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Abstract : This research is motivated by the importance of family factors in particular the 

attention and motivation of parents to improve student achievement in school. From the 
results of questionnaires and documentation with in XI IPS class of SMAN Integrated 

Model Bojonegoro students, it was found that students' learning achievements varied, there 

were those who got the highest, medium and low scores. Student achievement is influenced 
by many factors, including the factors of parent's attention and motivation. This study aims 

to determine the effect of parents' attention and motivation on learning presentations in in 

XI IPS class of SMAN Integrated Model Bojonegoro.This research uses a quantitative 
research design. Data obtained using a questionnaire (questionnaire) and documentation. 

While the data analysis technique uses product moment correlation analysis. The results 

showed that attention did not affect student achievement as indicated by rcount<rtable. That 

is 0.102 <0.266 at a significance of 5% and 0.102 <0.345 at a significance level of 1%. 
Thus Ho is accepted and Ha is rejected. While the motivation of parents does not affect 

student achievement as indicated by rcount<rtable.That is 0.193<0.266 at a significance of 

5% and 0.193<0.345 at a significance level of 1%. Thus Ho is accepted and Ha is rejected. 
Similary, the attention and motivation of parents does not affect learning achievement in 

XI IPS class of SMAN Integrated Model Bojonegoro 
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Abstrak : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya faktor keluarga khususnya 

perhatian dan motivasi orang tua untuk meningkatkan prestasi belajar siswa disekolah. 

Dari hasil kuesioner dan dokumentasi dengan siswa kelas XI IPS SMAN Model Terpadu 
Bojonegoro, didapat bahwa prestasi belajar siswa tersebut bervariasi, ada yang 

mendapatkan nilai tertinggi, sedang dan rendah. Prestasi belajar siswa tersebut 

dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya yaitu faktor perhatian dan motivasi orang 
tua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perhatian dan motivasi orang tua 

terhadap prestasi belajar pada kelas XI IPS SMAN Model Terpadu Bojonegoro. Penelitian 

ini menggunakan rancangan penelitian kuantitatif. Data yang diperoleh menggunakan 

angket (kuesioner) dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan 
analisis korelasi product moment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhatian tidak 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa yang ditunjukkan dengan rhitung<rtabel. Yakni 

0.102<0,266 pada signifikansi 5% dan 0,102<0,345 pada taraf signifikansi 1%. Dengan 
demikian Ho diterima dan Ha ditolak. Sedangkan motivasi orang tua tidak berpengaruh 

terhadap prestasi belajar siswa yang ditunjukkan dengan rhitung<rtabel. Yakni 0,193<0,266 

pada signifikansi 5% dan 0,193<0,345 pada taraf signifikansi 1%. Berarti Ho diterima 

dan Ha ditolak. Dengan demikianperhatian dan motivasi orang tua tidak berpengaruh 
terhadap prestasi belajar pada kelas XI IPS SMAN Model Terpadu Bojonegoro.Kata kunci 

:perhatian, motivasi orang tua, prestasi belajar 

Kata kunci: perhatian, motivasi orang tua, prestasi belajar 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu usaha 
untuk membantu mengembangkan 

kemampuan kognitif, afektif dan 

psikomotorik yang berguna bagi 

kehidupan siswa baik sekarang maupun 
waktu yang akan datang. Pendidikan 

juga merupakan salah satu unsur yang 

sangat penting dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Kemajuan 

suatu negara berkaitan erat dengan 

kualitas sumber daya manusia yang 

dimiliki negara tersebut. Melalui 
pendidikan pengembangan kualitas 

sumber daya manusia Indonesia harus 

terus diupayakan. Sesuai dengan 
pengertian yang disebutkan bahwa 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara 

(Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 1). Dalam proses pendidikan 

mencakup kegiatan pembelajaran. 
Pendidikan dapat ditempuh melalui tiga 

jalur yaitu: pendidikan formal, informal, 

dan pendidikan non formal. Proses 

pembelajaran yang dilakukan di sekolah 
merupakan aplikasi dari pendidikan 

formal. Melalui sekolah siswa disiapkan 

agar dapat mencapai perkembangan 
pemahaman suatu kompetensi secara 

optimal. Seorang siswa dikatakan telah 

mencapai perkembangan pemahaman 

kompetensi secara optimal apabila siswa 
dapat memperoleh pendidikan dan 

prestasi belajaryang sesuai dengan 

bakat, kemampuan, dan minat yang 
dimilikinya. Hal ini dapat dicapai 

dengan cara belajar. Slameto (2010:2) 

menyatakan bahwa belajar ialah suatu 
proses yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Dari beberapa pendapat tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 
suatu proses yang diawali dengan 

pemahaman yang baik mengenai suatu 

hal sehingga menghasilkan perubahan 

perilaku ke arah yang lebih baik. Untuk 
mengetahui seberapa jauh perubahan 

yang terjadi perlu adanya penilaian. 

