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ABSTRAK 

KORELASI ANTARA TINGKAT PENDIDIKAN ORANG TUA DENGAN 
HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN FIQIH MIN 

7 JAGABAYA II BANDAR LAMPUNG 

Oleh 

Heriyunita 

 Orang tua adalah pendidikan yang utama bagi anak-anaknya yang tentunya 
mereka harus dapat memposisikan peranan tersebut secara proporsional dan 
profesional berbekal tingkat pendidikan wawasan yang dimiliki untuk menghasilkan 
generasi penerus yang berkualitas dan berakhlakur kharimah. Tingkat pendidikan 
orang tua, sikap, pola hidup dan pendidikannya mewarnai perkembangan potensi 
peserta didik dan berpengaruh dalam memberikan bimbingan dan pengarahan untuk 
meraih masa depan dengan hasil belajar yang baik. 

 Berkaitan dengan hal di atas, bahwa di MIN 7 Jagabaya II semakin tinggi 
tingkat pendidikan orang tua semakin tinggi hasil belajar peserta didik. Artinya 
terdapat korelasi yang signifikan antara tingkat pendidikan orang tua yang bervariasi 
dengan hasil belajar yang dicapai peserta didik. 

 Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui korelasi antara tingkat 
pendidikan orang tua dengan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran fiqih di 
MIN 7 Jagabaya II Bandar Lampung. Jenis Penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasi. Metode 
pengumpulan data penelitian yang digunakan adalah angket atau kuesioner dan 
dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis uji hipotesis product moment. 
Metode analisa yang digunakan adalah analisa regresi linier  sederhana, uji t dan 
koefisien determinasi (R2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 
orang tua memiliki korelasi yang signifikan dengan hasil belajar. Hal tersebut 
dibuktikan berdasarkan perhitungan untuk thitung  sebesar 0.453 lebih besar dari ttabel 

sebesar 0,355 , sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yaitu tingkat 
pendidikan orang tua berpengaruh terhadap hasil belajar sebesar 20,6 %  dan sisanya 
70,4 % dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Kata Kunci: Tingkat Pendidikan Orang Tua, Hasil belajar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam skripsi ini, maka akan penulis 

uraikan terlebih dahulu pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini 

yaitu “Korelasi Antara Tingkat Pendidikan Orang Tua  Dengan Hasil Belajar 

Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Fiqh MIN 7 Jagabaya II Bandar Lampung”. 

Adapun penjelasan istilah-istilah tersebut sebagai berikut : 

1. Korelasi  

Korelasi adalah hubungan timbal balik  atau sebab akibat  : ada yang erat 

antara iklim dan dunia tumbuh tumbuhan.1 Hubungan sebab akibat yang 

dimaksud dalam skripsi ini adalah hubungan tingkat pendidikan orang tua 

dengan hasil belajar peserta didik.  

2. Tingkat Pendidikana Orang Tua 

Tingkat adalah “Tingkat rendah martabat, jabatan, peradaban, dan sebagainya; 

pangkat; taraf”. Maksud istilah tingkat dalam skripsi ini adalah taraf pendidikan yang 

telah ditempuh oleh orang tua dalam jenjang pendidikan formal. 

Pendidikan adalah “Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajarn agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
                                                             
      1 Dapertemen Pendidikan  Nasiaonal, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,  (Jakarta : 
Gramedia Pustaka Utama ,  2011),  h. 734 



 

masyarakat bangsa dan Negara”.2 Maksudnya adanya pendidikan maka menambah 

wawasan dan pengetahuan orang tua dalam membimbing, dan mengarahkan anaknya 

dalam informasi belajar, mengembangkan potensi anak yang selanjutnya dapat 

mengarah kepada prestasi belajar anak. Pendidikan yang dimaksud dalam skripsi ini 

ialah pendidikan formal yang ditempuh oleh orang tua kandung siswa MIN 7 

Jagabaya II Bandar Lampung  

3. Hasil Belajar 

Adalah kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, afektif, maupun 

psikomotorik yang dicapai atau dikuasai peserta didik setelah mengikuti 

proses belajar mengajar.3 

4. Peserta didik  

Peserta didik adalah “Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan 

jenis pendidikan tertentu4 

5. Mata Pelajaran Fiqih 

Mata pelajaran Fiqih dalam kurikulum 2006 dimaksudkan sebagai bagian dari 

Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diarahkan untuk menyiapkan peserta 

didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum 

Islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya (way of life ) 

                                                             
2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sisdiknas, Departemen Pendidikan 

Nasional RI, Jakarta, 2013, hlm. 5 
3 Kunandar, Penilaian Autentik Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 

62 
4UUD No. 20 Sikdisnas, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, hlm 2 



 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman, 

pembiasaan dan keteladanan.5 

6. MIN Jagabaya II Bandar lampung 

Adalah lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tingkat dasar 

yang berbeda dibawah naungan Kementrian Agama yang berbeda di 

kelurahan Jagabaya II Bandar lampung. 

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah diatas, maka tergambarlah maksud 

penelitian ini ialah suatu penelitian yang berusaha mengungkapkan tentang korelasi 

yang terjadi antara dua variable yaitu tingkat pendidikan orang tua dengan hasil 

belajar peserta didik kelas V MIN Jagabaya II Bandar Lampung. 

B.  Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis memilih judul ini sebagai berikut : 

1. Pendidikan merupakan kebutuhan pokok manusia dalam mewariskan 

kebudayaan dan mengembangkan peradaban kearah yang lebih baik. 

Pendidikan juga merupakan proses mendewasakan manusia seutuhnya. 

Keberhasilan manusia dalam meningkatkan kualitas hidup diperoleh dari 

pendidikan baik formal maupun nonformal. 

2. Orang tua adalah pendidikan yang utama bagi anak-anaknya yang tentunya 

meraka harus dapat memposisikan peranan tersebut secara proposional dan 

professional berbekal tingkat pendidikan dan wawasan yang dimilikinya 

                                                             
5Ali Mudlofir, Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dan Bahan 

Ajar Dalam Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), h. 52 



 

untuk menghasilkan generasi penerus yang berkualitas dan berakhlakul 

karimah. 

3. Untuk mengetahui korelasi antara tingkat pendidikan orang tua dengan hasil 

belajar peserta didik MIN 7 Jagabaya II Bandar Lampung. 

C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kegiatan yang esensial untuk menentukan eksistensi 

dan perkembangan masyarakat. Pendidikan merupakan proses usaha 

melestarikan serta mentransformasikan nilai-nilai kebudayaan dan religius dapat 

tetap berfungsi dan berkembang dalam masyarakat dari waktu ke waktu. 

Pendidikan dalam arti luas mengandung arti mendidik, mengajar dan 

membimbing yang hakekatnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 

Pendidikan sebagai usaha membentuk kepribadian manusia melalui proses 

panjang. Sebagaimana dikemukakan Ahmad D. Marimba dalam Ahmad Tafsir 

bahwa “Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik 

terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama.”6 

Selanjutnya konsep pendidikan menurut UU No. 20 Tahun 2003 bahwa 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terancam untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

                                                             
6 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, , 

2000), h. 24. 



 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat bangsa dan Negara”.7  

Merujuk kedua konsep tersebut, maka inti yang patut diperhatikan dalam 

pendidikan adalah pembentukan potensi kepribadian manusia. Untuk itu, 

pendidikan merupakan proses yang dilakukan melalui aktivitas secara terancam 

dalam mengarahkan segenap kemampuan dalam memeberikan bimbingan dan 

latihan kepada anak didik agar terbentuk dan berkembangnya potensi diri 

menjadi generasi yang berkepribadian dan potensial bagi bangsa dan Negara. 

Membentuk dan mengembangkanpotensi dasar anak harus dimulai sejak 

dini, yang dimulai dari lingkungan keluarga. Keluarga merupakan Institusi 

pendidikan informal dimana anak mulai mengenal dan dikenalkan berbagai 

pengetahuan oleh orang tuanya. Untuk itu, orang tua merupakan pendidikan 

pertama dan utama dalam keberhasilan pendidikan anak. 

Hery Noer Aly menjelaskan bahwa “Orang tua adalah orang dewasa 

pertama yang memikul tanggung jawab pendidikan, sebab secara alami anak 

pada masa-masa awal kehidupannya berada di tengah-tengah ibu dan ayahnya. 

Dari merekalah anak mulai mengenal pendidikannya”.8 Selanjutnya orang tua 

adalah orang yang paling bertanggungjawab dalam berbagai hal, baik 

pemeliharaan, pendidikan maupun masa depan anak-anaknya.9  

                                                             
7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Op.Cit., h. 5. 
8 Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos, 1999), h. 87. 
9 Samsul Munir Amin, Menyiapkan Masa Depan Anak Secara Islami, (Jakarta: Amzah,  

2007), h. 2. 



 

Zakiah Daradjat mengemukakan bahwa “Orang tua adalah Pembina pribadi 

yang pertama dalam hidup anak. Kepribadian orang tua, sikap dan cara hidup 

mereka merupakan unsure-unsur pendidikan yang tidak langsung dengan 

sendirinya akan masuk ke dalam pribadi anak yang sedang tumbuh itu”.10 

Selanjutnya Muri Yusuf mengemukakan  bahwa : 

“Bagaimana bentuk dan corak pendidikan yang diberikan oleh keluarga 

sangat dipengaruhi oleh warna dan taraf kemampuan keluarga. Ayah dan 

ibu adalah dua mahkoda tapi satu dalam mengarahkan bahtera kehidupan 

keluarganya, kemampuan yang mereka miliki, pendidikan yang telah 

mereka nikmati, material dan biaya hidup yang menopang dan tersedia, 

keadaan perumahan, kesehatan dan lain sebagainya, akan menentukan pola 

bertindak yang akan diambilnya dalam mengarahkan pendidikan anak-

anaknya untuk masa yang akan dating”.11  

Kedua konsep di atas, mengisyaratkan bahwa latar belakang pendidikan orang tua, 

sikap, pola hidup dan pendidikannya merupakan suatu unsur-unsur pendidikan yang 

mempengaruhi orang tua untuk membimbing dan mengarahkan anak-anaknya meraih 

masa depan dengan prestasi belajar yang baik. Untuk itu, pendidikan orang tua juga 

mewarnai perkembangan potensi anak. 

Orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi, besar kemungkinannya 

lebih peka terhadap perubahan, perkembangan dan masalah-masalah yang dihadapi 

anak. Dengan latar belakang pendidikan yang tinggi, orang tua memiliki wawasan yang 

luas, metode yang tepat dalam memotivasi anak untuk meningkatkan hasil belajar. 

                                                             
10 Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), h. 56. 
11 Muri Yusuf, Pengantar Ilmu Pendidikan, Cet. Ke-2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 

28. 



 

Dengan demikian orang tua dengan tingkat tinggi akademis tinggi akan mempunyai 

kesadaran yang tinggi dalam menyediakan waktu untuk memperhatikan anaknya, atau 

mencari jalan untuk memecahkan kesulitan dan masalah belajar anaknya sehingga 

meningkatkan prestasi. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis berasumsi bahwa latar belakang 

pendidikan orang tua akan berdampak terhadap hasil belajar siswa. Artinya seseorang 

siswa yang orang tuanya berpendidikan tinggi akan memperoleh motivasi yang tinggi di 

sekolah. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat bahwa “Status akademis akan 

menentukan kemampuan orang tua   dalam memberikan informasi-informasi tentang 

bahan pelajaran sekolah yang diperlukan oleh anak yaitu bimbingan pendidikan yang 

berimplikasi pada prestasi belajar”.12 

Hasil belajar yaitu kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya. 

Dari pendapat di atas, dapat diinterprestasikan bahwa hasil belajar merupakan 

hasil yang dicapai sesudah belajar baik berupa perubahan phisik dan perubahan psikhis 

yang dapat diukur melalui evaluasi dan hasilnya ditunjukkan dengan nilai-nilai.  

Adapun tingkat pendidikan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 

diuraika sebagai berikut: 

1. Pendidikan Dasar 

a. Sekolah Dasar 

                                                             
12 Tim Dosen FIP-IKIP Malang, Pengantar Dasar Kependidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 

1980), h. 97. 



 

b. Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

d. Maadrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat 

2. Pendidikan Menengah  

a. Sekolah Menengah Atas (SMA) 

b. Madrasah Aliyah (MA) 

c. Sekolah Menengah Kejurusan (SMK) atau bentuk lain yang 

sederajat. 

3. Pendidikan Tinggi 

a. Diploma 

b. Sarjana 

c. Magister 

d. Spesialis 

e. Doktor. 13 

 

 Berdasarkan hal tersebut penulis berkeinginan mengetahui apakah ada  korelasi 

yang signifikasi antara tingkat pendidikan orang tua dengan hasil belajar peserta didik 

pada mata pelajaran fiqh kelas V MIN 7 Bandar Lampung. Adapun data tingkat 

pendidikan orang tua peserta didik kelas V MIN 7 Bandar Lampung sebagai berikut: 

Table 1 

Data Pendidikan Terakhir Orang tua 

Peserta Didik Kelas V MIN 7 Bandar Lampung 

No Kelas 
Tingkat Pendidikan Orang Tua 

Jumlah 
SD/Sederajat SMP/Sederajat SMA/Sederajat PT 

                                                             
13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Op.Cit., h. 14-15. 



