
i 

 

HUBUNGAN ANTARA PERHATIAN ORANG TUA DENGAN PRESTASI 

BELAJAR SISWA BIDANG STUDI GEOGRAFI KELAS XI SMA YPPK 

TARUNA BAKTI KECAMATAN HERAM KABUPATEN JAYAPURA 

 

 

 

SKRIPSI 

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Mencapai Gelar Sarjana S1 

Kependidikan Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLEH : 

OTOFINCE YOHANA KOGOYA 

NIM. 1712100009 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN 

2019 



ii 

 

PERSETUJUAN  

 

HUBUNGAN ANTARA PERHATIAN ORANG TUA DENGAN PRESTASI 

BELAJAR SISWA BIDANG STUDI GEOGRAFI KELAS XI SMA YPPK 

TARUNA BAKTI KECAMATAN HERAM KABUPATEN JAYAPURA 

 

Diajukan Oleh 

Otofince Yohana Kogoya 

NIM. 1712100009 

 

Telah disetujui pembimbing untuk dipertahankan di hadapan  

Dewan Penguji Skripsi Jurusan PIPS/Pendidikan Geografi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Widya Dharma Klaten 

Pada tanggal : ……………….. 

 

       

Pembimbing I      Pembimbing II 

     

 

 

Dr. Iswan Riyadi, M.M     Drs. Jajang Susatya, M.Si 

NIP. 19600401 198611 1 001    NIP. 131959509 

 

 

Mengetahui 

Ketua Program Studi Pendidikan Geografi 

 

 

 

 

 

Drs. Jajang Susatya, M.Si 

NIP. 131959509 

 



iii 

 

PENGESAHAN 

 

HUBUNGAN ANTARA PERHATIAN ORANG TUA DENGAN PRESTASI 

BELAJAR SISWA BIDANG STUDI GEOGRAFI KELAS XI SMA YPPK 

TARUNA BAKTI KECAMATAN HERAM KABUPATEN JAYAPURA 

 

Diajukan Oleh : 

OTOFINCE YOHANA KOGOYA 

NIM. 1712100009 

 

Telah dipertahankan Dewan Penguji Skripsi Jurusan PIPS/Pendidikan Geografi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Widya Dharma Klaten dan di 

terima untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana  

Pendidikan Jurusan Pendidikan Geografi 

 

 

             Ketua       Sekretaris 

 

Dr.H.R.Warsito,M.Pd. Melania S.R,S.Pd.,M.Sc 

NIK. 690 890 113                                                     NIK. 690 144 317 

.Si 

NIK. 690 890 113               NIK. 690 304 280 

      Penguji  Utama     Penguji Pendamping 

 

 

 

 

Dr. Iswan Riyadi, M.M     Drs. Jajang Susatya, M.Si 

NIP. 19600401 198611 1 001    NIP. 19611209 199103 1 001 

 

Disahkan Oleh : 

Dekan FKIP 

 

 

 

Dr. H. R. Warsito, M.Pd 

NIK. 690 890 113 

   



iv 

 

HALAMAN PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: 

Nama   : Otofince Yohana Kogoya 

N I M   : 1712100009 

Jurusan/Program Studi   : PIPS/Pendidikan Geografi 

Fakultas  : Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi  

Judul : “HUBUNGAN ANTARA PERHATIAN ORANG TUA DENGAN 

PRESTASI BELAJAR SISWA BIDANG STUDI GEOGRAFI KELAS XI SMA 

YPPK TARUNA BAKTI KECAMATAN HERAM KABUPATEN JAYAPURA”  

adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari plagiat. Hal-hal yang bukan 

merupakan karya saya dalam skripsi ini telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan 

dalam Daftar Pustaka. 

Apabila di kemudian hari terbukti saya tidak benar, saya bersedia menerima 

sanksi akademik berupa pembatalan ijazah dan pencabutan gelar yang saya 

peroleh dari skripsi ini. 

 

Klaten,   Mei 2019 

Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

Otofince Yohana Kogoya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 



v 

 

MOTTO 

 

Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan 

bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menagis sambil menabur 

benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya.  

