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ABSTRAK 
 
ILYAS. Pengaruh Komunikasi Orang Tua terhadap Prestasi Belajar Siswa 
pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Makassar (Suatu Studi Komunikasi 
Pendidikan), dibimbing oleh Prof.DR.H. Andi Makkulau dan Prof.DR.H. 
Tawany Rahama, MA. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat intensitas 
komunikasi orang tua dengan siswa terhadap tingkat prestasi belajar siswa 
pada Madarsah Tsanawiyah Negeri Model Makassar. Untuk mencapai hal 
tersebut, maka pengambilan sampel dilakukan secara sistimatis Random 
sampling, sehingga diperoleh sampel sebesar 60 orang siswa dari populasi 
sebesar 300 orang siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 
kuesioner, dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan 
analisis statistik deskriptif, kuantitatif dan analisis statistik inferensial yaitu 
regresi sederhana.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat intensity komunikasi 
orang tua dengan siswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 
prestasi belajar siswa dengan hasil persamaan regresi yang diperoleh adalah   
Ŷ = 5,429 + 0,0334x dan diperoleh nilai Fh = 5,410 yang mempunyai nilai      
ρ 0,024 yang lebih kecil dari α = 0,05. Ini berarti model regresi yang diperoleh 
signifikan dan dapat digunakan untuk menaksir nilai y apabila x diketahui, 
serta nilai diterminan R2 = 0,085 yang berarti ada 8,5 % variasi tingkat prestasi 
belajar siswa pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Makassar dipengaruhi 
oleh tingkat intensitas komunikasi orang tua dengan siswa.  
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ABSTRACT 
 
ILYAS. The Influence of parents commucation toward Students Learning 
Achievement at the Model state Islamic Junior High School of Makassar       
(A study of Education Communication) under supervised by Prof. Dr. H. Andi 
Makkulau and Prof. Dr. H. Tawany Rahama, MA. 

This research aims to know the influence of parents communication 
intensity degree toward students learning achievement at the Model state 
Islamic Junior High School of Makassar. The total population of this research 
was 300 students, so that to simplify, the researcher took 20% from total 
population by using sistematic random sampling, so the total sample was 60 
students. The data collection was done by doing observation, questionnaire, 
and documentation. After that, the data were analyzed by using descriptive 
statistical analysis, quantitative and inferential statistical analysis, that was 
simple regression. 

The result of the research showed that parents communication intensity 
degree toward students learning achievement were positive and significant, the 
result of regression equality was got Ŷ = 5,429 + 0,0334x and was got value of 
Fh = 5,410 who had value ρ 0,024 was smaller than α = 0,05. This meant that 
regression model got was significant and it could be used to estimate y value if 
x was known, so termination R2 = 0,085 meant 8,5 % variation degree of 
students learning achievement at the Model state Islamic Junior High School of 
Makassar was influenced by parents communication intensity degree students. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 
A.  Latar Belakang Masalah 

 

Pembangunan Nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945, yang memungkinkan warganya 

mengembangkan diri sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Sistem pendidikan 

nasional diselenggarakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah, dan 

jalur pendidikan luar sekolah. Pendidikan keluarga, komunikasi orang tua 

terhadap anaknya merupakan bagian dari pendidikan luar sekolah yang 

diselenggarakan dalam dan oleh keluarga. Jalur pendidikan sekolah terdiri atas 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan 

dasar merupakan pendidikan yang lamanya sembilan tahun yang 

diselenggarakan enam tahun di Sekolah Dasar (SD) dan tiga tahun di Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau satuan pendidikan yang sederajat. 

Pendidikan dasar bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar kepada 

siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota 

masyarakat, dan warga negara, dan sebagai umat manusia serta 

mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan 
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dasar yang diselenggarakan di MTsN bertujuan memberikan bekal kemampuan 

dasar “Baca-Tulis-Hitung”, pengetahuan dan keterampilan dasar yang 

bermanfaat bagi siswa, sesuai dengan tingkat perkembangannya serta 

mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan di SLTA (menengah) 

(Nawawi, 1994: 107). 

Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model Makassar adalah sekolah 

Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP) yang berciri khas agama Islam 

yang diselenggarakan oleh Departemen Agama yang posisinya sama dengan 

SLTP yang dibawahi Depdiknas. 

Nilai plus yang ada pada Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model 

Makassar terletak pada perlakuan tambahan di luar kurikulum nasional melalui 

pengembangan materi kurikulum, program pengayaan dan perluasan serta 

percepatan, pengajaran remedial, pelayanan bimbingan konseling yang 

berkualitas, pembinaan kreativitas dan disiplin, dan kegiatan ekstra kurikuler 

lainnya (Departemen Agama, 1998: 2). 

Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model Makassar dikembangkan 

untuk mencapai keunggulan dalam keluaran pendidikannya, khususnya di 

Sulawesesi Selatan. Oleh sebab itu, kehadiran MTsN Model ini, intervensi 

sistematis diberikan terhadap proses pendidikannya, sehingga memberikan 

jaminan kualitas hasil yang meyakinkan. Hasil itu ditakar dari dua perspektif, 

yakni pertama; peserta didik (pebelajar) menunjukkan tingkat penguasaan 
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yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar yang harus dikuasainya, dinyatakan 

dalam prestasi belajar(kualitas internal). Kedua; hasil pendidikan harus sesuai 

dengan kebutuhan nyata peserta didik. Ini berarti bahwa kegiatan belajar di 

MTsN Model Makassar, menekankan aspek penguasaan bahan belajar yang 

amat diperlukan sebagai tumpuan bagi penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan. 

Sebagai madrasa model, maka struktur pengelolaan MTsN Model 

Makassar dikembangkan melalui tiga bentuk, yaitu sebagai pusat pembinaan 

madrasah tsanawiyah yang lain, sebagai pusat pembinaan akademik, dan 

sebagai pusat pemberdayaan madrasah (Departemen Agama RI, 1998: 3). 

Bertolak dari peran tersebut, berarti pembelajar (guru) yang bertugas di MTsN 

Model Makassar dapat berfungsi sebagai nara sumber bagi guru-guru dari 

madrasah lainnya dalam meningkatkan kemampuan profesionalnya. 

Berdasarkan data tentang keadaan pembelajar (guru) pada MTsN Model 

Makassar jika dilihat dari tingkat pendidikannya, dari 74 orang pembelajar 

(guru), 55 orang yang berkualifikasi S1, 6 orang yang berkualifikasi S.2, dan 

hanya 3 orang yang berkualifikasi BA (sarjana muda). Begitu pula jika dilihat 

dari kualitas latar belakang  pendidikan dengan mata pelajaran yang diajarkan 

sudah sesuai dan memenuhi syarat. Gambaran ini menunjukkan bahwa 

kualifikasi pembelajar pada MTsN Model Makassar telah memenuhi syarat 

dan kondisi seperti itu mendukung peningkatan prestasi belajar siswa. 
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Namun kenyataan, menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar yang 

dicapai oleh pebelajar masih rendah pada setiap caturwulan. Hal itu adalah 

salah satu indikator, bahwa efektifitas komunikasi pembelajaran pada MTsN 

Model Makassar belum optimal. Data terakhir memperlihatkan Nilai rata-rata 

Ebtanas (NE) Tahun Pelajaran 2001/2002 masih sangat rendah. Berikut 

gambaran nilai rata-rata yang diperoleh siswa dalam Ebta, sebagai berikut :  

Tabel 1 : Nilai Rata-rata Ebtanas Tahun Ajaran 2001/2002 

Mata Pelajaran 
Nilai  Ebtanas 

Terendah Tertinggi Rata-rata 

Bahasa Indonesia 3,00 7,15 5,12 

IPS 3,95 7,31 5,41 

IPA 3,29 7,75 4,84 

Matematika 3,13 7,70 4,96 

Bahasa Inggris 3,09 6,53 4,89 

PPKN 4,15 7,23 5,54 

Sumber : Kantor MTsN Model Makassar 2002 
 

Secara umum telah diterima dan diakui bahwa pelaksanaan pendidikan 

merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang 

tua. Namun dalam jabaran operasionalnya belum banyak disepakati oleh 

banyak pihak yang berkepentingan. Orang tua menyerahkan dan 

mempercayakan anaknya ke sekolah dengan harapan, sekolah akan 

memberikan pendidikan yang baik atau “terbaik”. Sebaliknya sekolah berharap 
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agar orang tua memberikan dukungan terhadap usaha sekolah memberikan 

yang terbaik bagi anak-anak tersebut. Demikian pula masyarakat dengan 

berbagai ragam dan tingkatannya memiliki harapan-harapan serupa 

sebagaimana harapan sekolah (pemerintah) dan orang tua. Masyarakat 

mengharapkan agar sekolah menyediakan dan memberikan pelayanan 

pendidikan yang baik atau “terbaik” bagi kepentingan anak-anak mereka. 

(Abustam, 2002 : 1) 

Persoalan akan timbul ketika harapan dari ke dua belah pihak ternyata 

tidak terpenuhi dan terakomodasi. Sekolah mengalami kesulitan 

mengakomodasikan harapan-harapan orang tua dan masyarakat tanpa 

dukungan orang tua dan masyarakat. Sebaliknya orang tua dan masyarakat 

tidak memberikan dukungan, semuanya diserahkan kepada sekolah. Pada hal 

kalau ada usaha perbaikan mutu yang dilakukan sekolah dianggap tidak benar 

oleh sebagian orang tua atau masyarakat (Goode, 1983) 

Sekolah seyogyanya juga memiliki kemampuan mengakomodasikan 

berbagai tuntutan yang berkembang di masyarakat, karena sekolah 

memerlukan dukungan masyarakat tersebut. Sekolah sebagai lembaga 

pendidikan sekaligus sebagai lembaga sosial akan  lebih efektif kegiatannya 

jika struktur dan fungsinya sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat 

pendukungnya. Sekolah akan gagal, jika cara-cara mengakomodasikan 

berbagai ragam harapan itu tidak sejalan dengan tingkat perkembangan 
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masyarakat pendukungnya. Salah satu bentuk dukungan yang diharapkan oleh 

sekolah adalah keikutsertaan orang tua menciptakan komunikasi yang intensif 

dengan anak-anak mereka sebagai salah satu wujud pelaksanaan fungsi-fungsi 

sekolah (Abustam, 1996: 26) 

Akan tetapi sangat sedikit sekolah yang beruntung memiliki orang tua 

yang memberi perhatian yang besar terhadap sekolah dan anak-anak mereka. 

Sebagian besar orang tua menyerahkan dan mempercayakan seluruh 

pendidikan anak-anaknya kepada sekolah dan kepada anak-anak itu sendiri. 

Tidak banyak orang tua yang secara terus menerus mengamati perilaku belajar 

anak mereka, kecuali pada waktu-waktu tertentu seperti pada waktu 

penerimaan rapor, dan saat-saat pertemuan antara sekolah dengan orang tua 

siswa (Suyata, 1996). 

Sekolah dapat mengembangkan situasi dan dengan situasi itu orang tua 

ikut “bersekolah”, ikut belajar atau paling tidak menjadi pengamat belajar yang 

tekun dan sungguh-sungguh. Suyata (1996). Selain itu sekolah dapat bekerja 

sama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian 

terhadap perkembangan anak dan pendidikan pada umumnya. 

Seberapa besarkah sesungguhnya peranan komunikasi orang tua dengan 

anaknya dalam memperbaiki prestasi belajar siswa?. Suyata (1996) 

menjelaskan bahwa hasil kajian dunia pendidikan menyajikan adanya 

kontroversi tentang andil sekolah dan andil keluarga dalam pencapaian hal 
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mutu pendidikan yang baik. Salah satu argumen menyatakan, bahwa mutu 

belajar (prestasi belajar siswa) bergantung pada kondisi keluarga siswa 

tersebut.  

Berbagai pendapat mengenai banyaknya faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar siswa. Akan tetapi pada dasarnya semua tidak berbeda secara 

prinsip. Secara garis besar Suryabrata (1993: 249) membedakan faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa menjadi dua yaitu: faktor dari dalam dan 

faktor luar siswa. Tetapi yang menjadi sasaran kajian dalam penelitian ini 

adalah faktor dari luar. Faktor dari luar yaitu faktor sosial dan non sosial. 

Faktor sosial meliputi lingkungan keluarga termasuk cara mendidik, suasana 

rumah, masyarakat, teman bermain, guru dan staf di sekolah. Sedangkan yang 

termasuk aspek non sosial adalah letak rumah, letak sekolah, keadaan alam 

sekitarnya dan lain-lain. 

Aspek lingkungan sosial yang lebih banyak mempengaruhi kegiatan 

belajar adalah orang tua dan anggota keluarga lainnya. Hasil penelitian 

Colemen J. (2000) bahwa orang tua merupakan faktor paling berpengaruh 

terhadap prilaku sosial dan prestasi belajar anak dan status pekerjaan anak 

dikemudian hari. Menurut Patterson & Loeber dalam Syah (l995) kebiasaan 

yang diterapkan orang tua siswa dalam mengelola keluarga yang keliru, seperti 

kelalaian orang tua dalam memonitor kegiatan belajar anak baik di rumah 

maupun di luar rumah, dapat menimbulkan dampak buruk bagi pencapaian 
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prestasi belajar siswa. Ini berarti bahwa apabila orang tua dapat mengelola 

keluarga dalam arti menciptakan komunikasi yang aktif pada kegiatan belajar 

siswa maka akan memproleh hasil yang optimal (prestasi belajar yang tinggi). 

Prestasi belajar merupakan hasil dari suatu system pendidikan, sehingga 

tingkat keberhasilannya ditentukan dan dipengaruhi oleh elemen-elemen dari 

system itu sendiri seperti raw input, instrental input, dan environmental input. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Tirtaraharja (2000) bahwa pendidikan 

merupakan system yang saling berkaitan antara masukan mentah (raw input), 

masukan instrumental (instrumental input), dan masukan lingkungan 

(environmental input) yang masing-masing masukan saling mempengaruhi 

keberhasilan pendidikan. 

 
B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka masalah pokok yang 

diselidiki adalah “Pengaruh tingkat intensitas komunikasi orang tua terhadap 

tingkat prestasi belajar siswa pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Model 

Makassar?” Untuk lebih jelasnya, maka masalah dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat intensitas komunikasi antara orang tua dengan siswa 

pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Makassar? 
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2. Bagaimana tingkat prestasi belajar rata-rata siswa pada Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Model Makassar? 

3. Seberapa besar pengaruh tingkat intensitas komunikasi antara orang tua 

dengan siswa terhadap tingkat prestasi belajar rata-rata siswa pada 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Makassar? 

 
C. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk : 

1. Mengetahui tingkat intensitas komunikasi antara orang tua dengan siswa 

pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Makassar. 

2. Mengetahui tingkat prestasi belajar rata-rata siswa pada Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Model Makassar. 

3. Mengetahui besarnya pengaruh tingkat intensitas komunikasi antara orang 

tua dengan siswa terhadap tingkat prestasi belajar rata-rata siswa pada 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Makassar. 

 
 

D. Manfaat Penelitian 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain: 

1.  Sebagai bahan informasi dan rujukan bagi para orang tua siswa untuk 

memperbaiki, meningkatkan intensitas komunikasinya dengan  putra-putri 
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mereka, yang akan mendorong peningkatan prestasi belajar siswa yang 

bersangkutan 

2. Sebagai bahan masukan untuk mengembangkan teori dan khasana 

keilmuan, khususnya ilmu komunikasi, terutama aplikasinya di dalam 

berbagai aktivitas dan dimensi pendidikan. 

3. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut.  
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BAB  II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 
A. Konsep Dasar Komunikasi 

 

1. Pengertian Komunikasi 

banyak faktor yang membuat definisi komunikasi yang didasarkan pada 

bidang ilmunya masing-masing. Istilah komunikasi sering digunakan oleh 

banyak disiplin yang berlain-lainan, sehingga dapat ditemukan berbagai istilah, 

misalnya dalam ilmu pengetahuan teknik elektronika komunikasi diartikan 

sebagai hubungan antara dua titik melalui penggunaan alat-alat listrik 

(Achmad, 1990: 42). 