 

1 IV 3 10 16 2 31 

Total  3 10 16 2 31 

Prosentase  9.67 % 32.25 % 51.45 % 6.45 % 100 % 

Sumber : Dokumentasi Buku Induk Peserta Didik MIN 7 Tahun 2016 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pendidikan orangtua tingkat SD 

adalah 9.67 % tingkat SMP 32.25 % tingkat SMA 51.45 % dan tingkat Perguruan Tinggi 

6.45 %. Dengan demikian mayoritas pendidikan orangtua peserta didik yaitu tingkat 

SMA. Selanjutnya keadaan tingkat pendidikan orangtua dengan hasil belajar peserta 

didik kelas V termuat dalam tabel sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 2 

Keadaan Tingkat Pendidikan Orangtua dan Hasil Belajar Peserta Didik 

Kelas V MIN 7 Jagabaya Bandar Lampung  

Tahun Ajaran 2015-2016 

NO Nama Siswa Kelas 
Pendidikan 
Orang tua KKM Nilai  

Keterangan 

Tuntas Belum 
Tuntas 

1 Adelia Putri Utami V SMA 67 86   

2 Alisya Riska Puspita  V SMA 67 85   



 

3 Anggun Rahayu V SMP 67 82   

4 Daffa Athaya Dharma V S1 67 72   

5 Deri Saputra V SMP 67 72   

6 Desya Athallah Dharma V S1 67 77   

7 Genta Aji V SMA 67 79   

8 Kayla Azzahra V SMA 67 76   

9 M Qais Farrasfatih V SMA 67 70   

10 M. RIKO ALGOZALI V SMP 67 77   

11 Mas Ayu Kirania Putri V SMA 67 80   

12 Maymona V SMP 67 81   

13 Miftah Maulida Putri V SMA 67 88   

14 Muhammad Allaika Revaldo V SMA 67 75   

15 Muhammad Fariza Firas V SMA 67 74   

16 Mustofa A'inan Majid V SMA 67 71   

17 Nadya Shafira Anwar V SMP 67 76   

18 Nazwa Ash Shifa V SMA 67 80   

19 Pasa Istiqomah V SMP 67 69   

20 Raya Bagas Kara V SMA 67 64    

21 Tiara Ayu Puspita Rani V SMA 67 66    

22 Yuli Yana V SD 67 90   



 

23 Karindra Diaz Erlangga V SMA 67 70   

24 Riski Kurniawan V SMA 67 70   

25 Rian V SMP 67 79   

26 Rhosa Thatia Anista V SMA 67 89   

27 Jenny Rindi Antika V SD 67 79   

28 Tia Rahayu V SD 67 80   

29 M. Rifki ferdian Erwanto V SMA 67 79   

30 Muhammad Iqbal V SMP 67 80   

31 Rido Sanjaya V SMP 67 85   

Sumber : Dokumentasi MIN 7 Bandar Lampung Tahun 2016 

 

Berdasarkan data tingkat pendidikan orang tua dan hasil belajar diatas, dapat 

diketahui bahwa anak yang orang tuanya mempunyai tingkat pendidikan rendah berhasil 

memperoleh nilai yang cukup baik.  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, bahwa tidak semua latar belakang 

tingkat pendidikan orang tua mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Untuk itu, 

penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai korelasi tingkat pendidikan orang 

tua dengan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran fiqh di MIN 7 Bandar 

Lampung. 

D. Rumusan Masalah 



 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang penulis ajukan 

yaitu: Apakah terdapat korelasi antara tingkat pendidikan orangtua dengan hasil 

belajar peserta didik pada mata pelajaran fiqh di MIN 7 Bandar Lampung?. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui korelasi antara tingkat pendidikan orangtua dengan hasil 

belajar peserta didik pada mata pelajaran fiqh di MIN 7 Bandar Lampung. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan 

wawasan dalam lapangan pendidikan, tentang pengaruh tingkat 

pendidikan orangtua terhadap hasil belajar sisiwa. 

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

yang berarti orangtua tentang pentingnya tingkat pendidikan orangtua. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

PENDEKATAN TEORITIS 

A. TINGKAT PENDIDIKAN ORANG TUA 

1. Konsep Tingkat Pendidikan 

Pandangan manusia terhadap peranan pendidikan dalam membantu 

mewujudkan eksistensi dirinya secara fungsional di tengah-tengah masyarakat 

sangat jelas bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam 

kehidupannya, karena pendidikan mencakup berbagai dimensi kehidupan. 

Mengenai arti pendidikan banyak sekali tokoh yang mendefinisikannya. 

Walaupun berbeda pandangan tentang pengertian pendidikan secara umum 

terdapat kesamaan dalam merumuskan pengertian pendidikan. Secara etimologi, 

pendidikan berasal dari bahasa Yunani Paedagogik yaitu pais berarti anak, gogos 

artinya membimbing atau tuntutan dan iek artinya ilmu. Jadi secara etimologi 

paedagogik adalah ilmu yang membicarakan bagaimana memberikan bimbingan 

pada anak.14 

Secara terminology definisi pendidikan dikemukakan sebagai berikut : 

a. Ahmad D. Marimba 

                                                             
14 Madyo Ekosusilo. Dan Kasihadi, Dasar-dasar Pendidikan (Semarang: Effhar Publishing, 

1990), h. 12. 



 

Pendidikan dapat diartikan sebagai bimbingan atau pinjaman secara sadar 

oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik 

menuju terbentuknya kepribadian yang utama.15 

b. M. J. Langeveld 

Pendidikan atau pedagogi adalah kegiatan membimbing anak manusia 

menuju pada kedewasaan dan kemandirian.16 

c. Abudin Nata 

Pendidikan merupakan upaya mengembangkan bakat dan kemampuan 

individu, sehingga potensi-potensi kejiwaan itu dapat diaktualisasikan 

secara sempurna.17  

d. UU No. 20 Tahun 2003 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terancam 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.18  

                                                             
15 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: Al-Ma’rif, 1980), 

hlm 19. 
16 M.J. Langeveld dalam Hery Noer Aly, ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Logos, 1999), h. 3. 
17 Abudin Nata, Paradigma Pendidikan Islam (Jakarta: Grasindo, 2001), h. 1. 
18 Undang-undang No 20 Tahun 2003, Tentang Sikdisnas, (Jakarta: Departemen Pendidikan 

Nasional RI, 2013), h. 5. 



 

Merujuk beberapa definisi diatas, dapat ditelaah bahwa pendidikan 

merupakan usaha secara sadar dan terencana oleh pendidik dalam memberikan 

bimbingan, pelayanan, pengarahan terhadap perkembangan potensi jasmani dan 

rohani peserta didik sehingga dapat diaktualisasikan dalam kehidupan nyata 

menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Artinya pendidikan merupakan 

usaha yang berproses dengan mengarahkan kemampuan untuk mencapai suatu 

perubahan positif yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. 

Hakekatnya pendidikan adalah bantuan untuk anak didik dalam 

perkembangan menyeluruh untuk menuju kedewasaan. Secara universal 

pendidikan yaitu menanamkan nila-nilai inteligensi, moral dan spritiual kepada 

anak didik sesuai dengan perkembangan mental dan jasmaninya. 

Kaitannya dengan tingkat pendidikan, sekarang ini pendidikan dapat 

ditempuh pada jenjang pendidikan yang telah diatur oleh pemerintahan. Tingkat 

pendidikan dapat diartikan dengan jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh 

seseorang. Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara bahwa tingkat 

pendidikan adalah suatu proses mempelajari pengetahuan secara konseptual dan 

teoritis yang ditempuh seseorang pada jenjang pendidikan formal.19 

2. Jalur, Jenis dan Jenjang Pendidikan 

a) Jalur Pendidikan 

                                                             
19 Mangkunegara, Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Bandung: 

Refika Aditama, 2003), h. 50. 



 

Berdasarkan bunyi pasal 13, ayat 1, Undang-undang No 20 Tahun 2003 

tentang Sikdisnas dikemukakan bahwa “Penyelenggaraan pendidikan 

dilaksanakan melalui 3 (tiga) jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal dan 

informal.20  

b) Jenis Pendidikan  

Bunyi pasal 15 Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sikdisnas 

bahwa jenis pendidikan mencakup sebagai berikut : 

“Pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan 
khusus yang termasuk jalur pendidikan sekolah sesuai dengan sifat dan 
kekhususan tujuannya dikelompokkan sebagai berikut : 

1) Pendidikan umum, yaitu pendidikan yang mengutamakan perluasan 

pengetahuan dan peningkatan ketrampilan peserta didik dengan 

pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat akhir masa pendidikan. 

Contoh SD, SMP dan SMA. 

2) Pendidikan khusus, yaitu pendidikan yang mempersiapkan peserta 

didik untuk bekerja pada bidang tertentu. Contoh, STM dan SMK.21 

 

c) Jenjang Pendidikan 

Tingkat pendidikan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Pendidikan Dasar 

a) Sekolah Dasar (SD) 

b) Madrasah Ibtidaiyah (MI) 
                                                             

20 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Op. Cit., h. 13. 
21 Ibid, h. 14. 



 

c) Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

d) Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. 

 

2. Pendidikan Menengah 

a) Sekolah Menengah Atas (SMA) 

b) Madrasah Aliyah (MA) 

c) Sekolah menengah Kejuruan (SMK) atau bentuk lain yang sederajat. 

3. Pendidikan Tinggi 

a) Diploma 

b) Sarjana 

c) Magister 

d) Spesialis 

e) Doktor.22 

 

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan 

kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang 

diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik 

yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. 

Pengertian menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan 

pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat 

yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbale balik dengan 

lingkungn social, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan 

kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. 

                                                             
22 Ibid, h. 14-15. 



 

Sedangkan pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah 

yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota 

masyarakat yang memliki kemampuan akademik atau professional yang dapat 

menerapkan, mengembangkan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan kesenian.23 

Jadi yang dimaksud dengan tingkat pendidikan dalam proposal ini adalah 

jenjang pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 

menengah dan pendidikan tinggi. 

 

3. Pengertian Orang Tua 

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak 

mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. 

Dengan demikian bentuk utama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan 

keluarga. 

Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal 

tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, 

melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan 

kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu 

terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi 

secara timbal balik antara orang tua dan anak. 

                                                             
23 Ibid, h. 18. 



 

Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang penting dan 

amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Sejak seorang anak lahir, 

ibunyalah yang selalu ada disampingnya. Oleh karena itu ia meniru perangai 

dan biasanya, seorang anak lebih cinta kepada ibunya, apabila itu 

menjalankan tugasnya dengan baik. Ibu merupakan orang yang mula-mula 

dikenal anak, yang mula-mula menjadi temannya dan mula-mula 

dipercayainya. Apapun yang dilakukan ibu dapat dimanfaatkannya, kecuali 

apabila ia ditinggalkan. Dengan memahami segala sesuatu yang terkandung 

di dalam hati anaknya, juga jika anak telah mulai agak besar, disertai kasih 

sayang, dapatlah ibu mengambil hati anaknya untuk selama-lamanya. 

Pengaruh ayah terhadap anaknya besar pula. Di mata anaknya ia 

seorang yang tertinggi gengsinya dan terpandai diantara orang-orang yang 

dikenalnya. Cara ayah melakukan pekerjaannya sehari-hari berpengaruh 

pada cara pekerjaan anaknya. Ayah merupakan penolong utama, lebih-lebih 

bagi anak yang agak besar, baik laki-laki maupun perempuan, bila mau 

mendekati dan dapat memahami hati anaknya. Pada dasarnya kenyataan-

kenyataan yang dikemukakan di atas itu berlaku dalam kehidupan keluarga 

atau rumah tangga dengan yang bagaimanapun juga keadaannya. Hal itu 

menunjukkan ciri-ciri dari watak rasa tanggung jawab dari setiap orang tua 

atas kehidupan anak-anak mereka untuk masa kini dan masa mendatang, 

bahkan para orang tua umumnya merasa bertanggung jawab atas segala dari 

kelangsungan hidup anak-anaknya. Karenanya tidaklah diragukan bahwa 



 

tanggung jawab pendidikan secara mendasar terpikul kepada orang tua. 

Apakah tanggung jawab pendidikan itu diakuinya secara sadar atau tidak, 

diterima dengan sepenuh hatinya atau tidak, hal itu adalah merupakan 

“fitrah” yang telah dikodratkan Allah SWT, kepada setiap orang tua.  

Mereka tidak bisa mengelakkan tanggung jawab itu karena telah 

menjadi amanah Allah SWT yang dibebankan kepada mereka.24 Dijelaskan 

oleh Dzakiyah Darajat lebih lanjut bahwa;  

Di tilik dari hubungan dan tanggung jawab orang tua kepada anak, maka 
tanggung jawab pendidikan itu pada dasarnya tidak bias dipikulkan 
kepada orang lain, sebab guru dan pemimpin umat umpamanya, dalam 
memikul tanggung jawab pendidikan yang dipikul oleh para pendidik 
selain orang tua adalah merupakan pelimpahan dari tanggung jawab orang 
tua yang karena satu dan lain hal tidak mungkin melaksanakan pendidikan 
anaknya secara sempurna.25 

 

4. Peranan Orang Tua dalam Pendidikan 

Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan penting dan sangat 

berpengaruh terhadap pendidikan anak-anaknya. Untuk itu, orang tua sebagai 

pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya. Karena pertama kali anak 

mendapatkan pendidikan dari keluarga yang dipimpin kedua orang tuanya. 

Sebagaimana dikemukakan bahwa : 

“Orang tua adalah dewasa pertama yang memikul tanggung jawab 
pendidikan, sebab secara alami anak pada masa-masa awal kehidupannya 

                                                             
24 Zakiah Daradjat, dkk., Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), cet. Ke 12, 

hlm. 36. 

25 Ibid, hlm. 38. 



 

berada ditengah-tengan ibu dan ayahnya. Dari merekalah anak mulai 
mengenal pendidikannya. Dasar-dasar pandangan hidup, sikap hidup dan 
ketrampilan hidup banyak tertanam sejak anak berada ditengah-tengah 
orang tuanya”.26 

Pendapat di atas, member maksud bahwa proporsi tanggung jawab antara 

ayah dan ibu dalam pendidikan sama besarnya. Peletakan dasar-dasar hidup dan 

kebiasaan yang baik dimulai dari keluarga dan orang tua merupakan pendidik 

utama. Dengan bekal kasih saying, para orang tua bertanggung jawab mendidik 

dan mengarahkan pendidikan anknya sehingga anak dapat tumbuh dan 

berkembang secara optimal baik perkembangan jasmani maupun rohani. 

Sebagai seorang pendidik orang tua harus memiliki wawasan dan 

pengetahuan yang luas. Karena masa anakmerupakan priode emas untuk 

perkembangan baik fisik maupun psikhisnya sehingga ank banyak bertanya dan 

merespon segala rangsangan dan sesuatu yang ada disekelilingnya.  

Pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak bukan hanya terpaku 

pada pendidikan jasmani tetapi juga rohani. Nashih Ulwan merinci bidang-

bidang pendidikan yang dapat diberikan orang tua kepada anknya sebagai 

berikut:27  

a) Pendidikan Keimanan 

                                                             
26 Hery Noer Aly, Op.Cit., h. 87. 
27 Abdullah Nashih Ulwan, Pendidikan Anak dalam Islam (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), h. 