Hasil dari penilaian itulah yang disebut 
sebagai prestasi belajar. Menurut 

Widyanto & Wulaningrum, (2017:70), 

prestasi belajar diartikan sebagai 

penguasaan pengetahuan atau 
ketrampilan yang dikembangkan oleh 

mata pelajaran yang lazimnya dapat 

diukur dalam bentuk angka, hasil 
penilaian terhadap suatu tes yang 

dilakukan. Penilaian yang dibutuhkan 

tersebut diharapkan dapat memberi 
perubahan yang baik dari prestasi belajar 

seorang anak.  

Keluarga merupakan pusat 

pendidikan yang pertama dan utama bagi 

anak dalam rangka memperoleh 
pendidikan, maka situasi dan kondisi 

didalam keluarga akan memberi 

pengaruh yang besar dalam proses 
perkembangan individu menuju arah 

kedewasaan dan kematangan seorang 

anak. Banyak faktor yang bersumber 

dari keluarga yang dapat menimbulkan 
perbedaan setiap individu seperti budaya 

didalam keluarga, tingkat pendidikan 

orang tua, sikap keluarga terhadap 
masalah-masalah sosial, realitas hidup 

dan lain-lain.perbedaan ini dapat 

mempengaruhi tingkah laku dan 

perbuatan belajar di sekolah.  

Menurut Mawarsih (2013:5), 

perhatian orang tua adalah suatu 

aktivitas yang tertuju pada suatu hal ini 

adalah aktivitas anak dalam belajar yang 
dilakukan oleh orang tuanya. Orang tua 

itu biasanya ayah, ibu atau wali dalam 

suatu keluarga yang bertanggung jawab 

atas pendidikan anak tersebut.  

Peran serta orang tua dalam 

penunjang pendidikan anak sangat 

dibutuhkan. Peran orang tua juga dapat 

menentukan keberhasilan pendidikan 
yang memuaskan. Pengetahuan orang 
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tua tentang pentingnya perhatian 

terhadap anaknya diharapkan akan 
menentukan keberhasilan prestasi 

seorang anak. Namun, dalam masyarakat 

yang heterogen seperti sekarang ini, 

dimana tidak semua keluarga 
mempunyai status sosial, ekonomi 

maupun kemampuan pendidikan yang 

memadai, menjadi kendala yang sedikit 
banyak mempengaruhi keberhasilan 

pendidikan seorang anak. Keterbatasan 

waktu orang tua dalam mendidik anak, 

memberikan pengaruh besar bagi 
perkembangan kemampuan belajar anak. 

Orang tua yang memiliki waktu luang 

dalam mendidik, membimbing dan 
memperhatikan perkembangan anak 

biasanya berakibat baik untuk hasil 

belajar anak. Sementara orang tua yang 
sedikit bahkan tidak memiliki waktu 

luang dalam mendidik anak maka hasil 

belajar anak tersebut akan lebih rendah. 

Maka dari itu penting bagi orang tua 
untuk memberikan waktu luang dan 

memperhatikan anak dalam belajar agar 

dapat menumbuhkan minat anak dalam 
proses belajar yang akan berimbas pada 

prestasi yang memuaskan. Kurangnya 

perhatian orang tua dalam hal 
memperhatikan kebutuhan belajar anak, 

seperti ruang belajar yang nyaman 

dirumah. Orang tua cenderung 

menyerahkan anak sepenuhnya kepada 

pihak sekolah. 

Faktor lain yang perlu dalam usaha 

peningkatan prestasi belajar adalah 

motivasi orang tua. Menurut Widyanto 
& Wulaningrum, (2017:69), motivasi 

merupakan keadaan pribadi seseorang 

yang mendorong individu untuk 

melakukan aktivitas-aktivitas tertentu 
untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi 

dapat memberi ketentuan baik atau 

tidaknya suatu tujuan tersebut. Motivasi 
orang tua sangat peting dan harus 

menjadi perhatian bagi pihak-pihak yang 

bersangkutan dalam bidang pendidikan. 
Dengan motivasi orang tua, anak dapat 

merasakan adanya dorongan dan 

dukungan oleh orang tua sebagai 

pendidik yang utama, maka diharapkan 
kepada orang tua untuk menyadari 

bahwa pendidikan merupakan usaha 

sadar yang dilakukan orang dewasa 
untuk mengantar anaknya dalam 

mencapai proses kedewasaan. Usaha 

sadar yang dimaksudkan ialah usaha 

yang direncanakan dan terorganisir, 
sedangkan orang dewasa 

bertanggungjawab atas pendidikan anak 

di lingkungan rumah tangga, guru di 
lingkungan sekolah dan tokoh 

masyarakat di lingkungan masyarakat.  

