaha menambah volume 
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waktunya dan kegiatannya dalam membimbing anaknya di rumah, 

dengan begitu proses belajar anak dapat berjalan dengan baik pula. 



ANGKET  

KORELASI TINGKAT PENDIDIKAN  
ORANG TUA TERHADAP PRESTASI BELAJAR 

SISWA SMA NEGERI 1 BULUPODDO 
KECAMATAN BULUPODDO KABUPATEN SINJAI  

 

PETUNJUK 
 

1. Sebelum menjawab pertanyaan angket ini, isilah terlebih dahulu 

Data anda seperti berikut: 

Nama :  

Stambuk :  

Kelas : 

2. Jawablah pertanyaan pada lembar obsevasi dengan cara memilih 

salah satu alternatif dari a, b, c. dan d. 

3. Pilihan jawaban anda, tidak akan dinilai benar atau salah. Karena itu 

diharapkan memberikan jawaban yang benar-benar sesuai keadaan 

yang anda alami sendiri. 

4. Nyatakanlah pilihan jawaban anda dengan memberi tanda silang (X) 

pada poin yang anda pilih. 

 

 

 



DAFTAR PERTANYAAN 

1. Apakah pekerjaan orang tua anda ? 

a. Pegawai negeri c. Pedagang 

b. Petani d. Buruh 

2. Apakah pendidikan terkhir orang tua anda ? 

a. Perguruan tinggi c. SLTP  

b. SLTA d. SD  

3. Apakah anda sering menyampaikan kepada orang tua kalau ada 

mata pelajaran yang anda anggap sulit ?  

a. Sangat sering  c. Kurang  

b. Sering d. Tidak pernah 

4. Apakah kebutuhan belajar anda terpenuhi dari orang tua ? 

a. Sangat terpenuhi c. Kurang terpenuhi 

b. Terpenuhi d. Tidak terpenuhi 

5. Apakah orang tua anda mempunyai perhatian terhadap 

kelangsungan pendidikan anda ? 

a. Sangat perhatian c. Kurang perhatian 

b. Perhatian d. Tidak perhatian 

6. Apakah anda mempunyai waktu luang belajar dirumah dengan 

kontrol dari orang tua ? 

a. Sangat terkontrol  c. Kurang terkontrol 

b. Terkontrol d. Tidak terkontrol 



7. Apakah orang tua anda sering memberikan bimbingan belajar di 

rumah ? 

a. Sangat sering c. Kurang tidak pernah 

b. Sering d. Tidak pernah 

8. Apakah orang tua anda mendukung, jika belajar kelompok di rumah 

? 

a. Sangat mendukung c. Kurang mendukung 

b. Mendukung d. Tidak mendukung 

9. Jika nilai rapor anda jelek, apakah ada perhatian dari orang tua 

anda ? 

 a. Sangat perhatian c. Kurang diperhatikan 

 b. Dipehatikan d. Tidak diperhatikan 

10. Jika anda mendapat masalah mengenai prestasi anda, kemudian 

guru anda menyuruh orang tua anda datang ke sekolah, apakah ada 

perhatian orang tua anda ? 

 a. Sangat perhatian c. Kurang perhatian 

 b. Pehatian d. Tidak perhatian 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Apa pendidikan terkhir anda ? 

2. Bagaimana perhatian anda terhadap pelajaran anak anda di sekolah 

? 

3. Apakah anda selalu memenuhi permintaan yang berkaitan dengan 

kebutuhan belajar anak anda ? 



4. Apakah anda selalu memberikan petunjuk kepada anak anda 

tentang cara belajar yang baik ? 

5. Jika nilai rapor anak anda jelek, apa yang anda lakukan ? 