157-164. 



 

Antara lain dengan menanamkan tauhid kepada Allah dan kecintaan kepada 

Rasulullah Saw, mengajari hukum-hukum halal dan haram, membiasakan 

untuk beribadah sejak usia tujuh tahun, dan mendorong suka membaca Al-

Qur’an. 

 

b) Pendidikan akhlak  

Antara lain dengan menanamkan dan membiasakan kepada anak sifat-sifat 

terpuji serta menghindarkannya dari sifat-sifat tercela. 

c) Pendidikan Jasmani 

Antara lain dengan memperhatikan gizi anak, melatihnya olahraga, dan 

mengajarkannya cara-cara hidup sehat. 

d) Pendidikan intelektual 

Antara lain dengan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anak dan 

memberinya kesempatan untuk menuntut ilmu seluas dan setinggi mungkin. 

e) Pendidikan psikhis 

Antara lain dengan menghilangkan gejala-gejala: penakut, rendah diri, malu-

malu dan dengki serta bersikap adil terhadap anak. 

f) Pendidikan sosial  

Antara lain dengan menanamkan penghargaan dan etika (sopan santun) 

terhadap orang lain, orang tua, tetangga, guru dan teman; serta membiasakan 

menjenguk teman yang sakit dan mengucapkan selamat dalam kesempatan 

hari-hari besar agama. 



 

g) Pendidikan seksual 

Antara lain membiasakan anak meminta izin ketika memasuki kamar orang 

tua dan menghindarkan dari diri hal-hal yang pornografis. 

Selanjutnya zakiah Daradjat juga mengemukakan tanggung jawab 

pendidikan yang menjadibeban orang tua sekurang-kurangnya harus 

dilaksanakan dalam rangka: 

a) Memelihara dan membesarkan anak. 

b) Melindungi dan menjamin kesamaan, baik jasmaniah maupun rohaniah. 

c) Member pengajaran dalam arti yang luas. 

d) Membahagiakan anak, baik di dunia maupun di akhirat.28 

Merujuk kedua pendapat di atas, maka peranan orang tua dalam pendidikan 

anak sangat urgen. Peletakan dasar-dasar pendidikan menyangkut berbagai 

dimensi antara lain pendidikan keimanan, akhlak jasmani, psikhis, sosial, 

intelektual, dan seksual yang dapat dijadikan pondasi bagi anak-anak untuk 

memasuki pendidikan yang ada di luar pendidikan formal (keluarga). Kerja sama 

anatara ibu dan bapak sangat diperlukan bagi pendidikan anak-anaknya. 

Pendidikan dalam keluarga dilaksanakan atas dasar cinta kasih sayang yang 

kodrati, rasa kasih saying murni, yaitu rasa kasih orang tua yang murni kepada 

anak-anaknya. Rasa kasih sayang inilah yang menjadi sumber kekuatan yang 

                                                             
28 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 38. 



 

menjadi pendorong orang tua untuk tidak jemu-jemunya membimbing dan 

memberikan motivasi serta pertolongan yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. 

Melihat besarnya peranan keluarga bagi pendidik anak-anaknya kelak, oleh 

karena itu orang tua pun berkewajiban untuk dapat mewujudkan keluarga yang 

ideal menurut ajaran Agama Islam sehingga dapat melaksanakan fungsi keluarga 

secara optimal. 

Dari keluarga inilah diharapkan muncul generasi-generasi yang berkualitas 

serta mempunyai ketaqwaan yang tinggi sehingga dapat mencapai kebahagiaan 

di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 :  

   
   
   

   
      

    
    

 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 
malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah 
terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan.29 

 

B. HASIL BELAJAR 

1. Pengertian Hasil Belajar 
                                                             

29 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1990), h. 448. 



 

  Hasil belajar merupakan kemampuan peserta didik terhadap pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diberikan kepadanya, dengan demikian 

hasil belajar adalah apa yang dicapai peserta didik setelah mengalami proses 

belajar. Menurut Mulyono Abdurrahman hasil belajar adalah kemampuan yang 

diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar.30 

  Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Nana 

Sudjana bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajar.31 

Menurut John Keller hasil belajar adalah prestasi actual yang ditampilkan 

oleh anak-anak sedangkan usaha adalah perbuatan yang terarah pada 

penyelesaian tugas-tugas belajar. Ini berarti bahwa besarnya usaha adalah 

indikator dari adanya motivasi, sedangkan hasil belajar dipengaruhi oleh 

besarnya usaha yang dilakukan oleh anak.32 

Menurut A.J.Romiszowski hasil belajar merupakan keluaran hasil dari 

suatu system pemprosesan masukan. Masukan dari system tersebut berupa 

bermacam-macam informasi, sedangkan keluarannya adalah perbuatan atau 

kinerja yang merupakan petunjuk bahwa proses belajar telah terjadi dan hasil 

                                                             
30 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2003), h.37. 
31 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: Remaja Rosdakarya 

offset, 2009), h. 22. 
32 Mulyono Abdurrahman, Op.Cit. h. 39. 



 

belajar tersebut dikelompokkan kealam dua macam yaitu pengetahuan dan 

keterampilan.  

1. Jenis dan Indikator Hasil Belajar 

 Prestasi belajar pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dapat 

dicapai setelah seseorang belajar. Menurut Ahmad Tafsir hasil belajar atau 

bentuk perubahan tingkah laku yang diharapkan itu merupakan suatu target atau 

tujuan pembelajaran yang meliputi 3 (tiga) aspek yaitu:  

 

1) tahu, mengetahui (knowing);  

2) terampil melaksanakan atau mengerjakan yang ia ketahui itu (doing);  

3) melaksanakan yang ia ketahui itu secara rutin dan konsekwen (being).33 

 Adapun menurut Benjamin S. Bloom, sebagaimana yang dikutip oleh 

Zakiah Darajat bahwa hasil belajar diklasifikasikan ke dalam tiga ranah yaitu : 

 1) ranah kognitif (cognitive domain);  

2) ranah afektif (affective domain); dan  

3) ranah psikomotor (psychomotor domain).34 

                                                             
33 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Agama dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2007), h. 34-35. 



 

 Untuk mengungkap hasil belajar atau prestasi belajar pada ketiga ranah 

tersebut diatas diperlukan patokan-patokan atau indikator-indikator sebagai 

penunjuk bahwa seseorang telah berhasil meraih prestasi pada tingkat tertentu 

dari ketiga ranah tersebut. Muhibbin Syah mengemukakan bahwa “Kunci pokok 

untuk memperoleh ukuran dan data hasil belajar siswa adalah mengetahui garis-

garis besar indikator (penunjuk adanya prestasi tertentu) dikaitkan dengan jenis 

prestasi yang hendak diungkapkan atau diukur”.35 

 Selanjutnya agar lebih mudah dalam memahami hubungan antara jenis-

jenis belajar dengan indikator-indikatornya termuat dalam tabel sebagai berikut:            

 

  

                                                                                                                                                                              
34 Zakiah Darajat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 

h. 25. 
35 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2008),h. 150. 



 

Tabel 3 

Jenis dan Indikator Hasil Belajar 

No Jenis Hasil Belajar Indikator Hasil Belajar 

1 Ranah Cipta (Kognitif) 

 Pengamatan  
 Ingatan 
 Pemahaman 
 Penerapan 
 Analisis (pemeriksaan dan 

 pemilahan secara teliti) 

 Sintesis (membuat panduan  
baru dan utuh) 

 Dapat menunjukkan  
 Dapat membandingkan  
 Dapat menghubungkan  
 Dapat menyebutkan 
 Dapat menunjukkan kembali 
 Dapat menjelaskan 
 Dapat mendefinisikan dengan lisan 

sendiri 

 Dapat memberikan contoh  
 Dapat menggunakan secara tepat 
 Dapat menguraikan 
 Dapat mengklasifikasikan /memilah-

milah 
 Dapat menghubungkan 
 Dapat menyimpulkan  
 Dapat menggeneralisasikan 

(membuat prinsip umum 

2 Ranah Rasa (Afektif) 

 Penerimaan  
 Sambutan 
 Apresiasi (sikap menghargai) 
 Internalisasi (pendalaman) 
 Karaktirasasi  

 Mengingkari 
 Melembagakan atau meniadakan 
 Menjelmakan dalam pribadi dan 

  perilaku sehari-hari 

3 Ranah Karsa (Psikomotor) 

 Keterampilan bergerak dan 
 bertindak 

 Kecakapan kespresi verbal dan 

 Mengkoordinasikan gerak mata,  
     tanga, kaki, dan anggota tubuh 

  lainnya 

 Mengucapkan 



 

 Nonverbal  Membuat mimik dan gerakan 
     jasmani.36 

  

 

 

 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

  Menurut Sumadi Suryabrata, secara umum ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi belajar peserta didik yang akan berpengaruh pula untuk hasil 

belajarnya. Adapun faktor- faktornya ada dua macam yaitu: faktor internal dan 

eksternal. 

a. Faktor internal (factor dari dalam diri peserta didik) yang terdiri dari dua aspek, 

yaitu: 

1) Aspek Fisikologis (yang bersifat jasmaniyah) 

Kondisi umum jasmani dapat dikatakan hal yang melatar belakangi 

aktivitas belajar; keadaan yang segar, akan lain dengan yang kurang segar; 

keadaan yang sehat akan berbeda dengan sakit, sehingga hal itu dapat 

mempengaruhi semangat dan intensitas peserta didik dalam mengikuti 

pelajaran. 

2) Aspek Psikologis 

                                                             
36 Ibid, h. 151. 



 

Belajar pada hakikatnya adalah proses psikologis, oleh karena itu factor 

psikologis sangat berpengaruh pada belajarnya yang kemudian berdampak pula 

pada hasil belajarnya. Adapun factor-faktor utama yang berpengaruh pada 

belajar adalah minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan kemampuan kognitif.37 

b. Faktor eksternal (factor luar) yang terdiri dari dua aspek, yaitu: 

1) Faktor lingkungan 

Lingkungan merupakan tempat kehidupan anak didik. Dalam 

lingkunganlah anak didik berintraksi satu dengan lainnya oleh karena itu 

lingkungan mempunyai pengaruh yang signifikan. Adapun lingkungan yang 

berpengaruh dalam hasil belajar anak, adalah sebagai berikut: 

a)   Lingkungan Alami  

Lingkungan hidup merupakan lingkungan tempat anak didik hidup dan 

berusaha didalamnya. Lingungan yang tercemar seperti polusi, cuaca yang 

panas atau dingin merupakan hal berpengaruh terhadap belajar anak didik 

disekolah. Belajar pada keadaan udara yang segar akan lebih baik hasilnya 

daripada belajar dalam keadaan udara yang panas dan pengap. 

b) Lingkungan Sosial Budaya 

Lingkungan social budaya diluar sekolah ternyata sisi kehidupan yang 

mendatangkan problem tersendiri bagi kehidupan  anak didik disekolah, 

karena sebagai anggota masyarakat anak didik tidak bisa melepaskan diri 
                                                             
 37 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 190-191. 



 

dari ikatan sosial. Sistem sosial yang terbentuk mengikat anak didik untuk 

tunduk pada norma, hukum, yang berlaku dalam masyakarat.38 Allah 

berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 9: 

     
    
   

        
Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir 
terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa 
kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”39 

 

2) Faktor instrumental  

a) Kurikulum 

Kurikulum adalah a plan for learning yang merupakan unsur 

substansial dalam pendidikan. Tanpa kurikulum kegiatan belajar mengajar 

tidak dapat berlangsung, sebab materi apa yang harus guru sampaikan dalam 

suatu pertemuan kelas, belum guru programkan sebelumnya. 

b) Program 

Setiap sekolah mempunyai program pendidikan. Program pendidikan 

disusun untuk dijalankan demi kemajuan pendidikan. Keberhasilan 

pendidikan disekolah tergantung dari baik tidaknya program pendidikan 

yang dirancang. 

                                                             
 38 Ibid. h. 177-178 

39 Departemaen Agama RI, Al Qur’an Dan Terjemahanya (Badung: CV Penerbit Diponegoro, 
2011), h. 78. 



 

c) Sarana dan fasilitas 

Fasilitas mengajar merupakan kelengkapan mengajar guru yang harus 

dimiliki oleh sekolah. Kelengkapan sarana dan fasilitas berpengaruh dalam 

peningkatan kompetensi guru karena lengkap atau tidaknya fasilitas sekolah 

membuka peluang bagi guru untuk lebih kreatif mengajar, seperti saat guru 

menggunakan alat peraga untuk metode-metode mengajar yang bervariasi 

yang kemudian dipakai dalam penyampaian bahan pelajaran dikelas.40 

d) Guru 

Guru merupakan unsur manusiawi dalam pendidikan. Kehadiran guru 

mutlak diperlukan didalamnya. Guru memang sangat diperlukan dalam 

membimbing, dan mengarahkan peserta didik kearah perubahan prilaku, 

namun profesional atau tidaknya seorang guru yang akan berpengaruh pada 

hasil belajar peserta didik karena hanya seorang guru yang memandang 

profesi keguruan sebagai panggilan jiwanya akan melahirkan perbuatan 

untuk melayani kebutuhan anak didik dengan segenap jiwa raga.41 

C. Mata Pelajaran Fiqih 

1. Pengertian Fiqih  

Mata pelajaran fiqih adalah salah satu bagian dari Pendidikan Agama Islam 

yang mempelajari tentang fiqik ibadah, terutama menyangkut pengenalan dan 

                                                             
 40 Syaiful Bahri Djamarah, Op.Cit, h. 180-183. 
 41 Ibid. h. 185. 



 

pemahaman tentang cara-cara pelaksanaan rukun islam melai dari ketentuan dan 

tata cara pelaksanaan taharah, shalat, puasa, zakat, sampai dengan pelaksanaan 

ibadah haji, serta ketentuan tentang makanan dan minuman, khitan, kurban, dan 

cara pelaksanan jual beli dan pinjam meminjam. 

