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MOTTO 

 

ْؤِمِنْينَ   َوََل َتِهُنْوا َوََل َتْحَزُنْوا َواَْنُتُم اَْلَْعَلْوَن ِاْن ُكْنُتْم مُّ

 

Artinya : "Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan 

(pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi 

(derajatnya), jika kamu orang yang beriman." 

(QS. Ali 'Imran 3: Ayat 139) 
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ABSTRAK 

 

Nama : PURI ANGGRAINI, Tahun 2022, NIM. 1811210241, 

Judul Skripsi: “Pengaruh Tingkat Pendidikan Formal Orang 

Tua Terhadap Hasil Belajar Siswa di MTsS 01 Darussalam 

Kelas VII Kepahiang Bengkulu”. Skripsi: Program Studi Agama 

Islam, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Islam Negeri 

Fatmawati Sukarno Bengkulu . Pembimbing, 1: Dr. Buyung 

Surahman, M. Pd 2: Asmara Yumarni, M.Ag 

 

Kata Kunci : Tingkat Pendidikan Formal Orang Tua, Hasil 

Belajar. 

  

Rumusan masalah pada penelitian ini apakah ada pengaruh 

tingkat pendidikan formal orang tua terhadap hasil belajar siswa 

di MTsS 01 Darussalam kelas VII Kepahiang Bengkulu. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

yang signifikan tingkat pendidikan formal orang tua terhadap 

hasil belajar siswa di MTsS 01 Darussalam kelas VII Kepahiang 

Bengkulu. Adapun. 

Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif kausal. Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII yang 

berjumlah 235 siswa. Pengambilan sampel 10% dari jumlah 

populasi maka jumlah sampel siswa diambil 23 siswa dilakukan 

secara random sampling. Pengumpulan data menggunakan 

Angket dan dokumentasi. Uji coba instrumen penelitian dengan 

uji validitas dan uji reliabilitas dilakukan terhadap 20 siswa diluar 

subjek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

teknik deskriptif data, uji prasyarat, uji asumsi klasik, dan uji 

hipotesis 

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya 

pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan formal orang 

tua (X) terhadap Hasil Belajar Siswa (Y) kelas VII di MTsS 01 
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Darussalam Kepahiang Bengkulu. Berdasarkan hasil uji f hitung 

sebesar 0,713 dengan signifikasi sebesar 0,000 < 0,05. 

Berdasarkan hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwa 

koefisien determinasi (R square) yang diperoleh sebesar 0,708. 

Hal ini berarti 70,8% hasil belajar siswa kelas VII MTsS 01 

Darussalam Kepahiang Bengkulu yang dipengaruhi oleh variabel 

tingkat pendidikan formal orang tua, sedangkan sisanya yaitu 

29% hasil belajar siswa kelas VII MTsS 01 Darussalam 

dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara.1 

Pendidikan merupakan bagian yang inhern dengan 

kehidupan. Pemahaman seperti ini mungkin terkesan 

dipaksakan, tetapi jika mencoba merunut alur dan proses 

kehidupan manusia maka tidak dapat dipungkiri bahwa 

pendidikan telah mawarnai jalan panjang kehidupan manusia 

                                                           
1Sri Reskia, Herlina, dan Zulnuraini, “Pengaruh Tingkat Pendidikan 

Formal Orang Tua terhadap Prestasi Belajar Siswa di SDN Inpres 1 

Birobuli”, Elementary School of Education E-Journal (online), Vol. 2, No. 2, 

(2014),  Ihttp://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/ESE diakses 21 Januari 

2022 
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dari awal hingga akhir. Pendidikan menjadi pengawal sejati 

dan menjadi kebutuhan asasi manusia. V.R. Taneja mengutip 

pernyataan Proopert Lodge, bahwa life is education and 

education is life. Itu berarti bahwa membicarakan manusia 

akan selalu bersamaan dengan pendidikan, dan demikian 

sebaliknya.2 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 

1 ayat 1, tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.3
 

Pendidikan bisa dikatakan sebagai sarana bagi manusia 

untuk memperbaiki keadaan hidupnya. Karena dengan 

                                                           
2Munir Yusuf, Pengantar Ilmu Pendidikan. (Kampus IAIN Palopo Jalan 

Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo, 2018). h. 7. 
3Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, h. 1. 
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pendidikan manusia dari ketidaktahuan menuju ke 

pemahaman sehingga manusia yang awalnya tidak bisa 

mengerjakan sesuatu melalui pendidikan menjadi tahu dan 

bisa paham dengan ilmunya yang pada akhirnya membuat ia 

bisa mengerjakan sesuatu tersebut. Pada dasarnya pendidikan 

itu sudah ada sejak manusia itu ada, karena pendidikan bagi 

setiap manusia itu berlangsung seumur hidup. 

Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa 

tingkat pendidikan formal di Indonesia terdiri atas 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 

tinggi. Selanjutnya yang dimaksud pendidikan nonformal 

adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat 

dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan 

pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan 

lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.4 

Orang tua merupakan pendidik yang pertama dan 

                                                           
4Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, h. 2. 
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utama dalam membantu mengembangkan potensi anak-

anaknya sehingga keluarga merupakan lembaga pendidikan 

yang pertama. Pendidikan dalam lingkungan keluarga 

memiliki peranan yang sangat penting. Karena orang tua 

sudah memulai melakukan pendidikan pada anaknya sejak 

anaknya dilahirkan. Maka dari itu perkembangan anak 

selanjutnya sangat dipengaruhi dari pendidikan  awal yang 

diberikan oleh orang tuanya. Dengan begitu orang tua 

memiliki tanggung jawab besar terhadap pendidikan anaknya 

terutama pada keagamaannya. Karena jika orang tua 

memiliki pemahaman agama Islam yang baik maka  akan 

sangat berpengaruh dengan hasil belajar anak khususnya dari 

bidang afektifnya. 

Pendidikan merupakan upaya secara sadar dan 

disengaja serta terencana untuk membantu meningkatkan 

perkembangan potensi dan kemampuan anak agar 

bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang 

individu sekaligus sebagai warga negara atau masyarakat, 
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dengan memilih isi (materi), strategi kegiatan, dan teknik 

penilaian yang sesuai. Dilihat dari sisi perkembangan yang 

dialami oleh siswa, maka upaya yang terencana dan sengaja 

ditujukan untuk membantu siswa dalam menghadapi dan 

melaksanakan tugas-tugas perkembangan yang dialaminya 

dalam setiap periode perkembangan. Makna kata lain, 

pendidikan dipandang mempunyai peranan yang besar dalam 

meraih keberhasilan perkembangan anak.5 

Pendidikan seseorang terhadap ajaran Islam yang 

berlandaskan pada Al-Qur‟an dan Hadis seharusnya bukan 

sebatas pengetahuan saja. Karena sesuai dengan tujuan dan 

fungsinya bahwa jika kita menerapkan nilai-nilai pendidikan 

yang ada pada Islam maka bisa menghantarkan kita menjadi 

manusia yang selamat dunia dan akhirat. 

Pada zaman modern seperti saat ini, masyarakat 

memasrahkan tugas dan tanggung jawab pendidikan anak-

anak mereka pada sebuah lembaga pendidikan formal, yaitu 

                                                           
5Agus Winarti, Pendidikan Orang Dewasa Konsep dan Aplikasi, 

(Bandung: Alfabeta, 2018), h. 10 
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sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal, 

secara sistematis telah merencanakan bermacam lingkungan, 

yakni lingkungan pendidikan yang menyediakan bermacam 

kesempatan bagi siswa untuk melakukan berbagai kegiatan 

belajar sehingga para siswa memperoleh pengalaman 

pendidikan. Hal ini untuk mendorong pertumbuhan dan 

perkembangannya ke arah suatu tujuan yang dicita-citakan. 

Tujuan dari sekolah adalah mengajar tentang 

mengajarkan anak untuk menjadi anak yang mampu 

memajukan bangsa. Sekolah adalah sebuah lembaga yang 

dirancang untuk pengajaran siswa/murid dibawah 

pengawasan guru. Sekolah merupakan tempat mencari ilmu 

yang utama bagi siswa. Di sekolah biasanya orang tua 

memantau perkembangan anaknya melalui prestasi belajar 

yang ia peroleh, yang bisa dilihat dari nilai dalam setiap mata 

pelajarannya. 

Hasil belajar biasanya ditunjukkan dengan angka dan 

nilai sebagai laporan hasil belajar peserta didik kepada orang 
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tuanya. Dengan mengetahui hasil belajar siswa dapat 

diketahui kedudukan anak dalam kelas, apakah anak itu 

termasuk kelompok anak yang pandai, sedang, atau kurang. 

Hasil belajar seseorang sesuai dengan tingkat keberhasilan 

sesuatu dalam mempelajari materi pelajaran yang dinyatakan 

dalam bentuk nilai atau raport setiap bidang studi setelah 

mengalami proses belajar mengajar.6 

Jika hasil belajar rendah maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa anak tersebut kurang cerdas. Akan tetapi, 

hal itu merupakan kesimpulan sementara yang salah. Hasil 

belajar siswa yang rendah belum tentu menunjukkan bahwa 

peserta didik tersebut kurang cerdas atau mempunyai IQ 

rendah. Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya hasil 

belajar siswa tersebut, baik faktor internal maupun faktor 

eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam 

diri siswa itu sendiri seperti faktor jasmani dan psikologi, 

                                                           
6Muhammad Fathurrohman & Sulistyorini, Belajar & Pembelajaran, h. 

119. 
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sedangkan faktor eksternal itu adalah segala faktor yang 

diluar diri siswa tersebut yaitu seperti faktor lingkung dan 

salah satunya adalah dari keluarga yang bisa dispesifikkan 

lagi menjadi latar belakang pendidikan dari orang tuanya. 

Orang tua yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi 

biasanya memiliki keinginan dan harapan yang tinggi pula 

terhadap pendidikan anak-anaknya. Pada umumnya orang tua 

yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi memiliki 

pandangan bahwa anak mereka minimal harus seperti mereka 

bahkan harus bisa memiliki pendidikan yang lebih baik dan 

lebih unggul dari dirinya. 

Tetapi tidak semua orang tua yang memiliki latar 

belakang pendidikan yang tinggi mampu memberi perhatian 

kepada anaknya dan sebaliknya ada orang tua yang tingkat 

pendidikannya rendah justru mampu memberi perhatian yang 

lebih kepada anaknya. Adanya perbedaan perhatian kepada 

siswa yang orang tuanya memiliki tingkat pendidikan yang 

tinggi dan siswa yang orang tuanya memiliki tingkat 
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pendidikan yang rendah bisa dilihat dari keaktifan siswa 

dikelas seperti keaktifan bertanya, keaktifan mengungkapkan 

pendapat, mengerjakan tugas dan ulangan, semangat dalam 

pembelajaran, yang semua itu nantinya ditunjukkan dalam 

bentuk nilai yang merupakan hasil belajar/ prestasi belajar 

siswa. 

Menurut Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini 

Faktor orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap 

keberhasilan anak dalam belajar. Tinggi rendahnya 

pendidikan orang tua, besar kecilnya penghasilan, cukup atau 

kurang perhatian dan bimbingan orang tua, rukun atau 

tidaknya kedua orang tua, akrab atau tidaknya hubungan 

orang tua dengan anak-anaknya, tenang atau tidaknya situasi 

dalam rumah, semuanya itu turut mempengaruhi pencapaian 

hasil belajar.7 

Sedangkan menurut Slameto bahwa hasil belajar itu 

dipengaruhi oleh cara orang tua mendidik (akhlak mahmudah 

                                                           
7Muhammad Fathurrohman & Sulistyorini, Belajar & Pembelajaran, 

(Yogyakarta: Teras, 2012), h.128. 
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dan mazmumah), relasi antara anggota keluarga, suasana 

rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan 

latar belakang kebudayaan.8 

Berdasarkan uraian di atas pendidikan orang tua itu 

berperan penting dalam mendidikan anak, maka peneliti 

melakuan beberapa observasi dan pengamatan setelah 

berkunjung di MTsS 01 Darussalam Kepahiang. Dengan 

tingginya tingkat pendidikan formal orang tua itu apakan 

sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa/i disana. 

Sehingga peran orang tua dalam memberikan dukungan pada 

anak dalam peningkatan hasil belajar apakah sudah di 

perkirakan cukup baik kurang begitu baik, terutama dibidang 

kognitif dan afektifnya. Sehingga peneliti tertarik melakukan 

penelitian lebih mendalam untuk mengetahui lebih luas 

tentang “PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN 

FORMAL ORANG TUA TERHADAP HASIL 

BELAJAR DI MTsS 01 DARUSSALAM KELAS VII 

                                                           
8Slameto, Belajar dan Faktor yang mempengaruhinya, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2013), h. 60. 
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KEPAHIANG BENGKULU”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

diuraikan di atas, maka permasalahan penelitian dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Rendahnya pendidikan formal orang tua di MTsS 01 

Darussalam kelas VII Kepahiang Bengkulu, sehingga 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

2. Masih rendahnya hasil belajar siswa di MTsS 01 

Darussalam kelas VII Kepahiang Bengkulu, sehingga 

banyak terjadi tindakan kenakalan siswa. 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan mengena pada 

sasaran, maka diperlukan batasan masalah. Batasan masalah 

pada penelitian ini adalah : 

1. Tingkat pendidikan formal orang tua siswa di MTsS 01 

Darussalam kelas VII Kepahiang Bengkulu 

2. Hasil belajar siswa semester ganjil di MTsS 01 
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Darussalam kelas VII Kepahiang Bengkulu 

3. Pengaruh tingkat pendidikan formal orang tua tehadap 

hasil belajar siswa di MTsS 01 Darussalam kelas VII 

Kepahiang Bengkulu 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil 

rumusan masalah sebagai berikut: “Apakah ada pengaruh 

tingkat pendidikan formal orang tua terhadap hasil belajar 

siswa di MTsS 01 Darussalam kelas VII Kepahiang 

Bengkulu?”. 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat 

diketahui tujuan penelitian ini adalah: “Untuk menguji 

apakah ada pengaruh tingkat pendidikan formal orang tua 

terhadap hasil belajar siswa di MTsS 01 Darussalam kelas 

VII Kepahiang Bengkulu”. 

F. Kegunaan Penelitian 
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Dari tujuan yang telah dirumuskan dapat  diambil 

kegunaan penelitian sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

Menguji pengaruh tingkat pendidikan formal orang 

tua terhadap hasil belajar siswa di MTsS 01 Darussalam 

kelas VII Kepahiang Bengkulu. 

b. Secara Praktis 

1. Bagi orang tua dapat memberikan sumbangan 

informasi mengenai pengaruh tingkat pendidikan 

formal orang tua terhadap hasil belajar siswa, sehingga 

mempermudah dalam proses pembinaan anak di 

rumah. 

2. Bagi masyarakat dapat memberikan sumbangan 

informasi mengenai pengaruh tingkat pendidikan 

formal orang tua terhadap hasil belajar siswa, sehingga 

mempermudah dalam proses pembinaan keluarga. 

3. Bagi keluarga dapat memberikan informasi mengenai 

hasil belajar anak, sehingga dapat mengambil langkah-
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langkah kongkrit dalam pelaksanaan pendidikan anak 

di lingkungan keluarga. 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam  mengkaji dan  memahami 

secara keseluruhan penelitian ini peneliti akan menguraikan 

tentang sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I   :  Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang, 

Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitan 

dan Sistematika Penulisan. 