Keberagaman pengertian komunikasi ini, disebabkan karena banyaknya 

disiplin ilmu yang telah memberi masukan terhadap perkembangan ilmu 

komunikasi (Cangara, 1998: 16).  

Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari kata latin Communis, 

yang merupakan dasar kata bahasa Inggris “Common” yang berarti sama. Sama 

yang dimaksud di sini adalah sama makna, Efendi (1990: 9). Dan pendapat lain 

yang lebih jelas tentang pengertian sama, yakni membuat kebersamaan atau 

membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Cangara (1998: 17). 
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Dari kata tersebut berkembang menjadi Communicatus (bahasa latin), dalam 

bahasa Inggris “Communication” yang berarti perkabaran atau perhubungan. 

Dipandang dari istilah oleh Bernard Berekson dan Steiner dalam Sandjaja 

(1993: 8), Communication is the transmission of the information, yang 

dimaksud dengan komunikasi adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, 

penerimaan dan pengelolaan pesan yang terjadi dalam diri seseorang atau dua 

orang  atau lebih dengan tujuan tertentu. Everett M. Rogers, komunikasi adalah 

proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih 

dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka,  (Cangara, 2000: 19). 

Andersch E.G. (1969: 15), communication will be defined …as a 

purposeful process, which involves sources, messages, channels, and receivers. 

Dari definisi ini terlihat bahwa komunikasi adalah merupakan suatu proses 

sadar, yang melibatkan sumber, pesan-pesan, saluran dan penerima. Dari kata 

proses sadar, dapat dipahami bahwa mengandung pengertian tujuan, karena 

setiap kegiatan jika dilakukan secara sadar tentu mempunyai maksud atau 

tujuan tertentu yang akan dicapainya. Proses mengandung pengertian dinamis, 

senantiasa bergerak, berubah dan berkelanjutan, unsur-unsur di dalamnya 

saling berinteraksi satu sama lain, saling pengaruh mempengaruhi. 

Untuk memahami pengertian komunikasi secara efektif, maka paradigma 

yang dikemukakan oleh Harold D. Lasswell dalam Efendi (1990: 10), bahwa 
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cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi adalah menjawab beberapa 

pertanyaan “who says what in which channel to whom which what effect?  

Paradigma tersebut mengindikasikan bahwa komunikasi melibatkan lima unsur 

sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu, yakni; (1) komunikator 

(who); (2) pesan dan massage (says what); (3) saluran atau channel (in which 

channel); (4) Komunikan (to Whom), dan (5) pengaruh atau effect (Whit What 

effect). 

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, bahwa banyak pakar yang 

membuat pengertian komunikasi, namun demikian untuk memperoleh 

gambaran tentang komunikasi, maka pendapat Shannon dan Weaver yang 

dianggap dapat memberi pengertian secara representatif dari sekian banyak 

pengertian komunikasi. Komunikasi adalah bentuk interaksi antara manusia 

yang saling pengaruh mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak 

sengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, 

tapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni dan teknologi, dalam 

(Cangara, 1998: 19). 

Untuk lebih menjelaskan pengertian komunikasi dapat dilihat dari ciri 

pokok terjadinya proses komunikasi yakni adanya maksud untuk memberikan 

sesuatu, dan oleh sebab itu proses ini menciptakan pesan untuk dapat mengirim 

pemberitahuan yang dimaksud yang dari pihak penerima dipandang sebagai 
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(salah satu) sumber informasi (pesan) dan adanya sesuatu yang datang pada 

pengetahuan, (Achmad, 1990: 44) 

Setelah menyimak beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

secara esensial komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang 

(Komunikator) yang dapat memberi pengaruh terhadap orang yang terlibat  di 

dalamnya atau penerima pesan (Komunikan), baik menggunakan bahasa verbal 

maupun non-verbal. Kesuksesan komunikasi terletak pada saling pengertian 

antara pihak pengirim (komunikator) dan penerima informasi (komunikan) 

dapat saling memahami. Untuk berlangsungnya proses komunikasi, maka 

pengirim pesan (komunikator) baru dapat mengubah sikap, pendapat atau 

perilaku orang lain jika komunikasi berlangsung komunikatif antara 

komunikator sebagai sumber pesan dengan komunikan sebagai penerima 

pesan. 

 
2. Komponen dalam Proses Komunikasi 

Berbicara tentang komunikasi sebagai suatu system, berarti 

membicarakan unsur-unsur yang terkait dalam proses dimana komukiasi 

berlangsung. Achmad (1992: 1), menyatakan bahwa unsur-unsur pokok 

komunikasi meliputi pengirim, penerima, bidang pengalaman, pesan-pesan, 

saluran, gangguan, tanggapan balik, efek dan konteks. 
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Jika dicermati proses berlangsungnya komunikasi seperti yang 

dikemukakan di atas, maka tersirat beberapa komponen. Oleh Cangara (2000: 

21), dikatakan komunikasi antar manusia hanya bisa terjadi, jika ada seseorang 

yang menyampaikan pesan kepada orang lain dengan tujuan tertentu. Artinya, 

komunikasi hanya bisa terjadi kalau didukung oleh adanya sumber, pesan, 

media, penerima dan efek. Komponen-komponen tersebut secara singkat dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Sumber (Komunikator) 

Sumber (komunikator), juga disebut sebagai pengirim pesan. Menurut 

Anderson (1972: 8) sumber adalah: The Source is the person who places the 

message in the channel. Sumber (komunikator), dapat berupa individu yang 

sedang bicara atau menulis, kelompok orang, organisasi komunikasi: Surat 

kabar, radio, televisi dan sebagainya. Ketika sumber (komunikator) 

menyampaikan pesan, sering sumber tersebut bertindak  menjadi penerima 

(komunikan) sebaliknya penerima menjadi sumber. Sesuatu yang berkaitan 

atau melekat pada seorang sumber (komunikator) adalah:  (1) Pengetahuan, ide 

dan pengalaman-pengalaman; (2) Sikap, kepercayaan dan nilai-nilai; (3) 

Kebutuhan, keinginan dan tujuan-tujuan; (4) Kepentingan; (5) Kelompok dan 

pesan kelompok; (6) kemampuan berkomunikasi serta persepsi dari elemen-

elemen lainnya. 
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Widjaya (1986: 12) mengemukakan bahwa syarat-syarat yang perlu 

dimiliki oleh seorang sumber (komunikator) adalah: (1) memiliki kredibilitas 

yang tinggi terhadap pesan yang disampaikan; (2) keterampilan berkomunikasi; 

(3) mempunyai pengetahuan yang luas; (4) Sikap; (5) memiliki daya tarik, 

dalam arti ia memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan sikap, 

penambahan pengetahuan bagi diri penerima pesan (komunikan). 

Selanjutnya oleh Achmad (1992: 2) dikatakan bahwa bila orang 

berkomunikasi sudah mempunyai pengalaman hidup yang sama, mereka 

memiliki kesempatan akan dapat berhubungan satu sama lain dalam cara yang 

efektif. Akan tetapi, bila dalam keadaan pengalaman hidup para peserta 

komunikasi itu berbeda, maka mereka mempunyai peluang besar akan 

mungkin menemukan kesulitan dalam melakukan interaksi atau dalam 

memahami satu sama lain. Jadi proses komunikasi akan berlangsung baik jika 

antar sumber (komunikator) dan penerima pesan (komunikan) terdapat 

pertautan kesamaan minat dan kepentingan. Pertautan minat dan kepentingan 

ini akan terjadi jika terdapat persamaan persepsi terhadap pesan antara sumber 

(komunikator) dan penerima pesan (komunikan). 

b. Pesan (message) 

Pesan adalah seuatu yang disampaikan kepada seseorang. Pesan 

merupakan susunan rangsangan-rangsangan yang ditempatkan oleh sumber 
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(komunikator) pada saluran (channel). Oleh Achmad (1992: 2) dikatakan, 

pesan adalah isi dari suatu tindakan komunikatif. Selanjutnya dikatakan pula, 

pemberitahuan tercakup didalam pesan, ia adalah isi pesan. 

Pesan dapat berupa tanda atau lambang, antara lain seperti kata-kata 

tertulis atau lisan, gambar, angka. Di samping itu dapat juga dalam wujud 

mimik atau gerakan anggota tubuh seperti anggukan kepala (isyarat setuju), 

menggeleng kepala (isyarat menolak), melambaikan tangan (isyarat selamat 

jalan) dan sebagainya. Dalam mengemas pesan persyaratan yang selayaknya 

diperhatikan adalah: (1) pesan hendaknya dipersiapkan secara baik serta sesuai 

dengan kebutuhan; (2) pesan harus menggunakan bahasa yang dapat dipahami 

oleh komunikan; (3) pesan menarik minat dan kebutuhan pribadi penerima 

pesan serta dapat menimbulkan kepuasan. Pengertian yang diberikan oleh 

seseorang terhadap isi pesan adalah bersifat individual dan situasional. Suatu 

pesan tertentu yang dikirimkan oleh seorang komunikator yang diterima oleh 

dua komunikan dapat diinterpresikan secara berbeda. Hal ini dilatarbelakangi 

oleh beberapa faktor, antara lain: Pengetahuan, pengalaman, kepentingan, 

kemampuan berkomunikasi dan lain sebagainya. 

c. Saluran (Channel) 

Saluran adalah sesuatu yang menjadi medium atau alat dalam pengiriman 

atau penyampaian pesan dari sumber pesan kepenerima pesan. Oleh Andersen 
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(1972: 11) dikatakan; The Channel is the medium in which the message exist. 

Saluran dapat berbentuk fisik atau hal-hal yang dapat mempengaruhi 

mekanisme penginderaan penerima pesan (komunikan). Segala sesuatu yang 

dapat mempengaruhi indera penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan 

serta perasaan dapat berfungsi sebagai medium komunikasi. 

d. Penerima pesan (Komunikan) 

Penerima pesan (komunikan) adalah seseorang atau kelompok orang, di 

samping itu dapat juga organisasi atau institusi yang menjadi objek penerima 

pesan. Sekalipun penerima merupakan individu yang menerima sesuatu pesan 

melalui saluran, tidaklah berarti sebagai penerima yang pasif. Sumber hanya 

dapat mengemas suatu pesan dan menempatkan dalam suatu saluran. Penerima 

pesan (komunikan) harus aktif menarik pesan yang terdapat dalam saluran dan 

memberikan pengertian serta memberi interpretasi. Dalam berlangsungnya 

proses komunikasi penerima membawa pengalamannya, prasangka, kebutuhan, 

kemauan serta keinginan-keinginannya. Variabel–variabel ini turut berpengaruh 

serta membantu penerima pesan dalam menentukan pengertian pesan yang  ada 

atau digunakan, serta respon-respon yang dilakukannya terhadap pesan yang 

diterimanya. Dalam berbagai situasi, penerima memberikan rangsangan yang 

mendasar terhadap sumber pesan (komunikator) melalui proses tanggapan 

balik. 
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e. Efek  atau hasil 

Efek atau hasil adalah hal yang terjadi pada pihak penerima pesan 

(komunikan). Hal ini merupakan perubahan yang dialami oleh para 

komunikan. Tiap-tiap komunikasi mempunyai akibat atau hasil yang ia 

mempunyai efek tertentu pada orang-orang yang menjadi peserta dalam proses 

komunikasi, walaupun akibat tersebut tidak selalu bisa kelihatan dengan 

segera, Achmad (1992: 5). Efek atau pengaruh yang terjadi dapat terlihat atau 

terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tingkah laku seseorang yang 

terlibat dalam interaksi komunikasi tersebut. 

Jika hal ini dikaitkan dengan komunikasi antar pribadi, maka berhasilnya 

komunikasi terlihat apabila komunikasi antar pribadi dapat memberikan 

konstribusi positif terhadap tujuan yang ingin dicapai. Ketika seseorang 

sumber pesan (komunikator) dalam hal ini orang tua menyampaikan pesan 

kepada anaknya selaku penerima pesan, maka harapan yang muncul adalah 

anak selaku menerima pesan mengalami perubahan pada pengetahuan atau 

pengalaman yang dimilikinya. 

 
B.  Komunikasi orang tua dan anak dalam konteks pembelajaran di sekolah  
 
 1. Komunikasi orang tua dan anak 
 

Komunikasi orang tua dengan anaknya sangat penting bagi 

perkembangan kepribadian seorang anak. Jika komunikasi orang tua 
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memberikan pengaruh yang baik kepada anak, maka hal itu dapat 

menyebabkan anak berkembang dengan baik pula. Suasana komunikasi orang 

tua di rumah mempunyai peranan penting dalam menentukan kehidupan anak 

di sekolah. Cara orang tua mendidik anaknya akan memberi pengaruh terhadap 

kegiatan belajar anaknya. Orang tua yang kurang memperhatikan kemajuan 

pendidikan anaknya dapat menyebabkan anaknya kurang berhasil dalam 

belajarnya. Perhatian yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan anak 

sesuai perkembangan mentalnya. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan 

yang primer, sebab pada lingkungan keluarga inilah anak pertama-tama 

memperoleh pengalaman hidupnya. Pengalaman akan menjadi dasar bagi 

perkembangan hidup selanjutnya (Jaudah,  1995: 21). 

Lingkungan keluarga banyak dihubungkan dengan prestasi belajar anak. 

Karena itu, yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pendidikan seorang 

anak adalah orang tua, di samping lingkungan sekolah, dan lingkungan 

masyarakat. Orang tua menjadi salah satu kunci keberhasilan anak dalam 

belajar, sehingga orang tua perlu menciptakan komunikasi yang intens dengan 

anaknya terhadap proses belajar anaknya. Orang tua harus menjadikan rumah 

sebagai wadah untuk berkomunikasi secara intens dengan anaknya yang 

berhubungan dengan kegiatan belajar anak di rumah dan di luar rumah serta 

pemenuhan kebutuhan belajar anak (Suryo Subroto, 1990:11). 
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“Orang tua  dituntut selalu mengkomunikasikan kebutuhan pendidikan 

anaknya, karena anak membutuhkan komunikasi dalam bentuk perhatian dan 

penghargaan sebab komunikasi seperti itu dapat memberi motivasi dan 

memperlancar proses belajar anak”. Apabila dihubungkan antara kehidupan 

anak di rumah dengan orang tua, maka orang tua harus menciptakan rumah itu 

sebagai “learning environment”, mengajarkan nilai-nilai kebaikan moral, etis, 

dan sebagainya. Orang tua dituntut untuk dapat bersikap seperti guru. Tahu 

masalah, dan tugas anaknya di sekolah. Ia juga harus pandai mengevaluasi 

perkembangan anaknya, lebih berpengaruh dari guru dan sebagainya. Ia juga 

harus mengadakan kerja sama dengan guru dan pimpinan sekolah (parent 

teacher principle) dan selalu menciptakan iklim yang sehat dan hubungan yang 

harmonis dalam membimbing dan mendorong anak, (Ihsan, 1996: 57). 

Pendapat lain dikemukakan oleh Gunarsah (1995), bahwa orang tua 

mempunyai fungsi tidak hanya terbatas selaku penerus keturunan saja, tetapi 

dalam bidang pendidikan, orang tua merupakan sumber pendidikan utama, 

karena segala pengetahuan dan kecerdasan intelektual anak  diperoleh pertama-

tama dari orang tua sendiri. Dari pendapat di atas, jelaslah bahwa komunikasi 

orang tua dengan anaknya dalam kegiatan belajar sangat diperlukan, sebab 

komunikasi seperti itu dapat meningkatkan kualitas belajar anak. 
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Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa rumah sebagai tempat tinggal dapat 

dilihat dari beberapa dimensi. Salah satu dimensi rumah sebagai tempat tinggal 

adalah tempat menkomunikasikan dimensi sikap yang meliputi sikap orang tua 

terhadap pendidikan saat ini, perhatian orang tua bagi pendidikan dan 

pekerjaan anak di masa yang akan datang, dan harapan atau aspirasi orang tua 

tentang diri mereka sendiri. Dimensi yang lain adalah tempat terciptanya 

proses komunikasi orang tua dengan anak yang meliputi pandangan orang tua 

terhadap sekolah anak, fasilitas buku yang ada di rumah serta dorongan dari 

orang tua dalam menumbuhkan kebiasaan membaca, memberi bantuan  bila 

anak mengerjakan tugas sekolah di rumah sekaligus mengawasinya. 