Mazmur 126:5-6  

 

Hari takkan indah tanpa mentari dan rambulan, begitu juga hidup takan indah 

tanpa tujuan, harapan serta tantangan. meski terasa berat, namun manisnya hidup 

justru akan terasa, apabilah semuannya terlalui dengan baik, meski harus 

memerlukan pengorbanan. 
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ABSTRAK 

 

OTOFINCE YOHANA KOGOYA, NIM. 1712100009, Program Studi 

Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Widya Dharma Klaten, Skripsi 

Hubungan antara Perhatian Orang Tua dengan Prestasi Belajar Geografi Siswa 

Kelas XI SMA YPPK Taruna Bakti Kecamatan Heram Kabupaten Jayapura 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Adakah hubungan antara 

perhatian orang tua dengan prestasi belajar siswa dalam bidang studi Geografi 

kelas XI diSMA YPPK Taruna Bakti Kecamatan Heram Kabupaten Jayapura 

tahun ajaran 2018/2019?  

Tujuan penelitian adalah: untuk mengetahui hubungan antara perhatian 

orang tua dengan prestasi belajar siswa dalam bidang studi Geografi kelas XI di 

SMA YPPK Taruna Bakti Kecamatan Heram Kabupaten Jayapura tahun ajaran 

2018/2019. Hipotesis yang diajukan adalah : “Ada hubungan antara perhatian 

orang tua dengan prestasi belajar siswa dalam bidang studi Geografi pada kelas XI 

SMA YPPK Taruna Bakti Kecamatan Heram Kabupaten Jayapura”. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah ex-post facto 

dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian dilakukan di SMA YPPK Taruna Bakti 

Kecamatan Heram Kabupaten Jayapura, pada bulan Desember 2018 sampai 

dengan bulan Maret 2019. populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI 

SMA YPPK Taruna Bakti Kecamatan Heram Kabupaten Jayapur. Sampel 

sebanyak 100 siswa pada taraf kesalahan 5%. Pengambilan anggota sampel 

dengan teknik simple random sampling. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah korelasi product moment. 

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis data dengan teknik statistik 

product moment didapat hasil rxy sebesar 0,4289 kemudian bila dikonsultasikan 

dengan tabel r product moment untuk N = 100 dalam taraf signifikansi 5% 

besarnya 0,1966 dan dalam taraf signifikansi 1% besarnya 0,2565. Sehingga rhitung 

> rtabel dalam taraf signifikansi 5% maupun 1% dengan demikian r hitung lebih 

besar dari r tabel. Oleh karena itu berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini 

bahwa hipotesis yang berbunyi “ada hubungan antara perhatian orang tua dengan 

prestasi belajar siswa pada pelajaran Geografi siswa kelas XI SMA YPPK Taruna 

Bakti Kecamatan Heram Kabupaten Jayapura”, teruji kebenarannya dan hipotesis 

dapat diterima. Nilai ketuntasan juga mengalami peningkatan pada siklus I 

ketuntasan siswa mencapai 62,5% dan pada siklus II mencapai 87,5%, dengan 

nilai rata-rata 78,75. Dari 32 siswa yang ada 28 siswa diantaranya sudah mencapai 

ketuntasan belajar, sedangkan yang 4 siswa masih belum tuntas. 
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ABSTRACT 
 

OTOFINCE YOHANA KOGOYA, NIM. 1712100009, Geography Education Study 

Program. Faculty of Teacher Training and Education, Widya Dharma University, 

Klaten, 2016. Thesis Relation of the Parent Attention with the Achievement Learn 

The Geografi of Student of Class of XI SMA YPPK Taruna Devote The Subdistrict 

of Heram of Regency of Jayapura of internal issue Formulation this research : Is 

there any relation of between parent attention with the achievement learn the 

student in the field of study of Geografi of class of XI di SMA YPPK Taruna 

Devote The Subdistrict of Heram of Regency of Jayapura of teaching year 2018 / 

2019  

 Research target is: to know the relation of between parent attention with 

the achievement learn the student in the field of study of Geografi of class XI in 

SMA YPPK Taruna Devote The Subdistrict of Heram of Regency of Jayapura of 

teaching year 2018 / 2019. Hypothesis raised is : "There is relation of between 

parent attention with the achievement learn the student in the field of study 

Geografi of at class of XI SMA YPPK Taruna Devote The Subdistrict of Heram of 

Regency Jayapura". 