Sedangkan kata fiqih itu sendiri pun memiliki arti, ahli fiqih 

mendefinisikan berbeda-beda tetapi mempunyai tujuan yang sama diantaranya 

menurut Syaikh Islam Abi Yahya Zakariya bin Al Ansory, fiqih menurut bahasa 

adalah faham, sedangkat menurut istilah adalah ilmu tentang hokum syari’ah 

amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. 

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa fiqih adalah yang 

menjelaskan tentang hokum syari’ah, yang berhubungan dengan segala tindakan 

manusia baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Pembelajaran fiqih adalah 

sebuah proses belajar untuk membekali siswa agar dapat mengetahui dan 

memahami pokok-pokok hukum islam secara terperinci dan menyeluruh, baik 

berupa dalil aqli atau naqli. 

Pembelajaran fiqih yang ada di madarasah saat ini tidak terlepas dari 

kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Kurikulum Peraturan 

Menteri Agama RI. Peraturan Menteri Agama RI sebagaimana dimaksud adalah 

kurikulum operasional yang telah disusun dan dilaksanakan di masing-masing 

satuan pendidikan. Sehingga kurikulum ini sangat beragam. 

Pengembangan Kurikulum PERMENAG yang beragam ini tetap mengacu 

pada Standar Lulusan Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab, lingkup materi 



 

minimal, dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai tingkat kelulusan 

minimal, sesuai dengan tujuan dan fungsi pembelajaran fiqih. 

2. Fungsi Mata Pelajaran Fiqih 

Mata pelajaran fiqih di Madrasah Ibtidaiyah berfungsi mengarahkan dan 

mengantarkan peserta didik agar dapat memahami pokok-pokok hukum Islam 

dan tata cara pelaksanaannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehingga 

menjadi muslim yang selalu taat menjalankan syariat islam secara kaaffah 

(sempurna). 

 

1) Fiqih sebagai Produk 

Merupakan akumulasi (kumpulan, majmuah) hasil upaya para perintis 

fiqih terdahulu dan sudah tersusun secara lengkap dalam buku teks dan 

madzhab-madzhab. 

2) Fiqih sebagai Proses  

Proses pemahaman atas Al-qur’an dan hadis dalam hubungan dengan 

hukum-hukum perbuatan manusia. 

3) Fiqih sebagai Sikap 

Merupakan alat penanaman karakter taqwa ke dalam bathin manusia. 

3. Tujuan Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah 

Mata pelajaran fiqih di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan untuk membekali 

siswa agar dapat: 



 

1) Mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum islam baik 

yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan 

pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan social. 

2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hokum islam dengan benar 

dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran 

islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri 

manusia itu sendiri, sesame manusia, dan makhluk lainnya maupun 

hubungan dengan lingkungannya. 

Pemahaman dan pengetahuan tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup 

dalam bermasyarakat,serta dapat menumbuhkan ketaatan beragama, tanggung 

jawab dan disiplin yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari baik secara pribadi 

maupun social dengan dilandasi hukum islam. 

Mata pelajaran fiqih di Madrasah Ibtidaiyah juga bertujuan untuk 

membekali siswa agar dapat: 

1) Menerapkan hukum-hukum syari’at dalam kehidupan peserta didik 

sehari-hari. 

2) Mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum islam yang 

menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman 

hidup dalam kehidupan pribadi dan social peserta didik. 

3) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum islam dengan baik 

dan benar dan perwujudan ketaatan dalam menjalankan ajaran agama 



 

islam, hungan dengan Allah, diri sendiri, orang lain, maupun dengan 

lingkungan.42 

4. Ruang Lingkup dan Karakteristik Fiqih 

a. Ruang lingkup  

Ruang lungkup pelajaran fiqih di Madrasah Ibtidaiyah meliputi: 

1) Fiqih ibadah, yang menyangkut: pengenalan dan pemahaman tentang 

tata cara pelaksanaan rukun islam yang baik dan benar, seperti: tata 

cara thaharah, shalat, puasa, zakat, dan ibadah haji. 

2) Fiqih muamalah, yang menyangkut: pengenalan dan pemahaman 

ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, 

kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam. 

b. Karakteristik  

 Mata pelajaran fiqih yang merupakan bagian dari pelajaran agama di 

Madrasah mempunyai ciri khas dibandingkan dengan pelajaran yang lainnya, 

karena pada pelajaran tersebut memikul tanggung jawab untuk dapat 

memberikan motivasi dan kompensasi sebagai manusia yang mampu memahami, 

melaksanakan dan mengamalkan hokum Islam yang berkaitan dengan ibadah 

mahdhoh dan muamalah serta dapat memperaktekkannya dengan benar dalam 

kehidupan sehari-hari. Disamping mata pelajaran yang mempunyai ciri khusus 

juga materi yang diajarkannya mencakup ruang lingkup yang sangat luas yang 

tidak hanya dikembangkan di kelas. Penerapan hukum Islam yang ada di dalam 
                                                             

42 Lukman Zain, Pembelajaran Fiqih, (Jakarta : Depag), h. 8-11. 



 

masyarakat, sehingga metode demontstrasi sangat tepat digunakan dalam 

pembelajaran fiqih, agar dalam kehidupan bermasyarakat siswa sudah dapat 

melaksanakannya dengan baik. 

D. Hipotesis 

a. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis merupakan suatu dugaan terhadap kondisi yang ada dimana 

dugaan itu disimpulkan dari hasil pemikiran awal dari pemahaman sementara. 

Sutrisno Hadi menyatakan bahwa hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar 

dan mungkin salah, Dia akan ditolak jika salah satu palsu dan akan di terima jika 

fakta-fakta membenarkannya”.43 Selanjutnya hipotesis adalah jawaban sementara 

terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus dibuktikan secara 

empiris”.44 

Jadi jelaslah bahwa hipotesis baru merupakan dugaan yang kebenarannya 

harus dibuktikan melalui penelitian lapangan secara objektif, dimana penerimaan 

atau penolakan atas suatu hipotesis didasarkan kepada fakta-fakta yang diperoleh 

dari lapangan tersebut. 

Untuk mengajukan hipotesis diperlukan landasan teori, bahwa “status 

akademis akan menentukan kemampuan orangtua dalam memberikan informasi-

                                                             
43 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, J.l, (Yogyakarta: UGM Press, 2004), h. 69. 
44 Sumadi suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 75. 



 

informasi tentang bahan pelajaran sekolah yang diperlukan oleh anak yaitu 

bimbingan pendidikan yang berimplikasi pada hasil belajar”.45  

Sedangkan teori yang dikemukakan Singgih D. Gunarsa dan Ny. Singgih 

D. Gunarsa menyatakan bahwa : “sikap yang ditampilkan orang tua menentukan 

bagaimana corak hubungan yang terjadi antara orang tua dan anak, dan juga 

minat serta perhatian orang tua terhadap sekolah semua ini akan berpengaruh 

terhadap hasil belajar anak di sekolah”.46 

Berdasarkan pendapat di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa tingkat 

pendidikan atau latar belakang pendidikan orangtua peserta didik akan 

mempengaruhi dalam menentukan kemampuan membimbing, mengarahkan 

siswa yang berimplikasi pada hasil belajar.  

Berdasarkan teori yang penulis kemukakan di atas dapat penulis ajukan hipotesis 

bahwa ada korelasi antara tingkat pendidikan orang tua dengan hasil belajar 

peserta didik pada mata pelajaran fiqh di MIN 7 Bandar Lampung. 

 Pengujian persyaratan analisis menunjukkan bahwa data skor tiap variabel 

penelitian berdistribusi normal serta regresi berarti dan linier sehingga 

berdasarkan hal itu telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pengujian 

hipotesis statistik inferensial. 

��   = ada korelasi antara tingkat pendidikan orang tua dengan hasil belajar 

peserta didik dalam mata pelajaran fiqih 
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�� = tidak ada korelasi antara tingkat pendidikan orang tua dengan hasil       

belajar peserta didik pada mata pelajaran fiqih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

METODE PENENLITIAN 

A. Metode Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

korelasi. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang jenis data dan analisisnya 

berupa data yang berupa angka, atau data kualitatif yang diangkakan. Sedangkan 

penelitian korelasi adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antara dua variabel atau lebih.47 Penelitian kuantitatif dipercaya menghasilkan 

data dan informasi yang lebih akurat dan obyektif karena dijaring dengan 

menggunakan metode standar dan menggunakan analisis statistik dan dapat 

direplika.48  

Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antara dua variabel yang dalam penelitian ini yaitu tingkat pendidikan orang tua 

dan hasil belajar peserta didik.  

1. Variabel Penelitian  

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

                                                             
47 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2012), h. 15. 

48 Wirawan, Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2012), h. 152 



 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.49 Secara teoritis variabel 

dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau obyek yang mempunyai variasi 

antara satu orang atau satu obyek dengan obyek yang lain.  

Sedangkan menurut Margono, “variabel adalah konsep yang mempunyai 

variasi nilai (misalnya variabel model kerja, keuntungan, biaya promosi, volume 

penjualan, jenjang pendidikan manajer, dan sebagainya).”50 Maka dapat 

disimpulkan dari pendapat-pendapat diatas bahwa variabel penelitian adalah suatu 

atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya. 

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu: 

a. Variabel bebas (independen)  

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel lain. Dalam penelitian ini variabel 

bebasnya adalah tingkat pendidikan orang tua. Tingkat pendidikan orang tua 

yang dimaksud di sini adalah tingkat pendidikan terakhir yang telah ditempuh 

orang tua siswa kelas V MIN 7 Bandar Lampung. 

b. Variabel terikat (dependen) 

Variabel terikat adalah variabel yang di pengaruhi atau menjadi akibat, karena 

adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah hasil 
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belajar siswa. Hasil belajar yang dimaksud adalah hasil belajar siswa kelas 

sampai dengan V MIN 7 Bandar Lampung. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang 

diteliti. Pengertian lain dari populasi adalah keseluruhan atau totalitas objek 

psikologis yang dibatasi oleh kriteria tertentu.51 Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek  atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa populasi bukan hanya orang, tetapi juga 

objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah 

yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh 

karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek yang kan diteliti.52 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas V di MIN7  

Jagabaya II Bandar Lampung. 

b. Sampel Penelitian 

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari 

populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel. 
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Ferguson mendefinisikan sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan 

yang ditarik dari populasi.53 

Sampel adalah “Sebagai bagian dari populasi, sebagai contoh yang 

diambil dalam kutipan suatu penelitian”.54 Untuk menyatakan besarannya 

sampel, Suharsismi Arikunto menyatakan bahwa sekedar ancer-ancer jumlah 

populasi yang kurang dari 100 lebih baik diambil semua dan penelitiannya 

disebut penelitian populasi. Dan jika jumlah lebih dari 100 maka sampelnya 

diambil antara 10-15 % atau 20-25 % atau lebih.55 Adapun populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V berjumlah 31 orang peserta didik,  

C. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di MIN 7 Bandar Lampung merupakan salah 

satunya lembaga pendidikan Formal yang ada dilingkungan masyarakat 

Kelurahan Jagabaya II Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung. 

D. Tekhnik Pengumpulan Data 

“Data diperlukan untuk menjawab masalah penelitian atau menguji 

hipotesis yang dirumuskan.”56 Dalam proses pengumpulan data dilapangan, 

penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Metode Dokumentasi 
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 Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki 

benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-

peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.57  

 Selanjutnya Koetjoro Ningrat mengemukakan bahwa “Dokumentasi adalah 

kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan disebuk dokumen dalam arti 

sempit, dalam arti luas meliputi dokumen, artifact, tape dan sebagainya”.58  

 Dengan demikian metode dokumentasi adalah  dengan metode 

pengumpulan data dengan jalan mengumpulkan data-data tertulis atau tercetak. 

Metode dokumentasi penulis gunakan untuk mengumpulkan data tentang 

tingkat pendidikan orangtua siswa, keadaan guru dan peserta didik, sejarah 

singkat berdirinya MIN 7 Bandar Lampung, serta sarana dan prasarana 

pembelajaran, prestasi hasil belajar peserta didik kelas V melalui dokumen 

yang ada. Metode dokumen ini penuis gunakan sebagai metode pokok untuk 

mengumpulkan data tentang tingkat pendidikan orangtua dan hasil belajar 

peserta didik. 

2. Metode Angket (kuesioner) 

Seperti halnya dengan wawancara, pertanyaan-pertanyaan yang telah 

tersusun secara kronologis dari yang umum mengarah pada khusus untuk 

diberikan pada responden/informan yang umumnya merupakan daftar 
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pertanyaan lazimnya disebut kuesioner, dibuat dengan menyesuaikan responden 

ataupun dapat dibuat untuk umum dalam arti terbatas pula sesuai dengan 

pengambilan sampel. 

Kuesioner juga merupakan alat pengumpul data, sebagaimana alat 

pengumpul data diatas. Kuesioner diajukan pada responden dalam bentuk 

tertulis disampaikan secara langsung kelamat responden, kantor atau tempat 

lain.59 

E. Instrument Penelitian 

Untuk memudahkan penyusunan instrument maka perlu digunakan kisi-kisi 

instrument. Kisi-kisi instrument menunjukkan kaitan antara variabel yang diteliti 

yaitu korelasi antara tingkat pendidikan orang tua dengan hasil belajar peserta 

didik. Jadi dalam penelitian ini penulis harus cermat, maka dari itu penulis harus 

menggunakan kisi-kisi mengenai penelitian ini. 