BAB II : Kerangka Teori, Berisi tentang Landasan Teori, 

Tingkat Pendidikan, Hasil Belajar Siswa, 

Penelitian Terdahulu dan Hipotesis Penelitian. 

BAB III : Metode penelitian, Jenis Penelitian dan 

pendekatan penelitian, Populasi dan Sampel 

Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen 

Penelitian, Definisi Operasional Variabel, dan 

Teknik Analisis Data. 
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BAB IV : Deskripsi Wilayah, Penyajian Data dan Hasil 

Penelitian, Pembahasan, dan Keterbatasan 

Penelitian. 

BAB V  : Kesimpulan dan Saran 
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

A. Landasan Teori  

1. Tingkat Pendidkan Formal   

a. Pengertian Tingkat Pendidikan Orang Tua  

Tingkat dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia memiliki beberapa pengertian. Beberapa 

pengertian tersebut adalah susunan yang berlapis-

lapis atau berlenggak- lenggek seperti tenggek 

rumah, tumpuan pada tangga (jenjang). Juga tinggi 

rendah martabat (kedudukan, jabatan, kemajuan, 

peradaban, dan sebagainya), pangkat, derajat, 

taraf, kelas. Selain itu, tingkat juga diartikan 

sebagai batas waktu (masa), sepadan suatu 

peristiwa (proses, kejadian, dan sebagainya, babak 

(an), ataupun tahap.9 Juga pengertian tingkat 

                                                           
9Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1712. 
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dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. 

Tingkat adalah susunan yang berlapis-lapis atau 

berlenggak-lenggek seperti tenggek rumah. Juga 

tinggi rendah martabat (kedudukan, jabatan, 

kemajuan, peradadaban, dan sebagainya), pangkat, 

derajat, taraf, kelas. 

Dari beberapa pengertian tingkat yang 

diambil dari beberapa kamus di atas, kesimpulan 

pengertian tingkat adalah ukuran. Dalam 

penelitian ini menggunakan pengertian tingkat 

sebagai jenjang ataupun tahap. 

Sedangkan pengertian dari pendidikan 

banyak ahli membahas pengertian “pendidikan”, 

tetapi dalam pembahasannya mengalami kesulitan, 

karena antara satu pengertian dengan pengertian 

yang lain sering terjadi perbedaan. Ahmad D. 

Marimba menjelaskan dalam bukunya bahwa 

merumuskan pendidikan sebagai bimbingan atau 
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didikan secara sadar oleh pendidik terhadap 

perkembangan anak didik, baik jasmani maupun 

ruhani, menuju terbentuknnya kepribadian yang 

utama (ikhsan kamil). 

Pendidikan Islam adalah usaha yang 

dilakukan oleh pendidik untuk menumbuh 

kembangkan potensi manusia agar dapat mencapai 

kesempurnaan penciptaannya sehingga manusia 

tersebut dapat memainkan perannya sebagai 

makhluk tuhan yang beriman, berilmu dan 

berakhlakul karimah.10  

Pendidikan dalam arti luas adalah segala 

pengalaman belajar yang berlangsung dalam 

segala lingkungan dan sepanjang hidup. Masa 

pendidikan ini berlangsug selama seumur hidup. 

Pendidikan dalam arti sempit adalah pengajaran 

yang diselanggarakan di sekolah sebagai lembaga 

                                                           
10Rahmat Hidayat, Ilmu Pendidikan Islam, (Medan: LPPPI, 2016), h. 

12. 
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pendidikan formal. Pendidikan adalah segala 

pengaruh yang diupayakan sekolah tehadap anak 

dan remaja yang diserahkan kepadanya agar 

mempunyai kemampuan yang sempurna dan 

kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan 

dan tugas-tugas sosial mereka.11 

Memang kehidupan manusia tidak dapat 

dilepaskan dengan kegiatan pendidikan dan 

pengajaran sebab keberadaannya sangat penting 

bagi kehidupan manusia, juga mempunyai peranan 

sentral dalam mendorong individu dan masyarakat 

untuk meningkatkan kualitasnya dalam segala 

aspek kehidupan demi mencapai kemajuan, dan 

untuk menunjang perannya di masa yang akan 

datang. Untuk itu pendidikan dan pengajaran 

merupakan bagian penting dalam kehidupan 

manusia yang sekaligus membedakan manusia 

                                                           
11Binti Maunah, Landasan Pendidikan, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 3 
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dengan hewan. Hewan juga belajar tetapi lebih 

ditentukan oleh insting, sedangkan bagi manusia 

belajar berarti rangkaian kegiatan menuju 

pendewasaan guna menuju kehidupan yang lebih 

berarti. Olehnya itu, pendidikan memegang 

peranan yang menentukan eksistensi dan 

perkembangan manusia.12 

Secara substansial pendidikan merupakan 

kebutuhan asasi dan secara khusus hanya dapat 

dilakukan terhadap manusia. Makhluk selain 

menusia tidak memiliki kemungkinan untuk 

dididik. Manusialah satu-satunya makhluk yang 

dapat dididik. Ini disebabkan karena pada diri 

manusia terdapat potensi insaniah, suatu potensi 

yang menjadikan manusia berbeda dengan 

makhluk selain manusia. Potensi yang dimaksud 

                                                           
12Hujair AH Sanaki, Paradigma Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Safiria 

Insania Press, 2003), Cet. 3, h. 5: dikutip dari Halid Hanafi, dkk., Ilmu 

Pendidkan Islam, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018), h. 21. 
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tiada lain adalah potensi “fitrah”. Rasulullah saw., 

bersabda:  

ساِنه اِنه أ و يُمّجِ ُ عىل الفطرِة فأ بواه ُُيّوِداِنه أ و يُنّّصِ  لكُّ مولوٍد يوَلد

Artinya: “Setiap manusia yang lahir, 

mereka lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya 

lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani” 

(HR. Bukhari-Muslim).13 

Hadis di atas dengan tegas menyebutkan 

bahwa setiap manusia lahir membawa “fitrah”. 

Pertanyaannya adalah bagaimana wujud dari fitrah 

tersebut? Fitrah sesungguhnya adalah potensi 

dasar, suatu potensi diri yang masih harus 

dikembangkan, hingga mencapai tahapan-tahapan 

yang jika terus menerus dikembangkan akan 

mencapai titik tertinggi. Karena itu, dapat 

                                                           
13Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Lu’lu wal Marjan Fima Ittafaqa 

Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhary wa Muslim, Diterjemahkan oleh Arief 

Rahman hakim dengan judul “Kumpulan Hadist Shahih Bukhary Muslim, 

(Solo: Insan Kamil Solo, 2012), h. 817. dikutip dari Munir Yusuf, Pengantar 

Ilmu Pendidikan. (Palopo: IAIN Palopo, 2018). h. 11 
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dirumuskan definisi pendidikan sebagai usaha 

mengembangkan potensi fitrah insaniah menuju 

tercapainya insan paripurna. 

Namun demikian, walaupun setiap insan 

telah dianugerahkan potensi tersebut, tetapi 

berbagai potensi itu tidak dikembangkan dan tiak 

diaktualisasikan, maka dia tidak akan memiliki 

makna apapun. Untuk mengembangkan dan 

mengaktualisasikan potensi nilai-nilai kesucian 

itulah yang kemudian menjadi tugas pendidikan.14 

Secara historis, pendidikan sudah ada sejak 

manusia ada di muka bumi. Ketika kehidupan 

masih sederhana, orangtua mendidik anaknya atau 

anak belajar kepada orang tua atau orang lain yang 

lebih dewasa di lingkungannya, seperti cara makan 

yang baik, cara membersihkan badan, bahkan 

tidak jarang anak belajar dari alam di sekitarnya. 

                                                           
14Munir Yusuf, Pengantar Ilmu Pendidikan, (Kampus IAIN Palopo 

Jalan Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo, 2018). h.11-12 
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Orang tua adalah orang yang mempunyai 

amanat dari Allah untuk mendidik anak dengan 

penuh tanggung jawab atas perkembangan dan 

kemajuan anak dan dengan kasih sayang. Orang 

tua dalam hal ini terdiri dari (keluarga; ayah, ibu 

serta saudara adik dan kakak).15 Orang tua adalah 

setiap orang yang bertanggug jawab dalam suatu 

keluarga, yang dalam penghidupan sehari – hari 

disebut dengan ibu bapak. Orang tua adalah 

pengasuh, pedidik, membantu proses sosialisasi 

anak. Orang tua adalah “Ibu dan Bapak” 

sebagaimana konsekuensi amanah Allah yang 

berupa Pembina pribadi yang pertama dalam hidup 

anak.  

Dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian 

tingkat pendidikan orang tua adalah jenjang 

                                                           
15Dina Novita, Amirullah, dan Ruslan, “Peran Orang Tua dalam 

Meningkatkan Perkembangan Anak Usia Dini di Desa Air Pinang Kec. 

Simeulue Timur”, Vol. 1, No. 1, (Agustus, 2016), h. 23  
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ataupun tahap pendidikan yang ditempuh oleh 

orang tua dari peserta didik, dalam usahanya 

mengembangkan jasmani dan rohani, atau melalui 

proses pengubahan cara berfikir atau tata laku 

secara intelektual dan emosional. Dalam penelitian 

ini mengambil pengertian pendidikan dalam 

bidang formal. Sehingga, pengertian tingkat 

pendidikan orang tua adalah jenjang ataupun tahap 

pendidikan formal yang ditempuh orang tua, 

dalam usahanya mengembangkan jasmani dan 

rohani, atau melalui proses pengubahan cara 

berfikir atau tata laku secara intelektual dan 

emosional. 

b. Tingkat Pendidikan Formal Orang Tua 

Setiap orang memiliki kehidupan dan 

pendidikan yang berbeda-beda. Ada yang berasal 

dari keluarga yang mampu, dan ada yang berasal 

dari keluarga kurang mampu. Ada yang berasal 
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dari keluarga yang berpendidikan tinggi dan ada 

yang berasal dari keluarga berpendidikan rendah. 

Hal ini menyebabkan perbedaan tingkat 

pendidikan yang di alami seseorang. Seseorang 

yang memiliki pendidikan tinggi maka akan 

memiliki pengetahuan dan potensi diri yang baik 

dan seseorang yang memiliki tingkat pendidikan 

rendah memiliki pengetahuan dan potensi yang 

rendah.  

Bagi mereka yang berasal dari keluarga 

mampu banyak mendapatkan kesempatan yang 

setinggi-tingginya untuk sekolah, karena biaya 

mendukung. Bagi mereka yang berasal dari 

keluarga yang kurang mampu, tidak banyak 

mendapatkan kesempatan yang tinggi untuk 

sekolah karena biaya kurang mendukung. 

Demikian juga bagi mereka yang berasal 

dari keluarga berpendidikan tinggi, mereka akan 



26 
 

 

memperoleh kesempatan untuk sekolah yang 

tinggi karena orang tuanya akan mempunyai rasa 

tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Bagi 

mereka yang berasal dari keluarga yang kurang 

pendidikannya, mereka kurang mendapatkan 

kesempatan untuk sekolah karena sebagian orang 

tuanya kurang tahu akan tanggung jawabnya 

terhadap pendidikan untuk anaknya. 

Pendidikan adalah proses perubahan sikap 

dan tata laku seseorang atau kelompok orang 

dalam usaha mendewasakan  manusia melalui 

upaya pengajaran dan latihan.16 Sedangkan 

menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

Pasal 1 ayat 1, tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

                                                           
16Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, h. 353. 
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proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.17 

Menilik dan mengacu  pada Undang-Undang 

Nomor 20 tentang tahun 2003 Sistem Pendidikan 

Nasional Nasional Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 

ayat 8 menyatakan bahwa jenjang pendidikan 

adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan 

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, 

tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang 

dikembangkan. Dalam Undang-Undang tersebut 

disebutkan bahwa jenjang pendidikan formal di 

Indonesia terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 

                                                           
17Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional, h. 1-2 
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menengah, dan pendidikan tinggi. 

1. Pengertian Pendidikan Formal 

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan Negara. 

Dalam hal ini pendidikan formal 

merupakan bagian dari pendidikan nasional, 

dan secara singkat pengertian pendidikan 

formal adalah jalur pendidikan yang 

sistematis, terstruktur, bertingkat dan 
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berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, 

pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.  

Pendidikan formal adalah jalur 

pendidikan yang terstruktur dan berjenjang 

yang terdiri atas pendidikan anak usia dini 

(TK/RA), pendidikan dasar (SD/MI), 

pendidikan menengah (SMP/MTs dan 

SMA/MA), dan pendidikan tinggi 

(Universitas).18 

Pendidikan formal merupakan 

pendidikan yang diselenggarakan di sekolah 

atau perguruan tinggi yang biasa disebut 

dengan lembaga pendidikan. Pada umumnya 

lembaga pendidikan formal merupakan 

lembaga pendidikan yang paling 

memungkinkan seseorang meningkatkan 

pengetahuan, dan paling mudah dalam 

                                                           
18Rahmad Hidayat dan Abdullah, Ilmu Pendidikan Konsep, Teori 

dan Aplikasinya, (Medam: LPPPI, 2019), h. 135 
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pembinaan generasi yang dilaksanakan oleh 

pemerintah melalui jalur pendidikan. Dalam 

pelaksanaan pendidikan formal, sekolah 

merupakan tempat terbaik, dimana dalam 

pelaksanaan pendidikan sekolah memiliki 

suatu organisasi dan rencana yang tersusun 

rapi dalam melaksanakan aktivitasnya dengan 

sengaja hal ini disebut dengan kurikulum. 

Pendidikan formal yaitu jalur 

pendidikan yang tersruktur dan berjenjang 

yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan tinggi.19  

Pendidikan formal yaitu pendidikan yang 

dasar, isi, metode dan alat-alatnya disusun 

secara eksplisit, sistematis, dan 

distandarisasikan. Pendidkan formal ini 

diselengarakan disekolah-sekolah atau 

                                                           
19Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional, h. 2. 
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lembaga pendidikan yang bersifat akademis. 

Sementara usia peserta didik disuatu jenjang 

relatif homogen, khusunya pada jenjang-

jenjang permulaan. 

Dalam lembaga pendidikan formal, 

pendidik dapat berperan sebagai sosok yang 

“serba tahu” terlebih dalam konteks 

pendidikan yang dimaknai sebagai “pewarisan 

budaya”. Istilah yang sering muncul untuk 

memaknai bagaimana posisi dan peran 

pendidik tersebut adalah the teacher can do no 

wrong. 

2. Tujuan Pendidikan Formal  

Tujuan pendidikan menurut Undang-

undang Sisdiknas NO.20 Tahun 2003, bab II 

pasal 3, bahwa pendidikan bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 
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kepada Tuhan yang mana Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis, 

serta bertanggung jawab.  

Tujuan pendidikan adalah sesuatu yang 

ingin dicapai oleh kegiatan pendidikan melalui 

proses belajar mengajar. Dan tidak jauh 

berbeda dengan tujuan pendidikan nasional 

tersebut, namun tujuan pendidikan formal 

lebih khusus, dan tujuan pendidikan formal 

yaitu: 

a) Pendidikan yang bertujuan untuk membantu 

keluarga untuk mendidik dan mengajar, 

memperbaiki dan memperdalam serta 

memperluas, tingkah laku anak yang dibawa 

dari keluarga serta membantu 

mengembangkan bakat yang ada dalam diri 

peserta didik. 
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b) Pendidikan formal bertujuan untuk 

mengembangkan kepribadian peserta didik 

secara terarah melalui kurikulum. Hal ini 

dimaksudkan agar peserta didik mampu 

bergaul dengan baik kepada guru, karyawan 

dan teman serta masyarakat sekitar, agar 

peserta didik mampu belajar taat kepada 

peraturan dan disiplin, serta untuk 

mempersiapkan peserta didik agar mampu 

terjun di masyarakat dengan norma-norma 

yang berlaku dan sesuai dengan peraturan 

yang ada. 