Tetapi yang terjadi dalam masyarakat 

saat ini adalah peran orang tua dalam 

memotivasi anak untuk belajar kurang, 
banyak anak yang jauh dari pantauan 

orang tua, yang dapat diketahui bahwa 

anak harus mempunyai kesadaran diri 
untuk memiliki dorongan belajar. Selain 

itu anak yang tinggal di rumah orang 

tuanya juga mengalami hal yang serupa, 
sebagian besar orang tua kurang 

memberi dorongan dan dukungan 

terhadap anak untuk semangat belajar, 

orang tua hanya peduli dengan 
pemikirannya bahwa yang terpenting 

anaknya berangkat sekolah dan memberi 

uang saku yang cukup sehingga anak 
tidak termotivasi untuk lebih semangat 

belajar saat di kelas maupun di rumah.  

Dengan demikian dalam penelitian ini, 

penulis ingin melihat sejauh apa 
pengaruh perhatian dan motivasi orang 

tua terhadap prestasi belajar anak. 

Dengan latar belakang pemikiran yang 
telah dijabarkan diatas, akhirnya penulis 

tertarik mengadakan penelitian skripsi 

dengan judul tentang “Pengaruh 

Perhatian dan Motivasi Orang Tua 

Terhadap Prestasi Belajar Pada Kelas 

XI IPS SMAN Model Terpadu 

Bojonegoro Tahun Pelajaran 

2019/2020”. 

 

  

 

 

Bagan 2. 1  Kerangka Berpikir 

Motivasi Orang Tua 

(X2) 

Perhatian Orang Tua 

(X1) 

Prestasi 

Belajar (Y) 
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METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian ini 

tergolong asosiatif kausal yang mencari 
hubungan antara suatu variabel dengan 

variabel lain yang bersifat sebab akibat 

dan memaparkan pengaruh variabel-
variabel yang berkaitan antara pengaruh 

perhatian dan motivasi orang tua 

terhadap prestasi belajar pada kelas XI 
IPS SMAN Model Terpadu  tahun 

pelajaran 2019/2020. 

Menurut Sugiyono (2016:117) 

bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas 
objek/subjek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang diterapkan 

oleh penelitian untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulannya. Yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah semua siswa kelas XI dengan 

jumlah siswa 164 orang yang terdaftar 

dalam tahun ajaran 2019/2020. 

Menurut Sugiyono (2016:118) 

pengertian sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi tersebut. Yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini adalah semua 

siswa XI IPS yang berjumlah 55 orang. 
Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah simple random 

sampling yaitu pengambilan sampel yang 

memberikan kesempatan yang sama 

kepada populasi yang dijadikan sampel. 

Teknik pengumpulan data 

kegiatan yang dilakukan meliputi : 

a.Angket atau kuesioner 

Pengumpulan data dilakukan 

menggunakan metode kuesioner 

(angket). Angket diberikan secara tidak 
langsung yang berisi pernyataan dan 

memilih salah satu tanda oval yang 

tersedia pada kolom jawaban yang 
dipilih. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan skala likert. 

 

 

Tabel 1. Skala Likert 

Skala Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Kurang Setuju (KS) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju 

(STS) 

1 

b.Dokumentasi.  

Didalam melaksanakan teknik 
dokumentasi, peneliti melakukan dengan 

cara mengamati dan mempelajari 

dokumen-dokumen yang berhubungan 
dengan topik yang diteliti yaitu nilai 

raport semester II kelas XI IPS 1 dan XI 

IPS 2 di SMAN Model Terpadu 

Bojonegoro tahun pelajaran 2019/2020. 