Komunikasi antara anggota keluarga  yang terpenting adalah komunikasi orang 

tua dengan anaknya. Komunikasi yang harmonis antara orang tua dengan 

anaknya adalah komunikasi yang penuh pengertian dan kasih sayang, disertai 

bimbingan dan bila perlu hukuman-hukuman untuk menyukseskan belajar 

anak sendiri. Orang tua harus dapat menciptakan suasana rumah menjadi 

tenang dan tentram sehingga anaknya betah dan bergairah untuk belajar. Di 

samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana orang tua 

mengkomunikasikan kebutuhan fasilitas belajar anaknya.  

Dari uraian di atas jelaslah bahwa komunikasi orang tua sangat 

diperlukan untuk lebih menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya, baik ia 
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sebagai orang tua, maupun sebagai pendidik. Karena itu, komunikasi orang tua 

sebagai pendidik meliputi: (1) kesadaran akan kemajuan pendidikan anak, (2) 

keterlibatan dalam kegiatan belajar anak di sekolah maupun di rumah,  (3) 

keterlibatan dalam menciptakan kondisi belajar yang baik, (4) penyediaan 

fasilitas belajar, dan (5) bimbingan serta dorongan untuk lebih menggiatkan 

anak belajar. 

2. Pembelajaran di kelas 

Apakah yang dapat dilakukan orang tua untuk keberhasilan belajar anak? 

Secara singkat dapat dikemukakan berdasarkan berbagai sumber lapangan 

bahwa orang tua dapat dan perlu membantu perbaikan mutu sekolah dan 

mereka dapat melibatkan diri untuk maksud tersebut. Perluasan peranan 

orang tua bagi usaha perbaikan mutu perlu diperluas tidak terbatas pada hal-

hal yang berada di luar sekolah dan hal-hal yang berkaitan dengan 

penyediaan fasilitas belajar saja. Tetapi orang tua juga harus secara kontinyu 

memantau kemajuan atau perkembangan pendidikan anak dan senantiasa 

memberi bimbingan,  motivasi kepada anaknya  (Suyata, 1996). 

Usaha perluasan peranan orang tua, baik secara individual maupun lewat 

organisasi, orang tua perlu memanfaatkan temuan-temuan dan pandangan para 

pakar mengenai mutu dan hasil belajar di sekolah. 

Dalam kajian sosiologis tentang perbedaan prestasi belajar anak laki-laki 

dan anak perempuan perlu pula mendapatkan perhatian. Praktek pengasuhan 
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anak di dalam keluarga cenderung membedakan perilaku yang diinginkan bagi 

anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan 

cenderung diarahkan keperilaku ekspresif seperti kepatuhan, kerapihan, 

kebersihan, penuh kasih sayang dan hal-hal lain serupa, sementara itu anak 

laki-laki cenderung diarahkan ke perilaku instrumental, seperti kerja keras, 

disiplin, agressif, dorongan ingin tahu besar, kemandirian teguh dan sejenis 

lainnya. Perilaku instrumental ternyata yang diharapkan digunakan di sekolah. 

Oleh sebab itu, banyak hal yang terjadi di sekolah akan lebih menguntungkan 

anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Praktek mengasuh anak perlu 

dipikirkan bagi usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan anak-anak secara 

keseluruhan tanpa membedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. 

(Vembriarto, St., 1990: 19). 

Merujuk pada kajian sosiologi di atas, dapat dipahami bahwa perbedaan 

perlakuan atau polah pengasuhan anak laki-laki dengan anak perempuan dalam 

keluarga  akan menghasilkan perbedaan prestasi belajar di sekolah. Gambaran 

tersebut dapat dianalogikan bahwa komunikasi orang tua yang intensif dengan 

anaknya  dalam hal kemajuan pendidikan anak menunjang tercapainya hasil 

belajar yang optimal. 

Faktor proses komunikasi orang tua dengan anaknya meliputi faktor-

faktor berupa kegiatan yang memiliki kaitan langsung dengan kegiatan belajar. 
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Rinciannya antara lain meliputi kegiatan anak belajar di rumah, keterlibatan 

orang tua dan keluarga lainnya dalam belajar anak, kegiatan belajar dalam 

bentuk membaca, dan lain-lain. Faktor kategori ini sangat penting dalam 

mendorong kegiatan dan usaha belajar anak-anak di rumah. Bahkan 

keterlibatan orang tua dapat ditarik lebih jauh dari hal-hal yang disebutkan di 

atas. 

          Komunikasi orang tua dengan anaknya tentang aspirasi pendidikan dan 

pekerjaan  anak yang akan datang menjadi salah satu faktor yang memiliki 

dampak terhadap prestasi belajar mereka. Orang tua yang menanamkan tingkat 

aspirasi (harapan) yang tinggi pada anaknya dalam hal cita-cita pendidikan dan 

pekerjaan akan berpengaruh pada  prestasi belajar anak-anak tersebut. Sebuah 

hasil penelitian  mengisyaratkan, bahwa tinggi rendahnya tingkat aspirasi 

pendidikan dan pekerjaan terkait erat dengan tingkat intensitas komunikasi  

orang tua. Permasalahannya adalah seberapa jauh dorongan meningkatkan 

aspirasi pendidikan dan pekerjaan dapat dikomunikasikan orang tua pada 

anak? (Goode, 1983: 76). 

Berbagai hal yang perlu dilakukan oleh orang tua untuk memenuhi 

(aspirasi) harapan anak? Antara lain adalah: (1) Mengembangkan semangat 

anak untuk berprestasi dan pemberian penghargaan pada anak atas prestasi 

yang dicapai; (2) Menyediakan bahan bacaan di rumah; (3) Mengembangkan 
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nilai-nilai kerja keras, rasa tanggung jawab, dan kejujuran; (4) Menciptakan 

kegiatan rutine yang dapat dipertanggung-jawabkan masing-masing di rumah; 

(5) mendorong anak untuk aktif pada setiap kegiatan ekstra kurikuler; (6) 

Membuat pengaturan kapan TV- radio boleh dihidupkan dan kapan tidak 

boleh; (7) Menyediakan waktu untuk berdiskusi dengan anak, khususnya yang 

berkait dengan pelajaran anak; (8) Mengetahui kegiatan anak di luar rumah dan 

siapa teman belajarnya; (9) Menjalin hubungan dengan keluarga sahabat anak; 

(10) Aktif berkomunikasi dengan tempat anak sekolah; (11) Rajin menghadiri 

undangan sekolah yang membicarakan tentang proses belajar anak;             

(12) Menjadikan sekolah sebagai bagian dari kehidupan orang tua atau “school 

community” bersama dengan kepala sekolah, para guru, dan para siswa. 

(Abustam, 1996:18) 

Anak yang tumbuh dan berkembang membutuhkan komunikasi terutama 

dari kedua orang tuanya. Karena itu, orang tua perlu menciptakan rumah 

sebagai lingkungan belajar yang menyenangkan, mengajarkan nilai-nilai 

kebaikan, moral dan etis, dan sebagainya. Orang tua perlu dan sebaiknya 

bersikap seperti guru, tahu masalah dan tugas anaknya di sekolah, pandai 

mengevaluasi perkembangan anaknya. Orang tua juga perlu bekerjasama 

dengan guru dan selalu menciptakan iklim yang sehat dan hubungan yang 

harmonis dalam membimbing dan mendorong anaknya. 



 27 

         Prestasi belajar tidak hanya ditentukan oleh pengajaran di sekolah 

melainkan ditentukan pula oleh berbagai faktor, termasuk kegiatan belajar di 

rumah.Orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama. Oleh karena itu, 

usaha peningkatan hasil belajar anak juga harus dilakukan dengan 

memperhatikan kemajuan pendidikan anak, membiri bimbingan dan motivasi 

belajar serta melengkapi fasilitas belajar anak, disamping itu orang tua juga 

harus menjalin hubungan dengan sekolah. Atas dasar pemikiran inilah, maka 

orang tua perlu memberikan perhatian sepenuhnya terhadap proses belajar 

anak. (Ihsan, 1996: 72) 

Untuk mencapai suatu prestasi yang baik, maka siswa harus belajar 

secara efektif. Untuk keefektifan belajar itu sangat dibutuhkan komunikasi 

orang tua di rumah, mulai dari memperhatikan kemajuan belajar anak, kegiatan 

belajar di rumah dan di sekolah, menciptakan kondisi belajar yang konduksip 

di rumah, memberi pengertian pentingnya belajar dan melengkapi peralatan 

belajar, memberi motivasi belajar, mengatasi kesulitan-kesulitan belajarnya, 

sampai membimbing dalam mempelajari ulang pelajaran yang diperoleh di 

sekolah. 

Orang tua menjadi salah satu kunci keberhasilan seorang anak dalam 

belajar, sehingga orang tua perlu menciptakan komunikasi khusus terhadap 

proses belajar anaknya. Orang tua dituntut untuk dapat bersikap seperti guru, 



 28 

tahu masalah, dan tugas anaknya di sekolah. Ia juga harus pandai mengevaluasi 

perkembangan anaknya, lebih berpengaruh dari guru dan sebagainya. Ia juga 

harus mengadakan kerja sama dengan guru dan pimpinan sekolah (parent 

teacher principle) dan selalu menciptakan iklim yang sehat dan hubungan yang 

harmonis dalam membimbing dan mendorong anak. Orang tua harus dapat 

menciptakan suasana rumah menjadi tenang dan tentram, sehingga anaknya 

betah dan bergairah untuk belajar. 

Prestasi belajar adalah dua buah kata yang mempunyai arti tersendiri. 

Prestasi dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai setelah suatu kegiatan 

belajar selesai dilaksanakan. Adinegara dalam Ensiklopedia umum (1954: 298) 

menjelaskan bahwa prestasi adalah segala pekerjaan yang berhasil. 

Skinner (1999: 9), berpendapat belajar adalah suatu perilaku, pada saat 

orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sedangkan Witherington  

(1982: 54) menyatakan, bahwa belajar itu kompleks dan harus melalui 

bermacam-macam kegiatan yaitu: (1) Anak harus berbuat melakukan apa yang 

di pelajarinya; (2) mendengarkan, mengingat, membaca buku; (3) berpikir, 

menganalisis dan menggunakan pengalaman masa lampau. 

Dari paparan di atas, dapatkah disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah 

hasil belajar yang dicapai oleh seseorang dengan melakukan kegiatan belajar 
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yang dapat diukur langsung melalui test atau melihat hasil test yang didapatkan 

dalam buku laporan pendidikan. 

3. Komunikasi yang diharapkan terjadi antara orang tua dan anak 

Komunikasi orang tua dengan anaknya dapat digolongkan ke dalam 

komunikasi antarpribadi yang ditandai dengan adanya proses hubungan yang 

bersifat psikologis dan proses ini selalu mengakibatkan adanya 

keterpengaruhan. Salah satu ciri komunikasi antarpribadi adalah adanya efek 

dan umpan balik yang langsung. Hal ini sesuai dengan pendapat Devito (1997), 

bahwa komunikasi antarpribadi merupakan pengiriman pesan dari seseorang  

dan diterima oleh orang lain yang efek dan umpan balik yang langsung. Lebih 

lanjut Efendi dalam Liliweri (1997) mengemukakan, bahwa pada hakekatnya 

komunikasi antarpribadi adalah komunikasi antara seseorang komunikator 

dengan seorang komunikan. Jenis komunikasi tersebut dianggap paling efektif 

untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku manusia karena prosesnya yang 

dialogis. 

Jadi secara umum, komunikasi antarpribadi dapat diartikan sebagai suatu 

proses pertukaran makna antar orang-orang yang saling berkomunikasi. 

Pengertian proses mengacu pada perubahan dan tindakan (action) yang 

berlangsung terus-menerus. Komunikasi antarpribadi juga merupakan suatu 

pertukaran, yaitu tindakan menyampaikan dan menerima pesan secara timbal 
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balik. Sedangkan makna yaitu, sesuatu yang dipertukarkan dalam proses 

tersebut, adalah kesamaan pemahaman di antara orang-orang yang 

berkomunikasi terhadap pesan-pesan yang digunakan dalam proses 

komunikasi. (Sendjaja, 1994). 

Dilihat dari fungsinya komunikasi antarpribadi menurut Cangara (2000) 

adalah berusaha meningkatkan hubungan insani (human relationsi), 

menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian 

sesuatu, serta berbagai pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. 

Untuk mewujudkan fungsi tersebut di atas, maka diperlukan komunikasi 

yang efektif. Menurut Verdeber dalam Mulyana (1999), komunikasi yang 

efektif adalah komunikasi yang memungkinkan makna yang disampaikan 

mirip atau sama dengan yang dimaksudkan komunikan, atau dengan kata lain 

komunikasi efektif adalah makna bersama. Komunikasi antarpribadi, dalam hal 

ini komunikasi antar orang tua dengan anak  dapat efektif jika merujuk pada 

karakteristik komunikasi antarpribadi. 

Pearson dalam Sendjaja (1994), mengemukakan enam karakteristik 

komunikasi antarpribadi; Pertama, komunikasi antarpribadi dimulai dengan 

diri pridabi (self); Kedua, komunikasi antarpribadi bersifat transaksional. 

Anggapan ini mengacu pada tindakan pihak-pihak yang berkomunikasi secara 

serempak menyampaikan dan menerima pesan; Ketiga, komunikasi 
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antarpribadi mencakup aspek-aspek isi pesan dan hubungan antarpribadi. 

Maksudnya komunikasi antarpribadi tidak hanya berkenaan dengan isi pesan 

yang dipertukarkan, tetapi juga melibatkan siapa partner komunikasi kita dan 

bagaimana hubungan kita dengan partner tersebut; Keempat, komunikasi 

antarpribadi mensyaratkan adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak yang 

berkomunikasi; Kelima, komunikasi antarpribadi melibatkan pihak-pihak yang 

saling tergantung satu dengan yang lainnya dalam proses komunikasi;  

Menurut Devito (1997), karakteristik komunikasi antarpribadi yang 

efektif dilihat dari tiga sudut pandang; Yang pertama adalah sudut pandang 

humanistik, yang menekankan pada keterbukaan (opennessi), empati 

(empathy), sikap mendukung (supportiveness), sikap positif (positiveness), dan 

kesetaraan (equality); kedua, sudut pandang pragmatis atau keperilakuan yang 

menawarkan lima kualitas efektivitas yaitu; kepercayaan diri (confidence), 

kedekatan (immediacy), manajemen interaksi (interaction management), daya 

pengungkapan (expressiveness), dan orientasi ke pihak lain (other orientation); 

Ketiga, sudut pandang pergaulan sosial dan kesetaraan dipusatkan pada 

pertukaran manfaat dan biaya, serta implikasi dari pola pertukaran ini terhadap 

hubungan. Model ini menekankan pada pertukaran manfaat dan pemikulan 

beban biaya. 
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Komunikasi antarpribadi dari sudut pandang humanistik yang 

dikemukakan oleh Devito (1997) mempunyai ciri-ciri: 

1. Keterbukaan (openness), yang mengacu pada tiga aspek komunikasi 

antarpribadi; Pertama, komunikator antarpribadi yang efektif harus terbuka 

kepada orang yang diajaknya berinteraksi; Kedua, mengacu pada kesediaan 

komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang dating; 

Ketiga, aspek yang menyangkut “kepemilikan” perasaan dan pikiran. 

Dalam membicarakan masalah belajar kepada anaknya, orang tua harus 

terbuka dan siap untuk bereaksi secara wajar terhadap umpan balik yang 

datang, serta jujur memberi ganjaran kepada anaknya, bila prestasinya baik 

diberi hadia, dan bila prestasinya buruk diberi hukuman, sehingga pada 

akhirnya anak memiliki tanggung jawab. 

2. Empati (empathy), yaitu kemampuan orang tua memposisikan dirinya 

dalam komunikasi dengan anaknya artinya orang tuan mampu memahami 

anaknya sehingga dalam memberi bimbingan, motivasi, dan menilai 

kemajuan belajar  anaknya tetap pada sudut perkembangan anak. 