Tabel 4 

Kisi-Kisi Instrumen Tingkat Pendidikan Orang Tua  

Variabel Indikator Sub Indikator 

Tingkat 

Pendidikan Orang 

Tua 

Tingkat pendidikan 

terakhir orang tua dari 

SD, SMP, SMA, PT 

SD, SMP, SMA, PT 

 
                                                             

59 P.Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2015). h. 55 



 

 

Kriteria Orang Tua dalam Pemahaman Hasil Belajar 

Variabel Indikator Sub Indikator Jumlah Item 

Tingkat 

Pendidikan Orang 

Tua 

Motivasi atau 

dororang yang 

diberikan orang tua 

Kesedihan orang tua 

dalam meningkatkan 

hasil belajar anak 

1, 2, 5, 7, 8, 17, 

18, 20 

 

Pengawasan orang 

tua 

Pengawasan terhadap 

belajar anak dan 

keinginan anak dalam 

belajar 

3, 4, 11, 13, 14 

 

Bimbingan belajar 

Membimbing dalam 

menggunakan belajar 
6, 10, 15, 16 

 

Tabel 6 

Tingkat Pendidikan Orang Tua dengan Hasil Belajar Peserta Didik 

No Pernyataan 
Skala Liker 

SL SR KD TP 

1 Orang tua tidak pernah membantu mengerjakan pekerjaan     



 

rumah (PR) anak yang belum dimengerti 

2 Orang tua tidak pernah memasukkan saya ketempat 
bimbingan belajar 

    

3 Orang tua marah bila saya terlalu menonton TV     

4 Saat pulang sekolah orang tua saya tidak pernah 
menanyakan pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan 

    

5 Orang tua tidak pernah memeriksa buku-buku pelajaran saya     

6 Orang tua marah bila saya keluar malam tanpa izin     

No  Pernyataan  Skala Liker 

SL SR KD TP 

7 Setelah saya mengerjakan pekerjaan rumah (PR) orang tua 
tidak pernah mengoreksi pekerjaan rumah saya 

    

8 Orang tua memberi hadiah bila saya berprestasi     

9 Orang tua saya memberi bimbingan dan bantuan dalam 
belajar dirumah  

    

10 Orang tua menyediakan fasilitas belajar yang lengkap untuk 
saya  

    

11 Orang tua saya marah bila mendapat nilai yang rendah     

12 Orang tua meningkatkan saya untuk belajar     

13 Orang tua tidak pernah menegur bila saya belajar tidak pada 
tempatnya 

    

14 Orang tua marah bila saya tidak belajar     

15 Orang tua tidak pernah mengawasi dengan siapa saya 
bergaul dilingkungan tempat tinggal 

    



 

16 Orang tua menegur bila saya malas belajar     

17 Orang tua marah bila saya pulang sekolah terlambat     

18 Orang tua meningkatkan saya untuk meningkatkan hasil 
belajar 

    

19 Orang tua saya sabar membimbing saya dalam mengatasi 
kesulitan belajar 

    

20 Orang tua memberi semangat agar saya memperoleh prestasi 
belajar yang baik 

    

Sumber: Dokumentasi MIN 7 Bandar Lampung 

 

F. Uji Coba Instrumen 

Instrumen adalah alat untuk mengumpulkan data. Menurut Suharsimi 

Arikunto instrument penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

penulis dalam pengumpulan data agar pekerjaan lenih mudah dan hasilnya lebih 

baik sehingga lebih mudah diolah.60 Yaitu sebagai berikut: 

1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah dijelaskan sebagai suatu derajat ketepatan alat ukur 

penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur. Paling tidak yang dapat 

kita lakukan dalam menetapkan validitas suatu instrument pengukuran adalah 

menghasilkan derajat yang tinggi dari kedekatan data yang diperoleh dengan apa 

yang kita yakini dalam pengukuran.  

                                                             
60 Suharsimi Arikunto, Op.Cit, h. 162. 



 

Suatu alat ukur dikatakan valid bila instrument-instrumen tersebut dapat 

mengukur apa yang seharusnya diukur.61 Dengan kata lain bahwa sebuah tes 

dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan kriterium, dalam arti 

memiliki kesejajaran Antara hasil tes tersebut dengan kriterium. 

Alat mengukur tingkat validitas angket menggunakan rumus korelasi 

Product Moment dengan angka kasar yang dikemukakan oleh person yaitu: 

rxy = � ∑ ����∑ ��
��� ��

��� �∑ ��
��� �

��� ∑ ���
��� ��∑ ��

��� � ���� ∑ ��
��� �∑ ��

��� � ��
 

Keterangan : 

rxy  =keofisien korelasi X dan Y 

n  = Banyaknya sampel 

X  = Skor item 

Y  = Skor total 

XY  = Perkalian X dan Y62 

Kriteria pengujian jika harga ���� � ������dengan taraf signifikasi 0,05 

maka alat ukur tersebut valid, begitu juga sebaliknya jika ���� � ������maka 

alat ukur tersebut tidak valid. 

Untuk instrumen yang merupakan hasil belajar sering disebut daya beda. 

Selanjutnya dinyatakan daya beda untuk butir ke-I kurang dari 0,3 maka butir 

                                                             
61 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 

(Bandung: ALFABETA, cv, 2013), h, 173 

62Suharsimi Arikunto, Op.Cit, h.89. 



 

tersebut harus dibuang. Berdasarkan pendapat tersebut  maka rumus yang 

digunakan untuk menghitung daya beda tes dalam penelitian ini adalah rumus 

korelasi Karl Person dalam Budiyono berikut: 

�
���

� ∑ ���
��� ����∑ ���

��� ��∑ ���
��� �

��� ∑ �
���∑ ���

��� � �
��

��� ��� ∑ ���
�
��� ��∑ ���

��� � ��

 

Dengan: 

rxy = daya beda untuk butir ke-i 

n = banyaknya subjek yang dikenai tes 

∑ ���
���  = jumlah skor untuk butir ke-I (dari subyek uji coba) 

∑ ���
���  = jumlah total skor (dari subyek uji coba). 

Untuk keperluan pengambilan data dalam penelitian ini digunakan butir 

soal dengan daya beda lebih dari atau sama dengan 0,3. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang 

ditunjukkan oleh instrument pengumpulan. Suatu alat ukur dikatakan reliabel 

yaitu jika hasil pengukuran yang dilakukan tidak berbeda walaupun diukur pada 

situasi yang berlainan. Untuk mengukur tingkat reliabilitas angket 

menggunakan rumus korelasi Product Moment dengan angka kasar yang 

digunakan oleh person yaitu: 

rxy = � ∑ ����∑ ��
��� ��

��� �∑ ��
��� �

��� ∑ ���
��� ��∑ ��

��� � ���� ∑ ��
��� �∑ ��

��� � ��
 



 

Keterangan: 

rxy  = keofisien korelasi X dan Y 

n  = Banyaknya sampel 

X  = Skor ganjil 

Y  = Skor genap 

XY  = Perkalian X dan Y 

Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan rumus spearman Brown, yaitu: 

   rxy=
� �����

�������
 

Keterangan : 

rxy = Reliabilitas Instrumen 

rgg = rxysebagai indeks korelasi antar dua tes 

Kriteria uji: dikatakan reliabel jika hasil membandingkan r hitung dengan r 

tabel hasilnya sama atau lebih besar dari 0.80 ke atas. 

Kriteria Reliabilitas yaitu: 

Antara 0.00– 0.20 : sangat rendah 

Antara 0.20– 0.40 : rendah 

Antara 0.40 – 0.60 : cukup 



 

Antara 0.60– 0.80 : tinggi 

Antara 0.80– 1.00 : sangat tinggi.63 

Menurut Anas Sudijono suatu tes dikatakan baik bila reliabilitas sama 

dengan atau lebih besar dari 0.70. Sehingga dalam penelitian ini insrtumen 

dikatakan reliabel jika r ≥ 0.70. 

3. Uji Normalitas 

Me 

ncari Normalitas dengan menghitng X2 (chi kuadrat) dengan rumus:64 

 
Ei

EiOiX Hitng

2
2 

  

 

 

 

 

G. Uji Hipotesis 

1. Uji Analisis Korelasi 

Korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan 

hubungan antarvariabel. Analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui ada 

atau tidaknya hubungan antarvariabel misalnya hubungan dua variabel. Apabila 

terdapat hubungan antarvariabel maka perubahan-perubahan yang terjadi pada 

                                                             
63Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, Ed. 1, 2011), h.193. 
64 Ibid., h. 124. 



 

salah satu variabel akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel 

lainnya. Jadi, dari analisis korelasi, dapat diketahui hubungan antarvariabel 

tersebut, yaitu merupakan suatu hubungan kebetulan atau memang hubungan 

yang sebenarnya. 

Korelasi yang terjadi antara dua variabel dapat berupa korelasi positif, 

korelasi negative, tidak ada korelasi, ataupun korelasi sempurna. 

a. Korelasi positif 

Korelasi positif adalah korelasi dari dua variabel, yaitu apabila variabel 

yang satu (X) meningkat atau menurun maka variabel lainnya (Y) 

cenderung untuk meningkat atau menurun pula. 

b. Korelasi negativ 

Korelasi negative adalah korelasi dari dua variabel, yaitu apabila 

variabel yang satu (X) meningkat atau menurun maka variabel lainnya 

(Y) cenderung menurun atau meningkat. 

 

 

1. Tidak ada korelasi 

Tidak ada korelasi terjadi apabila kedua variabel (X dan Y) tidak 

menunjukkan adanya hubungan. 

2. Korelasi sempurna 



 

Korelasi sempurna adalah korelasi dari dua variabel, yaitu apabila 

kenaikan atau penurunan variabel yang satu (X) berbanding dengan 

kenaikan atau penurunan variabel lainnya (Y).65 

a. Pengertian koefisien korelasi (KK) 

Koefisien korelasi merupakan indeks atau bilangan yang digunakan 

untuk mengukur keeratan (kuat, lemah, atau tidak ada) hubungan 

antarvariabel. Koefisien korelasi ini memiliki nilai antara -1 dan +1 

(-1� KK � +1) 

b. Jika KK bernilai positif, maka variabel-variabel berkorelasi positif. 

Semakin dekat nilai KK ini ke +1 semakin kuat korelasinya, 

demikian pula sebaliknya. 

c. Jika KK bernilai negative, maka variabel-variabel berkorelasi 

negative, semakin dekat nilai KK ke -1 semakin kuat korelasinya, 

demikian pula sebaliknya. 

d. Jika KK bernilai 0 (nol), maka variabel-variabel tidak menunjukkan 

korelasi. 

e. Jika KK bernilai +1 atau -1, maka variabel menunjukkan korelasi 

positif atau negative yang sempurna. 

Untuk menentukan keeratan hubungan/ korelasi antarvariabel tersebut, 

berikut ini diberikan nilai-nilai dari KK sebagai patokan. 

                                                             
65 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Statistik 1, Edisi ke-2, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2002), h. 228-229  



 

KK = 0, tidak ada korelasi 

0 � �� � 0,20, korelasi sangat rendah/ lemah sekali 

0,20 � �� � 0,40, korelasi rendah/ lemah tapi pasti 

0,40 � �� � 0,70,  korelasi yang cukup berarti 

0,70 � �� � 0,90, korelasi yang tinggi/kuat 

0,90 � �� � 1,00, korelasi sangat tinggi, kuat sekali, dapat diandalkan 

KK = 1, korelasi sempurna66 

Untuk menghitung koefisien korelasi r, dapat digunakan jumlah-

jumlah nilai pengamatan, maka koefisien korelasi r antara X dan Y ini dikenal 

juga dengan nama korelasi product moment, dapat dihitung menggunakan 

rumus :67 

  
     2222 
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Keterangan:  

�   : Banyak siswa yang diteliti 
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67 Anas Sudjiono, Op.Cit, h. 206 



 

∑�   : Jumlah skor butir soal 

∑ �   : Jumlah skor total butir soal 

∑ ��   : Jumlah perkalian skor butir soal dan skor total 

∑ ��   : Kuadrat dari jumlah skor butir soal 

�∑ ���   : Jumlah skor butir soal yang dikuadratkan 

∑ ��    : Kuadrat dari skor butir soal 

�∑ ���  ; : Jumlah skor total butir soal yang dikuadratkan 

 
2.  Uji Analisis Regresi 

Sesudah uji normalitas dilakukan, untuk mengukur ada tidaknya korelasi 

antar variabel perlu diadakan uji regresi linier. Penulis menggunakan regresi 

linier sederhana dimana variabel yang terlibat didalamnya hanya ada dua yaitu 

satu variabel terikat dan satu variabel bebas dan berpangkat satu. Kegunaan uji 

analisis regresi sederhana adalah untuk memprediksi variabel terikat (Y) bila 

variabel bebas (X) diketahui: 

Adapun bentuk persamaannya adalah: 

�� �a� bX 

Keterangan: 

�� = variabel kriterium 

X = variabel prediktor 



 

a = bilangan konstan  

b = koefisien arah regresi linier.68 

Hitung a dengan rumus: 

� �
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Hitung b dengan rumus: 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data 

Data hasil penelitian terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas adalah 

tingkat pendidikan orang tua dan variabel terikat adalah hasil belajar peserta didik 

kelas V. Untuk mendeskripsikan pengaruh variabel bebas dan variabel terikat 

dalam penelitian ini, maka dibagian ini akan disajikan deskripsi data dari masing-

masing variabel berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. 

1. Tingkat Pendidikan Orang Tua 

Variabel ini diukur menggunakan angket yang disebar pada peserta didik 

kelas V di MIN 7 Jagabaya . Berdasarkan data yang diperoleh dari angket 

yang disebar pada 31 responden diperoleh skor tertinggi sebesar 66 dan skor 

terendah sebesar 40.69 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini: 

Tabel 770 

Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Orang Tua 

No kelas Kelas Interval Frekuensi Persentase 

1 40 – 44 2 6,45 % 

2 45 – 49 4 12,90 % 

3 50 – 54 7 22,58 % 

4 55 – 59 4 12,90 % 

                                                             
69 Lihat Lampiran 2 
70 Lihat Lampiran 5 



 

5 60 – 64 11 35,48 % 

6 65 – 69 3 9,67 % 

 

 

Hasil distribusi frekuensi data variabel tingkat pendidikan orang tua yang 

disajikan pada tabel diatas digambarkan dalam histogram sebagai berikut: 

 

 

Dari daftar tersebut, kita dapat mengetahui bahwa selang kelas nilai yang 

paling banyak diperoleh oleh peserta didik adalah sekitar 60 – 64 yaitu ada 11 

orang, sekitar 50 – 54 ada 7 orang, sekitar 45 – 49 ada 4 orang, sekitar 55 – 59 

ada 4 orang, sekitar 65 – 69 ada 3 orang, dan sekitar 40 – 44 ada 2 orang. 
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Dari data angket dapat diperoleh nilai mean ∑fx = 1747 dan N = 31 

dengan demikian: 

Mx = 
∑��
�

 = ����
��

 =  56.35 (lihat lampiran 8) 

Kemudian standar deviasi data angket dapat diperoleh ∑fx2 = 1587,09 dan 

N = 31 dengan demikian: 

SD = �∑���
�

 = �����,��
��

 = �51,19645 = 7,15 (lihat lampiran 10) 

Berdasarkan mean dan SD diatas dapat ditemukan posisi peringkat tingkat 

pendidikan orang tua dalam kategori tinggi, sedang dan rendah sebagai 

berikut:  

1) Tingkat pendidikan orang tua dikatakan tinggi apabila nilai yang diperoleh 

berada diantara mean + 1 SD atau 56,34 + 1 (7,15) = 64,49 ke atas. 