3. Tingkat Pendidikan Formal 

Jenjang pendidikan harus dibedakan 

dengan jalur pendidikan, dan pendidikan formal 

termasuk salah satu dari bentuk jalur 

pendidikan, dimana jalur pendidikan 

sebagaimana disebutkan dalam UU RI No.20 
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Tahun 2003 terdiri dari pendidikan formal, 

nonformal dan informal. Dalam pendidikan 

formal tingkat pendidikan dalam UU RI No.20 

tahun 2003 diberi pengertian sebagai berikut: 

tingkat pendidikan merupakan tahapan 

pendidikan yang telah ditetapkan berdasarkan 

tingkat perkembangan peserta didik, tujuan 

yang akan di capai dan kemampuan yang 

dikembangkan. Dan tingkat pendidikan yang 

disebutkan dalam UU RI No.20 tahun 2003 

tersebut ada tiga macam,20 yaitu : 

a) Pendidikan Dasar  

Pendidikan dasar merupakan pendidikan 

yang diselenggarakan untuk memberikan bekal 

dasar yang diperlukan untuk hidup dalam 

masyarakat berupa pengembangan sikap, 

                                                           
20Undang-undang No.20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, h. 12. 
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pengetahuan dan ketrampilan dasar. Dimana 

pendidikan dasar ini ada untuk mempersiapakan 

peserta didik untun dapat memenuhi 

persyaratan dalam melanjutkan ke jenjang 

pendidikan menengah. Pendidikan dasar yang 

sesuai dengan Undang-undang RI No.20 Tahun 

2003 yaitu meliputi Taman Kanak-kanak (TK) 

dan Sekolah Dasar (SD)/ sederajat. 

Taman Kanak-Kanak (TK) dapat 

diartikan bahwa Taman Kanak-Kanak bukan 

merupakan sekolah, tetapi tempat yang 

menyenangkan bagi anak usia Taman Kanak-

Kanak.  

Di Indonesia Taman Kanak-Kanak adalah 

suatu bentuk satuan pendidikan anak usia dini 

pada jalur pendidikan formal bagi anak usia 

empat sampai enam tahun. Dan Sekolah Dasar 
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(SD) merupakan tahap selanjutnya dari Taman 

Kanak-Kanak, dan dilaksanakan selama kurang 

lebih enam tahun proses pembelajaran dari 

kelas 1 sampai kelas 6. 

b) Pendidikan Menengah 

Pendidikan menengah merupakan 

pendidikan yang diselenggarakan untuk 

memperluas dan melanjutkan pendidikan 

dasar, serta mempersiapkan peserta didik 

untuk dapat menjadi anggota masyarakat, 

dimana seseorang dalam pendidikan 

menengah ia telah mampu mengadakan 

hubungan timbal balik dengan masyarakat, 

dengan lingkungan budaya dan alam sekitar. 

Didalam pendidikan menengah ini 

diharapkan peserta didik dapat 

mengembangkan kemampuannya untuk 
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mempersiapakan diri dalam melanjutkan 

pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Dan 

pendidikan menengah sesuai yang ada 

didalam UU RI No. 20 Tahun 2003 yaitu 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) /sederajat, 

dan Sekolah Menengah Atas (SMA) 

/sederajat. 

c) Pendidikan Tinggi 

Pendidikan tinggi adalah kelanjutan dari 

pendidikan menengah, dimana pendidikan 

tinggi ini lebih mempersiapkan peserta didik 

untuk dapat menjadi anggota masyarakat yang 

memiliki kemampuan akademik atau 

profesional yang mampu mengembangkan 

atau menciptakan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 
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Pendidikan tinggi ini merupakan 

pendidikan yang diselenggarakan oleh 

universitas, perguruan tinggi, institut dan 

sederajat. Dalam Undang-Undang RI No.20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 19 dan pasal 20, ditegaskan : 

1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang 

pendidikan setelah pendidikan menengah yang 

mencakup program pendidikan diploma, 

sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 

2) Pendidikan tinggi diselengarakan dengan 

sistem terbuka. 

3) Perguruan tinggi dapat berbentuk 

akademik, politeknik, sekolah tinggi, institute, 

dan universitas. 

4) Perguruan tinggi berkewajiban 
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menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

5) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan 

program akademik, profesi, dan/atau vokasi. 

2. Hasil Belajar Siswa 

a. Pengertian Hasil Belajar  

Hasil belajar merupakan gabungan dari dua kata, 

yaitu hasil dan belajar.21 Hasil adalah pencapaian dari 

suatu usaha (dari yang telah dilakukan, 

dikerjakan).22Hasil juga diartikan sebagai suatu 

pencapaian yang telah diperoleh atau dicapai dari 

aktivitas yang telah dilakukan atau dikerjakan. 

Sedangkan belajar adalah berusaha memperoleh 

kepandaian atau ilmu. Selain itu bisa diartikan sebagai 

perubahan pada diri seseorang yang telah mengalami 

                                                           
21Muhammad Fathurrohman & Sulistyorini, Belajar & Pembelajaran, 

h. 118.  

22Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 528. 
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proses belajar. Perubahan tersebut bisa dalam bentuk 

tingkah laku ataupun suatu kecakapan baru.23 

Nasution MA Mendefinisikan belajar sebagai 

perubahan kelakuan, pengalaman dan latihan. Jadi 

belajar membawa suatu perubahan pada diri individu 

yang belajar. Perubahan itu tidak hanya mengenai 

sejumlah pengalaman, pengetahuan, melainkan juga 

membentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian, 

minat, penyesuaian diri. Dalam hal ini meliputi segala 

aspek organisasi atau pribadi individu yang belajar.24 

Belajar merupakan suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

                                                           
23M Andi Setiawan, Belajar dan Pembelajaran, (Ponorogo: Uwais 

Inspirasi Indonesia, 2017), h. 10 
24Ahdar Djamaluddin dan Wardana, Belajar dan Pembelajaran 4 

Pilar Peningkatan Kompetensi Pedagogis, (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah 

Learning Center, 2019), h. 8 
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dengan lingkungannya.25 Belajar dapat didefinisikan 

secara sederhana sebagai “suatu usaha atau kegiatan 

yang bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri 

seseorang, mencakup perubahan tingkah laku, sikap, 

kebiasaan, ilmu pengetahuan keterampilan, dan 

sebagainya. 

Menurut pendapat lain belajar diartikan sebagai 

suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan 

pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil proses 

belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk 

seperti berubah pengetahuannya, pemahamannya, sikap 

dan tingkah lakunya, keterampilan, kecakapan dan 

kemampuannya, daya reaksinya, daya penerimaannya 

dan aspek-aspek lain yang ada pada individu.26 

Sehingga yang dimaksud dengan hasil belajar 

                                                           
25Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, 

(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), h. 2. 

26Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: 

Sinar Baru Algensindo, 2020), h. 98. 
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adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan 

yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya 

ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang 

diberikan oleh guru. Hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya.27 

Dapat ditarik kesimpulan hasil belajar adalah 

suatu hasil dari kemampuan dalam penguasaan 

pengetahuan dan penilaian terhadap hasil usaha belajar 

siswa yang ditunjukkan dalam angka/nilai. 

b. Pengertian Siswa 

Secara konstitusional (yuridis) pengertian peserta 

didik khususnya pendidikan di jalur formal/ sekolah 

adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berusia 7 

sampai dengan 15 tahun, yang seharusnya, 

memperoleh pendidikan, dan/atau terdaftar di lembaga-

                                                           
27Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 22.  
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lembaga pendidikan tingkat dasar seperti SD/MI atau 

MTs/SMP dengan lama pendidikan/belajar sembilan 

tahun dan menjadi tanggung jawab pemerintah atau 

negara. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam pasal 6 

ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2003 serta Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2008. Dengan 

demikian, tidak dipermasalahkan lagi bahwa seorang 

warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas 

tahun, apakah secara individual yang bersangkutan 

berminat/ mau, tidak berminat/ tidak mau mengikuti 

pendidikan, tetapi pemerintah harus menyelenggarakan 

pendidikan bagi mereka karena sesungguhnya mereka 

adalah peserta didik.28 

Pengertian siswa atau peserta didik menurut 

ketentuan umum undang-undang RI No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah 

anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

                                                           
28Ahmad Syar‟i, Filsafat Pendidikan Islam, (Kalimatan Tengah: CV. 

Narasi Nara, 2020), h. 100-101 
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potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia 

pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.29 

Dengan demikian peserta didik adalah orang yang 

mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai 

dengan cita-cita dan harapan masa depan. 

Oemar Hamalik mendefinisikan peserta didik 

sebagai suatu komponen masukan dalam sistem 

pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses 

pendidikan, sehingga menjadi manusia yang 

berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional. 

Menurut Abu Ahmadi peserta didik adalah sosok 

manusia sebagai individu/pribadi (manusia seutuhnya). 

Individu di artikan "orang seorang tidak tergantung dari 

orang lain, dalam arti benar-benar seorang pribadi yang 

menentukan diri sendiri dan tidak dipaksa dari luar, 

mempunyai sifat-sifat dan keinginan sendiri". 

                                                           
29Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen & Undang-undang Republik Indonesia 

No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, (Bandung: Permana, 2006), h. 65. 
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Sedangkan Hasbullah berpendapat bahwa siswa 

sebagai peserta didik merupakan salah satu input yang 

ikut menentukan keberhasilan proses pendidikan. 

Tanpa adanya peserta didik, sesungguhnya tidak akan 

terjadi proses pengajaran. Sebabnya ialah karena 

peserta didiklah yang membutuhkan pengajaran dan 

bukan guru, guru hanya berusaha memenuhi kebutuhan 

yang ada pada peserta didik. Peserta didik merupakan 

insan yang memiliki aneka kebutuhan, kebutuhan itu 

terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan sifat dan 

karakteristiknya sebagai manusia.30 

Peserta didik adalah makhluk yang sedang berada 

dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut 

fitrahnya masing-masing. Mereka memerlukan 

bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke 

arah titik optimal kemampuan fitrahnya. 

                                                           
30

Rahmad Hidayat dan Abdullah, Ilmu Pendidikan Konsep, Teori 

dan Aplikasinya, (Medam: LPPPI, 2019), h. 93 
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Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, bisa 

dikatakan bahwa peserta didik adalah orang/individu 

yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai 

dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh 

dan berkembang dengan baik serta mempunyai 

kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan 

oleh pendidiknya. 

c. Indikator Hasil Belajar 

Adapun indikator-indikator hasil belajar dibagi 

menjadi tiga ranah, yaitu sebagai berikut: 

 

a. Ranah Kognitif  

Ranah kognitif berkaitan dengan prestasi 

belajar intelektual yang terdiri dari enam indikator. 

Adapun indikator-indikator hasil belajar dalam 

ranah kognitif adalah sebagai berikut:  

a) Pengetahuan, yakni kemampuan mengingat apa 

yang sudah dipelajari. 
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b) Pemahaman, yakni kemampuan mengangkat 

makna dari yang dipelajari. 

c) Aplikasi, yakni kemampuan untuk menggunakan 

hal yang sudah dipelajari ke dalam situasi baru 

yang konkret. 

d) Analisis, yakni kemampuan untuk merinci 

berbagai hal yang dipelajari ke dalam unsur-

unsurnya, supaya struktur organisasinya 

dimengerti. 

e) Sintesis, yakni kemampuan untuk 

mengumpulkan bagian-bagian guna membentuk 

satu kesatuan yang baru. 

f) Evaluasi, yakni kemampuan untuk menentukan 

nilai suatu yang dipelajari guna suatu tujuan 

tertentu.31 

 

 

                                                           
31Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 23-29 
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b. Ranah Afektif  

Ranah afektif berkaitan dengan sikap dan nilai 

yang terdiri dari lima indikator. Adapun indikator-

indikator hasil belajar dalam ranah afektif adalah 

sebagai berikut:  

a) Receiving/attending (penerimaan), yakni 

semacam kepekaan dalam menerima rangsangan 

dari luar yang datang kepada siswa dalam 

konteks situasi dan gejala. 

b) Responding (sambutan/jawaban), yakni reaksi 

yang diberikan seseorang dalam hal ini siswa 

terhadap stimulus yang datangnya dari luar. Hal 

ini mencakup ketepatan reaksi, perasaan, serta 

kepuasaan dalam menjawab stimulus dari luar 

yang datang kepada dirinya. 

c) Valuing (penilaian), yakni berkenaan dengan 

nilai dan kepercayaan terhadap stimulus tadi. 

Dalam evaluasi ini termasuk di dalamnya 
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kesediaan menerima nilai, latar belakang atau 

pengalaman untuk menerima nilai, dan 

kesepakatan terhadap nilai tersebut. 

d) Organisasi, yakni pengembangan atas nilai 

keadaan suatu sistem organisasi, termasuk 

hubungan satu nilai dengan nilai lain, 

pemantapan, dan prioritas nilai yang telah 

dimilikinya. 

e) Karakteristik nilai atau internalisasi nilai, yakni 

keterpaduan semua sistem nilai yang telah 

dimiliki dan kepribadian dan tingkah laku 

seseorang.32 

c. Ranah Psikomotorik  

Berkaitan dengan keterampilan (skill) dan 

kemampuan bertindak individu. Adapun indikator-

indikator  hasil belajar dalam ranah psikomorik 

adalah sebagai berikut:  

                                                           
32Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 29-30 
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a) Gerakan reflek, yakni keterampilan pada gerakan 

yang tidak sadar. 

b) Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar. 

c) Keterampilan perseptual, yakni termasuk 

didalamnya membedakan visual, membedakan 

audit, motoris dan lain-lain. 

d) Kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, 

keharmonisan, dan ketepatan. Gerakan-gerakan 

skill mulai dari keterampilan sederhana sampai 

pada keterampilan yang kompleks.  

e) Kemampuan yang berkaitan dengan komunikasi 

non-decursive, seperti gerakan ekspresif (verbal 

dan non verbal) dan interpretatif. 

Jadi indikator hasil belajar itu mencakup tiga 

ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotorik siswa. Akan  tetapi dalam penelitian 

ini nantinya akan lebih fokus kepada ranah kognitif 

dan afektifnya siswa saja. 
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d. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar Siswa 

1) Faktor yang Berasal dari Dalam Diri Siswa  

a). Faktor Jasmaniah 

Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar 

pengaruhnya terhadap kemampuan belajar, bila 

seseorang selalu tidak sehat, sakit kepala, deman, pilek, 

batuk, dan sebagainya dapat mengakibatkan tidak 

bergairah untuk belajar.33  

Berkaitan dengan kondisi pada organ-organ 

tubuh manusia yang berpengaruh pada kesehatan 

manusia. Siswa yang memiliki kelainan, seperti cacat 

berupa buta, setengah buta, tuli, setengah tuli, patah 

kaki, dan patah tangan, lumpuh dan lain-lain. Keadaan 

tersebut mempengaruhi belajar, siswa yang cacat 

belajarnya juga terganggu.34 

 

                                                           
33Muhammad Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka, 

2015), h. 55 
34Slameto, Belajar dan Faktor yang mempengaruhinya, (Jakarta: 

Rineka, 2013), h. 54-55 
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b). Faktor Psikologis 

Faktor yang tercakup dalam faktor psikologis, 

yaitu: 

(1)Inteligensi dan bakat merupakan dua aspek kejiwaan 

yang besar sekali pengaruhnya terhadap  kemampuan 

belajar siswa. Inteligensi adalah kecakapan untuk 

menghadapi dan menyesuaikan diri ke dalam situasi 

yang baru dengan cepat dan efektif. 