3. Sikap mendukung (supportiveness), Artinya keterbukaan dan empati dapat 

terlaksana jika terjadi dalam suasana yang mendukung (kondusif), yang 

ditandai dengan bersikap (1) deskriptif, bukan evaluatif, (2) spontan, bukan 

strategik, dan (3) provosional, bukan sangat yakin. Dalam membicarakan 
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masalah belajar anak maka orang tua harus memahami kondisi anak pada 

saat itu. Orang tua harus bersikap deskriptif, artinya memberikan 

penjelasan atau uraian mengenai topik pembicaraan tersebut dengan 

harapan anak tidak merasa adanya suatu ancaman. Spontanitas dalam 

keterbukaan dan keterusterangan orang tua diperlukan agar anak juga 

bersikap demikian, yaitu terbuka dan terus terang mengenai masalah belajar 

yang dihadapinya. Sikap profesional orang tua sangat diperlukan dalam 

mengefektifkan komunikasi yang terjadi dengan anak mereka. Orang tua 

harus bersedia mendengarkan pandangan yang mungkin berlawanan 

dengan pandangannya dari anak mereka. Bahkan dalam kondisi tertentu 

orang tua bersedia mengubah posisinya jika keadaan mengharuskan.  

4. Sikap positif (positiveness), artinya dalam berkomunikasi orang tua harus 

memiliki sikap positif terhadap anaknya. Sikap positif berupa pujian dan 

penghargaan yang ditunjukkan orang tua dapat merupakan pendorong bagi 

anak dalam belajar. Dorongan positif ini mendukung citra pribadi anak dan 

membuatnya merasa lebih percaya diri dalam belajar. 

5. Kesetaraan (equality) artinya komunikasi akan lebih efektif apabila 

suasananya setara. Orang tua dan anak dalam membicarakan masalah 

belajar harus mengakui bahwa masing-masing penting dan berharga dalam 

berperan, dan bahwa masing-masing pihak mempunyai sesuatu yang 
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penting untuk disumbangkan. Dalam hal ini keefektifan komunikasi akan 

tercapai jika orang tua dan anak saling menghargai dan mengakui 

kekurangan dan kelebihan masing-masing (sharing Information). 

Lin (1973: 168) menjelaskan, pengaruh adalah setiap konsekuensi yang 

terjadi dari setiap pengoperasian media massa. Namun batasan tersebut dapat 

pula diaplikasikan kedalam aktivitas dan penggunaan objek yang lain. Seperti 

setiap konsekuensi yang dihasilkan oleh komunikasi orang tua terhadap 

anaknya adalah merupakan wujud pengaruh dari kapasitas komunikasi orang 

tua dengan anak tentang kegiatan belajarnya. 

Selain itu Kelman dalam Lin (1973: 88) menyatakan, suatu tipologi yang 

memfokuskan pada tiga proses yang berbeda, dimana pengaruh dapat 

dipaksakan pada penerima, masing-masing dikarakteristikkan melalui 

seperangkat kondisi konsekuen yang jelas. Ia menyebutkan kompliansi, 

identifikasi dan internalisasi. Kompliansi (kerelaan/pemenuhan) dapat 

dikatakan terjadi bila seorang penerima pengaruh dari sumber (individu atau 

kelompok), karena dia akan menerima reaksi yang menguntungkan dari 

sumber. Identifikasi terjadi bila penerima mengadopsi perilaku dari seseorang 

atau kelompok lain, karena perilaku ini diassosiasikan dengan kepuasan, 

menemukan sendiri hubungannya dengan orang atau kelompok tersebut. 

Internalisasi bisa mengambil tempat pada penerima, dan menekankan pada 
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kesesuaian nilai dari perilakunya, kekuatan sumber berdasarkan kredililitasnya, 

dan konsep penerima responden melalui internalisasi, maka Ia cenderung 

untuk mengekspresikan atau membentuknya dalam kondisi nilai-nilai yang 

relevan, yang awalnya terdapat dalam situasi pengaruh. 

Sejalan dengan pengertian di atas, Achmad (1986:136) membatasi 

pengaruh sebagai diskripsi antara sikap atau pola-pola behaviaral individu 

terhadap suatu objek atau situasi sebelum partisipasinya dalam suatu peristiwa 

komunikasi dengan sikap atau pola-pola bihavioral sesudah partisipasi dalam 

peristiwa tersebut. 

Cangara (1996: 112) mendefinisikan kata pengaruh sebagai keadaan 

yang berbeda sebelum dan sesudah informasi diterima oleh penerima. Lebih 

lanjut dijelaskan, bahwa pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang 

dipikirkan, dirasakan dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah 

menerima pesan. Pengaruh dapat terjadi pada pengetahuan, sikap dan tingkah 

laku seseorang penerima pesan. Karena itu pengaruh bisa juga diartikan 

sebagai perubahan atau penguatan keyakinan pada pengetahuan, sikap dan 

tindakan seseorang sebagai akibat dari penerimaan pesan.  

Pengaruh adalah salah satu elemen dalam komunikasi yang sangat 

penting untuk pengetahuan berhasil tidaknya komunikasi yang diinginkan. 

Pengaruh dapat dikatakan berhasil jika terjadi perubahan (P), yang terjadi pada 
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penerima sama dengan tujuan (T), yang diinginkan oleh sumber (komunikator) 

P=T atau pengaruh dapat ditentukan oleh sumber, media dan penerima 

P=S/P/M/P (Cangar, 1998: 163). 

Bila dicermati rumus tersebut, maka dapat dipahami bahwa, besar atau 

kecilnya pengaruh, tinggi rendahnya pengaruh suatu objek (konsep, fakta, 

prinsip) sangat ditentukan oleh besar kecilnya atau tinggi rendahnya kapasitas 

objek (konsep, fakta, atau prinsip, prosedur). Dengan kata lain, jika sumber 

memiliki kapasitas yang memadai maka pengaruhnya juga memadai. Jika 

sumber dalam hal ini pengirim pesan memiliki kredibilitas, daya tarik, skill 

yang tinggi, maka konsekuensi yang ditimbulkan juga tinggi. Jika kapasitas 

pesan terorganisasi dengan baik, kode pesan baik, isi pesan sesuai dengan 

tujuan, maka konsekuensi yang ditimbulkan juga baik dan sesuai dengan 

kondisi, kapasitas penerimaan pesan, maka konsekuensi yang ditimbulkan juga 

mengena. Jika kapasitas penerima (trampil menerima pesan, pengelolahannya 

relevan dengan isi pesan, motivasi dan perhatian, lingkungan belajarnya) 

memadai, maka konsekuensi yang ditimbulkan oleh penerima pesan juga 

memadai. Demikian pula sebaliknya, jika kapasitas S/P/M/P tidak, memadai 

maka konsekuensi yang ditimbulkan juga tidak memadai. 

Pada sisi lain konsep/rumus P=S/P/M/P juga dapat dipahami bahwa 

pengaruh (P) sangat ditentukan oleh relevan dan kerjasama yang serasi dan 
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seimbang antara S/P/M/P (elemen sumber, pesan, media dan penerima). Jika 

antara S/P/M/P terorganisasi dengan baik, maka konsekuensi yang ditimbulkan 

akan sesuai dengan tujuan atau pengaruh yang diinginkan oleh komunikator 

dan komunikan. 

Jika konsep/rumus P=S/P/M/P diaplikasikan dalam konteks sumber 

pesan, maka dipahami bahwa jika kapasitas sumber pesan, materi pesan, 

strategi yang digunakan, kapasitas dan karakteristik penerima terjalin dengan 

baik, maka konsekuensi yang ditimbulkan oleh jalinan antara sumber pesan, 

strategi, materi, media, dan penerima pesan menjadi baik. Demikian pula 

sebaliknya jika antara sumber pesan, strategi, materi dan penerima pesan 

kurang mengena, maka konsekuensi yang ditimbulkan oleh jalur antara 

penerima pesan, strategi juga tidak mengena. 

Dalam konteks yang lain, Cangara (1998: 62) menyatakan, bahwa 

pengaruh bisa juga diartikan sebagai perubahan atau penguatan keyakinan pada 

pengetahuan, sikap, dan tindakan seseorang sebagai akibat penerimaan pesan. 

Jadi pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu fonemena, dapat memperkuat 

pandangan seseorang terhadap realitas dunianya. Informasi yang diterima 

memperluas pandangan terhadap lingkungan, sehingga penerimaan informasi 

atau pengetahuan dapat memiliki arah pandangan dalam menata kehidupannya, 

baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain atau masyarakat. 
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C. Belajar dan Proses Belajar 

 
1. Pengertian belajar 

Dalam keseluruhan proses pendidikan, kegiatan belajar merupakan 

kegiatan yang paling pokok. Hal ini berarti berhasil tidaknya pencapaian tujuan 

pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami 

oleh siswa sebagai anak didik, baik ketika ia berada di sekolah maupun di 

lingkungan rumah atau keluarganya sendiri. Sesungguhnya, belajar bukanlah 

semata-mata masalah dunia persekolahan tetapi merupakan masalah setiap 

manusia yang ingin berhasil dalam hidupnya. Demikian pentingnya kegiatan 

belajar, sehingga menurut Muhibbin Syah (1992) tanpa belajar tak pernah ada 

pendidikan. karena itu, bagian terbesar proses pendidikan diarahkan pada 

tercapainya pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai proses 

perubahan manusia itu. 

Perubahan dan tingkah laku berubah merupakan hasil yang diperoleh dari 

belajar. Dengan kemampuan berubah melalui belajar itu. Manusia dapat bebas 

mengeksplorasi, memilih, dan menetapkan keputusan penting untuk 

kehidupannya. Setiap bentuk perubahan yang terdapat dalam diri manusia 

bergantung pada belajar. Oleh sebab itu, kualitas peradaban manusia juga 

berpulang pada apa dan bagaimana ia belajar. 
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Zaman teknologi sekarang yang ditandai dengan semakin ketatnya 

persaingan di antara bangsa-bangsa, bangsa yang lebih dahulu maju adalah 

karena belajar. Karena itu, tuntutan belajar disamping untuk dapat 

memanfaatkan teknologi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan hidup, juga 

berfungsi sebagai alat mempertahankan kehidupan manusia. Artinya dengan 

ilmu dan teknologi hasil belajar, suatu bangsa dapat membangun benteng 

pertahanan dari kemungkinan agresi/ serbuan bangsa yang lain. Untuk itu tidak 

ada pilihan lain kecuali belajar dan usaha memahami perubahan tingkah laku 

manusia yang diperoleh melalui belajar haruslah dimulai dengan memahami 

prinsip-prinsip pokok tentang belajar. Telah banyak ahli psikologi belajar yang 

mencurahkan perhatiannya terhadap masalah belajar. Masing-masing 

mempunyai konsep dan definisi yang berbeda yang disebabkan karena 

perbedaan pandangan dan penafsiran tentang hakekat perbuatan belajar, 

(Naisbitt, 1994: 51) 

Pengertian belajar cukup banyak, baik yang dilihat secara sempit maupun 

secara luas. Dalam pengertian luas, belajar dapat diartikan sebagai kegiatan 

psikofisik menuju ke perkembangan pribadi seutuhnya. Dalam arti sempit, 

belajar dimaksudkan sebagai usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan yang 

merupakan sebagian kegiatan menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya. 

Sesuai dengan pengertian ini, ada pengertian bahwa belajar adalah 
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“penambahan pengetahuan”. Konsep ini banyak dianut oleh guru-guru di 

sekolah, sehingga guru berusaha memberikan ilmu pengetahuan sebanyak-

banyaknya dan siswa giat mengumpulkan/ menerimanya, sehingga dalam 

kasus ini guru hanya berperan sebagai “pengajar”. Konsekuensi dari pengertian 

terbatas ini, kemudian muncul banyak pendapat yang mengatakan bahwa 

belajar itu menghafal, dan pengertian seperti ini secara esensial belum 

memadai, (Hamalik, 1993:8), (Sriyono, 1992:15) 

Sardiman (1992: 22), mengemukakan beberapa definisi tentang belajar 

antara lain: 

Cronbach memberikan definisi “Learning is shown by a change in 

behavior as a result of experience”. 

Harold Spears memberikan batasan “Learning is to observe, to read, to 

imitate, to try something them selves, to listen, to follow direction”. 

Geoch, mengatakan “learning is a change in performance as a resulft of 

practice”. 

Dari ketiga definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa belajar itu senantiasa 

merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian 

kegiatan seperti membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan sebagainya. 

Jadi belajar tidak bersifat verbalistik. 
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Ada yang melihat belajar berdasarkan apa yang dilakukan dalam belajar. 

Witherington (1982: 54) mengatakan bahwa belajar memerlukan bermacam-

macam keaktifan. Belajar itu kompleks dan berhasil melalui bermacam-macam 

kegiatan yaitu: (1) anak itu harus berbuat, melakukan apa yang akan 

dipelajarinya. (2) ia mendengarkan, mengingat, membaca buku, mempelajari 

diagram. Memperhatikan demonstrasi, bertanya, menganalisis kesalahannya. 

(3) ia merenungkan, berpikir, menganalisis, membandingkan, dan menggunakan 

pengalaman yang lampau. Di samping definisi-definisi di atas, belajar dapat 

pula ditafsirkan berdasarkan teori belajar yaitu: 

1) Belajar menurut ilmu jiwa daya berarti usaha melatih daya-daya yag 

terdapat dalam jiwa manusia agar berkembang, sehingga dapat berpikir, 

mengingat, mengenal, mengamati, dan sebagainya. 

2)  Belajar menurut ilmu jiwa assosiasi berarti membentuk hubungan-

hubungan stimulus respons dan melatih hubungan-hubungan itu agar 

bertalian erat. 

3)  Belajar menurut ilmu jiwa gestalt berarti mengalami, berbuat, bereaksi, dan 

berpikir secara kritis. 

Sejalan dengan beberapa definisi yang dikemukakan di atas, Gagne 

melihat belajar sebagai suatu proses, dan memberikandua definisi yaitu: 
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1) Belajar ialah suatu proses untuk memperoleh informasi dalam pengetahuan, 

keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. 

2) Belajar adalah penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh 

dari instruksi. 

Skinner berpendapat, bahwa belajar adalah suatu proses adaptasi atau 

penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif “…a process of 

progressive behavior adaptation”. Proses adaptasi tersebut mendatangkan hasil 

yang optimal apabila diberi penguat. Pavlov dan Guthrie berdasarkan proses 

“conditioning” menguatkan dugaan, bahwa timbulnya tingkah laku lantaran 

adanya hubungan antara stimulus (rangsangan) dengan respons. 

Charlie mengatakan, bahwa perubahan tingkah laku itu relatif menetap 

sebagai akibat latihan dan pengalaman “…acquisition of any relatively 

permanent change in behavior as a result of practice and experience” dan 

“process of acquiring responses as a result of special practice”, proses 

memperoleh respons-respons sebagai akibat adanya latihan khusus (Muhibbin 

Syah, 1995). 

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa belajar adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya. 
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Selanjutnya ada yang melihat belajar dari hasil yang diperoleh dari 

belajar. Oemar Hamalik merumuskan, bahwa belajar adalah suatu bentuk 

pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam 

cara-cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan. 

Dalam hal memahami arti belajar dan esensi perubahan karena belajar, 

para ahli sependapat atau sekurang-kurangnya terdapat titik temu antara 

mereka mengenai hal yang prinsipal. Hal yang dimaksud yaitu, bahwa belajar 

menunjukkan adanya perubahan dalam penampilan seseorang yang muncul 

dan berkembang dari pengalamannya. Pengetahuan diperoleh melalui 

pengalaman, apa yang dibawa lahir merupakan kemampuan untuk 

berkembang, dan tingkah laku ditentukan sebagaimana ia menerima situasi di 

sekitarnya. Meskipun secara teoritis belajar dapat diartikan sebagai perubahan 

tingkah laku, namun tidak semu aperubahan tingkah laku dapat dianggap 

belajar. Perubahan yang terjadi dalam aspek-aspek kematangan, petumbuhan, 

dan perkembangan tidak termasuk dalam pengertian belajar, karena tidak 

termasuk dalam cirri-ciri perubahan tingkah laku dalam pengertian belajar. 