Research type used in this research is expost facto with the quantitative 

approach. Research conducted in SMA YPPK Taruna Devote The Subdistrict of 

Heram of Regency Jayapura, at December month;moon 2018 up to March 

month;moon 2019. population in this research [is] student of class of XI SMA 

YPPK Taruna Devote The Subdistrict of Heram of Regency Jayapur. Sampel as 

much 100 student of at mistake level 5%. intake of Member sampel with the 

technique of simple random sampling. Technique of data collecting in this 

research is kuesioner and documentation. Technique analyse the data used is 

correlation of product moment. 

 Pursuant to research and result of data analysis with the statistical 

technique of product moment got by result rxy of equal to 0,4289 later;then 

if/when consulted with the tables of r product moment for the N of = 100 in level 

signifikansi 5% level of 0,1966 and in level signifikansi 1% level of 0,2565. So 

that rhitung > rtabel in level signifikansi 5% and also 1% thereby r bigger than r 

of is tables of. Therefore pursuant to conclusion from this research result that 

hypothesis sounding "there is relation of between parent attention with the 

achievement learn the student [of] [at] Iesson of Geografi of student of class of XI 

SMA YPPK Taruna Devote The Subdistrict of Heram of Regency Jayapura", 

tested by its truth and acceptable hypothesis. Complete value also experience of 

the improvement of at complete cycle I of student reach 62,5% and at cycle II 

reach 87,5%, with the average value 78,75. From 32 existing student 28 student 

among other things have reached complete learn, while which is 4 student still not 

yet complete 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan usaha pembinaan kepribadian dan kemajuan 

manusia baik jasmani maupun rohani untuk meningkatkan harkat dan martabat 

manusia. Hasil pendidikan dikatakan berkualitas apabila dapat meningkatkan 

kemampuan manusia untuk berkreasi dan menyiapkan manusia produktif.  

Tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Sistem pendidikan nasional 

harus dapat memberikan pendidikan dasar bagi setiap warga negara Republik 

Indonesia agar mampu berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai dengan 

usaha meningkatkan mutu pendidikan di negara Republik Indonesia. 

Pendidikan sebagai usaha untuk mengembangkan potensi dan 

keterampilan anak merupakan tanggung jawab pemerintah, sekolah, orang tua, 

dan masyarakat. Orang tua yaitu ayah dan ibu memiliki tanggung jawab sebagai 

pendidik paling utama bagi anak-anaknya, pemberi dukungan untuk belajar di 

sekolah dan di rumah. Dukungan orang tua terhadap anak diberikan dalam 

bentuk memberikan kebutuhan sekolah dan perhatian terhadap perkembangan 

belajar anak. Sasaran utama dalam pendidikan adalah anak sebagai siswa yang 

diharapkan dapat mencapai keberhasilan belajar. Keberhasilan belajar siswa 

  

1 
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dapat dilihat dari kemampuan menguasai materi pelajaran, prestasi belajar dan 

keterampilan yang dicapai. 

Prestasi belajar siswa yang menunjukkan keberhasilannya dalam belajar 

di sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Sardiman A.M (2011: 39), 

secara garis besar dapat dibagi dalam klasifikasi faktor intern (dari dalam) diri 

subjek belajar dan faktor ekstern (dari luar) diri subjek belajar. Faktor intern 

siswa yaitu kondisi jasmaniah, psikologi, dan kelelahan siswa. Faktor ekstern 

siswa yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu lingkungan keluarga, sekolah, 

dan masyarakat. 

Lingkungan keluarga sebagai faktor ekstern yang mempengaruhi prestasi 

belajar siswa terdiri dari cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, 

perhatian orang tua, keadaan ekonomi orang tua dan situasi rumah. Cara orang 

tua mendidik anak akan berpengaruh terhadap cara belajar anak karena orang tua 

adalah pendidik utama dalam keluarga. Relasi antar anggota keluarga yang 

kurang baik dapat mengganggu konsentrasi belajar anak. Seorang anak masih 

membutuhkan orang tua untuk membantu menyelesaikan permasalahan dalam 

belajar. Keadaan ekonomi orang tua yang kurang mampu dapat mempengaruhi 

terpenuhinya kebutuhan belajar anak dan akan menghambat proses belajar anak. 