(2) Minat dan motivasi adalah dua aspek psikis yang 

besar pengaruhnya terhadap pencapaian prestasi 

belajar, minat dapat timbul karena data tarik yang luar 

biasa datang dari hati sanubari sedangkan motivasi 

adalah daya penggerak/pendorong untuk me;akukan 

pekerjaan. 

(3) Cara belajar mempengaruhi pencapaian hasil 

belajar. Belajar tanpa memperhatikan teknik dan faktor 

fisiologis,  psikologis, dan ilmu kesehatan akan 

mempengaruhi hasil belajar yang kurang memuaskan.35 

2). Faktor yang Berasal dari Luar Diri Siswa  

a) Faktor Keluarga 

                                                           
35Muhammad Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka, 

2015), h. 56-58 
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Faktor orang tua sangat besar pengaruhnya 

terhadap keberhasilan anak dalam belajar. Tinggi 

rendahnya pendidikan orang tua, besar kecilnya 

penghasilan, cukup atau kurang perhatian dan 

bimbingan orang tua, rukun atau tidaknya hubungan 

orang tua dengan anak-anaknya, tenang atau tidaknya 

situasi dalam rumah, semuanya itu turut 

mempengaruhi pencapaian hasil belajar. Sedangkan 

menurut Slameto mengemukakan bahwa faktor 

keluarga yang mempengaruhi hasil belajar itu 

mencakup: cara orang tua mendidik (akhlak 

mahmudah dan mazmumah), relasi antara anggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orang tua, dan latar belakang 

kebudayaan.36 

 

 

                                                           
36Slameto, Belajar dan Faktor yang mempengaruhinya, h. 60-64 



54 
 

 

b) Faktor Sekolah 

Meliputi pendidikan, anak didik, metode 

mengajar, kurikulum, sarana dan prasarana, serta 

lingkungan sekolah itu sendiri. 

c) Lingkungan Masyarakat 

Meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, 

media massa, teman bergaul, atau bentuk dari 

kehidupan belajar. 

B. Kajian Penelitian Terdahulu 

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti juga 

mereferensi kepada beberapa kajian penelitian terdahulu 

dan mendapatkan hasil penelitian didalam kajian 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dimana 

terdapat persamaan serta perbedaan dari penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti yaitu:  
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Judul Perbedaan Persamaan 

1. Yanti Asmata (2020) 

“Pengaruh Latar Belakang 

Pendidikan Orang Tua 

Terhadap Prestasi Belajar 

Anak Di SD Remang Ketike 

Jaya Bener Meriah”  

Pada penelitian ini terdapat 

perbedaan yaitu pada topik 

pembahasan kajian teori dan 

objek yang diteliti yaitu SD 

Remang Ketika Jaya Bener 

Meriah 

Sama-sama 

menggunakan subjek 

pendidikan orang tua 

dan menggunakan 

metode penelitian 

yang sama 

2.  Rafika Gusti Rahayu (2020) 

“Pengaruh Tingkat 

Pendidikan Orang Tua 

Terhadap Kedisiplinan 

Belajar Siswa di SDN 05 

Kebawetan Kabupaten 

Kepahiang” 

Pada penelitian ini terdapat 

perbedaan yaitu penelitian 

ini membahas tentang 

kedisiplinan belajar siswa 

serta memiliki objek 

penelitian yang berbeda yaitu 

pada siswa SDN 05 

Kebawetan Kabupaten 

Kepahiang 

Sama-sama variabel 

bebas yaitu “tingkat 

pendidikan orang 

tua” 

3.  Syahrul Patha (2014) 

“Pengaruh Pendidikan 

Formal Orang Tua Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Kelas 

VIII di SMP Negeri 12 

Palopo 

Perbedaannya terletak pada 

objek penelitian yaitu pada 

siswa kelas VIII di SMP 

Negeri 12 Palopo 

Persamaannya sama-

sama memiliki 

variabel bebas  

4. Moh Arif Miftakhudin 

(2011) “Pengaruh Tingkat 

Pendidikan Formal Orang 

Tua Terhadap Prestasi 

Belajar Anak di SMP Negeri 

1 Kecamatan Warung Asem 

Kabupaten Batang Tahun 

Pelajaran 2010/2011” 

Perbedaannya terletak pada 

kajian teori dan objek 

penelitian yaitu prestasi 

belajar anak SMP Negeri 1 

Kecamatan Warung Asem 

Kabupaten Batang Tahun 

Pelajaran 2010/2011 

Sama-sama memiliki 

kajian penelitian 

yang sama yaitu 

tentang tingkat 

pendidikan formal 

orang tua 

5. Desi Wulandari (2015) 

“Pengaruh Tingkat 

Pendidikan Orang Tua 

Terhadap Prestasi Belajar 

Siswa Kelas V di SDN 1 

Jagong Tahun Pelajaran 

2014/2015 

Perbedaanya terletak pada 

variabel terikatnya yaitu 

prestasi belajar siswa 

Persamaanya terletak 

pada variabel bebas 
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C. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, rumusan masalah 

tersebut bisa berupa pernyataan tentang hubungan dua 

variabel atau lebih.
37

 Hipotesis adalah jawaban sementara 

terhadap masalah penelitian secara teoritis dianggap 

paling tinggi tingkat kebenarannya. Dilihat dari kerangka 

berpikir diatas, maka hipotesis penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Ha : Terdapat pengaruh variabel tingkat pendidikan formal 

orang tua terhadap hasil belajar siswa di MTsS 01 

Darussalam kelas VII Kepahiang Bengkulu. 

Ho : Tidak terdapat pengaruh variabel tingkat pendidikan 

formal orang tua terhadap hasil belajar siswa di MTsS 

01 Darussalam kelas VII Kepahiang Bengkulu.  

 

                                                           
37Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 

84 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kuantitatif yakni jenis penelitian ilmiah 

yang sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak 

awal hingga desain penelitiannya. Dimulai dari peneliti 

menemukan masalah dan mengembangkan masalahnya 

melalui membaca referensi yang nantinya akan 

memunculkan hipotesis yang akan dibuktikan melalui 

kuesioner atau angket yang diberikan kepada responden atau 

sampel dari beberapa populasi yang dipilih melalui random. 

Hasil penelitian dari metode kuantitatif secara umum akan 

berupa data-data/ angka-angka. Pada metode ini analisis data 

akan dilakukan setelah semua data terkumpul.  

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kuantitatif asosiatif kausal. Penelitiana sosiatif kausal ini 
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adalah jenis pendekatan penelitian yang bersifat menanyakan 

hubungan yang bersifat sebab akibat antara variable yang 

mempengaruhi (independen) dan variable yang dipengaruhi 

(dependen).38 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di MTsS 01 Darussalam Jl. 

Merdeka, Kelurahan. Dusun Kepahiang, Kecamatan. 

Kepahiang, Kabupaten. Kepahiang, Provinsi Bengkulu 

39372 Telp. (0732) 392387. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian di MTsS 01 

Darussalam Kepahiang Bengkulu ini dilaksanakan selama 

kurang lebih 2 bulan yakni di mulai pada tanggal 19 

Maret sampai dengan 3 Mei 2022. 

C.  Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

                                                           
38Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2016), h. 37 
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Populasi berasal dari kata Inggris yaitu population, 

yang berarti jumlah penduduk. Populasi adalah 

keseluruhan objek yang akan atau ingin diteliti, populasi 

ini sering juga disebut dengan universe.39 Populasi itu 

adalah kelompok yang menjadi perhatian peneliti, 

kelompok yang berkaitan dengan untuk siapa generalisasi 

hasil penelitian berlaku. Populasi bukan hanya orang, 

tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain.  

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada 

obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh 

karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek 

itu.40 Suatu penelitian dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif, maka pemahaman terhadap populasi dan 

sampel penelitian sangat diperlukan. Adapun yang 

menjadi populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa/i 

                                                           
39Syahrum dan Salim, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, (Bandung: 

Citapustaka Media, 2014), h. 113 
40Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 

(Bandung: Alfabeta, 2016), h. 80. 
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kelas VII MTsS 01 Darussalam Kepahiang Bengkulu 

yang berjumlah 235 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang 

menjadi objek dalam penelitian (sampel secara harfiah 

adalah contoh).41 Sampel penelitian adalah sebagian 

dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi 

tersebut.42 Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
43

 

Menurut Arikunto apabila jumlah subjeknya 

kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya. Jika 

jumlah subjeknya besar diambil 10-15% atau 20-25% 

atau lebih. Mengingat jumlah populasi penelitian lebih 

dari 100, maka peneliti mengambil sampel dari 

populasi tersebut adalah 10 % dari Populasi.  

                                                           
41Syahrum dan Salim, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, (Bandung: 

Citapustaka Media, 2014), h. 114 
42A Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & 

Penelitian Gabungan, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 150 
43Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 

(Bandung: Alfabeta, 2016), h.81 
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Dimana jumlah populasi pada penelitian ini 

yaitu 235 siswa yang kemudian akan diambil 10% 

untuk dijadikan sampel. Jadi jumlah sampel yang 

dibutuhkan pada penelitian ini yakni 23 siswa dari 235 

siswa. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses 

pengumpulan data primer dan sekunder, dalam suatu 

penelitian pengumpulan data merupakan langkah yang 

amat penting, karena data yang dikumpulkan akan 

digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti 

atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. 

Pengumpulan data suatu prosedur yang sistematis 

dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, 

selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data 

dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. 

Banyak  hasil penelitian tidak akurat dan permasalahan 

penelitian tidak terpecahkan, karena metode pengumpulan 
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data yang digunakan tidak sesuai dengan permasalahan 

penelitian.  

Dalam pengumpulan data ini menggunakan 

beberapa teknik yang dapat digunakan secara langsung 

untuk memperoleh data dari siswa di MTsS 01 

Darussalam kelas VII Kepahiang Bengkulu. Pengumpulan 

data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa 

teknik, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Metode observasi atau pengamatan adalah suatu 

teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan 

mengadakan pengamatan terhadap kegiatan  yang 

sedang berlangsung. Observasi atau pengamatan 

langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan 

melakukan penelitian langsung terhadap kondisi 

lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan 

penelitian, sehingga dapat gambaran secara jelas 

tentang kondisi objek penelitian tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Observasi sebagai teknik pengumpulan data 

mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan 

dengan teknik lain, yaitu wawancara dan kuesioner. 

Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi 

dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada 

orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.44 

Teknik observasi adalah suatu teknik 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan 

wawancara dan Koesioner (angkat) pengamatan 

terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Maka, 

metode ini adalah suatu teknik pengumpulan data 

yang bertujuan untuk mendapatkan data yang riil. 

Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data 

riil tentang kondisi nyata dari pengaruh pendidikan 

formal orang tua terhadap hasil belajar siswa MTsS 01 

Darussalam kelas VII Kepahiang Bengkulu. 

 

                                                           
44Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2016), h. 145. 
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2. Dokumentasi 

Teknik dokumenter adalah cara mengumpulkan 

data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip 

dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, 

dalil, atau hukum-hukum, dan lain-lain yang 

berhubungan dengan masalah penelitian yang di 

lakukan di MTsS 01 Darussalam Kepahiang 

Bengkulu. 

Dengan demikian yang dimaksud dengan 

metode dokumenter adalah cara mengumpulkan data 

atau informasi dengan cara mencatat arsip dan lain 

sebagainya. Jadi metode dokumentasi merupakan 

metode yang kebenarannya mendekati  terhadap 

kenyataan yang ada dilapangan sehingga dokumentasi 

menjadi sebuah uji dalam bentuk dokumen.  

Data dokumentasi yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pengumpulan data melalui foto 

selama kegiatan penelitian berlangsung. Dokumentasi 
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diperlukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, survei dan observasi. Dokumentasi 

yang ada diharapkan dapat memberikan gambaran 

serta penjelasan yang utuh sebagai pelengkap data 

yang diperoleh dari hasil penelitian. 

3. Angket (Kuesioner) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu 

dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa 

yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, 

kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah 

responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang 

luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan-pertanyaan 

tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada 

responden secara langsung atau dikirim melalui pos 
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atau internet. 

Bila penelitian dilakukan pada lingkup yang 

tidak terlalu luas, sehingga kuesioner dapat 

diantarkan langsung dalam waktu tidak terlalu lama, 

maka pengiriman angket kepada responden tidak 

perlu melalui pos. Dengan adanya kontak langsung 

antara peneliti dengan responden akan menciptakan 

suatu kondisi yang cukup baik, sehingga responden 

dengan sukarela akan memberikan data objektif dan 

cepat.45 

Instrumen penelitian dikembangkan dalam 

bentuk kuesioner dengan menggunakan pola jawaban 

berskala Likert. Skala Likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Jawaban setiap item instrumen yang menggunkan 

skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif 

                                                           
45Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2016),  h. 142. 
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sampai sangat negatif.46 

Tabel 3.1 

Alternative Jawaban dan Skoring Angket 

N

o 
Jawaban Kategori 

Skor 

Positif (+) Negatif (-) 

1 SS Sangat Setuju 5 1 

2 S Setuju 4 2 

3 RR Ragu-Ragu 3 3 

4 TS Tidak Setuju 2 4 

5 STS Sangat Tidak Setuju 1 5 

Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan 

kepada orang lain dengan maksud agar orang yang 

diberi tersebut bersedia memberikan respon sesuai 

dengan permintaan pengguna. Orang yang 

diharapkan memberi respon ini disebut responden. 

Angket dibedakan menjadi dua jenis yaitu angket 

terbuka dan angket tertutup.47 

Sedangkan dalam penelitian ini penulis 

menggunakan angket tertutup. Angket ini digunakan 

mendapatkan data tentang tingkat pendidikan formal 

orang tua dan hasil belajar siswa di sekolah. Sebelum 

                                                           
46Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2016),  h. 93 
47Syahrum dan Salim, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, (Bandung: 

Cita Pustaka Media, 2014), h. 114 
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pembuatan angket, terlebih dahulu penulis membuat 

kisi-kisi angket. Setelah kisi-kisi dibuat, maka 

penentuan skor pada setiap angket perlu dibuat agar 

pengolahan data lebih mudah dan lebih terarah. 

Tabel 3.2 
Kisi-kisi Instrumen Pendidikan Formal Orang Tua 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Tingkat 

pendidikan 

formal orag tua 

Tingkat pendidikan 

formal  terakhir orang 

tua dari SD, SMP, 

SMA,D1, D2, D3, S1, 

S2, 

SD, SMP, SMA, 

D1,D2, D3, S1, S2 

 

 

Tabel 3.3 

Skor Tingkat Pendidikan Formal Orang Tua 

No  Tingkat Pendidikan Formal Orang tua Skor  

1 Tidak Tamat (SD) 0 

2 SD 6 

3 SMP 9 

4 SMA 12 

5 D1 13 

6 D2 14 

7 D3 15 

8 S1 16 

9 S2 18 

10  S3 21 

 

Angka skor menunjukkan rata-rata lamanya 

menempuh pendidikan formal orang tua. Ketika tidak 

tamat dalam suatu jenjang pendidikan maka skornya 
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adalah lama  tahun menempuh pendidikan. 