Untuk dapat mengola data 
penelitian maka diperlukan suatu analisis 

data, karena dengan adanya analisis data 

maka diperoleh hasil sehingga dapat 
memperoleh kesimpulan yang benar dan 

dapat dipertanggung jawabkan. Data 

dalam penelitian ini akan dianalisis 
dengan menggunakan statistik deskriptif 

dan inferensial. 

a. analisis statistik deskriptif  

1) Mencari persentase 

p = 
𝑓

𝑁
𝑥100% 

(Anas Sudijono 2011) 

2) Mencari luas penyebaran 

nilai/Total Range (R) 

R = (H-L) + 1 

(Anas Sudijono 2011) 

3) Mencari rata-rata hitung (Mean) 

Mx = 
∑ 𝑓𝑥

𝑁
 

(Anas Sudijono 2011) 

4) Mencari deviasi standar 

SD = 
∑ 𝑓𝑋2

𝑁
 

(Anas Sudijono 2011) 
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5) Mengubah skor menjadi norma 

skala lima dengan patokan : 
   Sangat Tinggi 

Mean + 1,5  

   Tinggi 
Mean + 0,5 SD  

   Sedang/cukup 

Mean – 0,5 SD    

   Rendah 

Mean – 1,5 SD  

   Sangat Rendah 

(Syaifudin Azwar 2012) 

b. Analisis statistik inferensial 

Dalam statistik inferensial, 

digunakan teknik analisis product 

moment dengan rumus : 

rxy = 
∑ 1𝑥 𝑦1 −𝑁𝐶𝑥1)(𝐶𝑦1)

𝑁

(𝑆𝐷𝑥1)(𝑆𝐷𝑦1)

 

(Anas Sudijono 2011) 

Untuk mengetahui kuat 
lemahnya koefisien korelasi yang 

diperoleh, hasil perhitungan selanjutnya 

diinterpretasikan kepada pedoman. 
Menurut Sugiyono (2016:257) pedoman 

untuk memberikan interpretasi koefisien 

korelasi menggunakan patokan sebagai 

berikut : 

Tabel 2. Pedoman Interpretasi Koefisien 

Korelasi 

Interval Korelasi Tingkat 

Hubungan 

0,0 – 0,199 Sangat 
Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,00 Sangat 

Kuat 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh data sebagai berikut : 

Validitas bertujuan untuk 
mengetahui sejauhmana sebuah 

instrumen mampu mengukur apa yang 

diinginkan dan dapat mengungkap data 

dari variabel yang diteliti secara tepat. 
Dalam penelitian ini menggunakan 

validitas isi. Validasi isi adalah validitas 

yang diestimasikan lewat pengujian 

terhadap kelayakan isi angket melalui 
analisis rasional oleh panel yang 

berkompeten atau melalui expert 

judgement (penilaian ahli). 

Tabel 3. Hasil Validitas Isi 

Variabe

l 

Item 

Awa
l 

Item 

Gugu
r 

Nomo

r Item 
Gugu

r 

Jumla

h 
Item 

Valid 

Perhatia

n Orang 

Tua 

15 5 3, 5, 

7, 10, 

14 

10 

Motivas

i Orang 

Tua 

15 5 21, 

24, 

25, 

29, 30 

10 

Jumlah 30 10 10 20 

 

Dari tabel 3 dapat disimpulkan 
bahwa, terdapat 10 item pernyataan yang 

gugur atau tidak valid dari 30 pernyataan 

dan terdapat 20 item pernyataan yang 

valid. Sehingga item pernyataan yang 
gugur atau tidak valid telah dihilangkan 

dan item yang valid menurut peneliti 

dapat mewakili masing-masing indikator 
yang diinginkan, sehingga instrumen 

tersebut layak digunakan. 

Reliabilitas angket dihitung 

menggunakan Alpha Cronbach, dengan 

ketentuan reliabilitas (r11), jika r11>0,70 
maka dinyatakan reliabel dan jika 

r11<0,70 maka dinyatakan tidak reliabel. 

Setelah dilakukan perhitungan 
reliabilitas, intrumen perhatian yang 

memuat 10 butir pertanyaan yang valid, 

diperoleh hasil perhitungan r11 sebesar 
0,885. Sedangkan instrumen motivasi 

orang tua yang memuat 10 butir 

pertanyaan yang valid, diperoleh hasil 

perhitungan r11 sebesar 0,881. 
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Tabel 4. Hasil Reliabitas Kuesioner X1 

dan X2 

Variabe

l 

Indeks 

Reliabilit

as 

Nilai 

Batasa

n 

Keterang

an 

Perhati

an  

0,885 0,70 Reliabel 

Motiva

si 
Orang 

Tua 

0,881 0,70 Reliabel 

 

Hasil perhitungan reliabilitas 

menunjukan nilai Cronbach’s of Alpha 

variabel perhatian sebesar 0,885, Nilai 
Cronbach’s of Alpha variabel motivasi 

orang tua sebesar 0,881, Nilai 

Cronbach’s of kedua variabel yang 
diteliti oleh peneliti  lebih besar dari 0,70 

maka kuesioner dalam penelitian ini 

menunjukan bahwa butir kuesioner 
memiliki keandalan yang tinggi dan 

reliabel. 

