
PENDAHULUAN 

Keberhasilan siswa dalam belajar salah satunya dapat dilihat dari hasil belajar. 

Menurut Syah (2013) hasil belajar dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor dari dalam siswa 

(faktor internal) dan faktor dari luar siswa (faktor eksternal). Salah satu faktor eksternal yang 

mempengaruhi hasil belajar anak adalah bimbingan orang tua, sedangkan salah satu faktor 

internal yang mempengaruhi hasil belajar adalah tanggungjawab belajar yang dimiliki siswa 

(Sanoto, 2001). Adanya bimbingan dari orang tua dalam belajar bermanfaat untuk 

mengetahui sekaligus mencari solusi atas segala kekurangan dan kesulitan anak, hal ini 

dikarenakan orang tua mempunyai tugas mendidik dan membimbing anak, serta mempunyai 

peranan utama atas perlindungan anak sejak bayi hingga remaja. Dalam membimbing anak, 

orang tua hendaknya mendidik dan memberikan contoh yang baik tentang kemandirian, 

tanggungjawab, kreativitas maupun segi-segi lain yang dapat mempengaruhi kepribadian 

anak untuk menentukan masa depan anak (Walgito, 2000). Kepribadian anak dapat 

terbentuk dengan adanya bimbingan yang meliputi proses mendidik atau menanamkan nilai-

nilai, membina moral dan mengarahkan anak supaya menjadi orang baik (Syaodih, 2005). 

Orang tua berperan besar dalam mengajar, mendidik, memberikan bimbingan, dan 

menyediakan sarana belajar serta memberi teladan pada anak sesuai dengan nilai moral yang 

berlaku (Gunarso, 2006). Sejalan dengan pendapat tersebut, Ahmadi (2001) menyatakan 

bahwa anak belajar memerlukan bimbingan dari orang tua agar sikap dewasa dan 

tanggungjawab belajar tumbuh pada diri anak. Menurut Adiwiyoto (2001) seorang anak 

bertanggungjawab kalau ia melakukan tugas rutin tanpa harus diberi tahu, dapat menjelaskan 

apa yang dilakukannya, dapat membuat keputusan yang berbeda dari keputusan orang lain, 

dapat berkonsentrasi pada tugas-tugas yang rumit, mengakui kesalahan tanpa mengajukan 

alasan yang dibuat-buat dan sebagainya. Tanggungjawab dalam diri siswa yang diperlukan 

dalam proses belajar. Tanggungjawab belajar siswa adalah kesediaan wajib menanggung 

segala sesuatu atas perilaku yang dilakukan oleh siswa dalam belajar mengajar yang 

dilakukan di sekolah (Chatarina, 2005).  
Beberapa penelitian telah dilakukan terkait bimbingan orang tua dan tanggungjawab 

belajar siswa dengan hasil belajar, namun tidak semua menghasilkan hasil penelitian yang 

sama. Hasilnya ada yang signifikan dan ada yang tidak signifikan. Contohnya penelitian 

yang dilakukan oleh Puji (2003) yang mengatakan bahwa ada hubungan antara bimbingan 

belajar orang tua dengan tanggungjawab belajar siswa. Sejalan dengan itu, hasil penelitian 

Arni (2002) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara bimbingan belajar orang tua dan 

tanggungjawab belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika. Selain itu hasil penelitian 

Astuti (2000) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tanggungjawab 

belajar siswa terhadap hasil belajar matematika siswa. Hasil penelitian berbeda didapat 

dalam penelitian Rahman (2005) yang berjudul pengaruh bimbingan belajar orang tua 

terhadap prestasi belajar matematika siswa SD kelas IV di Gugus Ki Hajar Dewantara 

kabupaten Temanggung yang menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara bimbingan belajar orang tua terhadap prestasi belajar siswa.  