Tabel 3.4 

Kisi-kisi Hasil Belajar Siswa 

N

o 

Variabel Sub Indikator Jumlah Item No Item 

 Hasil Belajar 

Siswa 

Ranah Kognitif 14 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14,  

Ranah Afektif 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28 

 
 

Tabel 3.5 

Instrumen Kisi-kisi Angket 

N

o 

Variabel 

Penelitian 

Indikator Butir Pengamatan Butir Soal 

1 Pengaruh 

tingkat 

pendidikan 

formal 

orang tua 

(X) 

1. Pendidkan 

Dasar 

2. Pendidkan 

Menengah 

3. Pendidikan 

Tinggi 

Tingkat pendidikan 

terakhir orang tua  

1,2 

2 Hasil 

belajar (Y) 

1.Ranah Kognitif 

 

 

 

 

2.Ranah Afektif 

1. Pengetahuan. 

2. Pemahaman  

3. Aplikasi  

4. Sintesis 

5. Evaluasi  

 

1. Receiving/Attendin

g (Penerimaan) 

2. Responding 

(Sambutan/Jawaban

) 

3. Valuing 

(Penilainan) 

4. Organisasi  

5. Karakteristik 

1,2,3,4,5,6,7,8,9

,10,11,12,13,14  

 

 

 

 

15,16,17,18,19,

20,21,22,23,24,

25,26,27,28 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D 
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E. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu konsep yang berkaitan 

dengan sejauh mana tes telah mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Validitas berkenaan dengan ketepatan 

alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga 

betul-betul mengukur apa yang harus diukur. Valid 

tidaknya suatu alat ukur tergantung kemampuan alat 

tersebut untuk mengukur objek yang diukur dengan 

cermat dan tepat. Uji validitas menunjukkan ketepatan 

dan kecepatan alat ukur dalam melakukan fungsi 

ukurannya. Uji validitas dilakukan setelah diketahui hasil 

uji coba angket, dan uji validitas ini menggunakan rumus 

product moment 48, yaitu: 

 

Keterangan : 
                                                           

48
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. 

(Bandung: Alfabeta, 2016), h. 183. 
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Rxy : Koefisien korelasi antara variabel x dan y 

N : Jumlah responden 

Ʃxy : Jumlah perkalian antara skor variabel x dan skor 

variabel y 

Ʃx : Jumlah skor variabel x 

Ʃy : Jumlah skor variabel y 

Dengan taraf signifikan 5% yaitu 0,413, apabila 

dari hasil perhitungan didapat                    maka 

dikatakan butir angket itu telah signifikan atau telah 

valid. Apabila               , maka dikatakan butir 

angket tersebut tidak signifikan atau tidak valid. 

Sedangkan pengolahan data untuk kepentingan uji 

validitas dan reabilitas dilakukan dengan bantuan 

komputer program SPSS 16,0. Diperoleh hasil uji 

validitas variabel X (Pendidikan Formal Orang Tua) 2 

item angket yang valid dengan penjelasan sebagai 

berikut:  
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Tabel 3.6 

Hasil Uji Validitas Angket 

Variabel Pendidikan Formal Orang Tua (X) 

No 
Item 

R hitung R tabel Keterangan 

1 0,927 0,413 Valid 
2 0,949 0,413 Valid 

 

Berdasarkan uji coba validitas angket variabel X di 

atas diketahui bahwa terdapat 2 item yang valid, sehingga 

angket variabel X dalam penelitian ini berjumlah 2 item 

angket. 

Hasil uji validitas variabel Y (Hasil Belajar) 38 

item angket diperoleh 28 item yang valid dan 10 item 

yang tidak valid dengan penjelasan sebagai berikut:  

Tabel 3.7 

Hasil Uji Validitas Angket Variabel Hasil Belajar (Y) 

No 
Item 

R hitung R tabel Keterangan 

1 0,055 0,413 Tidak Valid 
2 0,523 0,413 Valid 
3 0,637 0,413 Valid 
4 0,684 0,413 Valid 
5 0,324  0,413 Tidak Valid 
6 -0,140 0,413 Tidak Valid 
7 0,802 0,413 Valid 
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8 0,636 0,413 Valid 
9 0,595 0,413 Valid 

10 0,585 0,413 Valid 
11 0,592 0,413 Valid 
12 0,493 0,413 Valid 
13 0,812 0,413 Valid 
14 0,487 0,413 Valid 
15 0,480 0,413 Valid 
16 0,742 0,413 Valid 
17 0,850 0,413 Valid 
18 0,388  0,413 Tidak Valid 
19 0,215  0,413 Tidak Valid 
20 0,652 0,413 Valid 
21 0,624 0,413 Valid 
22 0,620 0,413 Valid 
23 0,448 0,413 Valid 
24 0,288 0,413 Tidak Valid 
25 0,789 0,413 Valid 
26 0,564 0,413 Valid 
27 0,649 0,413 Valid 
28 0,448  0,413 Valid 
29 0,106 0,413 Tidak Valid 
30 0,724 0,413 Valid 
31 0,570 0,413 Valid 
32 0,318  0,413 Tidak Valid 
33 0,682 0,413 Valid 
34 0,626 0,413 Valid 
35 0,439 0,413 Valid 
36 0,381 0,413 Tidak Valid 
37 0,699 0,413 Valid 
38 0,079 0,413 Tidak Valid 

 

Berdasarkan uji coba validitas angket variabel Y  di 

atas diketahui bahwa terdapat 28 item yang valid, 

sehingga angket variabel Y dalam penelitian ini berjumlah 

28 item angket. 
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2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ketepatan alat evaluasi dalam 

mengukur. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf 

kepercayaan tinggi jika tes tersebut dapat memberikan 

hasil yang tepat. Untuk menghitung reliabilitas angket 

menggunakan rumus alfa cronbach yaitu sebagai berikut: 

       (
 

   
) (  

   

  ) 

 Dimana rumus    = 
   

 
 (

  

 
)   

 Keterangan : 

 r11 = reabilitas yang dicari 

 Ʃ    = jumlah varian skor tiap-tiap item 

 α       = varians total 

Metode alpha cronbach yang digunakan untuk 

menghitung reliabilitas suatu tes yang tidak mempunyai 

pilihan „benar‟ at  au „salah‟ maupun „ya‟ atau „tidak‟, 

melainkan digunakan untuk menghitung reabilitas suatu 
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angket yang mengukur sikap atau perilaku. Alpha 

cronbach sangat umum digunakan, sehingga merupakan 

koefisien yang umum untuk mengevaluasi Internal 

Consistency. 

Reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil 

suatu pengukuran dapat dipercaya. Uji reliabilitas ini 

menggunakan metode alpha cronbach. Asumsinya yaitu 

jika nilai alpha cronbach > 0,05 maka reliable. 

Pengujian reabilitas instrumen angket dilakukan 

dengan teknik alpha cronbach‟s menggunakan bantuan 

komputer SPSS 16.0 dari variabel X 2 item angket dan 

variabel Y 38 item angket yang valid dihitung 

reliabilitasnya diperoleh koefisien reliabilitas seperti pada 

tabel berikut ini: 
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Tabel 3.8 

Reliabilitas Variabel Pendidikan Formal Orang Tua (X) 

 

 

 

 

Dengan melihat hasil tabel di atas, diperoleh nilai r 

= 0,857, lebih besar dari 0,05 (0,857 > 0,05) maka dapat 

disimpulkan bahwa instrumen variabel X yang disusun 

adalah reliabel dan dapat digunakan untuk mendapat data 

tentang Pendidikan Formal Orang Tua. 

Sedangkan hasil perhitungan item Hasil Belajar 

Siswa (Y) disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut 

ini:  

Tabel 3.9 

Reliabilitas Variabel Hasil Belajar (Y) 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.857 2 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.933 38 
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Dengan melihat hasil tabel di atas, diperoleh nilai r 

= 0,933, lebih besar dari 0,05 (0,933 > 0,05) maka dapat 

disimpulkan bahwa instrumen variabel Y yang disusun 

adalah reliabel dan dapat digunakan untuk mendapat data 

tentang Hasil Belajar Siswa. 

F. Teknik Analisis Data 

Sehubungan dengan data yang dikumpulkan untuk 

dicari pengaruhnya maka teknik analisis yang dilakukan 

adalah: 

1. Deskriptif Data 

Analisis deskriptif ini digunakan untuk 

mendapatkan gambaran penyebaran data hasil penelitian 

seperti adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum atau generalisasi, di samping 

itu berfungsi untuk mendiskripsikan objek yang diteliti 

melalui data sampel sebagaimana adanya. Analisis data 

menggunakan bantuan SPSS. 
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2. Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah residual yang diteliti berdistribusi normal atau 

tidak. Cara mendeteksinya dengan menggunakan uji 

kolmogorov-smirnov, dengan kriteria kenormalan 

sebagai berikut:  

1) Signifikansi α = 0,05 

2) Jika sig > α maka sampel berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. 

3) Jika sig < α maka sampel bukan berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal.49 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas data ini dilakukan untuk 

menentukan apakah varian dari sampel itu sama atau 

tidak. Untuk menguji sampel sama atau tidak 

                                                           
49Rasyid Ananda dan Muhammad Fadhli, Statistika Pendidikan Teori 

dan Praktik dalm Pendidikan, (Medan: CV. Widya Puspita, 2018), h. 166. 
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menggunakan homogeneity of variance. Untuk 

menentukan homogentias digunakan pedoman 

sebagai berikut:  

1) Signifikan uji (α) = 0,05 

2) Jika sig > α, maka variansi setiap sampel sama 

(homogen) 

3) Jika sig < α, maka variansi setiap sampel tidak 

sama (tidak homogen). 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah kejadian adanya 

korelasi antar variabel bebas. Cara mendeteksinya 

menggunakan Tolerance yang tidak lebih dari 10 dan 

variance inflation factor (VIF) tidak kurang dari 0,1 

maka model regresi dapat dikatakan bebas dari 

masalah multikolinearitas. 

b. Uji Heteroskedastisitas  
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Uji Heteroskedastisitas adalah varian residual 

yang tidak sama pada semua pengamatan di model 

regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Untuk menditeksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dengan melihat pola titik-titik 

pada scalterplots regresi, pengambilan keputusan 

yaitu: 

1) Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang 

membentuk suatu pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit), 

maka terjadi heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-

titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y, maka terjadi heteroskedastisitas. 

4. Uji Hipotesis penelitian 

a. Uji Analisis regresi linear sederhana 

Uji Analisis regresi linear sederhana didasarkan 

pada hubungan fungsional atau kausal satu variabel 
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independen dengan satu variabel dependen.
50

 

Persamaan umum regresi linear sederhana adalah: 

Y= a + bX 

Keterangan: 

Y = subyek dalam varibel Y yang dipredisikan 

a = harga Y ketika harga X = 0 (harga konstan) 

b = angka arah atau koefisien regresi, yang 

menunjukan angka  

peningkatan (+)  atau penuruan (-)  varibel Y 

yang didasarakn pada perubahan varibel X 

X = subyek pada varibel X yang mempunyai 

nilai tertentu 

b. Uji Koefisien Regresi Sederhana (Uji T) 

Uji t ini digunakan untuk menguji signifikan 

pengaruh. Maka  digunkan uji t dengan formula: 

                                                           
50 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2019), 

h. 261 
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 √   

√    
  

        Keterangan:  

t =         ( distribusi tabel t padaα = 0,05 dan dk = 

n-2) 

 r = koefisien korelasi 

   n = jumlah sampel 

Hasil hipotesis thitung dibandingkan dengan 

ttabel dengan kriteria uji sebagai berikut:  

1) Jika thitung > ttabel pada α = 0,05 maka Ho ditolak dan 

Ha diterima  

(berpengaruh). 

2) Jika thitung > ttabel pada α = 0,05 maka Ho diterima 

dan Ha ditolak (berpengaruh). 

3) Jika Sig < 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

4) Jika Sig < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

c.  Uji Koefisien Determasi (  ) 

Koefisien determasi (  ) merupakan alat untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi varibel dependen. Nilai koefisisen 

determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai   ) yang 

kecil berarti kemampuan varibel independen dalam 

menjelaskan varibel amata terbatas, begitu juga 

sebaliknya. 



83 
 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Wilayah Penelitian 

1. Profil MTsS 01 Darussalam Kepahiang Bengkulu 

Dengan didukung masyarakat Kabupaten Kepahiang, 

maka pada bulan Maret 2000 dimulailah peletakan batu 

pertama Pondok Pesantren Modern Darussalam Kabupaten 

Kepahiang. Berikut ini adalah profil dari MTsS 01 

Darussalam yang sudah berdiri kurang lebih 20 tahun. 

 Nama Madrasah : MTsS 01 Darussalam Kepahiang 

 Nomor Statistik / NPSN : 121217080001 / 10704065 

 Organisasi Penyelenggara : Yayasan Al-Akhsyar Kecamatan 

Kepahiang 

 Tahun Berdiri  : 2001 

 Provinsi : Bengkulu 

 Kebupaten : Kepahiang 

 Kecamatan : Kepahiang 
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 Desa / Kelurahan : Dusun Kepahiang 

 Jalan : Merdeka 

 Kode Pos : 39372 

 Telepon / Fax : (0732) 392387 

 Daerah : Kabupaten 

 Status Madrasah : Swasta 

 Akreditas : A 

 Nomor Akreditas : 599/BAP-SM/KP/X/2016 

 Tahun Akreditas : 2016 

 Kegiatan Belajar : Kombinasi 

 Lokasi Madrasah : Tengah Kota Kabupaten 

 Bangunan Madrasah : Milik Sendiri 

 Jarak Ke Pusat Kota Kabupaten : 1 Km 

 Jarak Ke Pusat Kota Provinsi : 65 Km 

 Terletak Pada Lintas : Kabupaten 

2. Sejarah PPMD Kepahiang 

Bermula dari cita-cita ulama Kepahiang Bapak Kayum 

Mahmud bersama Istrinya Hj. Zahara Kayum menginginkan 
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serta berharap berdirinya pondok pesantren di Kecamatan 

Kepahiang pada masa itu (Kabupaten Kepahiang pada saat 

itu), karena Bapak Kayum Mahmud adalah santri yang 

pernah mondok di Pondok Pesantrean Candung Parabek 

Padang Sumatera Barat selama ± 7 alumni tahun 1913 dan 

sejak pulang kampung ke Kepahiang dari tahun 1914 beliau 

mulai berkiprah didunia pendidikan agama bersama teman-

temannya (guru agama pada masa itu) dari tahun 1914. 

Pada tahun 1979 ayah kami (Kayum Mahmud) 

meninggal dunia. Namun cita-cita tersebut tetap dilanjutkan 

oleh ibu kami (HJ Zahara Kayum) pada tahun 1987 setelah 

Drs Saukani menamatkan pendidikan di Pondok Pesantren 

Pancasila Bengkulu kemudian Ibunda Hj Zahara Kayum 

mengumpulkan ke 9 anak-anaknya. Menyepakati bahwa ada 

amanah dari ayahanda (Alm. Kayum Mahmud) untuk 

mewakafkan sebidang tanah yang diperuntukkan untuk 

kepentingan Yayasan Pendidikan Agama/Pondok Pesanten, 
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serta H Rusdi Kayum juga menyatakan menambah 

mewakafkan tanahnya ± 1,5 Hektar. 