1. Perhatian orang tua terhadap prestasi 

belajar anak. 

Karena variabel perhatian orang 
tua terhadap prestasi belajar anak ini 

terdiri dari 10 pertanyaan dan masing-

masing mempunyai 5 alternatif 
jawaban (sangat setuju, setuju, kurang 

setuju, tidak setuju, sangat tidak 

setuju), maka skor terendah yang 

mungkin diperoleh adalah 5 dan skor 
tertinggi yang mungkin diraih adalah 

50. Dengan demikian responden 

memilih jawaban dengan tepat tanpa 
ada keraguan. Adapun deskripsi data 

setelah melalui proses perhitungan 

sebagai berikut : 

Tabel 5. Deskriptif Statistik Variabel X1 

terhadap Y 

Varia

bel 

N Nilai 

teren
dah 

Nilai 

tertin
ggi 

Rat

a-
rata 

hitu

ng 

Devi

asi 
stan

dar 

Perha

tian  

5

5 

21 50 41,

85 

5,54

6 

 

Selanjutnya variabel perhatian 

dapat dikelompokkan dalam lima 

kategori sesuai patokan dibawah ini : 

   Sangat Tinggi 
41,85 + (1,5 x 5,546) = 50,1819  

   Tinggi 

41,85 + (0,5 x 5,546) = 44,623 
   Sedang/cukup 

41,85 - (0,5 x 5,546) = 39,077  

   Rendah 
41,85 - (1,5 x 5,546) = 33,5181 

   Sangat Rendah 

 

Sehingga dari patokan kategori 

diatas diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel 6. Kategori X1 terhadap Y 

Kategori Rentang Skor 

Sangat Tinggi >50,1819 

Tinggi 44,623 - 50,1819 

Sedang/cukup 39,077 - 44,623 

Rendah 33,5181 - 39,077 

Sangat Rendah <33,5181 

 

Berdasarkan patokan kategori 

tersebut, data variabel perhatian orang 

tua siswa kelas XI IPS SMA Negeri 
Model Terpadu Bojonegoro dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Variabel X1 

Kategori Frekuensi Perse

ntase 

Rendah 15 27,3

% 

Sedang/cukup 20 36,4

% 

Tinggi 20 36,4

% 

Total  55 100% 

 

2. Motivasi orang tua terhadap prestasi 

belajar anak. 

Pada bagian ini penulis mengukur 

tingkat motivasi orang tua melalui 

mendidik mengerjakan pekerjaan 

rumah, membantu memecahkan 
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masalah belajar, dan memberi teguran 

atau arahan ketika terjadi kesalahan. 

 

Tabel 8. Deskriptif Statistik Variabel X2 

terhadap Y 

Varia

bel 

N Nila

i 

tere

nda

h 

Nila

i 

terti

ngg

i 

Rat

a-

rata 

hitu

ng 

Deviasi 

standar 

Moti

vasi 

Oran

g Tua  

55 19 50 41,0

5 

5,314 

 

Selanjutnya variabel motivasi 
orang tua dapat dikelompokkan dalam 

lima kategori sesuai patokan : 

   Sangat Tinggi 

41,05 + (1,5 x 5,314) = 49,021 
   Tinggi 

41,05 + (0,5 x 5,314) = 43,707 

   Sedang/cukup 

41,05 - (0,5 x 5,314) = 38,393  
  Rendah  

41,05 - (1,5 x 5,314) = 33,079 

   Sangat Rendah 
 

Sehingga dari patokaan kategori 

diatas maka, diperoleh data hasil 

perhitungan sebagai berikut : 
Tabel 9. Kategori X2 terhadap Y 

Kategori Rentang Skor 

Sangat Tinggi >49,021 

Tinggi 43,707 - 49,021 

Sedang/cukup 38,393 - 43,707 

Rendah 33,079 - 38,393 

Sangat Rendah <33,079 

Berdasarkan kategori 
tersebut,data variabel motivasi orang tua 

siswa kelas XI IPS SMA Negeri Model 

Terpadu Bojonegoro dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut : 

 

 

 

Tabel 10. Distribusi Frekuensi X2 

terhadap Y 

Kategori Frekuensi Persentase 

Rendah 8 14,5% 

Sedang/cukup 33 60,0% 

Tinggi 14 25,5% 

Total  55 100% 

 

3. Prestasi belajar siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri Model Terpadu 
Bojonegoro Tahun Pelajaran 

2019/2020. 