Hasil observasi terhadap siswa SMP N 2 Pabelan menunjukkan bahwa siswa-siswa 

pada sekolah tersebut berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Ada yang berasal 

dari keluarga yang orang tuanya bekerja sebagai petani, guru, pedagang, pegawai kantor, 



bahkan TKW sehingga tidak semua siswa mendapat bimbingan yang intensif dari orang tua, 

termasuk dalam hal belajar. Di tengah kesibukan dalam mencari nafkah masih ada orang tua 

yang tetap meluangkan waktu untuk membimbing anaknya, namun disisi lain ada juga yang 

harus bekerja di luar daerah ataupun luar negeri sehingga tidak dapat memberikan 

bimbingan secara intensif. 

Selain faktor bimbingan orang tua, hasil wawancara dengan guru SMP Negeri 02 

Pabelan juga mengungkapkan bahwa tidak semua siswa memiliki tanggungjawab belajar 

yang sama. Ada siswa yang telah memiliki tanggungjawab belajar. Siswa tersebut belajar 

tanpa harus diberi tahu. Namun ada pula siswa yang belum memiliki tanggungjawab belajar, 

buktinya dalam pembelajaran masih terdapat siswa di kelas kurang memperhatikan guru saat 

pembelajaran berlangsung, siswa kurang memperhatikan tugas yang diberikan guru 

misalnya tidak mengerjakan PR, siswa tidak sungguh-sungguh mengikuti pelajaran dan 

terlihat kurang antusias di kelas. Hal itu terlihat bahwa siswa kurang mempunyai 

tanggungjawab belajar terutama pada pelajaran matematika. 

Berdasarkan permasalahan di SMP N 02 Pabelan dan adanya hasil penelitian yang 

kontradiksi maka akan dilakukan penelitian di SMP tersebut terkait bimbingan orang tua, 

tanggungjawab belajar dan hasil belajar. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul 

“Hubungan Bimbingan Orang Tua Dan Tanggungjawab Belajar Siswa Dengan Hasil Belajar 

Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 02 Pabelan”. 

KAJIAN TEORI 

Sudjana (2008) menyatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Sejalan dengan itu, Slameto 

(2010) mendefinisikan hasil belajar adalah suatu hasil yang diperoleh oleh siswa setelah ia 

melakukan proses belajar tertentu atau setelah ia menerima pengajaran dari seorang guru 

pada saat tertentu. Hamalik (2002) mendefinisikan hasil belajar sebagai tingkat keberhasilan 

murid dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah, yang dinyatakan dalam bentuk angka 

yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran. Dimyati dan Mudjiono 

(2006) juga menyatakan hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan 

tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil 

belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari proses belajar. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar menurut Munadi (2008) meliputi faktor 

internal dan faktor eksternal.  

Riyanto (2002) mendefinisikan bimbingan orang tua sebagai suatu proses yang 

memampukan seorang anak tumbuh sesuai dengan pilihan-pilihan sadarnya sendiri, 

kemudian diharapkan anak mampu mengatasi masalah-masalahnya sendiri dan menghadapi 

masalahnya sendiri. Sejalan dengan Riyanto, Hamalik (2000) menyatakan bahwa bimbingan 

orang tua adalah proses memberi bantuan kepada individu agar individu itu dapat mengenal 

dirinya dan dapat memecahkan masalah-masalah hidupnya sendiri, sehingga ia dapat 

menikmati hidup dengan bahagia. Lebih lanjut Wiyoto (2001) mendefinisikan bahwa 

bimbingan orang tua adalah suatu proses memberi bantuan kepada anak dalam memecahkan 

masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di luar sekolah, 

sehingga anak mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Sub aspek 



bimbingan orang tua menurut Wiyoto adalah sebagai berikut: (1) Kasih sayang dan 

perhatian, (2) Kesadaran/penerimaan, (3) Tanggung jawab, (4) Memberikan pertolongan 

atau bantuan, dan (5) Mengatasi kesulitan konsentrasi dalam belajar. 

Adiwiyoto (2001) mendefinisikan tanggungjawab sebagai proses  pengambilan 

keputusan yang patut dan efektif. Definisi lain diungkapkan oleh Arni (2000) yang 

mengatakan bahwa tanggungjawab adalah perilaku yang dilakukan dengan mengambil suatu 

keputusan yang terbaik dalam menghadapi suatu masalah. Menurut Santoso (2000) 

tanggungjawab belajar siswa adalah kesediaan wajib menanggung segala sesuatu atas 

perilaku yang dilakukan oleh siswa dalam belajar mengajar yang dilakukan di sekolah. 