Adapun ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam pengertian belajar adalah : 

1) Perubahan itu intensional, artinya perubahan yang terjadi dalam proses 

belajar berkat pengalaman atau praktek yang dilakukan dengan sengaja dan 

disadari atau dengan kata lain bukan kebetulan. Karakteristik ini 
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mengandung konotasi bahwa siswa menyadari akan adanya perubahan 

dalam dirinya, seperti penambahan pengetahuan, kebiasaan, sikap dan 

pandangan terhadap sesuatu, keterampilan, dan seterusnya. Di samping 

perilaku belajar itu menghendaki perubahan yang disadari, juga diarahkan 

pada tercapainya perubahan tersebut. Menurut Anderson, Muhibbin Syah, 

(1995: 117) kesengajaan belajar tidak penting, tetapi yang penting adalah 

cara mengolah informasi yang diterima siswa, sehingga dalam kegiatan 

sehari-hari dapat ditunjukkan bahwa tidak semua kecakapan yang kita 

peroleh merupakan hasil kesengajaan belajar yang disadari. 

2) Perubahan positif dan aktif. Perubahan yang terjadi karena proses belajar 

bersifat positif, yang berarti baik, bermanfaat, serta sesuai dengan harapan. 

Aktif artinya tidak terjadi dengan sendirinya (misalnya; bayi yang bisa 

merangkak setelah bisa duduk) tetapi karena usaha siswa itu sendiri. 

3) Perubahan efektif dan fungsional, artinya perubahan tersebut berhasil guna, 

membawa pengaruh, memberi makna dan manfaat tertentu bagi siswa, dan 

perubahan ini relatif menetap, dan setiap saat apabila dibutuhkan dapat 

direproduksi dan dimanfaatkan. 

Manifestasi atau perwujudan perilaku belajar lebih sering tampak dalam 

perilaku sebagai berikut: (1) kebiasaan, (2) keterampilan, (3) pengamatan,     
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(4) berfikir asosiatif dan daya ingat, (5) berpikir rasional, (6) sikap, (7) inhibisi, 

(8) apresiasi, dan (9) tingkah laku afektif. 

Karena belajar adalah suatu proses yang kompleks, namun tetap dapat 

dianalisis dan diperinci dalam bentuk prinsip-prinsip atau asas-asas belajar, 

sehingga kita dapat memiliki pedoman dan teknik belajar yang baik. Sardiman 

(1992: 26) menyatakan bahwa prinsi-prinsip belajar itu adalah: 

1) Belajar pada hakekatnya menyangkut potensi manusia dan kelakuannya. 

2) Belajar memerlukan proses dan pentahapan serta kematangan diri para 

siswa. 

3) Belajar akan lebih mantap dan efektif bila didorong dengan motivasi, 

terutama motivasi intrinsik berdasarkan kebutuhan dan kesadaran, lain 

halnya dengan belajar karena dibarengi rasa tertekan. 

4) Belajar itu merupakan proses percobaan dan pembiasaan 

5) Isi pelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan belajar siswa. 

6) Belajar dapat dilakukan dengan; (1) diajar secara langsung, (2) kontrol, 

kontak, penghayatan, pengalaman langsung, dan (3) pengenalan dan atau 

peniruan. 

7) Belajar melalui praktek atau mengalami secara langsung akan lebih efektif 

mampu membina sikap, keterampilan, cara berpikir kritis dan lain-lainnya, 

bila dibandingkan dengan belajar hafalan saja. 
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8) Perkembangan pengalaman anak didik akan banyak mempengaruhi 

kemampuan belajar yang bersangkutan. 

9) Bahan pelajaran yang bermakna/ berarti, lebih mudah dan menarik 

dipelajari, daripada bahan yang kurang bermakna. 

10) Informasi tentang kelakuan baik, pengetahuan, kesalahan serta 

keberhasilan siswa, banyak membantu kelancaran dan gairah belajar. 

11) Belajar sedapat mungkin diubah ke dalam bentuk aneka ragam tugas, 

sehingga anak-anak melakukan dialog dalam dirinya atau mengalaminya 

sendiri. 

 
2. Proses belajar 

Proses belajar dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Dalam arti 

luas “proses belajar” adalah suatu keaktifan psikis/ mental yang berlangsung 

dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-

perubahan dalam pengetahuan-pemahaman, keterampilan, dan nilai-sikap. 

Dalam arti yang sempit “proses belajar” menunjuk pada bentuk atau jenis 

belajar tertentu. Dalam psikologi belajar, Reber dalam Muhibbin Syah, (1995: 

111) mengartikan proses sebagai cara-cara atau langkah-langkah khusus yang 

dengannya beberapa perubahan ditimbulkan hingga tercapainya hasil-hasil 

tertentu. Pendapat ini relevan dengan yang diungkapkan Chaplin, bahwa proses 

adalah cara-cara atau langkah-langkah, “any change in any object or 
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organism”. Dengan demikian proses belajar dapat diartikan sebagai tahapan 

perubahan perilaku kognitif, efektif, dan psikomotor yang terjadi dalam diri 

siswa. Perubahan tersebut bersifat positif dalam arti berorientasi ke arah yang 

lebih maju dari keadaan sebelumnya. 

Karena belajar senantiasa merupakan kegiatan yang berlangsung di dalam 

suatu proses dan terarah ke pencapaian suatu tujuan tertentu, Oemar Hamalik 

(1983: 25) mengemukakan urutan proses terjadinya kegiatan belajar sebagai 

berikut: 

1)  Siswa mempunyai motivasi dan melihat suatu tujuan. 

2)  Mengarahkan perhatian dan kegiatan ke tujuan yang ditentukan. 

3)  Melakukan usaha percobaan permulaan. 

4) Menggunakan pengalaman-pengalaman masa lampau terhadap tugas, 

diferensiasi, dan integrasi. 

5)  Mengambil jawaban-jawaban yang benar, menghilangkan jawaban-jawaban 

yang salah. 

 6) Mencapai tujuan jawaban yang baik, terbaru, digunakan ke dalam situasi 

lain. 

Namun demikian, proses belajar merupakan masalah yang kompleks 

karena terjadi dalam diri seseorang yang melakukan kegiatan belajar tanpa bisa 

terlihat secara lahiriah. Proses yang terjadi dalam diri seseorang yang 
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melakukan perbuatan belajar disebut proses intern. Karena proses intern sulit 

diamati, maka untuk menentukan apakah dalam diri seseorang telah terjadi 

proses belajar, diperlukan indikator-indikator atau kejadian-kejadian yang 

tampak pada diri seseorang yang belajar sebagai pencerminan telah terjadinya 

proses intern, yang selanjutnya disebut proses ekstern. 

Proses intern terdiri atas enam tahap yaitu: 

1) Motivasi, yaitu keadaan dalam diri seseorang yang mendorong untuk 

melakukan keaktifan-keaktifan tertentu dalam usaha mencapai tujuan 

belajar yang ditentukan. 

2) Perhatian pada pelajaran. Perhatian yang dimaksud terdiri dari dua 

pengertian yang senantiasa dipergunakan secara bergantian yaitu: 

i) Perhatian adalah pemusatan energi psikis yang tertuju pada sesuatu 

obyek, dan 

ii) Perhatian adalah banyaknya kesadaran yang menyertai suatu keaktifan 

yang sedang dilakukan. 

Jadi perhatian pada pelajaran berarti pemusatan energi psikis yang tertuju 

pada pelajaran atau melakukan keaktifan tentang hal-hal yang harus dipelajari 

dengan disertai kesadaran tinggi. 

3)  Menerima dan mengingat, yaitu mencamkan dan menyimpan kesan-kesan 

dari luar. Jika perhatian siswa tertuju pada yang sedang dipelajari, maka ia 
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dapat menyerap atau menerima bahan yang sedang dipelajari (kesan-kesan) 

itu dan dapat menyimpannya dalam pikiran. 

4)  Reproduksi. Dalam suatu proses belajar, seorang siswa tidak cukup hanya 

menerima dan penyimpan informasi, tetapi harus juga memproduksikan 

kembali informasi yang telah diterima dan disimpan itu agar dapat 

bermanfaat. 

5)  Generalisasi. Pada tahap ini siswa harus dapat menempatkan informasi 

yang telah dipelajari ke dalam ruang lingkup yang lebih luas. Pengetahuan 

yang direproduksi tidak cukup hanya dikembangkan dalam kaitan yang 

sama, tetapi harus berfungsi di tempat lain yang lebih luas. 

6)  Menerapkan informasi yang telah dipelajari serta umpan balik. Tahap ini 

merupakan tahap terakhir dari suatu proses belajar. Siswa harus dapat 

menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari, dan dengan demikian guru 

dapat memperoleh kepastian apakah hal-hal yang telah diajarkan betul-

betul telah dimiliki oleh siswa. 

Dalam suatu proses belajar-mengajar, guru harus mengarahkan proses 

ekstern sehingga dapat mempengaruhi prosesn intern. Karena untuk dapat 

mengerti bahan yang diajarkan, seseorang yang belajar harus mengalami 

proses intern. Bruner mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran siswa 

menempuh tiga fase proses intern: 
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 1) Fase informasi (tahap penerimaan materi). Di antara informasi yang 

diperoleh itu ada yang sama sekali baru dan berdiri sendiri, ada pula 

yang berfungsi menambah, memperluas, dan memperdalam pengetahuan 

yang sebelumnya telah dimiliki. 

 2) Fase transformasi (tahap pengubahan materi). Informasi yang telah 

diperoleh itu dianalisis, diubah, atau ditransformasikan menjadi yang 

abstrak atau konseptual, yang pada gilirannya nanti dapat dimanfaatkan 

bagi hal-hal yang lebih luas. 

 3) Tahap evaluasi (tahap penilaian materi). Pada tahap ini siswa akan 

menilai sendiri sampai sejauhmana pengetahuan (informasi yang telah 

ditransformasikan tadi) dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala-

gejala lain atau memecahkan masalah yang dihadapi. 

Sejalan dengan uraian di atas, Wittig dalam Muhibbin Syah (1995:112) 

mengatakan,  bahwa proses belajar melalui tiga tahapan yaitu: 

 1) Acquisition 

Tahapan siswa mulai menerima informasi sebagai stimulus dan 

melakukan respons terhadapnya, sehingga menimbulkan pemahaman dan 

prilaku baru. Pada tahap ini juga terjadi asimilasi antara pemahaman dengan 

prilaku baru dalam keseluruhan prilakunya. 
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 2)  Storage 

Secara otomatis seorang siswa akan mengalami proses penyimpanan 

pemahaman dan prilaku baru yang diperoleh ketika menjalani proses 

acquisition. Dalam peristiwa ini tentu telah melibatkan fungsi short term dan 

long term memory. 

 3) Retrieval 

Tahap ini adalah suatu tahap di mana siswa akan mengaktifkan kembali 

fungsi-fungsi system memorinya. Proses ini pada dasarnya adalah upaya atau 

peristiwa mental dalam mengungkapkan dan memproduksi kembali apa yang 

tersimpan dalam memori berupa informasi, symbol, pemahaman, dan prilaku 

tertentu sebagai respon atau stimulus yang sedang dihadapi. 

Lebih jauh lagi Winkel (1980) memperlihatkan tujuh rangkaian fase 

proses intern yang berlangsung bila seseorang belajar: 

i) Fase motivasi. Siswa sadar akan tujuan yang harus dicapai dan bersedia 

melibatkan diri. 

i) Fase konsentrasi. Siswa khusus memperhatikan unsur-unsur yang 

relevan, sehingga terbentuk pola perceptual tertentu. 

3) Fase mengolah. Siswa menahan informasi dalam short term memory  dan 

mengolah informasi untuk diambil maknanya (dibuat berarti). 
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4) Fase menyimpan. Siswa menyimpan informasi yang telah diolah dalam 

long term memory; informasi dimasukkan ke dalam ingatan. Hasil belajar 

sudah diperoleh, sebagian atau keseluruhan. 

5) Fase menggali: 

a) Siswa menggali informasi yang tersimpan dalam ingatan dan 

memasukkan kembali ke  dalam long term memory. Informasi ini 

dikaitkan dengan informasi baru atau dikaitkan dengan sesuatu di luar 

lingkup bidang studi yang bersangkutan (transfer). Kemudian 

dimasukkan kembali ke long term memory.  

   b) Siswa menggali informasi yang tersimpan dalam long term memory  

dan mempersiapkan sebagai masukan bagi fase prestasi, baik langsung 

atau melalui short term memory. 

6) Fase prestasi. Informasi yang tergali digunakan untuk memberikan 

prestasi yang menampakkan hasil belajar. 

7) Fase umpan balik. Siswa mendapat konfirmasi sejauh mana prestasi yang 

dicapai, baik melalui observasi sendiri maupun melalui guru. Manfaat 

dari umpan balik ini membenarkan motivasi siswa, yang pada awal proses 

belajar telah menimbulkan minat dan usaha untuk belajar. 
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D. Penelitian yang Relevan 
 
 

Kajian tentang faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yang relevan 

dengan judul penelitian penulis sesungguhnya telah banyak dilakukan, 

misalnya Keeves (1972) dalam Ahmad Thalib (1992) mengkaji koefisien 

korelasi antara lingkungan keluarga dengan prestasi belajar matematika. Abdul 

Rahman (1992) meneliti pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar 

matematika kelas I SMA Ujungpandang. Daswatiah (1999) meneliti pengaruh 

sikap, kebiasaan belajar dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa 

SD Kota Makassar. Husnul Khatimah (2002), meneliti tentang pengaruh 

partisipasi orang tua dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa 

Madrasa Aliyah. 

Dengan banyaknya studi yang pernah dilakukan pada siswa yang 

berhubungan dengan prestasi belajar, menunjukkan bahwa prestasi belajar 

siswa mempunyai daya tarik tersendiri untuk dikaji, namun dari sekian banyak 

studi yang telah dilakukan di atas, nampaknya pengkajian tentang “Pengaruh 

Komunikasi Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa pada MTsN Model 

Makassar belum ada sepanjang pengetahuan penulis. Oleh karena itu, maka 

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut. 
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E. Kerangka Pemikiran 
 

Dalam bidang pendidikan,orang tua mempunyai fungsi sebagai sumber 

pendidikan utama, karena segala pengetahuan dan kecerdasan intelektual 

manusia diperoleh pertama-tama dari orang tua dan anggota keluarga sendiri. 

Di sekolah, waktu belajar siswa sangat terbatas. Strategi dan pendekatan 

belajar juga sangat ditentukan oleh keadaan siswa dalam satu kelas, sehingga 

pendekatan yang sesuai kebutuhan individual siswa tidak dapat diperhatikan 

sepenuhnya oleh guru. Kebutuhan dan karakter siswa lebih banyak dikenal 

oleh orang tua di rumah. Dengan demikian, tingkat intensitas komunikasi 

orang tua terhadap kegiatan belajar anak di rumah akan memberi pengaruh 

positif terhadap tingkat prestasi belajar siswa. 

Prestasi belajar pada dasarnya merupakan penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan yang diperoleh dari lingkungannya. Prestasi belajar bagi siswa 

adalah hasil belajar yang diperoleh dari kegiatan belajar siswa di sekolah 

dalam beberapa mata pelajaran dan dalam waktu tertentu, yang dapat dilihat 

dari nilai tes formatif dan tes sumatif dalam bentuk angka (nilai).Nilai mata 

pelajaran yang dimaksud adalah PPKN, bahasa Indonesia, IPA, IPS, 

Matematika, dan bahasa Inggris. 