Mengingat belum ada tokoh Agama/ Tokoh 

Masyarakat atau Lembaga/ badan yang mau/berminat 

mendirikan Yayasan Pendidikan Agama/ Pondok Pesantren 

maka tanah tersebut sempat terbangkalai ± 12 tahun tidak 

dimanfaatkan kecuali area pertanian. Tahun 1999 Drs 

Saukani berupaya merealisasikan untuk mewujudkan cita-

cita tersebut. Pada tanggal 14 Januari 2000 terbitlah Akta 

Notaris Yayasan Al-Akhsyar Nomor 01 tahun 2000 dan 

mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri Curup 

Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 20 Januari 2000 

dengan nomor pengesahan: 01/BH/2000. 

Dengan didukung masyarakat Kabupaten Kepahiang, 

maka pada bulan Maret 2000 dimulailah peletakan batu 

pertama Pondok Pesantren Modern Darussalam Kabupaten 

Kepahiang. Selama satu tahun pelaksanaan pembangunan 
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telah menghasilkan bangunan 3 lokal permanen dengan 

kontreksi bertingkat. Dengan mengharap ridho Allah SWT 

pada tanggal 16 Juli 2001 dimulailah tahun pembelajaran 

pertama Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang 

dengan jumlah santri 33 Orang (19 orang santri laki-laki dan 

14 orang santri perempuan).51 

3. Visi, Misi, dan Tujuan PPMD 

a. Visi PPMD 

 Terwujudnya Pondok Pesantren Modern 

Darussalam Kepahiang wadah berdakwah dengan 

beramaliyah Nyata. 

 Terwujudnya Pondok Pesantren modern 

Darussalam Kepahiang yang berprestasi dalam 

bidang akademis dan non akademis berdasarkan 

imam dan taqwa serta akhlakul karimah. 

 

                                                           
51Dokumen tata usaha Pondok Pesantren Modern Darussalam  

Kepahiang Bengkulu 



88 
 

 

b. Misi PPMD 

 Mencetak santri berilmu luas, berpengetahuan 

tinggi, berbudi pengerti islami serta mampu 

berfatwa berkehidupatan taqwa 

c. Tujuan PPMD 

 Mewujudkan Pondok Pesantren Modern 

Darussalam Kepahiang terdepan dalam Dakwah 

dengan Amaliyah Nyata 

 Mewujudkan Pondok Pesantren sebagai sarana 

Menggali dan Mengaji Ilmu Pengetahuan 

 Mewujudkan Santri berilmu luas, berpengetahuan 

tinggi, berbudi pengerti islami siap mengabdi 

tanpa pamrih 

 Mewujudkan Santri yang berjiwa sehat, kreatif, 

produktif, dan mandiri berbasis teknologi dengan 

bahasa arab dan inggris sebagai bahasa sehari-hari 

 Mewujudkan Santri berprestasi dengan daya saing 

tinggi dengan berbagai kreasi. 
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4. Manajemen PPMD Kepahiang Bengkulu 

Pondok pesanteran modern Darussalam 

Kepahiang Provinsi Bengkulu menerapkan manajemen 

berbasis Madrasah dengan implementasi bahwa 

masyarakat Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu 

seratus persen masyarakatnya memeluk agama islam. 

Maka madrasah harus menjadi primadona dan favorit 

bagi masyarakat. Orang tua dan anak-anak usia 

sekolah. Manajemen Pondok Pesantren Modern 

Darussalam Kepahiang Provinsi Bengkulu meliputi: 

 Manajemen pengajaran menggunakan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 

13 (K13) 

 Manajemen keuangan dengan menerapkan sistem 

transparansi dan amanah 

 Manajemen ketenaggan dengan menerapkan sistem 

transparansi dan amanah 
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 Manajemen perkantoran dengan menerapkan sistem 

transparansi dan amanah.52 

5. Data Tenaga Pendidik dan Pendidikan PPMD 

Data tenaga pendidik dan pendidikan yang ada di 

Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang 

Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini : (Terlampir).53 

6. Kurikulum PPMD Kepahiang Bengkulu 

a. Komponen Kelompok Mata Pelajaran 

Untuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di 

Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang 

Provinsi Bengkulu, mata pelajaran di bagi menjadi 2 

kelompok, yakni: 

 

                                                           
52Dokumen tata usaha Pondok Pesantren Modern Darussalam  

Kepahiang Bengkulu 
53Dokumen tata usaha Pondok Pesantren Modern Darussalam  

Kepahiang Bengkulu  
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1) Kelompok mata pelajaran umum 

2) Kelompok mata pelajaran agama dan pondok 

pesantren 

Kedua kelompok mata pelajaran tersebut 

dipadukan secara utuh sehingga muatannya sama yaitu 

50% untuk mata pelajaran umum dan 50% untuk mata 

pelajaran agama dan pondok pesantren. 

Dari dua kelompok mata pelajaran umum dan 

pondok pesantren tersebut maka kurikulum Pondok 

Pesantren Modern Darussalam Kepahiang berisikan dua 

kelompok mata pelajaran sebagai berikut: 

1) Kelompok mata pelajaran Pondok Pesantren dan 

Akhlakul Karimah 

2) Kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan 

Kepribadian 
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3) Kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi 

4) Kelompok mata pelajaran Estetika 

5) Kelompok mata pelajaran Bahasa  

6) Kelompok mata pelajaran Olahraga Jasmani dan 

Kesehatan.  

Masing-masing kelompok mata pelajaran tersebut 

diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran pada 

setiap mata pelajaran secara menyeluruh. Dengan 

demikian, cakupan dari masing-masing kelompok mata 

pelajaran itu dapat diwujudkan melalui mata pelajaran 

yang relevan. Adapun cakupan pada setiap mata 

pelajaran tersebut sebagai berikut.54 

 

 

                                                           
54Dokumen tata usaha Pondok Pesantren Modern Darussalam  

Kepahiang Bengkulu 
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Tabel 4.1 

Komponen Kelompok Mata Pelajaran MTsS 01 Darussalam  

Kepahiang Bengkulu 

NO Kelompok Mata Pelajaran Cakupan 

1 Pondok Pesantren dan Akhlak Mulia Kelompok mata pelajaran pondok 

pesanten dan akhlak mulia dimaksudkan 

untuk membentuk peserta didik menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan yang maha Esa serta 

berakhlah mulia.  Akhlak mulia 

mencakup etika, budi pekerti, dan moral 

sebagai perwujudan dari pendidikan 

pondok pesantren. 

2 Kewarganegaraan dan Kepribadian Kelompok mata pelajran 

kewarganegaran dan kepribadian 

dimaksudkan untuk meningkatkan 

kesadaran dan wawasan peserta didik 

akan status, hak, dan kewajibannya 

dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara,serta 

peningkatan dirinya sebagai manusia. 

 

Kesadaran dan wawasan termasuk 

wawasan kebangsaan, dan jiwa 

patriotisme bela negara, penghargaan 

terhadap hak-hak azazi manusia, 

kemajuan bangsa, pelestarian lingkungan 

hidup, kesetaraan gender, demokrasi, 

tanggung jawab sosial, ketaatan pada 

hukum, ketaatan membayar  pajak, dan 

sikap serta berprilaku anti Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme 

3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelompok mata pelajaran ilmu 

pengetahuan dan teknologi pada MTsS 

Darussalam Kepahiang dimaksudkan 

untuk memperoleh kompetensi lanjutan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

membudayakan berfikir ilmiyah secara 

kritis, kreatif, dan mandiri 
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4 Estetika Kelompok mata pelajaran setetik 

dimaksudkan untuk meningkatkan 

sensitivitas dan kemampuan 

mengekspresikan keindahan dan 

keharmonisan, kemampuan untuk 

mengekspresikan keindahan dan 

keharmonisan mencakup apresiasi, dan 

ekspresi baik dalam kehidupan individual 

Sehingga mampu menikmati dan 

mesyukuri hidup, mampu dalam 

kehidupan kemasyarakatan, dan sehingga 

mampu menciptakan kebersamaan yang 

harmonis.  

5 Bahasa (Arab dan English) Kelompok mata pelajaran bahasa 

(Arab dan English) dimaksudkan untuk 

meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi secara aktif sehingga 

terbentuk kebiasaan siswa untuk 

berkomunikasi secara fasih. 

6 Olahraga Jasmani dan Kesehatan Kelompok mata pelajaran 

olahraga jasmani dan kesehatan pada MI, 

MTsS dan MA Darussalam Kepahiang 

Bengkulu dimaksudkan unruk 

meningkatkan potensi fisik serta 

membudayakan sikap sportiv, disiplin, 

kerjasama, dan pola hidup yang sehat. 

Sumber data : Tata Usaha MTsS 01 Darussalam Kepahiang 

 

b. Komponen Struktur Kurikulum 

Pada struktuk Kurikulum Pondok Pesantren 

Modern Darussalam Kepahiang berisi sejumlah mata 

pelajaran umum dan agama yang harus disampaikan 

kepada murid atau peserta didik. Mengingat 

perbedaan individu sudah barang tentu keluasaan dan 
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kedalamannya akan berpengaruh terhadap peserta 

didik pada setiap satuan pendidikan. 

Pada program pendidikan di Pondok Pesanten 

Modern Darussalam Kepahiang jumlah jam pelajaran 

perahad/perminggu untuk mata pelajaran umum 30 

jam, sedangkan untuk mata pelajaran agama dan 

pondok pesantren 34 jam. Bahasa arab dan bahasa 

inggris dijadikan sebagai bahasa resmi yang wajib 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari di Pondok 

Pesanten Modern Darussalam Kepahiang. 

Pengaturan beban belajar menyesuaikan alokasi 

waktu yang telah ditentukan dalam struktur 

kurikulum, setiap satuan pendidikan dimungkinkan 

menambah jam pembelajaran diluar jam belajar yang 

diatur dalam jadwal pelajaran perminggu. Hal ini 

disebabkan seluruh peserta didik bertempat tinggal 

diasrama Pondok Pesantren Modern Darussalam 

Kepahiang. Pemanfaatan jam pembelajaran tambahan 
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mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dalam 

mencapai kompetensi, disamping memanfaatkan mata 

pelajaran lain yang dianggap penting namun tidak 

terdapat di dalam struktur isi. Dengan adanya 

tambahan waktu maka satuan pendidikan 

diperkenankan mengadakan penyesuaian-penyesuaian, 

misalnya mengadakan program remedial bagi peserta 

didik yang belum mencapai standar ketuntasan belajar 

minimal.  

c. Substansi Jenjang Pembelajaran 

Kurikulum Pondok Pesantren Modern Darussalam 

Kepahiang menerapkan jenjang pembelajaran berdasarkan 

K13 untuk semua tingkat kelas. 

d. Perorganisasian Kelas 

Di dalam perorganisasian kelas merupakan 

pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global, antara 

lain: 
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1) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global 

adalah pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal 

dan kebutuhan daya saing global dan aspek ekonomi, 

budaya, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, 

ekologi, dan lain-lain yang semuanya bermanfaat bagi 

perkembangan kompetensi peserta didik. 

2) Kurikulum untuk semua tingkat satuan pendidikan 

dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan 

lokal dan global. 

3) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global 

dapat merupakan bagian dari semua mata pelajaran dan 

juga dapat menjadi mata pelajaran muatan lokal. 

4) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat diperoleh 

peserta didik dari satuan pendidikan formal lain atau 

satuan pendidikan non formal.55 

                                                           
55 Dokumen tata usaha Pondok Pesantren Modern Darussalam  

Kepahiang Bengkulu 
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e. Struktur Kurikulum Kelas VII-IX yang 

dikembangkan berdasarkan rasionalisasinya 

Pada program pendidikan di Pondok Pesantren 

Modern Darussalam Kepahiang, jumlah jam pelajaran 

pokok setiap ahad/minggunya untuk kelas VII, VIII dan 

IX sebnyak 84 jam kelompok mata pelajaran yang di 

bagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok mata pelajaran 

pondok pesantren dan kelompok mata pelajaran umum. 

Sementara keberadaan muatan lokal yaitu pidato 3 

bahasa, kejian kitab kuning, komputer diberikan pada 

jam muatan ekstrakulikuler yaitu pada sore hari setelah 

sholat ashar atau malam hari. 

Mata pelajaran merupakan materi bahan ajar 

berdasarkan landasan keilmuan yang akan dibelajarkan 

kepada peserta didik sebagai bahan ajar melalui metode 

dan pendidikan tertentu, maka pada bagian ini akan 

dicantumkan mata pelajaran pondok pesantren, mata 
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pelajaran umum, muatan lokal dan pengembangan diri. 

Adapun kurikulum mata pelajaran MTsS 01 Darussalam 

Kepahiang adalah sebagai berikut.  

Tabel 4.2 

Kurikulum Mata Pelajaran MTsS 01 Darussalam Kepahiang 

Bengkulu 

KOMPONEN KELAS DAN ALOKASI WAKTU 

VII VIII IX 

A. Mata Pelajaran Pondok  

Adabiyah 2 2 2 

Al- Quran dan Tajwid 4 2 2 

Al- Hadist 4 4 2 

Bahasa Arab 4 4 4 

English Lesson 2 2 2 

Faroid - - 2 

Fiqih 4 4 2 

Grammar 2 2 2 

Imla‟ 4 2 2 

Insya‟ 4 4 2 

Khot 2 2 2 

Mahfudhot 2 4 2 

Mutholaah 2 2 2 

Nahwu - 2 2 

Shorof - 2 2 

Tarikh Islam 2 2 2 

Tafsir 2 2 2 

Tarbiyah - - 2 

Tauhid 4 4 2 

Ushul Fiqih - - 4 

Jumlah 44 44 44 

 

B. Mata Pelajaran Umum  

Matematika  4 4 4 

Bahasa Inggris 4 4 4 
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Bahasa Indonesia 4 4 4 

IPA 4 4 4 

PKn 2 2 2 

IPS 4 4 4 

Penjas 2 2 2 

TIK 2 2 2 

Seni Budaya 2 2 2 

Prakarya 2 2 2 

Jumlah 30 30 30 

 

C. Muatan Lokal  

Pidato 3 Bahasa (Arab, English, 

Indonesia) 

6 6 6 

Kajian Kitab Kuning 2 2 2 

Jumlah 8 8 8 

 

D. Pengembangan Diri 

(Bimbingan Karakter) 

2 2 2 

Jumlah 2 2 2 

Sumber data : Tata Usaha MTsS 01 Darussalam Kepahiang 

 

f. Program Muatan lokal  

Muatan lokal yang menjadi ciri khas Pondok 

Pesantren Modern Darussalam Kepahiang dan ditetapkan 

dilingkungan Pondok Pesantren Modern Darussalam 

adalah 

1) Pendidikan di lingkungan Pondok Pesantren 

Modern Darussalam dengan bahasa pengantar dan 
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pergaulan sehari-hari adalah bahasa arab dan bahasa 

inggris 

2) Pendidikan komputer 

3) Pendidikan kajian kitab kuning (Buluqhul Maram, 

Naulul Authar, Fathul Qurib, dan Tafsir Jalalain, 

Jawahirul Kalamiuah, Kitabus Sa’adah, Mabadiul 

Fiqiyah, Kifayatul Awwam, Ta’lim Muttalim, Taisirul 

Qolaq, Aqidatul Awwam). 