Menurut Adiwiyoto (2001) seorang anak bertanggung jawab belajar jika anak tersebut : 

melakukan belajar tanpa harus diberi tahu, menjelaskan apa yang dilakukannya, tidak 

menyalahkan orang lain, mampu menentukan pilihan, mampu bekerja sendiri, dapat 

membuat keputusan, memiliki saran atau minat, menghormati aturan, berkonsentrasi, 

mengerjakan apa yang dikatakannya, dan mengakui kesalahan yang dilakukan. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. 

Penelitian ini dilakukan di SMP N 02 Pabelan pada semester II Tahun Ajaran 2013/2014. 

Populasi dalam penelitian ini dibagi menjadi empat kelas atau cluster yaitu siswa kelas 

VIIIA, VIIIB, VIIIC dan VIIID. Dari empat cluster dipilih secara acak dua cluster, didapat 

kelas VIIIA dan VIIIB sebagai sampel dan jumlah sampel yang diperoleh dari kelas VIIIA 

dan VIIIB adalah 86 siswa. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi 

untuk memperoleh data hasil belajar siswa dan metode angket digunakan untuk 

mengumpulkan data bimbingan orang tua dan tanggungjawab belajar siswa. Sebelum 

digunakan untuk pengambilan data, dilakukan validitas butir dengan Corrected item-Total 

Correlation dan reliabilitas dengan Cronbach Alpha. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan Corelation Product Moment  untuk menghitung koefisien korelasi dari 1 

variabel bebas terhadap 1 variabel terikat dan Multyple Corelation / korelasi ganda untuk 

menghitung koefisien korelasi dari 2 variabel bebas terhadap 1 variabel terikat. 

HASIL PENELITIAN 

Sebelum dilakukan perhitungan koefisien korelasi, maka dilakukan uji normalitas 

terhadap skor angket bimbingan orang tua, tanggungjawab belajar dan hasil belajar untuk 

mengetahui apakah data tersebut masing-masing berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov
 
dan hasilnya dapat 

dilihat pada tabel 1. untuk masing-masing variabel diperoleh nilai signifikan lebih dari atau 

sama dengan 0,200 (> 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiganya berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal.  



Tabel 1. 

Hasil Uji Normalitas Bimbingan Orang Tua, Tanggungjawab Belajar Siswa 

 dan Hasil Belajar Matematika 

Korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis pearson 

Correlation dengan bantuan SPSS 16.0 for windows. Penelitian ini terdapat tiga variabel 

yaitu bimbingan orang tua (X1), tanggungjawab belajar (X2) dan hasil belajar (Y), sehingga 

untuk mengukur koefisien korelasi antara ketiga variabel tersebut meggunakan analisis 

korelasi ganda / Multiple Correlation. Kriteria yang digunakan sebagai pedoman dalam 

menafsirkan keeratan hubungan merujuk tolak ukur nilai koefisien korelasi (r) yang 

dikemukakan oleh Sugiyono (2010). Penerimaaan dan penolakan hipotesis sebelumnya 

dapat dilihat dari nilai signifikan pada SPSS 16.0 for windows. Nilai signifikan < 0,05 maka 

ada hubungan yang signifikan antara variabel, sebaliknya jika nilai signifikan > 0,05 maka 

tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel. 

Analisis korelasi antara bimbingan orang tua dengan hasil belajar dapat dilihat pada 

Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2, tampak bahwa koefisien korelasi antara bimbingan orang tua 

dan hasil belajar siswa (ry.x1) sebesar 0,058 dengan tingkat sig (2-tailed) adalah 0,596 > 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara bimbingan orang tua dan hasil 

belajar siswa SMP N 2 Pabelan. 

Tabel 2. 