Prestasi belajar dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu dari dalam dan dari 

luar. Faktor yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah faktor dari luar, antara 
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lain komunikasi orang tua. Orang tua termasuk dalam lingkungan pendidikan 

atau dapat dikatakan sebagai lembaga pendidikan, mempunyai tanggung-jawab 

akan keberhasilan pendidikan anaknya. Dalam kegiatan belajar anak, 

komunikasi orang tua sangat penting. Oleh karena itu, keterlibatan orang tua 

dalam pendidikan anak dapat diwujudkan dengan memperhatikan kemajuan 

pendidikan anak terlibat dalam kegiatan belajar, menciptkan kondisi belajar 

yang baik, memberi bimbingan belajar, memberi motivasi belajar, 

menyediakan fasilitas belajar yang lengkap agar tercapai prestasi belajar yang 

optimal. 
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F. Hipotesis 

 
Mengacu pada tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang telah 

dikemukakan, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: Ada 

pengaruh yang positif “Tingkat Intensitas Komunikasi Antara Orang Tua 

dengan Siswa Terhadap Tingkat Prestasi Belajar Rata-rata Siswa pada 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Makassar.”  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  
A. Jenis dan Desain Penelitian 

 
Sesuai dengan permasalahan dan objek yang dikaji, penelitian ini 

menggunakan jenis pendekatan survey. Kerlinger (1973) mengemukakan 

bahwa, penelitian dengan pendekatan survey adalah penelitian yang 

dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi yang dipelajari adalah 

data (karakteristik) dari sampel yang dipandang sebagai representatif 

(mewakili) karakteristik populasi, sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan 

pada populasi. Pendekatan survey berbentuk eksplanotori (eksplanasi) 

artinya bertolak dari variabel yang ada dalam penelitian, tujuannya 

pengujian hubungan antar avariabel (Bulaeng, 2002: 120; Faizal, 1995: 23). 

Desain penelitiannya dalam bentuk skema sebagai berikut:  

 

 
 

Keterangan : 

X = Tingkat intensitas komunikasi antara orang tua dengan siswa 

pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Makassar  

X Y 
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Y =  Tingkat prestasi belajar rata-rata siswa pada Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Model Makassar 

Desain sederhana ini menunjukkan hubungan antara satu variabel 

bebas (independen variabel) yang diberi simbol (X) dengan satu variabel 

terikat (dependen variabel) yang diberi simbol (Y).  

 
B. Tempat Penelitian  

 
Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model 

Makassar. Penetapan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Makassar merupakan madrasah yang 

dikembangkan untuk mencapai keunggulan atau model yang dapat dicontoh 

oleh madrasah-madrasah yang lain. Namun di sisi lain dalam pengamatan 

awal peneliti menemukan hasil belajar rata-rata  yang dicapai oleh siswa  

masih sangat rendah. 

 
C. Populasi dan Sampel 

 
Populasi target dari penelitian ini adalah seluruh siswa Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Model Makassar Tahun Ajaran 2002/2003 yang 

berjumlah 994 orang. Untuk penelitian ini sampling yang digunakan adalah 

pengambilan sampel dengan dua tahap yaitu: tahap pertama, purposif 
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sampling dan tahap kedua sistimatis random sampling. Tahap pertama 

purposif sampling untuk menarik populasi sampel yaitu siswa kelas II 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Makassar tahun ajaran 2002 / 2003 

dengan alasan sebagai berikut: 

1. Siswa kelas I  Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Makassar tidak 

diambil sebagai sampeh penelitian, karena kelas ini masih dalam 

menyesuaikan diri dalam lingkungan pendidikan yang baru baginya. 

2. Siswa kelas III Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Makassar tidak 

diambil sebagai sampel, karena kelas ini adalah kelas yang 

dipersiapkan untuk menghadapi EBTA, sehingga  diharapkan tidak 

terganggu. 

3. Siswa kelas II Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Makassar 

ditetapkan sebagai sampel penelitian, karena kelas ini dipandang 

sebagai kelas pada posisi yang stabil. 

Peneliti melihat bahwa populasi penelitian ini homogen karena  dari 

300 orang siswa kelas II: laki-laki 148 orang dan perempuan 152 orang 

perbandingan ini relatif sama, kemudian pada observasi awal peneliti  tidak 

menemukan secara jelas atau pasti, baik lewat hasil penelitian maupun lewat 

dokumen yang ada pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Model tersebut 

mengenai strata sosial siswa. Hal lain yang menjadi pertimbangan peneliti 
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bahwa populasi penelitian ini homogen adalah semua siswa kelas II berasal 

dari keluarga muslim, tingkat sosial ekonominya  relatif sama. 

Menurut Beiley (1982) dalam Soehartono (1999), bila suatu populasi 

diasumsikan dalam keadaan homogen dan model analisisnya menggunakan 

analisis data dengan statistik, maka besarnya sampel paling kecil 30 

individu. Sedangkan menurut Suparmoko (1987), bila suatu populasi 

penelitian homogen, maka cukup dengan mengambil perosentase tertentu 

dari besarnya populasi, misalnya 5%, 10% atau 50%. Pendapat yang hampir 

senada dikemukakan oleh Arikunto (1998: 120), bila populasi berjumlah 

lebih besar atau di atas 100 orang, maka besar sampel disarankan antara 

10%-25%. Pendapat ini didukung oleh Tiro (l999) dengan alasan: untuk 

memperkecil biaya, mempercepat proses, dapat memperbesar cakupan, 

dapat meningkatkan ketelitian. Berdasar alasan tersebut di atas, maka 

peneliti mengambil sampel penelitian sebesar 20 % dari total populasi 

sampel yaitu 300 orang siswa, sehingga jumlah sampel penelitian adalah 60 

orang siswa. 

Sampel penelitian ditarik dengan tahap kedua sistimatis random 

sampling. Menurut Moh. Nasir (1985), pengambilan sampel secara 

sistematis adalah sampel yang ditarik langsung dari populasi. Apabila 

populasi penelitian yang akan ditarik cukup besar, maka penarikan 
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(pemilihan) sampel dengan acak sederhana agak berat mengerjakannya. 

Sehingga banyak ahli statistik cenderung memakai metode lain yaitu 

pengambilan sampel secara sistematis. Masri Singarimbun dan Sofian 

Effendi, (1995), Arif Tiro, (1999). Pengambilan sampel secara sistematis 

adalah suatu metode pengambilan sampel di mana unsur pertama saja dari 

sampel dipilih secara random (acak), sedangkan unsur selanjutnya dipilih 

secara sistematis menurut suatu pola tertentu. Misalnya peneliti mengambil 

sampel sebanyak 60 orang siswa dari 300 orang siswa sebagai sampel 

populasi, maka interval pengambilannya 300 : 60 = 5. 

Kemudian dipilih anggota sampel yang pertama secara random (acak) 

dari daftar nomor satu (1) sampai daftar nomor sepuluh (5), misalnya terpilih 

nomor urut tiga (3), maka pengambilan sampel berikutnya adalah 3+5 =8, 

ini berarti bahwa sampel kedua adalah nomor urut 8 pada daftar demikian 

seterusnya sampai jumlah sampel cukup 60 orang siswa. 

 
D. Variabel Penelitian 

Penelitian ini mengkaji dua variabel yaitu “Tingkat intensitas komunikasi 

antara orang tua dengan siswa” sebagai variabel bebas (independen variabel) 

yang diberi simbol (X) dan “Tingkat prestasi belajar rata-rata siswa” sebagai 

variabel terikat (dependen variabel) yang diberi simbol (Y).  
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E. Definisi Operasional Variabel 

 
Untuk kepentingan pengembangan instrumen atau alat ukur, maka 

dikemukakan definisi operasional variabel sebagai berikut: 

1. “Tingkat intensitas komunikasi antara orang tua dengan siswa” adalah 

jumlah skor dari keseluruhan alternatif skala (0,1,2) yang dipilih pada 

semua butir instrumen yang menilai indikator-indikator: (a) Perhatian 

orang tua terhadap kemajuan pendidikan siswa, (b) keterlibatan orang 

tua dalam kegiatan belajar siswa; (c) kondisi belajar siswa yang baik di 

rumah yang diciptakan orang tua; (d) bimbingan belajar siswa yang 

diberikan orang tua; (e) siswa memperoleh motivasi (dorongan) belajar 

dari orang tua; (f) orang tua  menyediakan fasilitas belajar yang 

lengkap di rumah. 

2. “Tingkat prestasi belajar rata-rata siswa” yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah nilai rata-rata mata pelajaran pokok yang di-

EBTA-kan,yang meliputi nilai-nilai mata pelajaran bidang studi: (1) 

PPKn, (2) Bahasa Indonesia, (3) Ilmu Pengetahuan Alam, (4) Ilmu 

Pengetahuan Sosial, (5) Matematika, dan (6) Bahasa Inggris yang 

tercantum dalam buku laporan pendidikan sekolah. 
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F. Instrumen Penelitian 

 
Untuk memperoleh skor dari variabel tingkat intensitas komunikasi 

orang tua dengan siswa sebagai variabel bebas (X) digunakan perangkat 

instrumen, berupa skala pengukuran (rating scale) yang dikembangkan 

secara khusus untuk penelitian ini. Sedangkan tingkat prestasi belajar rata-

rata siswa sebagai variabel terikat (Y) diukur melalui nilai rata-rata yang  

ada pada buku laporan pendidikan sekolah. 

1. Skala Komunikasi Orang Tua 

Untuk memperoleh skor komunikasi orang tua, maka digunakan skala 

komunikasi orang tua untuk mengukur besarnya perhatian orang tua kepada 

anaknya dalam melengkapi kebutuhan-kebutuhan anaknya dalam belajar 

berdasarkan persepsi siswa. Butir-butir skala komunikasi orang tua 

dijabarkan dari indikator-indikator perhatian orang tua yang telah 

dikemukakan pada definisi operasional variabel. Butir-butir dari skala 

komunikasi orang tua, disusun dalam bentuk pernyataan-pernyataan atau 

ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan cara orang tua memperhatikan 

kebutuhan anaknya dalam belajar. Setiap butir pernyataan terdiri dari 

tiga nilai yang berjarak sama, yaitu 0, 1 dan 2. Untuk skor 0 jika siswa 

menjawab tidak (T), skor 1 jika siswa menjawab kadang-kadang (K), 

skor 2 jika siswa menjawab sering (S), untuk butir pernyataan positif. 
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Sedangkan untuk pernyataan negatif, kutubnya terbalik (Sugiono, 1999). 

Contoh instrumen tersebut dapat dilihat dalam lampiran 1. 

Menurut Sumanto (1995), Instrumen yang baik adalah yang dapat 

menguji/menilai secara objektif, ini berarti bahwa nilai atau informasi yang 

diberikan individu tidak dipengaruhi oleh yang menilai dan dapat 

menyajikan data secara valid dan reliabel. Untuk mengetahui tingkat 

validitas (kesahihan) dan reliabilitas (keandalan) instrumen yang 

dikembangkan, terlebih dahulu dilakukan uji coba sebagai syarat kelayakan 

suatu instrumen untuk digunakan dalam penelitian. Sesuai pendapat 

Sugiyono, (1999) tujuan dilakukan uji coba adalah untuk mengetahui 

validitas dan reliabilitas instrumen sebagai syarat kelayakan dalam 

penelitian. Untuk keperluan tersebut instrumen tingkat komunikasi orang tua 

telah dilakukan uji coba terhadap 20 siswa Madrasah Tsanawiyah Model 

Makassar. 

a. Uji Validitas Butir. 

Validitas merupakan sesuatu yang penting dalam suatu pengukuran 

yang harus dimiliki suatu instrumen, terutama instrumen yang 

dikembangkan sendiri. Validitas akan mencerminkan sejauhmana butir tes 

mampu mengukur apa yang akan diukur. Sebagaimana pendapat Tuckman 

(1999) bahwa “ The validity of a test is the extent to which the instrument 
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what it purports to measure. Dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa validitas itu adalah standart untuk mengukur instrumen apa yang 

sepantasnya menjadi ukuran. 

Untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas instrumen dalam 

penelitian ini dilakukan analisis butir dengan menggunakan rumus Korelasi  

Product Moment dari Pearson (Arikunto, 1999: 72): 

 

Rumus : rxy  = 

 

Kriteria yang digunakan untuk menentukan validitas butir adalah 

melihat koefisien korelasi (rxy) yang diperoleh. Suatu instrumen dikatakan 

mempunyai tingkat kepercayaan tinggi jika koefisien korelasi (rxy)  ≥   r tabel 

pada taraf signifikan yang dipilih yaitu : α = 0,05 maka butir tersebut valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui konsistensi instrumen. 

Suatu instrumen dikatakan reliabel atau mempunyai tingkat kepercayaan 

yang tinggi, jika instrumen tersebut memberikan hasil yang tetap. Ini berarti 

bahwa instrumen dikatakan reliabel apabila diujicobakan pada subyek lain 

dan dalam waktu yang lain pula akan mempunyai hasil yang sama. 

nΣX1Y1 – ( ΣX1)(Y1) 
rxy  = 

 

√{( nΣX1
2 – ΣX1)2

 (ΣY1
2 – ΣY1)2} 
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Menurut Sugiyono (1999) untuk mengetahui reliabilitas instrumen 

dengan skor yang mempunyai beberapa nilai digunakan rumus Alpha 

Cronbach yaitu: 

 

Dimana: 

r i =  koefesien reliabilitas 

k  =  mean kuadrat antara subyek 

Σ si
2 =  mean kuadrat kesalahan 

St
2 =  varians total 

Untuk memperoleh varian total dan varian butir menggunakan rumus: 

 

 

 

 

 

Dimana: JKi = Jumlah kuadrat seluruh skor item 

    JKs = Jumlah kuadrat subyek 

Hasil analisis uji coba instrumen variabel tingkat komunikasi orang 

tua yang telah dilakukan sebagai berikut:  

 

 k Σ si
2 

ri = --------- [1 -  --------- ] 
 (k – 1) St

2 

ΣXt
2 (ΣXt)2 

St
2 = --------  -  -------- 

 n n2 

JKi
 JKs 

si
2 = --------  -  -------- 

 n n2 
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a. Tes Tingkat Komunikasi Orang Tua 

Tes ini terdiri dari 24 butir soal yang merupakan penjabaran dari 

enam aspek yaitu: a) perhatian orang tua terhadap kemajuan pendidikan 

siswa; b) keterlibatan orang tua dalam kegiatan belajar siswa; c) kondisi 

belajar yang baik di rumah yang diciptakan orang tua; d) bimbingan belajar 

yang diberikan orang tua; e) motivasi belajar dari orang tua; f) menyediakan 

fasilitas belajar yang lengkap di rumah. 

Dari 24 butir soal yang diuji cobakan kepada 20 siswa, yang 

memenuhi nilai koefisien korelasi rhitung > rtable pada taraf sinifikansi 0,05 

sebanyak 24 item. Ini berarti ke 24 item tersebut telah memenuhi syarat 

kesahihan (valid) dengan koefisien reliabilitas yang diperoleh sebesar 0,677. 

Dengan demikian, tes tingkat komunikasi orang tua ini cukup layak dan 

reliabel untuk digunakan mengukur variabel tingkat komunikasi orang tua 

menurut persepsi siswa. Adapun hasil perhitungan secara lengkap dapat dilihat 

pada lampiran. Selanjutnya penyebaran kisi-kisi Tes Tingkat Komunikasi 

Orang Tua berdasarkan dimensi dan indikator, dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 2: Kisi-kisi Skala Tingkat Intensitas Komunikasi Orang Tua dengan 
Siswa 

Indikator-indikator                      No. Butir   Jml. 

Memperhatikan kemajuan 
pendidikan anak 

1,2,4,7,17,  
22, 24 

7 

Terlibat dalam kegiatan belajar anak 3,14,15,16 4 
Menciptakan kondisi belajar yang 
baik 

12,19,21 3 

Memberi bimbingan belajar 8,10, 13 3 
Memberi motivasi belajar 6,9,20,23 4 
Menyediakan fasilitas belajar yang 
lengkap 

5,11,18 3 

J u m l a h  24 

 
2. Prestasi Belajar Siswa 

Untuk memperoleh skor atau nilai  dari variabel “Tingkat prestasi 

belajar  rata-rata siswa” sebagai variabel terikat (Y) dilakukan perhitungan 

nilai rata-rata mata pelajaran pokok yang di EBTA-Kan yaitu nilai mata 

pelajaran bidang studi: 1) PPKn; 2) Bahasa Indonesia; 3) Ilmu pengetahuan 

Alam; 4) Ilmu pengetahuan Sosial; 5) Matematika; dan 6) Bahasa Inggeris 

yang tercantum dalam buku laporan pendidikan sekolah. 