2) Tingkat pendidikan orang tua dikatakan sedang apabila nilai yang 

diperoleh berada diantara Mean - 1 SD sampai dengan Mean + 1 SD atau 

56,34 – 1 (7,15) = 48,19 sampai dengan 56,34 + 1 (7,15) = 64,49 

3) Tingkat pendidikan orang tua dikatakan rendah apabila nilai yang 

diperoleh berada dibawah Mean – (1) SD atau 56,34 – 1 (7,15) = 48,19 

kebawah.  

Tabel 8 

Distribusi Frekuensi Kategori Nilai Tingkat Pendidikan Orang Tua 

No Nilai Kategori Frekuensi Persentase 

1 >64,49 Tinggi 7 22,58 % 



 

2 48,19 – 64,49 Sedang 19 61,29 % 

3 <48,19 Rendah 5 16,12 % 

   N = 31 100 % 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa kecenderungan tingkat pendidikan orang 

tua tersebar berada pada kategori sedang yaitu 19 orang ( 61,29 %) dari 31 

orang responden yang diteliti. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

tingkat pendidikan orang tua berada pada tingkat sedang. 

2. Hasil Belajar Peserta Didik Kelas V MIN 7 Jagabaya II Bandar 

Lampung 

 Data yang berkenaan dengan hasil belajar fiqih diperoleh dari nilai MID 

semester kelas V MIN 7 Jagabaya Bandar Lampung. Dari data hasil belajar 

dengan jumlah responden sebanyak 31 orang peserta didik diperoleh nilai 

tertinggi sebesar 90 dan nilai terendah sebesar 64.71 Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 972 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Fiqih Peserta Didik Kelas V MIN 7 

Jagabaya II Bandar Lampung 

No kelas Kelas Interval Frekuensi Persentase  

1 64 – 68 2 6,45 % 

2 69 – 73  7 22,58 % 

                                                             
71 Lihat Lampiran 6 
72 Lihat lampiran 7 



 

3 74 – 79 10 32,25 % 

4 80 – 84  6 19,35 % 

5 85 – 89 5 16,12 % 

6 90 – 94 1 3,22 % 

 

Hasil distribusi frekuensi data variabel hasil belajar fiqih yang disajikan 

pada tabel diatas digambarkan dalam histogram sebagai berikut: 

 

Dari daftar tersebut, kita dapat mengetahui bahwa selang kelas nilai yang 

paling banyak diperoleh oleh peserta didik adalah sekitar 74 – 79 yaitu ada 10 

orang, sekitar 69 – 73 ada 7 orang, 80 – 84 ada 6 orang,  sekitar 85 – 89 ada 5 

orang, sekitar 64 – 68 ada 2 orang, dan 90 – 94 ada 1 orang.  

Dari data nilai hasil belajar dapat diperoleh nilai mean, ∑fx = 2479 dan N 

= 31 dengan demikian: 
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Mx = 
∑��
�

 = ����
��

 = 79,96 (lihat lampiran 9) 

 

Kemudian standar deviasi dari data nilai hasil belajar dapat diperoleh ∑fx2 

= 1432,1896 dan N = 31 dengan demikian: 

SD = �∑���
�

 = �����,����
��

 = √46,19966 = 6,79 (lihat lampiran 10) 

Berdasarkan mean dan SD diatas dapat ditemukan posisi peringkat hasil 

belajar fiqih peserta didik kelas V MIN 7 Jagabaya II Bandar Lampung dalam 

kategori tinggi, sedang dan rendah sebagai berikut:  

1) Hasil belajar fiqih peserta didik kelas V MIN 7 Jagabaya II Bandar 

Lampung dikatakan tinggi apabila nilai yang diperoleh berada diantara 

mean + 1 SD atau 79,96 + 1 (6,79) = 87,75 ke atas. 

2) Hasil belajar fiqih peserta didik kelas V MIN 7 Jagabaya II Bandar 

Lampung dikatakan sedang apabila nilai yang diperoleh berada diantara 

Mean - 1 SD sampai dengan Mean + 1 SD atau 79,96 – 1 (6,79) = 72,17 

sampai dengan 79,96 + 1 (6,79) = 87,75.  

3) Hasil belajar fiqih peserta didik kelas V MIN 7 Jagabaya II Bandar 

Lampung dikatakan rendah apabila nilai yang diperoleh berada dibawah 

Mean – (1) SD atau 79,96 – 1 (6,79) = 72,17 kebawah.  

Tabel 10 

Distribusi Frekuensi Kategori Nilai Hasil Belajar Fiqih Peserta Didik 

Kelas V MIN 7 Jagabaya Bandar Lampung 



 

No Nilai Kategori Frekuensi Persentase 

1 >82,97 Tinggi 7 22,58 % 

2 66,19 – 82,97 Sedang 22 70,96 % 

3 <66,19 Rendah  2 6,45 % 

   N = 31 100 % 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa kecenderungan hasil belajar fiqih 

peserta didik kelas V MIN 7 Jagabaya II Bandar Lampung tersebar berada 

pada kategori sedang yaitu 22 orang ( 70,96 %) dari 31 orang responden yang 

diteliti. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil belajar peserta didik 

kelas V MIN 7 Jagabaya II Bandar Lampung berada pada tingkat sedang. 

 

B. Hasil Uji Coba Instrumen 

1. Analisis Uji Validitas Angket 

Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam 

kuisioner atau skala yan ingin diukur. Validitas item ditujukkan dengan adanya 

dukungan skor total. Penentuan valid atau tidaknya item yang digunakan, maka 

kegiatan yang harus dilakukan adalah membandingkan rhitung dengan rtabel  

dengan taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05 atau 5%  dengan n= 31 

sehingga rtabel dalam penelitian ini adalah : r (0,05; 31 = 0,355). Untuk 

mengetahui tingkat validitas tersebut, maka akan dilakukan terlebih dahulu 



 

perhitungan statistik menggunakan program MS. Excel. Adapun output 

perhitungan uji validitas dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 11 

Uji Validitas Variabel  X (Tingkat Pendidikan Orang Tua) 
 

Item Pertanyaan rhitung rtabel Keterangan 

Item 1 0.417 0,355 Valid 

Item 2 0.530 0,355 Valid 

Item 3 0.246 0,355 Tidak Valid 

Item 4 0.213 0,355 Tidak Valid 

Item 5 0.579 0,355 Valid 

Item 6 0.035 0,355 Tidak Valid 

Item 7 0.556 0,355 Valid 

Item 8 0.638 0,355 Valid 

Item 9 0.467 0,355 Valid 

Item Pertanyaan rhitung rtabel Keterangan 

Item 10 0.119 0,355 Tidak Valid 

Item 11 0.454 0,355 Valid 

Item 12 0.529 0,355 Valid 

Item 13 0.404 0,355 Valid 

Item 14 0.508 0,355 Valid 

Item 15 0.495 0,355 Valid 



 

Item 16 0.381 0,355 Valid 

Item 17 0.437 0,355 Valid 

Item 18 -0.024 0,355 Tidak Valid 

Item 19  0.455 0,355 Valid 

Item 20 0.611 0,355 Valid 

Sumber: Data primer diolah tahun 2016 

 

Berdasarkan tabel  di atas, terdapat 15 item pertanyaan pada variabel X 

dinyatakan valid karena item pertanyaaan memiliki nilai rhitung yang lebih besar 

dari rtabel yaitu sebesar 0,355.  

2. Analisis Uji Reliabilitas Angket 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah 

alat ukur yang digunakan dapat diandalakan dan tetap konsisten jika 

pengukuran diulang. Penelitian ini dilakukan uji reliabilitas dengan kriteria 

bahwa tingkat alpha hitung lebih besar dari koefisien Alpha Cronbach sebesar 

0,60 maka data yang diujikan memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Adapun 

hasil dari perhitungannya dapat terlihat pada tabel hasil output SPSS.16 

dibawah ini. 

 

 

 

Tabel 12 



 

Uji Reliabilitas Variabel X  (Tingkat Pendidikan Orang Tua) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.757 20 

Sumber: Data primer diolah tahun 2016 

 

Hasil uji reliabilias variabel X dapat dilihat bahwa hasil yang diperoleh 

dari nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,757 yang lebih besar dari nilai koefisien 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur 

penelitian adalah reliabel. 

3. Uji Normalitas 
 

Uji normalitas untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen 

atau keduanya berdistribusi normal dalam artiannya mendekati normal atau 

tidak, dalam hal ini menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov. Adapun hasil dari 

perhitungannya dapat terlihat pada tabel hasil output SPSS16.0 berikut ini : 

Tabel 13 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardiz
ed Residual 

N 31 



 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 5.93861989 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .108 

Positive .108 

Negative -.089 

Kolmogorov-Smirnov Z .600 

Asymp. Sig. (2-tailed) .864 

a. Test distribution is Normal.  

Sumber: Data primer diolah tahun 2016 

 

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,864 

lebih besar dari taraf signifikan 0,05 atau 5% yang berarti H0 di tolak dan H1 

diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang di uji berdistribusi 

normal. 

4. Pengolahan dan Analisis Penelitian 

Analisa diarahkan pada analisa tentang variabel yang dipandang berkaitan 

langsung dengan pendidikan orang tua ( sebagai variabel independent). Dalam 

analisa ini akan digunakan teori statistic inferensial, khususnya korelasi. 

Untuk mengetahui variabel independent yang terdapat dalam kuisioner 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 hasil jawaban itu 

merupakan variable independent ( X) 



 

Sedangkan variable terikat ( variable dependent ) yaitu hasil belajar 

dengan menggunakan metode dekumentasi dengan melihat buku legger sekolah 

yang telah menjadi nilai raport, masing- masing siswa yang menjadi sampel 

penelitian dan data tersebut merupakan variable terikat ( variable  Y) . 

Berdasarkan kedua gejala variable diatas selanjutnya dimasukkan 

kedalam tabel dibawah ini. 

Tabel 14 

Tabel Kerja Kolerasi Angka Kasar 

No X Y X2 Y2 XY 

1 63 86 3969 7396 5418 

2 61 85 3721 7225 5185 

3 65 82 4225 6724 5330 

4 65 72 4225 5184 4680 

5 62 72 3844 5184 4464 

6 58 77 3364 5929 4466 

7 63 79 3969 6241 4977 

8 63 76 3969 5776 4788 

9 59 70 3481 4900 4130 

10 63 77 3969 5929 4851 

11 56 80 3136 6400 4480 

12 53 81 2809 6561 4293 

13 61 88 3721 7744 5368 



 

14 51 75 2601 5625 3825 

15 63 74 3969 5476 4662 

16 54 71 2916 5041 3834 

17 46 76 2116 5776 3496 

18 50 80 2500 6400 4000 

19 40 69 1600 4761 2760 

20 47 64 2209 4096 3008 

21 42 66 1764 4356 2772 

22 54 90 2916 8100 4860 

23 51 70 2601 4900 3570 

24 53 70 2809 4900 3710 

25 48 79 2304 6241 3792 

26 64 89 4096 7921 5696 

27 45 79 2025 6241 3555 

28 64 80 4096 6400 5120 

29 50 79 2500 6241 3950 

No X Y X2 Y2 XY 

30 64 80 4096 6400 5120 

31 66 85 4356 7225 5610 

n=31 ∑x= 1744 ∑y= 2401 ∑x2= 99876 ∑y2 = 187293 ∑xy= 135770 

 

Dari tabel angka kasar tersebut, maka diperoleh angka hitung sebagai berikut: 

N  = 31 



 

∑x = 1744 

∑y = 2401 

∑x2 = 99876 

∑y2 = 187293 

∑xy = 135770 

Langkah selanjutnya penulis melakukan perhitungan dengan cara 

memasukkan angka- angka kasus tersebut ke dalam rumus kolerasi angka kasar 

dengan menggunakan rumus: 

rxy = �∑����∑���∑��
���∑����∑�����∑����∑��² �

 

 = ��.����� ������������

����.����� ����������.����� ������² �
 

= �����
������� ������� � �

 

= �����
���������������

 

= �����
�����.���

 

= 0.453322 

 



 

Perhitungan diatas menunjukkan korelasi yang positif, Anas Sudjiono dalam 

buku statistik pendidikan mengungkapkan tentang kriteria koefisien bahwa untuk 

harga korelasi yang paling kecil adalah 0 dan yang paling besar adalah 0,9 

Tabel 15 

Product Moment 

Besar ‘r” product moment( Rxy) Interprestasi 

0,00 – 0,20 Korelasi sangat lemah 

0,20- 0,40 Korelasi lemah 

0,40 - 0,70 Korelasi sedang 

0,70 – 0,90 Korelasi kuat 

0,90 - 1,00 Korelasi sangat kuat 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya korelasi yang sedang antara 

pendidikan orang tua dengan hasil belajar dengan besar Rxy 0,45 

5. Uji Regresi Linier 
 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk memprediksi atau 

menguji pengaruh satu veriabel bebas atau variabel Independent terhadap 

variabel dependent. Adapun hasil dari perhitungannya dapat terlihat pada tabel 

hasil output SPSS.16 dibawah ini. 

 



 

 

 

 

Tabel 16 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana Variabel X  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 35.280 8.168  2.739 .010 

VARx .394 .144 .453 6.768 .000 

       

a. Dependent Variable: VARy     

 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .453a .206 .178 6.040 

a. Predictors: (Constant), VARx  

b. Dependent Variable: VARy  

Sumber: Data primer diolah tahun 2016 



 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan besarnya nilai kolerasi / 

hubungan (R) yaitu sebesar 0,453 dan dijelaskan besarnya prosentasi 

pengaruh variabel bebas (Pendidikan Orang Tua) terhadap variabel terikat 

(Hasil Belajar) yang disebut dengan  koefisien determinasi yang merupakan 

hasil dari  penguadratan R. Dari Output tersebut diperoleh koefisien 

determinasi ( R2) sebesar 0,206 yang mengandung pengertian  bahwa pegaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 20,6 sedangkan sisanya 

dipengaruhi faktor lain. 