g. Program Pengembangan Diri 

Pengembangan diri di Pondok Pesantren Modern 

Darussalam Kepahiang, meliputi: 

 Pendidikan Bimbingan Penyuluhan dan 

Bimbingan karir 

 Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) 

 Kelompok Muhadhoroh 

 Pramuka 
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 Paskibra 

 Kesenian (Qasidah dan Hadroh) 

 Olahraga (Senam Santri, Volly Ball, Sepak Bola, 

DLL) 

 Palang Merah Remaja (PMR) 

 Kelompok Kesehatan (Dokter Kecil di Puskestren) 

7. Sarana dan Prasarana PPMD Kepahiang Bengkulu 

Sarana dan prasarana yang ada di Pondok Pesantren 

Modern Darussalam Kepahiang Provinsi Bengkulu dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini.56 

Tabel 4.3 

Saran dan Prasarana PPMD Kepahiang 

No Jenis Jumlah Keadaan Ukuran Ket 

B S K 

1 Lokasi Belajar 60 

Lokal 

21 33 6 7 X 8 M2  

2 Asrama Santri 

Putri 

22 

Lokal 

17 5 - 8 X 8 M2  

3 Asrama Santri 

Putra 

16 Buah 13 3 - 8 X 8 M2  

4 Kantor 5 Buah 4 1 - 12 X 12  

                                                           
56 Dokumen tata usaha Pondok Pesantren Modern Darussalam  

Kepahiang Bengkulu 
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M2 

5 Kantor 

OSPPMD 

2 Buah 2 - - 10 X 4 M2  

6 Lab. Komputer 1 Buah 1 - - 10 X 8 M2  

7 Dapur Umum 1 Unit - 1 - 10 X 10 

M2 

 

8 MCK 40 Unit 30 5 5 10 X 26 

M2 

 

9 Rumah Pimpinan 1 Buah 1 - - 12 X 12 

M2 

 

10 Rumah Dinas 14 Buah 10 4 - 12 X 42 

M2 

 

11 Unit Usaha  4 Buah 3 1 - 10 X 8 M2  

12 Gudang 1 Buah - 1 - 10 X 8 M2   

13 Tempat Praktek 

Tata Busana 

(Konveksi) 

1 Buah 1 - - 10 X 8 M2  

14 Ruang 

Administrasi 

2 Buah 2 - - 5 X 7  

15 Ruang Tata 

Usaha 

2 Buah 2 - - 8 X 7  

16 Ruang Musik 1 Buah 1 - - 12 X 42 

M2 

 

17 Ruang Bahasa 1 Buah 1 - - 8 X 7  

18 Pos Keamanan  1 Buah 1 - - 12 X 42 

M2 

 

19 Perpustakaan 2 Buah 1 - - 8 X 7  

20 Aula  1 Buah 1 - - 12 X 42  

Sumber data : Tata Usaha MTsS 01 Darussalam Kepahiang 
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8. Data Siswa MTsS 01 Darussalam Kepahiang Bengkulu 

Data siswa/i MTsS 01 yang ada di Pondok Pesantren 

Modern Darussalam Kepahiang Provinsi Bengkulu tahun 

ajaran 2020-2021 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.57 

Tabel 4.4 

Jumlah seluruh Siswa MTsS 01 Darussalam Kepahiang  

Tahun Ajaran 2020-2021 

No KELAS L P JUMLAH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

VII A 

VII B 

VII C 

VII D 

VII E 

VII F 

VII G 

VII H 

VII I 

VIII A 

VIII B 

VIII C 

VIII D 

VIII E 

VIII F 

IX A 

IX B 

IX C 

IX D 

27 

27 

27 

26 

25 

- 

- 

- 

- 

28 

30 

23 

- 

- 

- 

30 

30 

26 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

27 

28 

28 

27 

- 

- 

- 

29 

28 

26 

- 

- 

- 

33 

27 

27 

27 

26 

25 

27 

28 

28 

27 

28 

30 

23 

29 

28 

26 

30 

30 

26 

33 

                                                           
57 Dokumen tata usaha Pondok Pesantren Modern Darussalam  

Kepahiang Bengkulu 
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20 

21 

IX E  

IX F 

- 

- 

32 

30 

32 

30 

Jumlah 299 288 587 
Sumber data : Tata Usaha MTsS 01 Darussalam Kepahiang 

 

B. Penyajian dan Hasil Penelitian 

1. Deskriptif Data 

Data yang disajikan dalam penelitian ini, diperoleh dari 

hasil angket yang telah disebarkan kepada sisiwa/i MTsS 01 

Darussalam Kepahiang kelas VII. Penelitian ini dilakukan 

terhadap 23 orang responden dengan tingkat kepercayaan 

100%. Variabel penelitian ini terdiri dari dua veriabel yaitu 

variabel Tingkat Pendidikan Formal Orang Tua (X) dan 

variabel Hasil Belajar Siswa (Y). Jadi untuk mendiskripsikan 

dan menguji pengaruh antara variabel bebas dan variabel 

terikat dalam penelitian ini akan disajikan deskripsi data hasil 

penelitian dalam beberapa macam ukuran tendesi sentral yaitu 

meas, modus, maksimum, minimum dan sum. Penyajian 

seskripsi data ini untuk mengetahui gambaran dari masing-
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masing indikator variabel dan variabel secara keseluruhan 

yang meliputi sebagai berikut:   

a. Deskripsi Data Statistik Variabel Tingkat Prndidkan 

Formal Orang Tua (X) 

Angket untuk siswa kelas VII disebarkan kepada 

23 siswa kelas VII lokal G, dijawab dan dikembalikan 

sebanyak jumlah yang sama yaitu 23 (100%). Angket 

yang dikembalikan semuanya terisi dengan baik, tabel 

deskripsi data variabel tingkat pendidikan formal orang 

tua (X) dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Table 4.5 

Skor Angket Variabel Tingkat Pendidikan Formal Orang Tua (X) 

No. Responden Skor 

1 24 

2 21 

3 24 

4 12 

5 24 

6 24 

7 32 

8 24 

9 24 

10 24 

11 32 
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12 28 

13 21 

14 24 

15 24 

16 24 

17 28 

18 32 

19 32 

20 18 

21 18 

22 18 

23 24 

Total  556 
 

Tabel 4.6 

Deskripsi Data Statistik Tingkat Pendidikan Formal Orang Tua (X) 

Statistics 

    

Pendidikan 
Formal 

Orang Tua 

N Valid 23 

  Missing 0 

Mean   24.173913 

Std. Error of Mean 1.04947224 

Median   24 

Mode   24 

Std. Deviation 5.03309207 

Variance   25.3320158 

Range   20 
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Minimum   12 

Maximum   32 

Sum   556 

Berdasarjan tabel deskripsi data statistik tingkat 

pendidikan formal orang tua (X) di atas, banyaknya N 

Valid menunjukan angkat 23 yang berarti semua 

responden dianalisis sesuai denga jumlah N-nya yaitu 

23. Besarnya angka Missing nol (0), itu berarti tidak ada 

data yang tidak terisi pada skor variabel yang dianalisis.  

Mean 24. 173 yang berarti nilai rata-rata dari 

variabel tingkat pendidikan formal orang tua (X). 

Median adalah nilai yang membagi distribusi data 

kedalam dua bagian yang sama besar atau sesuai nilai 

yang membagi 50% frekuensi nilai atas dan 50% 

frekuensi nilai bawah, pada variabel ini adalah 24. 

Sehingga frekuensi yang terdapat di atas sama dengan 

frekuensi yang terdapat di bawah Mode (Modus) adalah 

skor yang frekuensinya paling banyak, yaitu 24. Skor 



109 
 

 

maksimum atau nilai tertinggi adalah 32, dan sum 556 

jumlah skor keseluruhan. 

Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan 

bahwa distribusi frekuensi skor vatiabel tingkat 

pendidikan formal orang tua (X) cenderung berdistribusi 

normal. 

b. Deskripsi Data Statistik Variabel Hasil Belajar (Y) 

Angket untuk siswa kelas VII disebarkan kepada 

23 orang siswa kelas VII lokal G, dijawab dan 

dikembalikan sebanyak jumlah yang sama yaitu 23 

(100%). Angket yang dikembalikan semuanya terisi 

dengan baik, pengujian ini dibantu dengan menggunakan 

bantuan SPSS versi 16.0 dan tabel dekripsi data hasil 

belajar (Y) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.   
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Table 4.7 

Skor Angket Variabel Hasil Belajar Siswa (Y) 

No. Responden Skor 

1 129 

2 102 

3 128 

4 112 

5 116 

6 86 

7 115 

8 88 

9 102 

10 101 

11 104 

12 136 

13 113 

14 102 

15 91 

16 94 

17 89 

18 100 

19 90 

20 108 

21 136 

22 93 

23 100 

Total 2435 
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Tabel 4.8 

Deskripsi Data Statistik Hasil Belajar Siswa(Y) 

Statistics 

    
Hasil 

Belajar 

N Valid 23 

  Missing 0 

Mean 

 

105.869565 

Std. Error of Mean 3.15558627 

Median 

 

102 

Mode 

 

102 

Std. Deviation 15.1336601 

Variance 

 

229.027668 

Range 

 

50 

Minimum 

 

86 

Maximum 

 

136 

Sum   2435 

 

Berdasarjan tabel deskripsi data statistik hasil 

belajar (Y) di atas, banyaknya N Valid menunjukan 

angkat 23 yang berarti semua responden dianalisis sesuai 

denga jumlah N-nya yaitu 23. Besarnya angka Missing 
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nol (0), itu berarti tidak ada data yang tidak terisi pada 

skor variabel yang dianalisis.  

Mean 105.869 yang berarti nilai rata-rata dari 

variabel hasil belajar (Y). Median adalah nilai yang 

membagi distribusi data kedalam dua bagian yang sama 

besar atau sesuai nilai yang membagi 50% frekuensi 

nilai atas dan 50% frekuensi nilai bawah, pada variabel 

ini adalah 102. Sehingga frekuensi yang terdapat di atas 

sama dengan frekuensi yang terdapat di bawah Mode 

(Modus) adalah skor yang frekuensinya paling banyak, 

yaitu 102. Skor maksimum atau nilai tertinggi adalah 

136, dan sum 2435 jumlah skor keseluruhan. 

Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan 

bahwa distribusi frekuensi skor vatiabel hasil belajar 

siswa (Y) cenderung berdistribusi normal. 
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2. Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah residual yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. 

Cara mendeteksinya dengan menggunakan uji kolmogorov-

smirnov dengan menggunakan SPSS 16.0 for windows, 

dengan kriteria kenormalan sebagai berikut: Signifikansi α 

= 0,05 ,maka Jika sig < α maka sampel bukan berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Namun jika sig > α 

maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. Hasil ditunjukan pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

    
Variabel 
X 

Variabel 
Y 

N   23 23 

Normal Parametersa Mean 24.17391 105.8696 

  
Std. 

5.033092 15.13366 
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Deviation 

Most Extreme Differences Absolute 0.252913 0.166123 

  Positive 0.252913 0.166123 

  Negative -0.22535 -0.10209 

Kolmogorov-Smirnov Z   1.212927 0.796699 

Asymp. Sig. (2-tailed)   0.105464 0.549522 

a. Test distribution is 
Normal. 

    

Berdasarkan aplikasi SPSS 16.0 for windows dengan 

ini mengetahui bahwa radius distribusi yang di jangkau 

dalam uji normalitas jika nilai signifikan <0,05 maka data 

berdistribusi nilai signifikan pada setiap variabel. Nilai 

signifikan pada variabel X yaitu 0,105 > 0,05 artinya data 

hasil angket pada variabel X berdistribusi normal, sedangan 

nilai signifikan pada variabel Y yaitu 0,549 > 0,05 artinya 

data hasil angket pada variabel Y berdistribusi normal.  

b. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas data ini dilakukan untuk menentukan 

apakah varian dari sampel itu sama (homogen) atau tidak 
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sama (tidak homogen). Uji ini dilakukakan sebagai 

prasyarat dalam analisis Independent T tes dan Anova. 

Asumsi yang mendasari dalam analisis of varians adalah 

bahwa varian dari beberapa populsai adalah sama. Adapun 

dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas 

adalah: jika nilai signifikansi f > 0,05, maka varian dari dua 

atau lebih kelompok populasi data adalah sama. Hasil 

ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Homogenitas 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 41.196 1 41.196 .173 .682a 

Residual 4997.412 21 237.972   

Total 5038.609 22    

a. Predictors: (Constant), X     

b. Dependent Variable: Y     

Dari hasil uji homogenitas demgan menggunakan 

SPSS 16.0 diperoleh bawa hasil sebesar 0,682 
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menunjukkan nilai sig f > 0,05. Maka asumsi varian dari 

populasi yang di uji melalui nilai Tingkat Pendidikan 

Formal Orang tua berdasarkan variabel  Hasil Belajar Siswa 

mempunyai varian yang sama atau berdistribusi Homogen. 

3. Uji Asumsi Data Klasik 

a. Uji Multikolinearitas 

Menurut Sugiyono bertujuan untuk menguji apakah 

pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara 

variabel bebas atau variabel independen. Jika terjadi 

korelasi maka dinamakan terdapat problem 

multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi di antara variabel bebas atau variabel 

independen. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas 

dapat dilihat dari nilai VIF (varians inflaction factor). 

Pedoman suatu model yang bebas multikolinearitas yaitu 

nilai VIF kurang dari 10 (tidak lebih atau sama dengan 10). 
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Dari hasil analisis diperoleh nilai VIF untuk masing - 

masing variabel seperti yang tercantum pada tabel berikut. 

Tabel 4.11 

Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficient
s 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 99.297 16.121  6.160 .000   

X 
.272 .653 .090 .416 .682 1.000 

1.0
00 

 

Dari hasil pengujian multikolinearitas pada tabel 4.5 

dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel 

independen mempunyai nilai VIF kurang dari 10 (tidak 

lebih atau sama dengan 10). Sehingga dapat diketahui 

bahwa model regresi yang digunakan bebas 

multikolinieritas. 
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b. Uji Heteroskodastisitas 

Uji homogenitas varians sampel dilakukan untuk 

menguji kesamaan varian populasi yang berdistribusi 

normal. Uji homogenitas dilakukan dengan uji 

heteroskodastisitas yaitu melihat grafik Scatterplot yang 

menggunakan bantuan komputer dengan Statistical Product 

and Service Solution (SPSS) for windows 16.0. hasil 

pengujian tertera pada grafik berikut:  

Tabel 4.12 

Hasil Uji Heteroskodastisitas Variabel X dengan Variabel Y 
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Dari grafik Scatterplot di atas dengan menggunakan 

uji Heteroskodastisitas dapat dilihat pola penyebaran data 

yang berupa titik-titik menyebar di atas, di bawah dan 

penyebarannya tidak membentuk pola tertentu.  Jika dalam 

grafik terlihat ada pola yang teratur, bergelombang, 

melebar, kemudian menyempit kama teridentifikasi telah 

terjadinya heteroskodastisitas (tidak homogen). Sehingga 

dapat dikatakan bahwa tidak terjadinya heteroskodastisitas. 