Data prestasi belajar siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro 

Tahun Pelajaran 2019/2020 diperoleh 
dari nilai rapor semester II. Dengan 

bantuan program SPSS versi 24, data nilai 

yang diperoleh tersebut diolah sehingga 
mendapatkan hasil perhitungan statistik 

sebagai berikut : 

Tabel 11. Deskriptif Statistik Variabel Y 

Varia

bel 

N Nilai 

teren

dah 

Nilai 

tertin

ggi 

Rata

-rata 

hitun

g 

Devi

asi 

stand

ar 

Prest

asi 

Belaj
ar  

5

5 

83,7

3 

92,4

0 

86,9

935 

1,93

652 

 

Selanjutnya variabel prestasi 

belajar dapat dikelompokkan dalam lima 

kategori sesuai patokan dibawah ini : 

   Sangat Tinggi 
 86,9935 + (1,5 x 1,93652) = 89,89828 

    Tinggi 

86,9935 + (0,5 x 1,93652) = 87,96176 

    Sedang/cukup 
86,9935 - (0,5 x 1,93652) = 86,02524 

    Rendah  

86,9935 - (1,5 x 1,93652) = 84,08872 
   Sangat Rendah 

 

Sehingga dari patokan kategori 

diatas maka, diperoleh data hasil 

perhitungan sebagai berikut : 
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Tabel 12. Kategori Prestasi Belajar 

Kategori Rentang Skor 

Sangat Tinggi >89,89828 

Tinggi 87,96176 - 

89,89828 

Sedang/cukup 86,02524 - 

87,96176 

Rendah 84,08872 - 

86,02524 

Sangat Rendah <84,08872 

 

Berdasarkan kategori tersebut, 
maka hasil perhitungan untuk data 

variabel prestasi belajar siswa kelas XI 

IPS SMA Negeri Model Terpadu 

Bojonegoro Tahun Pelajaran 2019/2020 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 13. Distribusi Frekuensi Variabel Y 

Kategori Frekuensi Persentase 

Rendah 17 30,9% 

Sedang/cukup 23 41,8% 

Tinggi 15 27,3% 

Total  55 100% 

 

Interpretasi angka korelasi 

Analisis korelasional data 

menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh 

yang signifikan antara perhatian terhadap 
prestasi belajar kelas XI IPS SMAN 

Model Terpadu Bojonegoro. Begitu pula 

juga tidak ada pengaruh yang signifikan 
antara motivasi orang tua terhadap 

prestasi belajar kelas XI IPS SMAN 

Model Terpadu Bojonegoro. 

Dari hasil perhitungan terlihat 

tidak ada pengaruh yang signifikan 
antara perhatian dan motivasi orang tua 

terhadap prestasi belajar siswa kelas XI 

IPS SMA Negeri Model Terpadu 
Bojonegoro. Hal ini dibuktikan dengan 

hasil perhitungan uji hipotesis yang telah 

dilakukan menggunakan rumus korelasi 

product moment dengan bantuan SPSS 
versi 24 yang menunjukkan rhitung 0,221. 
Hasil perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 14. Korelasi X1 dan X2 terhadap Y 

Model Summary 

M

o

d

el R 

R 

S

q

u

ar

e 

Ad

jus

ted 

R 

Sq

uar

e 

Std

. 

Err

or 

of 

the 

Est

im

ate 

Change Statistics 

R 

Sq

uar

e 

Ch

an

ge 

F 

C

h

a

n

g

e 

d

f

1 

d

f

2 

Sig. 

F 

Cha

nge 

1 ,22

1a 

,0

4

9 

,01

2 

1,9

24

68 

,04

9 

1,

3

3

3 

2 5

2 

,272 

a. Predictors: (Constant), MOTIVASI 

ORANG TUA, PERHATIAN 

Sumber : Hasil output SPSS versi 24 

Hasil hipotesis penelitian yang 

dihasilkan adalah sebagai berikut : 

Hipotesis pertama menyatakan tidak ada 

pengaruh positif yang signifikan antara 
perhatian orang tua terhadap prestasi 

belajar pada kelas XI IPS SMSN Model 

Terpadu Bojonegoro Tahun Pelajaran 

2019/2020. 