Tuntutan orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini telah 

mempengaruhi perhatian orang tua terhadap anak. Banyaknya kasus-kasus yang 

menggambarkan kenakalan remaja saat ini menunjukkan kurangnya perhatian 

dan pendidikan orang tua terhadap anak. Contoh kenakalan remaja saat ini antara 

lain, mencuri karena ikut-ikutan, mengikuti balap liar di jalanan, melakukan 
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hubungan seks pra nikah, dan minum-minuman keras. Kurangnya perhatian dan 

pendidikan orang tua juga akan berimbas pada prestasi belajar anak di sekolah. 

Orang tua yang kurang memperhatikan belajar anaknya dapat terlihat dari sikap 

orang tua yang acuh tak acuh, tidak memperhatikan kepentingan dan kebutuhan 

belajar anak, tidak menyediakan/melengkapi alat belajar, tidak memperhatikan 

apakah anak belajar atau tidak, tidak mau tahu kemajuan belajar anak dan 

kesulitan-kesulitan belajar anak. Hal ini terjadi karena kesibukan orang tua 

dengan urusan pekerjaan dan tidak adanya komunikasi yang baik antara orang 

tua dengan anak.  

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan penelitian untuk mengetahui 

hubungan perhatian orang tua dengan prestasi belajar siswa dalam bidang studi 

Geografi pada kelas XI SMA YPPK Taruna Bakti Kecamatan Heram Kabupaten 

Jayapura . Penelitian ini diharapkan dapat membantu sekolah dalam upaya 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengatasi kendala-kendala siswa dalam 

proses pembelajaran. 

Dari permasalahan tersebut diatas penulis sangat tertarik untuk meneliti 

masalah tersebut diatas, selajutnya penulis merumuskan dalam judul Hubungan 

Antara Perhatian Orang Tua Dengan Prestasi Belajar Siswa Bidang Studi 

Geografi Kelas XI SMA YPPK Taruna Bakti Kecamatan Heram 

Kabupaten Jayapura 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa 

prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern siswa. Faktor 



4 
 

intern siswa yaitu kondisi jasmaniah, psikologi, dan kelelahan siswa. Faktor 

ekstern siswa yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Prestasi 

belajar siswa pada  kejuruan masih rendah.Kedisiplinan siswa kelas XI SMA 

YPPK Taruna Baktimasih kurang. Kedisiplinan harus ditanamkan oleh orang tua 

di rumah dan guru di sekolah. Sikap disiplin ini akan mendorong terciptanya 

situasi belajar yang kondusif. 

Seorang anak masih membutuhkan bimbingan dan pengawasan dari 

orang tua pada saat belajar di rumah. Perhatian orang tua yang kurang terhadap 

anak dapat mempengaruhi prestasi belajar. Motivasi belajar siswa yang masih 

rendah dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa yang 

rendah dapat dilihat dari sikap dan aktifitas siswa yang kurang fokus saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, penelitian 

ini dibatasi pada hubungan antara perhatian orang tua dengan prestasi belajar 

siswa dalam bidang studi Geografi  pada kelas XI di SMA YPPK Taruna Bakti 

Kecamatan Heram Kabupaten Jayapura 2018/2019. Pertimbangan yang 

mendasari bahwa perhatian orang tua mempunyai hubungan dengan prestasi 

belajar karena orang tua mempunyai hubungan paling dekat dengan siswa di 

rumah. 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas maka 

rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: “Adakah hubungan 
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antara perhatian orang tua dengan prestasi belajar siswa dalam bidang studi 

Geografi kelas XI diSMA YPPK Taruna Bakti Kecamatan Heram Kabupaten 

Jayapura tahun ajaran 2018/2019?” 

E. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara perhatian 

orang tua dengan prestasi belajar siswa dalam bidang studi Geografi kelas XI di 

SMA YPPK Taruna Bakti Kecamatan Heram Kabupaten Jayapura tahun ajaran 

2018/2019. 

F. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

dan prakti 

1. Kegunaan Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Hubungan 

Antara Perhatian Orang Tua Dengan Prestasi Belajar Dalam Bidang Studi 

Geografi Siswa Kelas VI SMA YPPK Taruna Bakti Jayapura dan 

diharapkan dapat digunakan sebagai literatur dalam pelaksanaan 

penelitian di masa yang akan datang. 

Bagi sekolah hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sumbagan 

pikiran kepada sekolah tentang cara-cara yang dapat dilakukan guna 

maningkatkan prestasi belajar siswa serta sampai sejauh mana pengaruh 

perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa sehingga nantinya 

pihak sekolah lebih mudah dalam melaksanakan dalam kegiatan belajar 

mengajar disekolah. 
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b. Bagi orang tua atau wali murid . 

Dengan adanya hasil penelian ini diharapkan orang tua atau wali murid 

agar memberikan perhatian yang cukup kepada anaknya agar anak 

tersebut dapat berprestasi yang lebih baik.  

2. Kegunaan Praktis  

a. Bagi penelitian  

Penelitian ini memberikan manfaat sebagai pengalaman praktis dalam 

bidang karya Ilmiah  dan pengembagan daya pikir sekaligus pembanding 

atara teori dan praktek yang diperoleh selama di bangku perkulihan. 

b. Universitas Widya Dharma Klaten  

Berguna untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan khasusnya tentang 

pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa serta dapat 

menambah bahan bacaan terutama bagi rekan-rekan mahasiwa. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis data dengan teknik statistik 

product moment didapat hasil rxy sebesar 0,4289 kemudian bila dikonsultasikan 

dengan tabel r product moment untuk N = 100 dalam taraf signifikansi 5% 

besarnya 0,1966 dan dalam taraf signifikansi 1% besarnya 0,2565. Sehingga 

rhitung > rtabel dalam taraf signifikansi 5% maupun 1% dengan demikian r hitung 

lebih besar dari r tabel.  

Oleh karena itu berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa 

hipotesis yang berbunyi “ada hubungan antara perhatian orang tua dengan 

prestasi belajar siswa pada pelajaran Geografi siswa kelas XI SMA YPPK 

Taruna Bakti Kecamatan Heram Kabupaten Jayapura”, teruji kebenarannya dan 

hipotesis dapat diterima, artinya prestasi belajar memerlukan pembinaan dan 

perhatian orang tua. Perhatian orang tua terhadap pendidikan anaknya ialah 

menyediakan fasilitas belajar, mengawasi waktu belajar anak, mengawasi 

kegiatan sekolah anak, mengenal kesulitan belajar anak, dan membantu kesulitan 

anak dalam belajar, maka apabila orang tua memberikan perhatian yang baik 

maka prestasi belajar anak akan  baik, begitu pula sebaliknya jika orang tua 

kurang memberikan perhatian pada anak maka prestasi akan menurun 
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B. Saran 

1. Bagi siswa, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan motivasi dalam 

meningkatkan prestasi belajarnya di sekolah 

2. Bagi orang tua siswa, untuk meningkatkan prestasi belajar siswa sebaiknya 

orang tua meningkatan perannya secara terus-menerus pada kegiatan belajar 

siswa. Peran tersebut dapat dilakukan diantaranya dengan membantu 

kesulitannya, memberikan contoh, memberikan kebebasan dalam belajar, 

mengingatkanwaktu belajar, memberikan dorongan dan lain-lainnya. 

3. Bagi guru Geografi, guru merupakan orang tua siswa di sekolah, oleh karena 

guru sebisa mungkin menggantikan peran orang tua di sekolah. Guru harus 

selalu memantau dan memperhatikan kegiatan belajar siswa di sekolah, 

sehingga belajar siswa di sekolah akan selalu terkontrol dengan baik. Guru 

diharapkan memberikan dorongan dan memacu siswa untuk bersikap positif 

terhadap kegiatan belajar serta memberikan contoh atau pengetahuan bagi 

siswa bagaimana lingkungan fisik tempat belajar yang kondusif dan baik 

untuk belajar baik di rumah atau di sekolah. Apabila terdapat hal- hal yang 

mengganggu kegiatan belajar siswa di sekolah, guru dapat berkonsultasi dan 

menyampaikannya kepada orang tua siswa, sehingga dapat dicarikan solusi 

atau jalan keluarnya. 
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