Pada tabel Coefficients pada kolom B pada constant(a) adalah -35.280, 

sedangkan (b) adalah 0,392 , sehingga persamaan regresi dapat ditulis  

Y = a + b X   atau -35.280 + 0, 392 X 

6. Uji Koefisien Regresi Sederhana ( Uji T ) 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi pada 

Pendidikan orang tua ( X ) berpengaruh signifikan terhadap Hasil Belajar (Y) 

Hipotesis :  

H0 : tidak ada pengaruh yang nyata (signifikan) variabel X (tingkat pendidikan 

orang tua) terhadap variabel Y (hasil belajar) 

H1 : Ada pengaruh yang nyata (signifikan) variabel tingkat pendidikan orang 

tua (X) terhadap variabel hasil belajar (Y) 

 



 

Dari output yang diolah melalui SPSS 17 dapat diketahui nilai thitung = 

6.768 dengan nilai signifikansi 0,000< 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesisnya H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti ada pengaruh yang nyata 

(signifikan) variabel tingkat pendidikan orang tua (X) terhadap variabel hasil 

belajar (Y). 

7.  Uji Koefisien Determinal (R 2 ) 

Berdasarkan pada tabel summary, bahwa nilai R Square tingkat 

pendidikan orang tua = 0,206 atau 20,6%. Dengan adanya nilai R Square 

tersebut dijelaskan bahwa hasil fiqih dipengaruhi oleh pendidikan orang tua 

20,6%, sementara sisanya 70,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian  

Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah Tingkat 

Pendidikan Orang Tua. Orang tua mempunyai peranan yang penting dalam 

membentuk minat dalam diri siswa dan orang tua menjadi pendorong bagi 

anaknya. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jika Tingkat Pendidikan Orang 

Tua yang baik maka baik pula hasil belajar peserta didik. Hal ini sesuai dengan 

kerangka berpikir pada penelitian ini di mana Tingkat Pendidikan Orang Tua 

yang tinggi akan menimbulkan minat belajar peserta didik. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan teori yang dikemukakan oleh Slameto, yang menggolongkan 



 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi belajar siswa menjadi dua, yaitu faktor 

intern dan faktor ekstern. 

1) Faktor Intern adalah faktor yang di dalam diri individu yang sedang belajar. 

Faktor ini meliputi tiga aspek, yaitu: 

a.  Faktor jasmaniah, seperti: faktor kesehatan, cacat tubuh. 

b. Faktor psikologis, seperti: intelegensi, perhatian, bakat, motif, 

kematangan, kesiapan. 

c.  Faktor kelelahan. 

2) Faktor Eksternal 

a. Faktor keluarga, meliputi: cara orang tua mendidik, relasi antara anggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang 

tua, latar belakang kebudayaan. 

b. Faktor sekolah, meliputi: metode mengajar, kurikulum, relasi guru 

dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, 

waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, 

metode belajar, tugas rumah. 

c. Faktor masyarakat, meliputi: kegiatan siswa dalam masyarakat, mass 

media, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat. Jadi dapat 

dikatakan bahwa cara orang tua dalam mendidik anak yang didasarkan 

pada pengalaman pendidikan yang ditempuh orang tua berhubungan 

dengan minat anak dalam belajar,  



 

Jadi dapat dikatakan bahwa cara orang tua dalam mendidik anak yang 

didasarkan pada pengalaman pendidikan yang ditempuh orang tua berhubungan 

dengan minat anak dalam belajar, hasil tersebut didukung oleh penelitian Susetyo 

Sumarjo yang terdapat hubungan positif Tingkat Pendidikan Orang Tua dengan 

hasil belajar peserta didik. Jadi dapat dikatakan bahwa Tingkat Pendidikan Orang 

Tua yang baik maka baik pula hasil belajar peserta didik. 

Ditinjau dari segi pendidikan, orang tua adalah seorang pendidik yang 

terlibat dalam masalah-masalah pendidikan terutama terhadap keluarganya (anak-

anaknya). Hal ini dapat dilihat dari tanggung jawabnya dalam membimbing 

anaknya untuk belajar dirumah, memecahkan kesuliatan belajar anaknya, 

mengajak untuk ibadah, menyediakan fasilitas belajar siswa dan lain-lain. Orang 

tua (ayah dan ibu) menjadi pendidik terhadap anak-anaknya. Orang tua 

hendaknya mempertanggung jawabkan, melindungi, mengasuh dan mengasihi 

anak-anaknya. 

Selanjutnya H. M Arifin mengemukakan tentang kewajiban orang tua 

terhadap pendidikan anak, ia mengemukakan bahwa : “Secara kodrati orang tua 

merupakan suatu pendidik bagi anak-anaknya untuk membawa mereka kepada 

pembentukan pribadi yang selara dengan nilai-nilai iman”.73 

                                                             
73 H. M Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama Islam Disekolah dan Keluarga, 

(Jakarta, Bulan Bintang, 1984), hlm. 74. 



 

Dengan demikian orang tua adalah orang yang paling pertama dan utama 

yang wajib dan tanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, 

tanggung jawab pertama karena keluarga inilah anak-anak pertama kali 

menyadarkan hidup dan membutuhkan sentuhan kasih sayang pertama, 

mendapatkan bimbingan dan pengajaran orang tuanya. 

Berdasarkan pendapat diatas, maka jelaslah bahwa orang tua bagi 

pendidikan anak memiliki peran yang amat penting dalam mengarahkan potensi 

dan bakat yang ada dalam diri anak. 

Di samping itu JJ. Roussea mengatakan yang dikutin oleh Muhammaad Ali Quthb 

dalam bukunya yang Berjudul “Sang Anak Dalam Naungan Pendidikan Agama 

Islam” yaitu: 

“Kita dilahirkan dalam keadaan lemah, dan kita sangat membutukan kekuatan. 

Mengingat kita dilahirkan dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa diantara 

kesemuanya itu, maka kita sangat membutukan pertolongan dan mengingatkan 

kita dilahirkan tidak tahu apa-apa, kita sangan membutuhkan pengetahuan. Segala 

sesuatu yang belum kita miliki sewaktu dilahirkan, kita perlu memperolehnya 

melalui pendidikan”.74 

 Pendapat diatas menjalaskan betapa pentingnya orang tua dalam 

mengembangkan potensi anak dengan melalui pendidikan. Begitu pula orang tua 

                                                             
74 Muhammad Ali Quthb, Sang Anak Dalam Naungan Pendidikan Islam, (Bandung, CV 

Diponegoro, 1993), hlm. 60-61. 



 

sebagai peletak dasar moral bagi anak yang merupakan dominan usaha kea rah 

yang baik. 

Kedua orang tua merupakan guru pendidik dalam keluarga yang 

dibutuhkan anak atas segala pertumbuhan jasmani dan rohani, oleh karena itu 

diharuskan kepada orang tua memiliki kecukupan ilmu pengetahuan, 

keterampilan serta keluhuran sikap. Semua itu tidak mungkin didapat tanpa 

pengajaran orang tua sebelumnya. 

A. Muri Yusuf dalam bukunya “Pengantar Ilmu Pendidikan”, menyatakan 

bahwa: 

“Keadaan rumah tangga (keluarga) dari segi ekonomi hubungan keluarga 
dalam rumah tangga, pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, jumlah adik-
adik atau kakak, pandangan orang tua terhadap pentingnya pendidikan tidak 
dapat dipisahkan dari proses pendidikan anaknya. Keadaan tersebut akan 
menentukan seberapa jauh anak akan merasakan pendidikan yang baik dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat di sekitarnya”.75 

Berdasarkan pendapat diatas penulis simpulkan bahwa berhasil tidaknya 

pendidikan anak itu di sekolah sangat di pengaruhi oleh keadaan rumah tangga 

yaitu ditinjau dari pendidikan orang tua, hubungan antar keluarga kemudian 

pandangan orang tua terhadap arti penting bagi anak. Kesemuanya itu merupakan 

penunjang terhadap berhasilnya pendidikan ana-anak di sekolah. Tingkat 

pendidikan dan tingkat ekonomi rendah dalam kehidupan berkeluarga akan 

memberikan pengaruh terhadap prestasi anak disekolah. 
                                                             

75 A. Muri Yusuf, Pengantar Ilmu Pendidikan, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 61. 



 

Berdasarka pendapat tersebut, jelaslah bahwa tingkat pendidikan orang tua 

yang rendah serta kurangnya ekonomi menjadi penghambat terhadap anak dalam 

berprestasi. Selain itu kedudukan orang tua juga akan memberika dorongan yang 

sangat baik bagi kemajuan pendidikan anak disekolah. Keluarga yang memiliki 

kedudukan lebih baik akan memberikan dorongan terbesar kepada anak-anaknya 

untuk menggunakan kesempatan ini. 

  Berdasrkan uraian-uraian mengenai pengaruh tingkat pendidikan orang tua 

di atas maka dapat disimpulkan bahwa keadaan orang tua sangat berpengaruh 

terhadap prestasi anak-anaknya di sekolah. 

Berdasarkan penyebaran angket pada sampel penelitian yang berjumlah 31 

orang peserta didik, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan orang tua kategori 

tinggi ini sebanyak 7 orang (22,58%). Sedangkan tingkat pendidikan orang tua 

kategori yang berada pada kategori sedang sebanyak 19 orang (61,29%) dan 

tingkat pendidikan orang tua kategori rendah sebanyak 5 orang (16,12%). 

Berdasarkan perhitungan tersebut, tingkat pendidikan orang tua di MIN 7 

Jagabaya II Bandar Lampung berada pada kategori sedang.  

Dapat dipahami bahwa belajar merupakan proses usaha yang dilakukan 

oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan dari interaksi dengan 

lingkungannya. Pada hakikatnya hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh 

anak setelah melalui kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses 



 

dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perilaku yang 

relatif menetap.76 

Jadi hasil belajar pada hakikatnya yaitu berubahnya perilaku peserta didik 

meliputi kognitif, afektif, serta psikomotoriknya. Sehingga setiap pendidik 

pastinya akan mengharapkan agar hasil belajar peserta didiknya itu meningkat 

setelah melakukan proses pembelajaran. 

Berdasarkan data yang diperoleh, hasil belajar peserta didik kelas V di 

MIN 7 Jagabaya II Bandar Lampung berada pada taraf yang sedang atau cukup 

baik. Hal ini dapat dilihat dari analisis data yang menunjukkan bahwa dari 31 

sampel, 7 orang peserta didik (22,58%) berada pada kategori tinggi, 22 orang 

peserta didik (70,96%) berada pada kategori sedang, dan 2 orang peserta didik 

(6,45%) berada pada kategori rendah. 

Dari analisis yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan akhir 

bahwa tingkat pendidikan orang tua dan hasil belajar terdapat korelasi yang 

positif( signifikan), seperti yang digambarkan pada hasil perhitungan dengan 

menggunakan rumur korelasi angka kasar dimana diperoleh Rxy sebesar = 0.453 

Dan dengan adanya tingkat pendidikan orang tua yang baik akan 

mempengaruhi besar kecilnya hasil belajar siswa. Dengan tingkat pendidikan 

orang tua yang baik akan baik pula hasil belajarnya . 

                                                             
76 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2003), h. 37-38. 



 

Dengan demikian hipotesis yang penulis ajukan, yaitu bahwa adanya 

korelasi yang signifikan antara tingkat pendidikan orang tua dengan hasil belajar 

fiqih siswa MIN 7 Jagabaya II Bandar Lampung dapat diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Bertitik tolak dari pokok pembahasan yang diangkat oleh penulis tentang 

korelasi tingkat pendidikan orang tua dengan hasil belajar fiqih siswa. Maka 

penulis memberikan beberapa kesimpulan sebagai hasil analisis data yang telah 

penulis lakukan berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan 

masalah. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik suatu 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Terdapat korelasi antara tingkat pendidikan orang tua dengan hasil belajar 

siswa. Ini terbukti bahwa koefisien korelasi yang berhasil sebesar 0.453322 

pada taraf kesalahan 5% yang menunjukkan adanya hubungan yang positif. 

b. Dari output yang diolah melalui SPSS 17 dapat diketahui nilai thitung = 6.768 

dengan nilai signifikansi 0,000< 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesisnya Ho ditolak dan H1 diterima, yang berarti ada korelasi yang nyata 

(signifikan) variabel tingkat pendidikan orang tua (X) terhadap variabel hasil 

belajar (Y). Hal ini ditafsirkan, bahwa jika terdapat kemajuan dari faktor 

tingkat pendidikan orang tua siswa maka diikuti peningkatan hasil belajar . 

 



 

 

B. Saran 

Di akhir penyelesaian skripsi ini penulis ingin mengemukakan saran yang kiranya 

akan bermanfaat bagi orang tua siswa MIN 7 Jagabaya II. Adapun saran-saran penulis 

adalah: 

1. Hendaknya kepada orang tua yang memiliki pendidikan yang masih rendah, 

tetap berusaha menambah wawasan melalui media sehingga orang tua 

memiliki pengetahuan dan cara efektif membimbing belajar anak dirumah. 

2. Orang tua hendaknya selalu memotivasi dengan selalu memberikan nasihat 

dan memantau anaknya dalam hal belajar dan memberikan arahan tentang 

pendidikan bagi anaknya. Orang tua sebaiknya juga selalu memberikan 

dukungan yang dapat berupa fasilitas belajar dan bisa juga secara non material 

pada anaknya untuk selalu beprestasi.  

3. Hendaknya siswa lebih giat lagi belajar meskipun dengan pendidikan orang 

tua yang masih rendah, berusaha menyadari akan pentingnya ilmu dan belajar 

sebagai bekal dimasa mendatang. 
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Lampiran 1: kuesioner 

 

Angket Penelitian 

 

Nama : 

No Presensi : 

Kelas : 

 

Petunjuk Pengisian Angket: 

1. Tulislah nama, no presensi dan kelas pada kolom yang telah disediakan. 
2. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat anda dengan 

memberikan tanda check list (√) atau silang (x) pada kolom yang telah 
tersedia. 
 