Ho : Tidak ada pengaruh positif 

yang signifikan antara perhatian orang 

tua terhadap prestasi belajar pada kelas 

XI IPS SMAN Model Terpadu 
Bojonegoro TahunPelajaran 2019/2020. 

Ha : ada pengaruh positif yang 

signifikan antara perhatian orang tua 
terhadap prestasi belajar pada kelas XI 

IPS SMAN Model Terpadu Bojonegoro 

Tahun Pelajaran 2019/2020. 

 Berdasarkan hasil perhitungan 
berada dalam kategori sangat rendah 

karena angka 0,102 berada antara 0,00–

0,199. Jika dikonsultasikan pada nilai “r” 
product moment, dengan N sebesar 55 

ternyata rhitung<rtabel. Yakni 0,102<0,266 

pada signifikansi 5% dan 0,102<0,345 
pada taraf signifikansi 1%. Berarti tidak 

ada korelasi positif yang signifikan 

antara perhatian orang tua terhadap 

prestasi belajar pada kelas XI IPS SMA 
Negeri Model Terpadu Bojonegoro tahun 
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pelajaran 2019/2020. Dengan demikian 

Ho diterima dan Ha ditolak. 

 Dengan kesimpulan Ho yaitu 

tidak ada pengaruh positif yang 
signifikan antara perhatian orang tua 

terhadap prestasi belajar pada kelas XI 

IPS SMAN Model Terpadu Bojonegoro 

tahun pelajaran 2019/2020. 

 Hipotesis kedua menyatakan 

tidak ada pengaruh positif yang 

signifikan antara motivasi orang tua 
terhadap prestasi belajar pada kelas XI 

IPS SMAN Model Terpadu Bojonegoro 

tahun pelajaran 2019/2020. 

Ho : tidak ada pengaruh positif yang 

signifikan antara motivasi orang tua 
terhadap prestasi belajar pada kelas XI 

IPS SMAN Model Terpadu Bojonegoro 

tahun pelajaran 2019/2020. 
Ha : ada pengaruh positif yang 

signifikan antara motivasi orang tua 

terhadap prestasi belajar pada kelas XI 

IPS SMAN Model Terpadu Bojonegoro 
tahun pelajaran 2019/2020. 

Berdasarkan hasil perhitungan 

berada dalam kategori sangat rendah 
karena angka 0,193 berada antara 0,00–

0,199. Jika dikonsultasikan pada nilai “r” 

product moment, dengan N sebesar 55 
ternyata rhitung<rtabel. Yakni 0,193<0,266 

pada signifikansi 5% dan 0,193<0,345 

pada taraf signifikansi 1%. Berarti tidak 

ada korelasi positif yang signifikan 
antara motivasi orang tua terhadap 

prestasi belajar pada kelas XI IPS SMA 

Negeri Model Terpadu Bojonegoro tahun 
pelajaran 2019/2020. Dengan demikian 
Ho diterima dan Ha ditolak. 

Dengan kesimpulan Ho yaitu 

tidak ada pengaruh positif yang 

signifikan anatara motivasi orang tua 

terhadap prestasi belajar pada kelas XI 
IPS SMAN Model Terpadu Bojonegoro 
tahun pelajaran 2019/2020. 

Hioptesis ketiga menyatakan 

tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara perhatian dan motivasi orang tua 
terhadap prestasi belajar pada kelas XI 

IPS SMAN Model Terpadu Bojonegoro 
tahun pelajaran 2019/2020. 

Ho : tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara perhatian dan motivasi 

orang tua terhadap prestasi belajar pada 
kelas XI IPS SMAN Model Terpadu 

Bojonegoro tahun pelajaran 2019/2020. 

Ha : ada pengaruh yang signifikan 
antara perhatian dan motivasi orang tua 

terhadap prestasi belajar pada kelas XI 

IPS SMAN Model Terpadu Bojonegoro 
tahun pelajaran 2019/2020. 