 Analisis Korelasi Bimbingan Orang Tua dengan Hasil Belajar 

Analisis korelasi antara tanggungjawab belajar siswa dengan hasil belajar dapat 

dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3, tampak bahwa koefisien korelasi antara 

tanggungjawab belajar siswa dan hasil belajar siswa (ry.x2) sebesar 0,072 dengan tingkat sig 

Kolmogorov-Smirnov
a
 

Statistic Df Sig. 

Bimbingan orang tua 0.081 86 0.200
*
 

Tanggungjawab belajar 0.044 86 0.200
*
 

Hasil belajar 0.056 86 0.200
*
 

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance. 

Correlations 

Bimbingan 

orangtua Hasil belajar 

Bimbinganorangtua Pearson Correlation 1 0.058 

Sig. (2-tailed) 0.596 

N 86 86 

Hasilbelajar Pearson Correlation 0.058 1 

Sig. (2-tailed) 0.596 

N 86 86 



(2-tailed) adalah 0,509 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara 

tanggungjawab belajar siswa dengan hasil belajar siswa SMP N 2 Pabelan. 

Tabel 3. 

Analisis Korelasi antara Tanggungjawab Belajar Siswa dengan Hasil Belajar 

Analisis korelasi ganda antara bimbingan orang tua dan tanggungjawab belajar dengan 

hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Pabelan digunakan untuk mengetahui 

hubungan bimbingan orang tua dan tanggungjawab belajar siswa dengan hasil belajar dihitung 

menggunakan rumus korelasi ganda atau Multiple Correlation. Berdasarkan Tabel 4 didapat 

nilai 𝑟𝑦 .𝑥1= 0,058, 𝑟𝑦 .𝑥2= 0,072 dan 𝑟𝑥1𝑥2= 0,560.

Tabel 4. 

Analisis Korelasi Ganda antara Bimbingan Orang Tua dan Tanggungjawab Belajar siswa 

dengan Hasil Belajar 

Berdasarkan nilai koefisien korelasi bimbingan orang tua dengan tanggungjawab 

belajar, bimbingan orang tua dengan hasil belajar, dan tanggungjawab belajar dengan 

hasil belajar dilakukan perhitungan koefisien korelasi ganda (𝑅𝑦 .𝑥1 .𝑥2) siswa dengan

Correlations 

Tanggungjawab 

belajar Hasil belajar 

Tanggungjawab 

Belajar 

Pearson Correlation 1 0.072 

Sig. (2-tailed) 0.509 

N 86 86 

Hasilbelajar Pearson Correlation 0.072 1 

Sig. (2-tailed) 0.509 

N 86 86 

Correlations 

Bimbingan 

orangtua 

Tanggungjawab 

belajar Hasil belajar 

Bimbingan 

orangtua 

Pearson Correlation 1 0.560
**

 0.058 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.596 

N 86 86 86 

Tanggungjawab 

belajar 

Pearson Correlation 0.560
**

 1 0.072 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.509 

N 86 86 86 

Hasil belajar Pearson Correlation 0.058 0.072 1 

Sig. (2-tailed) 0.596 0.509 

N 86 86 86 



hasil belajar siswa sebesar ry.x1x2 = 0,093 masuk dalam kategori sangat rendah, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara bimbingan orang tua dan  

tanggungjawab belajar siswa dengan hasil belajar siswa SMP Negeri 02 Pabelan 

semester II Tahun Ajaran 2013/2014. 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengacu pada perumusan masalah 

yang diuraikan sebelumnya maka disimpulkan sebagai berikut. 1) Tidak ada hubungan 

antara bimbingan orang tua dengan hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP N 2 

Pabelan. 2) Tidak ada hubungan antara tanggungjawab belajar siswa dengan hasil belajar 

matematika siswa kelas VIII SMP N 2 Pabelan. 3) Tidak ada hubungan antara bimbingan 

orang tua dan tanggungjawab belajar siswa dengan hasil belajar matematika siswa kelas VIII 

SMP N 2 Pabelan. Ketiga simpulan tersebut tidak sesuai dengan hipotesis hal ini 

dikarenakan sampel dalam mengisi angket kurang serius. 
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