 
G. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka memproleh data yang akurat dari variabel yang dikaji 

dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa tekni pengumpulan 

data, yaitu:  



 

 

69 
 

 

a. Teknik kuesioner 

Kuesioner adalah suatu alat untuk mengukur besaran atau parameter 

suatu variabel melalui daftar pertanyaan atau pernyataan. Sudjana dan 

Ibrahim (2001) bahwa kuesioner adalah alat ukur yang diberikan kepada 

siswa yang menjadi sampel penelitian untuk mendapatkan jawaban-jawaban 

secara tertulis. Kuesioner dalam penelitian ini dimaksudkan untuk  

mengukur besaran variabel bebas yaitu “Tingkat Intensitas Komunikasi 

Antara Orang Tua Dengan Siswa” menurut persepsi siswa. 

b. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi, menurut Arikunto (1999) adalah teknik mencari data 

atau hal-hal yang berupa catatan, trankrip, buku, notulen, agenda dan 

sebagainya. Dari pengertian tersebut maka teknik dokumentasi yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah cara untuk memperoleh informasi 

dari dokumen yang berupa catatan resmi yang menjadi sumber data siswa 

dan data “Prestasi Belajar Siswa” madrasah tsanawiyah negeri model 

makassar.  

 
I. Teknik Analisis Data  

 
 

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. 
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1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan 

karakteritik data yang diperoleh dari masing-masing siswa, meliputi statistik 

ukuran pemusatan yaitu rata-rata (mean), modus, range serta statistik ukuan 

penyebaran yang meliputi Simpangan baku, distribusi frekuensi, persentase 

dan histogram. 

Untuk penyusunan distribusi frekuensi dan kategori data masing-

masing variabel digunakan skor baku (skor Z) yang dikonversikan dengan 

standar sepuluh (skor Ten) menurut Keringer (2000), untuk mengubah 

bentuk sembarang skor mentah menjadi skor z, menggunakan rumus: 

Dimana:  z  = Skor standard 

 X  =  Skor mentah 

     M =  Rata-rata  

 s  =  Standar deviasi sampel 

 

Dimana: S -ten = Standar Sepuluh  

 z  =  Skor standard  

 σs = Standar deviasi ideal = 2 

 xs = mean ideal = 5.5 

Hasil skor data mentah masing-masing variabel yang di konversi ke 

standar Ten sebagaimana pada lampiran 3 halaman 110 - 111. Selanjutnya 

dibuat lima kelas interval untuk menentukan klasifikasi kategori yang 

 X – M 
Z = ---------- 
 s 

 
Sten = z σs + xs 
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diberlakukan untuk semua variabel dalam penelitian ini. Lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.  Hasil Konversi Standar Ten 

Standart Ten Kategori 

1 –2 Sangat rendah 

3 – 4 Rendah 

5 – 6 Sedang 

7 – 8 Tinggi 

9 – 10 Sangat tinggi 
 

2. Analisis Statistik Inferensial 

Analisis inferensial adalah untuk menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan, dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Analisis 

regresi digunakan untuk meramalkan dan menaksir naik turunnya varian. 

Dalam melakukan analisis dan pengujian hipotesis diperlukan 

beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, khususnya analisis inferensial. 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik inferensial yang bersifat 

parametrik dalam bentuk korelasional. Oleh karena itu harus memenuhi 

asumsi normalitas dan linieritas. 

Untuk memenuhi asumsi tersebut, terlebih dahulu dilakukan uji 

persyaratan analisis yang meliputi: uji normalitas dan uji linieritas. 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana sebaran 

data dari masing-masing variabel. Tingkat kenormalan penyebaran data 

dalam suatu penelitian merupakan salah satu syarat dalam menggunakan 

analisis inferensial. Untuk mengetahui apakah distribusi data normal atau 

tidak dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas Probability Plot. Data 

dikatakan berdistribusi normal menurut Santoso (2000), apabila data 

menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dan 

dikatakan tidak memenuhi asumsi normalitas, jika data menyebar jauh dari 

garis diagonal dan /atau tidak mengikuti arah garis diagonal. 

Berikut gambar distribusi data 

Normal P-P Plot of regression 

Dependent variable: Prestasi 

 

 

 
 

 

 

 

2. Uji Normalitas Data 
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Berdasarkan gambar tersebut, terlihat jelas bahwa data menyebar di 

sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. Dengan demikian, model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi tingkat komunikasi orang tua dan terhadap 

prestasi belajar. 

Uji normalitas tersebut dilakukan dengan menggunakan komputer 

program SPSS versi 10 dengan α = 0.05. Berdasarkan hasil uji tersebut dapat 

disimpulkan bahwa data variabel X dan Y berasal dari populasi berdistribusi 

normal. 

b. Uji Linieritas 

Kriteria yang digunakan dalam uji linieritas variabel bebas dengan 

variabel terikat adalah dengan membandingkan nilai Ftabel dengan Fhitung  

pada taraf signifikansi 0.05, dengan ketentuan menurut Sujana dan Ibrahim 

(2001) jika F tabel > F hitung, maka dapat dinyatakan bahwa persamaan regresi 

tersebut memenuhi persyaratan kelinieran. Hasil uji linier ini dilakukan 

dengan menggunakan komputer program SPSS versi 10.0, hasilnya 

sebagaimana ringkasan tabel berikut ini. Adapun hasil selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 4. 
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Tabel 4. Ringkasan hasil uji linieritas 

Linieritas Variabel Fhitung Ftabel Kesimpulan 

Y atas X1 1,848 1,92 Linier 

 
Berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa persamaan regresi 

Y atas X adalah linier. Dengan demikian persamaan regresi yang digunakan 

dalam penelitian ini dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan. 

Adapaun persamaan regresi adalah sebagai berikut; 

Model  Regresi  Ŷ  = βo + βx + ε 

Model Taksiran Ŷ = bo + bx 

Ŷ =  Tingkat prestasi belajar rata-rata siswa 

bo =  Konstanta atau variabel penelitian 

b =  Koefisien regresi masing-masing variabel 

x =  Tingkat intensitas komunikasi orang tua dan siswa 

ε  =  error 
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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Deskripsi Variabel Tingkat Intensitas Komunikasi antara Orang Tua 

dengan Siswa dan Prestasi Belajar Rata-rata Siswa 
 

Deskripsi data yang diperoleh dari lapangan dimaksudkan untuk 

mengetahui gambaran secara umum mengenai variabel-variabel yang diteliti. 

Pada bagian ini disajikan data hasil penelitian meliputi: persentase, rata-rata, 

median, dan standar deviasi. Adapun data yang akan dideskripsikan yaitu 

variabel bebas (independent variable) yaitu “Tingkat Intensitas Komunikasi  

Orang Tua”. dan variabel terikat (dependent variable) yaitu “Prestasi Belajar”. 

1.  Deskripsi Tingkat Intensitas Komunikasi antara Orang Tua dengan 

Siswa 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif sebagaimana dalam lampiran 3 

halaman 107 diperoleh skor variabel komunikasi orang tua terendah 18 dan 

tertinggi 43 rata-rata 31,2  range sebesar 26, median sebesar 31,5 dan standar 

deviasi sebesar 5,1906. 

Dari data yang diperoleh, tingkat intensitas komunikasi antara orang tua 

dengan siswa yang tergolong pada kategori sangat tinggi 5 siswa atau 8,3 

persen, kategori tinggi sebanyak 15 siswa atau 25 persen, kategori sedang 
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sebanyak 21 siswa atau 35 persen; kategori rendah sebanyak 15 siswa atau 25 

persen dan kategori sangat rendah 4 siswa atau sebesar 6,7 persen. 

Dari gambaran tersebut dapat diperoleh informasi bahwa sebagian besar 

siswa memberikan tanggapan terhadap tingkat intensitas komunikasi antara 

orang tua dengan siswa tergolong kategori sedang. Keadaan yang demikian 

mengindikasikan bahwa tingkat intensitas komunikasi antara orang tua dengan 

siswa terhadap prestasi belajar anak di sekolah masih kurang optimal. Untuk 

mengetahui distribusi frekuensi masing-masing kategori, dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 5. Tingkat Intensitas Komunikasi Antara Orang Tua dengan Siswa pada 
MTs Negeri Model Makassar 

Kategori Interaval 
S.Ten Frekuensi Persentase 

Sangat rendah (SR) 1 – 2 4 6,7 

Rendah ( R) 3 – 4 15 25 

Sedang ( S) 5 – 6 21 35 

Tinggi (T) 7 – 8  15 25 

Sangat tinggi (ST) 9 – 10  5 8,3 

Jumlah  60 100 

 

Dari distribusi data tabel 5 tersebut dapat digambarkan dalam bentuk 

histogram sebagai berikut:  
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2. Deskripsi Prestasi Belajar Rata-rata Siswa 

Deskriptif diambil dari enam mata pelajaran yang meliputi sebagaimana 

dalam lampiran 3 halaman 107-108, prestasi belajar diperoleh nilai rata-rata 

tertinggi 7,67 dan nilai rata-rata terendah 5,00 dengan rata-rata diperoleh 6,47 

nilai median sebesar 6,5 standar deviasi sebesar 0,59. 

Untuk melihat prestasi belajar rata-rata siswa, diperoleh dari nilai siswa 

kelas 2 (dua) pada cawu 1 (satu) tahun pelajaran 2002-2003 dari enam mata 

pelajaran yang menjadi fokus penelitian. Keenam mata pelajaran tersebut 

adalah Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PPKN, IPA, IPS. 

Selanjutnya nilai rata-rata tersebut secara kumulatif dikonversi dengan 

Standart Ten (S-T), sebagaimana pada lampiran 3 halaman 111. Dari distribusi 

data dalam tabel 6 diketahui bahwa sebanyak 23 siswa atau 38,3 persen 

Gambar 3.  Histogram Tingkat Intensitas Komunikasi Antara Orang 
Tua dengan Siswa pada MTsN Model Makassar 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 
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memperoleh skor dalam kategori sedang, sebanyak 15 siswa atau 25 persen 

memperoleh skor dalam kategori rendah, 4 siswa atau 6,7 persen kategori 

sangat rendah, sebanyak 13 siswa atau 21,7 persen memperoleh kategori 

tinggi, 5 siswa atau 8,3 persen kategori sangat tinggi. Untuk mengetahui 

distribusi frekuensi masing-masing kategori dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel  6. Tingkat Prestasi Belajar Rata-rata Siswa pada Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Model Makassar 

 Kategori Tingkat 
Prestasi Belajar 

Interval 
S.Ten Frekuensi Persentase 

 Sangat rendah (SR) 1 – 2 4 6,7 

 Rendah (R) 3 – 4 15 25 

 Sedang (S) 5 – 6 23 38,3 

 Tinggi (T) 7 – 8  13 21,7 

 Sangat tinggi (ST) 9 – 10  5 8,3 

 Jumlah  60 100 
 

Dari distribusi data dalam tabel 6 tersebut dapat digambarkan dalam 

bentuk histogram sebagai berikut. 
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Untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat prestasi belajar siswa 

yang lebih komprehensif dapat dianalisis dari segi karakteristik siswa. Adapun 

karakteristik siswa dalam penelitian ini yang diduga memiliki konstribusi 

terhadap prestasi belajar adalah jenis kelamin dan tingkat pendidikan orang 

tua. 

a. Jenis Kelamin 

Dari data yang telah dihimpun dari siswa, yang terpilih jadi sampel 

wanita sebanyak 31 siswa atau sebesar 52 persen dan sebanyak 29 siswa atau 

sebesar 48 persen berjenis kelamin laki-laki. 

Dari data tersebut dapat diketahui gambaran Tingkat Prestasi Belajar 

Siswa berdasarkan jenis kelamin, bahwa sebanyak 9 siswa wanita atau 15 

persen memperoleh nilai termasuk pada kategori sangat tinggi dan tinggi, yang 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

Gambar 4.  Histogram Tingkat Prestasi Belajar Rata-rata Siswa pada 
MTsN Model Makassar 
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termasuk pada kategori sedang dan rendah dan sangat rendah sebanyak 22 

siswa atau 36,7 persen. Sedangkan sebanyak 9 siswa laki-laki atau 15 persen 

yang memperoleh kategori sangat tinggi dan tinggi. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa wanita mempunyai prestasi sama dengan pria. Ini dapat 

dikatakan bahwa jenis kelamin tidak memiliki hubungan (pengaruh) dengan 

tingkat prestasi belajar. 

Oleh karena itu, berdasarkan temuan tersebut maka prestasi yang kurang 

baik yang diperoleh siswa mulai dari kategori sangat rendah, rendah dan 

sedang perlu ditangani lebih serius agar prestasi belajarnya dapat meningkat. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 7. Tingkat Prestasi Belajar Rata-rata Siswa berdasarkan jenis kelamin 

Kategori  
Prestasi Belajar 

Interval 
S.Ten 

JENIS KELAMIN 
JUMLAH WANITA LAKI-LAKI 

f % f % f % 

Sangat rendah (SR) 1 – 2 2 3,3 2 3,3 4 6,7 

Rendah ( R) 3 – 4 8 13,3 7 11,6 15 25 

Sedang (S) 5 – 6 12 20 11 18,3 23 38,3 

Tinggi (T) 7 – 8 8 13,3 5 8,3 13 21,7 

Sangat tinggi (ST) 9 – 10 1 2 4 6,6 5 8,3 

Jumlah  31 57,9 29 48,1 60 100 
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b. Tingkat Pendidikan Orang Tua 

Menurut data yang dihimpun dari orang tua siswa, tingkat pendidikan 

orang tua siswa (ayah dan ibu) dapat digolongkan menjadi tiga tingkat yaitu : 

1) Tingkat Dasar meliputi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan SLTP/MTs; 

2) Tingkat Menengah meliputi SMU/K, MA dan Keagamaan; 3) Pendidikan 

Tinggi mencakup Sarjana Muda, D3 dan Sarjana. 

Dari data tersebut diketahui sebagian besar orang tua siswa baik ayah 

maupun ibu berpendidikan Tingkat menengah. 

1) Tingkat Pendidikan Ayah 

Dari masing-masing tingkat pendidikan ayah, diperoleh informasi bahwa 

tingkat menengah mendominasi dengan jumlah 32 orang atau 53,3 pesen. 

Kemudian disusul tingkat dasar sebanyak 16 orang atau 26,7 persen dan 

terakhir adalah pendidikan tinggi hanya 12 orang atau 20 persen. 

Gambaran tingkat prestasi belajar siswa dilihat dari tingkat pendidikan 

ayah diketahui bahwa, pada masing-masing tingkat pendidikan, menunjukkan 

adanya perbedaan tingkat prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari 

semua tingkat, tingkat dasar, 11 siswa atau 18,4 persen kategori rendah dan 

sangat rendah, tingkat menengah 17 siswa atau 28,3 persen kategori sedang 

dan 9 siswa atau 15 persen kategori tinggi dan sangat tinggi dan tingkat tinggi 

ada 7 siswa atau 11,7 persen kategori tinggi dan sangat tinggi. Khusus pada 
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tingkat dasar tidak ada yang memperoleh nilai sangat tinggi, sedangkan pada 

tingkat menengah terdapat kategori tinggi, dan sangat tinggi, yaitu sebesar 11,7 

persen kategori tinggi dan sangat tinggi. Kusus pada tingkat dasar tidak ada 

yang memperoleh nilai sangat tinggi, sedangkan pada tingkat menengah 

terdapat kategori tinggi dan sangat tinggi, yaitu sebesar 11,7 dan 3,3 persen. 

Meskipun demikian, secara umum tingkat prestasi belajar siswa ditinjau dari 

tingkat pendidikan ayah berada pada kategori sedang. Selebihnya lihat tabel 

berikut. 