 Berdasarkan hasil perhitungan 

berada dalam kategori rendah karena 

angka 0,221 berada antara 0,20–0,399. 
Jika dikonsultasikan pada nilai “r” 

product moment, dengan N sebesar 55 

ternyata rhitung<rtabel. Yakni 0.221<0,266 
pada signifikansi 5% dan 0,221<0,345 

pada taraf signifikansi 1%. Berarti tidak 

ada korelasi positif yang signifikan 

antara perhatian dan motivasi orang tua 
terhadap prestasi belajar pada kelas XI 

IPS SMA Negeri Model Terpadu 

Bojonegoro tahun pelajaran 2019/2020. 
Dengan demikian Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

Dengan kesimpulan Ho yaitu 
tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara perhatian dan motivasi orang tua 

terhadap prestasi belajar pada kelas XI 

IPS SMAN Model Terpadu Bojonegoro 
tahun pelajaran 2019/2020. 

Walaupun dalam penelitian ini, 

besarnya pengaruh perhatian dan 
motivasi orang tua terhadap prestasi 

belajar rendah, namun hal ini tidak boleh 

diremehkan karena semua faktor yang 
mempengaruhi prestasi belajar siswa 

memiliki peran yang sama pentingnya. 

Prestasi belajar dalam kasus ini berada di 

kategori sangat rendah karena adanya 
faktor lain (selain perhatian dan motivasi 

orang tua) yang mempengaruhi yaitu 

sangat mungkin dilatar belakangi oleh 
kondisi siswa itu sendiri yakni kondisi 

fisik dan psikis yang rata-rata mereka 

sudah berada pada usia remaja awal. 

Yang mana pada usia remaja, anak sudah 
berusaha mandiri, bebas dari pengawasan 

orang tua. Diusia remaja, anak akan 

berkeinginan mengungkapkan 
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kemandirian untuk membuktikan 

kemampuan diri sendiri. Pada kenyataan 
yang terlihat, anak-anak cenderung 

mempunyai kesadaran diri untuk 

berangkat sekolah dengan tepat waktu, 

mengerjakan tugas sekolah yang 
diberikan guru, belajar pada waktunya, 

mempersiapkan perlengkapan 

sekolahnya sendiri seperti mencuci dan 
menyetrika tanpa harus selalu diingatkan 

oleh orang tua. 
Pada usia remaja, anak ingin 

berkembang tanpa harus bergantung pada 
orang tuanya, secara individu ingin 

diakui bahwa anak mempunyai hak-hak 

sendiri, orang yang mampu memecahkan 

masalah yang dihadapi dengan sendiri. 
Namun sebenarnya remaja masih 

menemui kesulitan untuk mewujudkan 

berbagai harapannya, sehingga peran 
orang tua diperlukan untuk memberikan 

bimbingan dan petunjuk. Karena orang 

tua sebagai peran yang mempunyai 
wawasan dan pengalaman yang cukup 

dan luas untuk segala sesuatunya.  

Melihat keadaan yang demikian, 

seharusnya orang tua memberikan 
kebebasan dan sekedar bantuan serta 

pertolongan jika diperlukan. Sebab, anak 

yang sudah mulai memasuki usia remaja 
harus diberikan kebebasan mengenai hal-

hal yang bersifat privasinya tanpa harus 

melalaikan kewajibannya. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian 

yang telah dilakukan tentang “Pengaruh 
Perhatian dan Motivasi Orang Tua 

terhadap Prestasi Belajar Pada Kelas XI 

IPS SMA Negeri Model Terpadu 
Bojonegoro Tahun Pelajaran 

2019/2020”, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Perhatian orang tua pada kelas XI 
IPS SMA Negeri Model Terpadu 

Bojonegoro termasuk dalam 

kategori sangat rendah. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai rata-

rata/Mean sebesar 41,85 dan standar 

deviasi sebesar 5,546. 
2. Motivasi orang tua pada kelas XI 

IPS SMA Negeri Model Terpadu 

Bojonegoro termasuk dalam 

kategori sangat rendah. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai rata-
rata/Mean sebesar 41,05 dan standar 

deviasi sebesar 5,314. 

3. Prestasi belajar pada kelas XI IPS 

SMA Negeri Model Terpadu 
Bojonegoro tahun pelajaran 

2019/2020 berada pada kategori 

sedang/cukup dengan nilai rata-
rata/Mean sebesar 86,9935 dan 

standar deviasi sebesar 1,93652. 

4. Tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara perhatian dan motivasi orang 
tua terhadap prestasi belajar pada 

kelas XI IPS SMA Negeri Model 

Terpadu Bojonegoro tahun 
pelajaran 2019/2020. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai rhitung<rtabel. 

Yakni 0.221<0,266 pada 
signifikansi 5% dan 0,221< 0,345 

pada taraf signifikansi 1%. Dengan 

demikian Ho diterima dan Ha 

ditolak. 
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