4. Pengujian Hipotesis  

a. Pengujian Hipotesis Variabel X dan Variabel Y  

Hipotesis ini adalah untuk menguji apakah 

pendidikan formal orang tua (X) berpengaruh secara 

signifikan terhadap hasil belajar (Y) siswa kelas VII MTsS 

01 Darusslam Kepahiang Bengkulu. Pengujian ini untuk 

melihat nilai probabilitas. Jika nilai probabilitasnya atau 

nilai signifikansinya lebih dari 0,05 (sig >0,05) maka tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan dari pendidikan formal 
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orang tua (X) terhadap hasil belajar (Y). Namunjika nilai 

probabilitasnya atau nilai signifikansinya lebih kecil dari 

0,05 (sig < 0,05) maka terdapat pengaruh yang signifikan 

dari pendidikan formal orang tua (X) terhadap hasil belajar 

(Y) siswa kelas VII MTsS 01 Darusslam Kepahiang 

Bengkulu.  

Uji regresi linear tingkat pendidikan formal orang tua 

(X) dan hasil belajar (Y) siswa kelas VII MTsS 01 

Darussalam Kepahiang Bengkulu ini menggunakan bantuan 

dari program SPSS 16.0 for windows dengan hasil 

pengujian dapat dilihat dari tabel berikut ini. 

Tabel 4.13 

Hasil Hipotesis Variabel X dan Variabel Y 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 41.196 1 41.196 .173 .000a 

Residual 4997.412 21 237.972   

Total 5038.609 22    
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ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 41.196 1 41.196 .173 .000a 

Residual 4997.412 21 237.972   

Total 5038.609 22    

a. Predictors: (Constant), pendidikan formal 
orang tua 

    

b. Dependent Variable: hasil belajar     

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa F hitung sebesar 

0,173 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 yang berarti 

masih di bawah 0,05 (0,000 < 0,05). Maka dengan ini 

model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel 

X dan variabel Y, atau bisa dikatakan tingkat pendidikan 

formal orang tua berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Uji regresi linear sederhana antara tingkat 

pendidikan formal orang tua terhadap hasil belajar ini 

menggunkan bantuan dari program SPSS 16.0 yang dapat 

dilihat dari tabel berikut ini. 
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Tabel 4.14 

Hasil Pengujian Regresi antara Variabel X dengan Variabel Y 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 99.297 16.121  6.160 .000 

Pendidikan 
formal 
orang tua  

.272 .653 .090 .416 .042 

a. Dependent Variable: Hasil Belajar     

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pada kolom B 

pada bagian Constant terdapat nilai 99,297 sedangkan 

tingkat pendidikan formal orang tua 0,272 maka dapat 

dikemukan persamaan regresi linearnya sebagai berikut: 

Y = α+ b1 X1 

Y = 99,297 + 0,272 X1 
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Koefisien B dinamakan koefisien arah regresi dan 

menyatakan perubahan rata-rata variabel hasil belajar 

siswa (Y) untuk setiap perubahan variabel tingkat 

pendidikan formal orang tua (X) sebesar satu unit. 

Perubahan ini merupakan pertambahan jika B bertanda 

positif dan penurunan jika B bertanda negatif. Hasil 

perhitungan pada tabel diatas α = 99,297 untuk tingkat 

pendidikan formal orang tua, 0,272 yang berarti setiap kali 

variabel tingkat pendidikan formal orang tua (X) 

bertambah satu, maka rata-rata variabel hasil belajar siswa 

(Y) bertambah sebesar 0,272 penambhan ini adalah 

signifikan.  

Dari tabel di atas pada kolom t terdapat nilai 0,416. 

Besarnya nilai yang terdapat pada tabel di atas dapat 

dijadikan petunjuk untuk menjawab hipotesis di bawah 

ini: 
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Ha : Terdapat pengaruh variabel tingkat pendidikan 

formal orang tua terhadap hasil belajar siswa di 

MTsS 01 Darussalam kelas VII Kepahiang 

Bengkulu. 

Ho : Tidak terdapat pengaruh variabel tingkat 

pendidikan formal orang tua terhadap hasil 

belajar siswa di MTsS 01 Darussalam kelas VII 

Kepahiang Bengkulu. 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui besarnya 

nilai t tes adalah 0,416 dengan signifikansi sebesar 0,042 

lebih kecil dari 0,05 (0,041 < 0,05), yang berarti Ha 

diterima tingkat pendidikan formal orang tua berpengaruh 

secara signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas VII 

MTsS 01 Darussalam Kepahiang Bengkulu. 

Untuk menjawab tingkatan pengaruh dari 

pendidikan formal orang tua terhadap hasil belajar siswa 
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kelas VII MTsS 01 Darussalam Kepahiang akan 

dijelaskan melalui tebel berikut ini: 

Tabel 4.15 

Hasil Koefisien Korelasi Variabel X dengan Variabel Y 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .590a .708 .039 15.42634 

a. Predictors: (Constant), X  

  

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai 

korelasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0,590. Dari 

output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) 

sebesar 0,708, yang mengandung pengertian bahwa 

pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) 

adalah sebesar 70,8%, sedangkan sisanya 29,2% 

dipengaruhi oleh variabel lain. 

 



126 
 

 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Untuk lebih menjelaskan gambaran pengaruh variabel 

tingkat pendidikan formal orang tua terhadap hasil belajar 

siswa kelas VII di MTsS 01 Darussalam Kepahiang Bengkulu 

akan diuraikan oleh peneliti sebagai berikut: 

Berdasarkan uji regresi linier pada tabel tersebut maka 

terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan 

formal orang tua (X) terhadap Hasil Belajar Siswa (Y) kelas 

VII di MTsS 01 Darussalam Kepahiang Bengkulu. 

Berdasarkan hasil uji f hitung sebesar 0,713 dengan signifikasi 

sebesar 0,000 < 0,05. Berdasarkan hasil perhitungan regresi 

dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (R square) yang 

diperoleh sebesar 0,708. Hal ini berarti 70,8% hasil belajar 

siswa kelas VII MTsS 01 Darussalam Kepahiang Bengkulu 

yang dipengaruhi oleh variabel tingkat pendidikan formal 

orang tua, sedangkan sisanya yaitu 29,2% hasil belajar siswa 
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kelas VII MTsS 01 Darussalam dipengaruhi oleh variabel-

variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat 

pendidikan formal orang tua berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa. Tingkat pendidikan formal orang tua 

memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa terutama 

pada ranah kognitif dan afektifnya. Hal ini dikarenakan peran 

orang tua hadir untuk membantu membangun dan meraih hasil 

belajar terbaik bagi setiap anaknya. Peran orang tualah yang 

dianggap paling vital karena sebagian besar orang tua 

menghabiskan waktu lama di lingkungan keluarga, di dalam 

rumah. Sebelum bisa menanamkan kecerdasan dan sikap baik 

kepada anaknya, setiap orang tua dituntut harus sudah 

memiliki pendidikan yang baik juga. 

Hal ini sebanding dengan pendapat dari Slameto yang 

mengatakan bahwa faktor orang tua sangat besar pengaruhnya 

terhadap keberhasilan anak dalam belajar. Tinggi rendahnya 
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pendidikan orang tua, besar kecilnya penghasilan, cukup atau 

kurang perhatian dan bimbingan orang tua, rukun atau 

tidaknya hubungan orang tua dengan anak-anaknya, tenang 

atau tidaknya situasi dalam rumah, semuanya itu turut 

mempengaruhi pencapaian hasil belajar. Sedangkan menurut 

Slameto mengemukakan bahwa faktor keluarga yang 

mempengaruhi hasil belajar itu mencakup: cara orang tua 

mendidik (akhlak mahmudah dan mazmumah), relasi antara 

anggota keluarga, suasana rumah , keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan.58 

Berdasarkan teori di atas yang sudah tercantum pada bab 

II, di jelaskan bahwa orang tua memiliki peran penting 

terhadap hasil belajar siswa. Terlebih pada poin akhlak 

mahmudah dan mazmumah anak. Setidaknya orang tua 

memiliki pendidikan yang ada menurut Undang-undang yaitu 

tingkat pendidikan formal Indonesia yang terdiri atas 

                                                           
58 Slameto, Belajar dan Faktor yang mempengaruhinya..., h. 58. 
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pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 

tinggi. 

Karena pada dasarnya tingkat pendidikan orang tua 

dalam mengukir hasil belajar dan prestasi belajar  siswa sangat 

besar karena bagaimanapun juga seorang anak akan 

memandang orang tua sebagai sosok teladan terbaik dalam 

kehidupan ini, karena perilaku atau tingkah laku orang tua 

akan sangat berpengaruh kepada anaknya.  Hal ini sesuai 

dengan teori yang mengatakan bahwa orang tua menjadi 

teladan utama atau faktor utama bagi anak, karena yang selalu 

mereka lihat adalah bahwa orang tua senantiasa menyuruh 

berbuat baik, melarang berbuat yang tidak baik, membimbing 

dan mengarahkan para anak-anaknya agar menjadi anak-anak 

yang baik. 

D. Keterbatasan Penelitian 

Tentunya selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung, 

peneliti mengalami beberapa kendala ataupun keterbatasa. 
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Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Masih ada beberapa siswa yang belum memahami 

atau tidak melihat cara dari pengisi angket. 

2. Ada siswa yang tidak mengisi biodata yang tertera 

dalam angket yang telah diberikan peneliti. 

3. Sempat adanya miskomunikasih antara peneliti 

dengan pihak sekolah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang 

telah dilakukan maka diperoleh kedimpulan sebagai berikut: 

Terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel tingkat 

pendidikan formal orang tua terhadap hasil belajar siswa 

kelas VII di MTsS 01 Darussalam Kepahiang Bengkulu. Hal 

itu dapat dilihat berdasarkan hasil uji regresi linier yang 

menjelaskan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara 

tingkat pendidikan formal orang tua (X) terhadap Hasil 

Belajar Siswa (Y) kelas VII di MTsS 01 Darussalam 

Kepahiang Bengkulu. Berdasarkan hasil uji f hitung sebesar 

0,713 dengan signifikasi sebesar 0,000 < 0,05. Berdasarkan 

hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwa koefisien 

determinasi (R square) yang diperoleh sebesar 0,708. Hal ini 

berarti 70,8% hasil belajar siswa kelas VII MTsS 01 
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Darussalam Kepahiang Bengkulu yang dipengaruhi oleh 

variabel tingkat pendidikan formal orang tua, sedangkan 

sisanya yaitu 29,2% hasil belajar siswa kelas VII MTsS 01 

Darussalam dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Jadi dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa Ha 

adanya pengaruh tingkat pendidikan formal orang tua 

terhadap hasil belajar kelas VII MTsS 01 Darussalam di 

terima sedangkan Ho tidak adanya pengaruh tingkat 

pendidikan formal orang tua terhadap hasil belajar siswa 

kelas VII MTsS 01 Darussalam Kepahiang Bengkulu di 

tolak.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka 

peneliti mengajukan beberapa saran : 

1. Bagi siswa harus lebih meningkatkan hasil belajar, 

dengan cara tidak hanya belajar di sekolah namun di 
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rumah pun haruslah belajar. Berusahalah untuk 

meningkatkan hasil belajar menuju ke arah yang lebih 

baik lagi. 

2. Kepada orang tua, pendidikan merupakan bagian 

penting dalam kehidupan hingga besar harapan dari 

orang tua yang berpendidikan akan dapat lahir generasi 

yang lebih baik lagi. Orang tua yang tau akan pentingnya 

suatu pendidikan sehingga dapat mengawasi dan 

membina anak-anaknya ketika berada di rumah dan di 

lingkungan masyarakat agar anak tersebut dapat 

terhindar dari pergaulan yang tidak baik. Dan orang tua 

juga diharapkan dapat melakukan kerja sama dengan 

pihak sekolah agar tidak terjadi kesalah pahaman. 

3. Bagi pihak sekolah hendaknya mengadakan evaluasi 

terhadap program-program yang telah direncanakan 

terutama mengenai masalah yang berkaitan dengan 

pengembangan hasil belajar siswa seperti kognitif dan 
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afektif pada siswa. Sehingga siswa baik ketika 

melakukan kegiatan sehari-hari dan sebagainya dapat 

diketahui sejauh mana pelaksanaan ataupun peningkatan 

dari program tersebut. 

4. Mengingat hasil penelitian ini masih sangat sederhana, 

sehingga apa yang didapat dari hasil penelitian ini 

bukanlah merupakan hasil akhir. Adanya keterbatasan 

dan kelemahan dalam penelitian ini dapat dijadikan 

dasar untuk diadakan penelitian ini dapat dijadikan dasar 

untuk diadakan penelitian lebih lanjut.  

 

 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Ananda, Rasyid. dan Muhammad Fadhli. 2018. Statistika 

Pendidikan Teori dan Praktik dalm Pendidikan. 

Medan: CV Widya Puspita 

Binti Maunah, Binti. 2009. Landasan Pendidikan. Yogyakarta: 

Teras 

Dalyono, Muhammad. 2015. Psikologi Pendidikan. Jakarta: 

Rineka 

Djamaluddin, Ahdar dan Wardana. 2019. Belajar dan 

Pembelajaran 4 Pilar Peningkatan Kompetensi 

Pedagogis. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning 

Center 

Dokumen tata usaha Pondok Pesantren Modern Darussalam  

Kepahiang Bengkulu 

Fathurrohman, Muhammad. & Sulistyorini. 2012. Belajar & 

Pembelajaran. Yogyakarta: Teras 

Hanafi, Halid. dkk. 2018. Ilmu Pendidkan Islam. Yogyakarta: 

CV BUDI UTAMA 

Hidayat, Rahmad dan Abdullah. 2019. Ilmu Pendidikan Konsep, 

Teori dan Aplikasinya. Medam: LPPPI 

Hidayat, Rahmat. 2016. Ilmu Pendidikan Islam. Medan: LPPPI 



 
 

 

Yusuf, Munir. 2018. Pengantar Ilmu Pendidikan. Palopo: IAIN 

Palopo 

Muri A Yusuf. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif 

& Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana 

Novita, Dina. Amirullah, dan Ruslan. 2016. “Peran Orang Tua 

dalam Meningkatkan Perkembangan Anak Usia Dini 

di Desa Air Pinang Kec. Simeulue Timur”. Vol. 1, 

No. 1 

Reskia, Sri. Herlina, dan Zulnuraini. 2014. “Pengaruh Tingkat 

Pendidikan Formal Orang Tua terhadap Prestasi 

Belajar Siswa di SDN Inpres 1 Birobuli”. Elementary 

School of Education E-Journal (online). Vol. 2, No. 

2. Ihttp://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/ESE 

Slameto. 2013. Belajar dan Faktor-faktor yang 

Mempengaruhinya. Jakarta: PT Rineka Cipta 

Sudjana, Nana. 2014. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. 

Bandung: PT Remaja Rosdakarya 



 
 

 

Sudjana, Nana. 2020. Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar. 

Bandung: Sinar Baru Algensindo 

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif 

dan R&D. Bandung: Alfabeta 

Sugiyono. 2019. Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta 

Syahrum dan Salim. 2014. Metodelogi Penelitian Kuantitatif. 

Bandung: Citapustaka Media 

Syar‟i, Ahmad. 2020. Filsafat Pendidikan Islam. Kalimatan 

Tengah: CV Narasi Nara 

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. Kamus Besar 

Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa  

Undang-undang Republik Indonesia. No 14. Tahun 2005. 

Tentang Guru dan Dosen  

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 20 Tahun 2003. 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Winarti, Agus. 2018. Pendidikan Orang Dewasa Konsep dan 

Aplikasi. Bandung: Alfabeta 

 



 
 

 

 

 

L 

A 

M 

P 

I 

R 

A 

N 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 