Keterangan: 

SL : Selalu 

SR : Sering 

KD: Kadang-kadang 

TP : Tidak Pernah 

 



 

3. Tidak diperkenankan memilih atau memberikan jawaban lebih dari  satu. 

 

Tingkat Pendidikan Orang Tua dengan Hasil Belajar Peserta Didik 

No Pernyataan 
Skala Liker 

SL SR KD TP 

1 Orang tua tidak pernah membantu mengerjakan pekerjaan 
rumah (PR) anak yang belum dimengerti 

4 3 2 1 

2 Orang tua tidak pernah memasukkan saya ketempat bimbingan 
belajar 

4 3 2 1 

3 Orang tua marah bila saya terlalu menonton TV 1 2 3 4 

4 Saat pulang sekolah orang tua saya tidak pernah menanyakan 
pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan 

4 3 2 1 

5 Orang tua tidak pernah memeriksa buku-buku pelajaran saya 4 3 2 1 

6 Orang tua marah bila saya keluar malam tanpa izin 1 2 3 4 

7 Setelah saya mengerjakan pekerjaan rumah (PR) orang tua tidak 
pernah mengoreksi pekerjaan rumah saya 

4 3 2 1 

No  Pernyataan  Skala Liker 

SL SR KD TP 

8 Orang tua memberi hadiah bila saya berprestasi 1 2 3 4 

9 Orang tua saya memberi bimbingan dan bantuan dalam belajar 
dirumah  

1 2 3 4 

10 Orang tua Tidak pernah menyediakan fasilitas belajar yang 
lengkap untuk saya  

4 3 2 1 

11 Orang tua saya marah bila mendapat nilai yang rendah 1 2 3 4 



 

12 Orang tua meningkatkan saya untuk belajar 1 2 3 4 

13 Orang tua tidak pernah menegur bila saya belajar tidak pada 
tempatnya 

4 3 2 1 

14 Orang tua marah bila saya tidak belajar 1 2 3 4 

15 Orang tua tidak pernah mengawasi dengan siapa saya bergaul 
dilingkungan tempat tinggal 

4 3 2 1 

16 Orang tua menegur bila saya malas belajar 1 2 3 4 

17 Orang tua marah bila saya pulang sekolah terlambat 1 2 3 4 

18 Orang tua meningkatkan saya untuk meningkatkan hasil belajar 1 2 3 4 

19 Orang tua saya sabar membimbing saya dalam mengatasi 
kesulitan belajar 

1 2 3 4 

20 Orang tua memberi semangat agar saya memperoleh prestasi 
belajar yang baik 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 2 

Uji Validitas Variabel  X (Tingkat Pendidikan Orang Tua) 

Item Pertanyaan rhitung rtabel Keterangan 

Item 1 0.417 0,355 Valid 

Item 2 0.530 0,355 Valid 

Item 3 0.246 0,355 Tidak Valid 

Item 4 0.213 0,355 Tidak Valid 

Item 5 0.579 0,355 Valid 

Item 6 0.035 0,355 Tidak Valid 

Item 7 0.556 0,355 Valid 

Item 8 0.638 0,355 Valid 

Item 9 0.467 0,355 Valid 

Item 10 0.119 0,355 Tidak Valid 

Item 11 0.454 0,355 Valid 

Item 12 0.529 0,355 Valid 

Item 13 0.404 0,355 Valid 

Item 14 0.508 0,355 Valid 

Item 15 0.495 0,355 Valid 

Item 16 0.381 0,355 Valid 

Item 17 0.437 0,355 Valid 

Item 18 -0.024 0,355 Tidak Valid 

Item 19  0.455 0,355 Valid 



 

Item 20 0.611 0,355 Valid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 3 

Data Output Relialibitas Variabel X 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 31 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 31 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.757 20 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

VAR00001 3.10 .746 31 

VAR00002 3.10 .651 31 



 

VAR00003 2.29 .824 31 

VAR00004 3.19 .703 31 

VAR00005 2.94 .814 31 

VAR00006 2.13 1.056 31 

VAR00007 3.16 .860 31 

VAR00008 3.06 .998 31 

VAR00009 2.87 .885 31 

VAR00010 2.52 .926 31 

VAR00011 2.87 1.024 31 

VAR00012 2.90 .746 31 

VAR00013 2.19 .873 31 

VAR00014 2.65 .915 31 

VAR00015 2.90 1.106 31 

VAR00016 2.90 .978 31 

VAR00017 2.42 1.025 31 

VAR00018 2.13 .885 31 

VAR00019 3.00 1.000 31 

VAR00020 3.10 .790 31 

 

 



 

Lampiran 4 

 

Distribusi Jawaban Responden Variabel X (Tingkat Pendidikan Orang Tua) 

 No 

BUTIR SOAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 

2 4 4 1 4 3 2 3 3 3 3 3 3 1 4 4 4 

3 4 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 

4 3 3 3 3 3 1 4 3 4 2 4 3 3 4 4 3 

5 3 3 2 3 3 1 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 

6 3 3 2 3 3 1 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 

7 4 3 2 3 4 2 3 3 3 1 4 3 3 3 4 4 

8 3 4 3 3 4 1 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 

9 3 3 2 4 3 2 4 4 3 2 4 3 2 3 3 3 

10 4 4 2 4 4 1 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 

11 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 

12 3 3 3 4 3 1 3 3 3 3 1 2 2 1 3 4 

13 4 4 3 4 3 1 3 4 4 2 3 3 2 3 3 3 

14 2 4 2 3 3 2 4 4 3 1 2 3 2 1 4 3 

15 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 2 

16 3 3 2 4 4 2 4 4 4 1 1 4 1 1 4 3 

17 3 3 1 3 1 1 2 1 3 3 2 3 1 3 3 3 

18 4 3 2 4 3 3 3 4 4 1 2 3 1 2 3 1 

19 2 2 1 4 3 3 3 1 2 4 3 1 2 3 1 3 

20 4 3 4 3 3 1 3 4 1 1 3 3 1 2 4 1 



 

21 3 2 2 1 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2 3 2 

22 3 3 2 3 4 3 4 3 2 4 3 2 2 2 1 2 

23 3 3 2 3 2 4 3 3 2 1 2 3 3 2 2 1 

24 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 4 

25 4 3 2 2 1 2 3 2 1 4 3 2 3 2 2 3 

26 4 2 4 3 3 4 4 4 2 3 4 3 3 2 4 3 

27 3 3 3 3 2 2 1 1 3 2 1 3 1 2 1 3 

28 3 4 4 2 3 2 4 3 2 3 3 4 3 3 4 4 

29 2 2 3 3 2 2 4 2 2 3 3 3 2 2 2 1 

30 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 2 3 2 2 2 

31 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 1 3 4 3 2 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lampiran 5 

Perhitungandistribusifrekuensi data angket 

Langkahpertama: menghitungjumlahkelas interval 

K = 1 + 3,3 log N 

= 1 + 3,3 log 31 

= 1 + 3,3 x 1,49 

= 5,91dibulatkanmenjadi 6 

Langkahkedua: menghitung range 

R  = H – L + 1 

= 66 – 40 + 1 

= 27  

Langkahketiga: menghitungrentangkelas 



 

Rk = 27 : 6 = 4,5 dibulatkanmenjadi 5 

Sumber: AnasSudijono, PengantarStatistikPendidikan, (Jakarta: RajawaliPers, 2011) 

h. 52 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 6 

 

Datanilaihasilbelajarfiqihpesertadidikkelas V MIN 7 Jagabaya II 

NO NamaSiswa Nilai 

1 AdeliaPutriUtami 86 

2 AlisyaRiskaPuspita 85 

3 AnggunRahayu 82 

4 DaffaAthaya Dharma 72 

5 DeriSaputra 72 

6 DesyaAthallah Dharma 77 

7 GentaAji 79 

8 Kayla Azzahra 76 

9 M QaisFarrasfatih 70 

10 M. RIKO ALGOZALI 77 

11 Mas AyuKiraniaPutri 80 

12 Maymona 81 

13 MiftahMaulidaPutri 88 

14 Muhammad AllaikaRevaldo 75 

15 Muhammad FarizaFiras 74 

16 MustofaA'inanMajid 71 

17 NadyaShafira Anwar 76 

18 Nazwa Ash Shifa 80 



 

19 PasaIstiqomah 69 

20 Raya Bagas Kara 64 

21 Tiara AyuPuspita Rani 66 

22 Yuli Yana 90 

23 Karindra Diaz Erlangga 70 

24 RiskiKurniawan 70 

25 Rian 79 

26 RhosaThatiaAnista 89 

27 Jenny RindiAntika 79 

28 Tia Rahayu 80 

29 M. RifkiferdianErwanto 79 

30 Muhammad Iqbal 80 

31 RidoSanjaya 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 7 

Perhitungandistribusifrekuensi data hasilbelajarfiqih 

Langkahpertama: menghitungjumlahkelas interval 

i = 1 + 3,3 log N 

= 1 + 3,3 log 31 

= 1 + 3,3 x 1,49 

= 5,91dibulatkanmenjadi 6 

Langkahkedua: menghitung range 

R  = H – L + 1 

= 90 – 64 + 1 

= 27 

Langkahketiga: menghitungrentangkelas 

Rk = 27 : 6 = 4,5 dibulatkanmenjadi 5 

Sumber: AnasSudijono, PengantarStatistikPendidikan, (Jakarta: RajawaliPers, 2011) 

h. 52 

 

 



 

Lampiran 8 

 

Tabel Perhitungan 

Mean Nilai Angket Tingkat Pendidikan Orang Tua 

Interval Kelas F  X  FX 

65 – 69 3 67 201 

60 – 64 11 62 682 

55 – 59 4 57 228 

50 – 54 7 52 364 

45 – 49 4 47 188 

40 – 44 2 42 44 

 N= 31  ∑fx= 1747 

 

Dari penjabaran data diatas dapat diperoleh: ∑fx = 1747 dan N = 31 dengan demikian: 

Mx = 
∑��
�

 = ����
��

 = 56.35 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 9 

 

Tabel Perhitungan 

Mean Nilai Hasil Belajar Fiqih Peserta Didik Kelas V 

Di MIN 7 Jagabaya II Bandar Lampung 

Interval Kelas F X FX 

90 – 94 2 92 184 

85 – 89 7 87 609 

80 – 84 10 82 820 

74 – 79 6 76.5 459 

67 – 73 5 70 350 

64 – 68 1 66 66 

 N= 31  ∑fx= 2479 

 

Dari data nilai hasil belajar dapat diperoleh ∑fx = 2479 dan N = 31 dengan demikian: 

Mx = 
∑��
�

 = ����
��

 = 79,96 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 10 

 

Tabel perhitungan standar deviasi angket 

Interval Kelas F X FX X X2 FX2 

65 – 69 3 67 201 + 10,65 113,4225 340,2675 

60 – 64 11 62 682 + 5,65 31,9225 351,1475 

55 – 59 4 57 228 + 0,65 0,4225 1,69 

50 – 54 7 52 364 - 4,35 18,9225 132,4575 

45 – 49 4 47 188 - 9,35 87,4225 349,69 

40 – 44 2 42 84 - 14,35 205,9225 411,845 

 N= 31  ∑fx= 1747   ∑fx2= 1587,09 

 

SD = �∑���
�

 = �����,��
��

 = �51,19645 = 7,15 

 

 

 

Tabel perhitungan standar deviasi hasil belajar fiqih 

Interval Kelas F X FX X X2 FX2 

90 – 94 2 92 184 + 12,04 144,9616 280,9232 

85 – 89 7 87 609 + 7,04 49,5616 346,9312 

80 – 84 10 82 820 + 2,04 4,1616 41,616 

74 – 79 6 76.5 459 - 3,46 11,9716 71,8296 



 

67 – 73 5 70 350 - 9,96 99,2016 496,008 

64 – 68 1 66 66 - 13,96 194,8816 194,8816 

 N= 31  ∑fx= 2479   ∑fx2= 1432,1896 

 

SD = �∑��
�

 = �����,����
��

 = √46,19966 = 6,79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 11 

 

Data Output Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 31 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 5.93861989 

Most Extreme Differences Absolute .108 

Positive .108 

Negative -.089 

Kolmogorov-Smirnov Z .600 

Asymp. Sig. (2-tailed) .864 

a. Test distribution is Normal.  

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 12 

 

Data Output Uji Regresi Linier 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 35.280 8.168  2.739 .010 

VARx .394 .144 .453 6.768 .000 

       

a. Dependent Variable: VARy     

 

 

 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .453a .206 .178 6.040 

a. Predictors: (Constant), VARx  



 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .453a .206 .178 6.040 

b. Dependent Variable: VARy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran13 

TabelKerjaKolerasiAngkaKasar 

No X Y X2 Y2 XY 

1 63 86 3969 7396 5418 

2 61 85 3721 7225 5185 

3 65 82 4225 6724 5330 

4 65 72 4225 5184 4680 

5 62 72 3844 5184 4464 

6 58 77 3364 5929 4466 

7 63 79 3969 6241 4977 

8 63 76 3969 5776 4788 

9 59 70 3481 4900 4130 

10 63 77 3969 5929 4851 

11 56 80 3136 6400 4480 

12 53 81 2809 6561 4293 

13 61 88 3721 7744 5368 

14 51 75 2601 5625 3825 

15 63 74 3969 5476 4662 

16 54 71 2916 5041 3834 

17 46 76 2116 5776 3496 

18 50 80 2500 6400 4000 

19 40 69 1600 4761 2760 

20 47 64 2209 4096 3008 

21 42 66 1764 4356 2772 



 

22 54 90 2916 8100 4860 

23 51 70 2601 4900 3570 

24 53 70 2809 4900 3710 

25 48 79 2304 6241 3792 

26 64 89 4096 7921 5696 

27 45 79 2025 6241 3555 

28 64 80 4096 6400 5120 

29 50 79 2500 6241 3950 

No X Y X2 Y2 XY 

30 64 80 4096 6400 5120 

31 66 85 4356 7225 5610 

n=31 ∑x=1744 ∑y= 2401 ∑x2=99876 ∑y2 = 187293 ∑xy=135770 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