Tabel 8. Tingkat Prestasi Belajar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Ayah 

Kategori 
Prestasi Belajar 

Interval 
S.Ten 

Tingkat Pendidikan Ayah  
Dasar Menengah Tinggi Jumlah 
f      % f    %   f  % f    % 

Sangat rendah 1 – 2 4 6,7 - 0 - 0 4 6,7 

Rendah 3 – 4 7 11,7 6 10 2 3,3 15 25 

Sedang 5 – 6 3 5 17 28,3 3 5 23 38,3 

Tinggi 7 – 8 2 3,3 7 11,7 4 6,7 13 21,7 

Sangat tinggi 9 – 10 - 0 2 3,3 3 5 5 8,3 

Jumlah  16 26,7 32 53,3 12 20 60 100 
 

Jika dilihat frekuensi masing-masing kategori, mengindikasikan tingkat 

pendidikan orang tua (ayah) menunjukkan adanya perbedaan tingkat prestasi 

belajar siswa. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Supriyadi (1994) yang 



 

 

83 

menyatakan bahwa tingkat pendidikan ayah memberikan kontribusi atau 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 

2) Tingkat Pendidikan Ibu 

Berdasarkan tingkat pendidikan ibu diperoleh informasi bahwa 

pendidikan menengah sangat mendominasi yaitu sebanyak 28 orang atau 46,7 

persen. Kemudian disusul pendidikan dasar 20 orang atau 33,3 persen dan 

terakhir adalah pendidikan tinggi yang hanya 12 orang atau 20 persen. 

Gambaran Tingkat Prestasi Belajar Siswa dilihat dari tingkat pendidikan 

ibu khususnya tingkat dasar, tergolong sedang dan tingkat menengah 

cenderung merata. Ini artinya tingkat pendidikan ibu tidak mendukung tingkat 

prestasi belajar siswa. 

Tabel 9. Tingkat Prestasi belajar berdasarkan tingkat pendidikan ibu 

Kategori 
Prestasi Belajar 

Interval 
S.Ten 

Tingkat Pendidikan Ibu  

Dasar Menengah Tinggi Jumlah 

F % f % f % f % 

Sangat rendah 1 – 2 2 3,3 2 3,3 - - 4 6,7 

Rendah 3 – 4 6 10 6 10 3 5 15 25 

Sedang 5 – 6 11 18,3 7 11,7 5 8,3 23 38,3 

Tinggi 7 – 8 1 1,7 10 16,7 2 3,3 13 21,7 

Sangat tinggi 9 – 10 - 0 3 5 2 3,3 5 8,3 

Jumlah  20 33,3 28 46,7 12 20 60 100 
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B. Analisis Pengaruh Tingkat Intensitas Komunikasi Antara Orang Tua 
dengan Siswa Terhadap Prestasi Belajar 

 

Berdasarkan hasil analisis statistik variabel komunikasi orang tua (X) 

terhadap prestasi belajar (Y) dengan menggunakan analisis regresi sederhana 

pada taraf signifikansi α = 0,05 diperoleh nilai Fhitung sebesar 5,410 dimana 

lebih besar dari Ftabel 0.05, 1: 59  = 4,02 ini berarti model regresi yang diperoleh 

signifikan dan dapat digunakan untuk menaksir (Y) apabila (X) diketahui. 

Dengan kata lain variabel (Y) tingkat prestasi belajar di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri Model Makassar diperngaruhi oleh variabel bebas (X), yaitu tingkat 

komunikasi orang tua. 

Sehingga dari hasil analisis tersebut diperoleh nilai koefisien diterminasi 

(R2) sebesar 0,085 atau 8,5% yang berarti angka tersebut menunjukkan bahwa 

variasi tingkat prestasi belajar siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Model 

Makassar dapat dijelaskan atau ditentukan oleh variabel bebas yaitu 

komunikasi orang tua. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah 

“terdapat pengaruh komunikasi orang tua terhadap prestasi belajar” diterima. 

Berdasarkan lampiran 4 halaman 116 analisis regresi sederhana tingkat 

komunikasi orang tua terhadap prestasi belajar siswa diperoleh nilai konstanta 

sebesar 5,429 nilai koefisien regresi b sebesar 0,00334. dengan demikian 
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persamaan taksiran regresi variabel tingkat komunikasi orang tua terhadap 

prestasi belajar siswa adalah Ŷ = 5,423 + 0,00334 x. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dikatakan bahwa variabel 

komunikasi orang tua mempengaruhi prestasi belajar siswa Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Model Makassar. Untuk mengetahui seberapa pencapaian 

maksimal dari variabel bebas terhadap prestasi belajar siswa dapat dilihat dari 

pencapaian skor maksimal dibandingkan dengan skor kriterium variabel. Jika 

variabel bebas ditingkatkan sampai maksimal yaitu mencapai skor kriterium 

tertinggi dari variabel X = 100, maka prestasi belajar siswa akan bertambah 

menjadi Y = 5,425 +0,00334 (100) = 5,763. Hasil tersebut mengindikasikan 

bahwa tingkat pencapaian atau skor kriterium. Hal ini menunjukkan masih ada 

faktor atau variabel lain yang mempengaruhi prestasi belajar siswa Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Model Makassar  . 

Analisis varians dalam lampiran 4 halaman 115 menunjukkan nilai Fhitung 

sebesar 5,410 dengan tingkat probabilitas 0,024 jauh lebih kecil dari 0,05. 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi prestasi belajar siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Model 

Makassar. 

Hasil analisis statistik tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang positif antara variabel komunikasi orang tua terhadap 
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prestasi belajar. Apabila komunikasi orang tua ditingkatkan, maka akan 

mempengaruhi dan meningkatkan prestasi belajar siswa Tsanawiyah Negeri 

Model Makassar. 

 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat prestasi 

belajar rata-rata siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Makassar secara 

kualitatif termasuk pada kategori sedang. Hasil temuan ini membuktikan 

bahwa siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Makassar belum dapat 

menyerap materi pelajaran yang diperoleh di sekolah dengan baik. Ini berarti 

penguasaan pengetahuan/keterampilan yang dikembangkan setiap mata 

pelajaran, yang lazimnya diketahui dari nilai tes yang diberikan oleh guru 

belum menampakkan hasil yang baik. Ini mengindikasikan perlu adanya 

upaya-upaya ke arah peningkatan yang berkaitan dengan prestasi belajar. 

Prestasi Belajar pada dasarnya merupakan indikator keberhasilan atau 

kualitas dan pengetahuan yang telah dikuasi siswa. Disisi lain prestasi belajar 

merupakan hasil dari suatu system pendidikan, sehingga tingkat 

keberhasilannya ditentukan dan dipengaruhi oleh elemen-elemen dari system 

itu sendiri seperti raw input, instrumental input dan environmental input. 

Menurut pendapat Tirtaraharja (2000) bahwa pendidikan merupakan system 
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yang saling berkaitan antara masukan mentah (raw input), masukan 

instrumental (instrumental input) dan masukan lingkungan (environmental 

input) yang masing-masing masukan saling mempengaruhi keberhasilan 

pendidikan. 

Hal tersebut senada dengan Sudjana (1988), bahwa hasil belajar di 

sekolah  70 persen dipengaruhi oleh kemampuan siswa sendiri dan 30 persen 

dipengaruhi oleh lingkungan. Demikian juga menurut Munandar (1999) 

menyatakan, bahwa prestasi belajar dipengaruhi oleh intelegensi, motivasi dan 

tingkat kecerdasannya. Lebih lanjut mengatakan, bahwa prestasi belajar 

merupakan perwujudan dari bakat dan kemampuan. Kemampuan yang 

dimaksudkan adalah sebagai daya/motif untuk melakukan suatu tindakan. 

Hasil analisis inferensial menunjukkan adanya pengaruh yang positif 

tingkat intensitas komunikasi antara orang tua dengan siswa terhadap prestasi 

belajar rata-rata siswa pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Makassar. 

Artinya  bahwa, semakin tinggi intensitas komunikasi antara orang tua dengan 

anaknya, maka semakin meningkat pula prestasi belajar anak. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Firdaus dkk (2000), bahwa 

partisipasi orang tua dalam pelaksanaan pendidikan secara sangat meyakinkan 

berpengaruh positif terhadap prestasi belajar murid dan menunjukkan semakin 

tinggi keterlibatan dan kepedulian terhadap masalah-masalah pendidikan di 

sekolah, semakin meningkat pula prestasi anaknya dalam mata pelajaran 

Agama Islam dan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. 
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Komunikasi orang tua dalam pendidikan anak pada dasarnya keterlibatan 

baik secara mental maupun fisik dan bertanggung jawab atas keberhasilan 

pendidikan anaknya. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat intensitas 

komunikasi antara orang tua dengan siswa terhadap prestasi belajar rata-rata 

siswa pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Makassar masih berada pada 

kategori sedang. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa belum semua orang 

tua sebagaimana yang dipersepsikan anak/ siswa, memahami arti pentingnya 

komunikasi untuk meningkatkan keberhasilan pendidikan anaknya di sekolah. 

Apabila hal ini dibiarkan sudah barang tentu akan mempengaruhi hasil belajar 

siswa. Oleh karena itu, pemahaman akan arti pentingnya komunikasi orang tua 

perlu ditanamkan pada para orang tua. Untuk hal tersebut perlu perhatian yang 

serius baik dari pihak sekolah, dari pihak pemerintah, masyarakat dan 

khususnya dari pihak orang tua itu sendiri. 

Madrasah sebagai lembaga pendidikan, secara formal memiliki posisi 

strategis untuk mewujudkan sumber daya manusia yang menguasai ilmu 

pengetahuan agama dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Keberhasilan pendidikan sulit diwujudkan apabila tidak mendapat dukungan 

secara nyata dari para pihak yang berkompeten, utamanya orang tua dan siswa. 

Hasil analisis ini mengindikasikan bahwa komunikasi orang tua 

kaitannya dengan keberhasilan pendidikan siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Model Makassar belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini ditunjukkan 
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dari pilihan jawaban yang diberikan oleh siswa dalam isntrumen penelitian 

bahwa sebagian besar siswa memberikan nilai pada kategori sedang. 

Gambaran tersebut atas dasar tinjauan dari enam dimensi sebagaimana 

penjelasan pada deskripsi hasil penelitian. 

Orang tua yang memahami akan pentingnya pendidikan anak, cenderung 

akan selalu memperhatikan, segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anaknya 

dalam hal pendidikan, seperti memperhatikan kemajuan pendidikan anak, 

terlibat dalam kegiatan belajar anak, menciptakan kondisi belajar yang baik, 

memberi bimbingan belajar, memberi motivasi belajar, dan menyediakan 

fasilitas belajar yang lengkap. Hal ini sesuai dengan pendapat Ardana (1986) 

yang menyatakan bahwa keluarga (orang tua) yang sadar akan makna 

pendidikan, akan berusaha menciptakan suasana yang kondusif dalam keluarga 

untuk belajar anaknya. Dan mengusahakan sarana dan prasarana belajar yang 

memadai, mengatur dan membimbing kegiatan belajar anaknya sehari-hari 

yang dapat mebantu keberhasilan anak di sekolah sebaliknya apabila orang tua 

tidak mempedulikan pendidikan anaknya maka akan menghambat keberhasilan 

pendidikan anaknya di sekolah. 

Hal Senada dikemukakan oleh William J. Goode (1999), mengatakan 

bahwa kondisi sosio-ekonomi keluarga dan peranan orang tua memberikan 

dorongan untuk berprestasi. Ibu yang hangat dan sabar mendorong anak-
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anaknya agar mauberusaha keras untuk mencapai prestasi dan sekaligus selalu 

menuntut yang terbaik dari anaknya. 

Sehubungan dengan sikap orang tua dalam mendidik anak, orang tua 

yang penuh kasih sayang dalam mendidik anak dan tidak terlalu ikut campur 

secara berlebihan, akan mendorong anak lebih berhasil. Akan tetapi sebaliknya 

jika terlalu kaku atau otoriter justru akan mematikan semangat belajar anak. 

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Mohari (1983), yang salah 

satu kesimpulannya adalah, bahwa siswa yang berasal dari keluarga yang 

suasana rumah tangganya menyenangkan, mempunyai prestasi belajar yang 

lebih tinggi dari pada siswa yang berasal dari keluarga yang suasana rumah 

tangganya tidak menyenangkan. Jika dihubungkan dengan penelitian ini, 

suasana rumah tangga yang menyenangkan merupakan representasi dari 

komunikasi orang tua dalam hal pendidikan anaknya. 

Hal ini dapat dipahami bahwa suasana rumah tangga yang menyenangkan 

adalah keluarga (orang tua) yang menciptakan suasana kondusif untuk belajar 

dan tersedianya sarana dan prasarana belajar, membimbing, mengarahkan dan 

mengontrol belajarnya. Ini semua dapat diartikan sebagai komunikasi orang 

tua dalam hal keberhasilan pendidikan anaknya. 

Di dalam proses belajar mengajar, sarana prasarana ataupun fasilitas 

belajar sangat penting. Sarana dan prasarana yang memadai akan 

memperlancar dalam kegiatan pencapaian proses belajar mengajar, yang 
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selanjutnya dapat mempengaruhi hasil belajar. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian Munandar dengan judul “Hubungan Latar Belakang Keluarga 

dengan Kinerja Anak” (1999), salah satu kesimpulannya menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang positif antara pemenuhan fasilitas dengan kinerja 

belajat anak. Akan tetapi hal ini dapat dilihat sampai sejauhmana fasilitas 

tersebut dapat disediakan oleh orang tua, utamanya fasilitas-fasilitas tambahan 

seperti majalah-majalah, buku-buku bacaan dan lain-lain. Hasil tersebut dapat 

diartikan bahwa apabila orang tua memenuhi fasilitas belajar anaknya, maka 

akan meningkatkan hasil belajarnya. 

Dilihat dari karakteristik tingkat pendidikan orang tua yang dianalisis 

secara deskriptif, menunjukkan adanya kecenderungan makin tinggi tingkat 

pendidikan orang tua khususnya ayah, makin baik prestasi siswa, sedangkan 

tingkat pendidikan ibu tidak menunjukkan adanya kecenderungan tersebut. 

Sementara itu, hasil penelitian Munandar (1997) yang menemukan, bahwa 

semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua, makin baik prestasi anaknya. 

Menyadari akan pentingnya komunikasi orang tua kaitannya dengan 

keberhasilan pendidikan anak, maka pengembangan manajemen madrasah ke 

depan perlu dikembangkan kerjasama antara komponen yang terkait, 

khususnya dengan orang tua siswa. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

 
Memperhatikan pembahasan yang dikemukakan pada bab IV, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat intensitas komunikasi antara orang tua dengan siswa pada Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Model Makassar termasuk dalam kategori sedang. Ini 

menunjukkan bahwa orang tua dalam hal memperhatikan pendidikan 

anaknya, masih kurang optimal. 

2. Tingkat prestasi belajar rata-rata siswa pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Model Makassar termasuk dalam kategori sedang. Ini menunjukkan bahwa 

siswa secara umum belum mampu secara optimal menyerap materi 

pelajaran dengan baik. 

3. Ada pengaruh positif tingkat intensitas komunikasi antara orang tua dengan 

siswa terhadap prestasi belajar rata-rata siswa pada Madrasah Tsanawiyah 

Negeri Model Makassar. Hal ini mengindikasikan bahwa jika komunikasi 

antara orang tua dengan siswa ditingkatkan, maka dapat berpengaruh positif 

terhadap prestasi belajar siswa. 
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B. Saran 

 
Sesuai kesimpulan yang diuraikan sebelumnya, maka dapat diusulkan 

saran-saran untuk meningkatkan komunikasi antara orang tua dengan siswa 

terhadap prestasi belajar rata-rata siswa pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Model Makassar. 

1. Sebaiknya intensitas komunikasi antara orang tua dengan siswa 

dioptimalkan, khususnya dalam hal memperhatikan pendidikan anak 

(siswa). Disamping itu hendaknya orang tua membangun komunikasi 

dengan sekolah 

2.  Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Model Makassar, maka diharapkan guru secara optimal (lebih 

meningkatkan) dalam memberi pengarahan, bimbingannya, dorongan 

dengan penuh kasih sayang. Disamping itu hendaknya guru menjalin 

hubungan secara optimal dengan orang tua siswa.  

3.  Diharapkan ada komunikasi antara guru terutama wali kelas dengan orang 

tua siswa, dengan memberikan informasi tentang perkembangan siswa baik 

secara rutin maupun insidental, terutama bagi siswa yang mempunyai 

masalah di sekolah. Hal ini dapat meningkatkan intensitas komunikasi 

antara orang tua dengan siswa. Karena komunikasi seperti ini diharapkan 

berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa.  
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