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ABSTRAK 

 

Judul: Korelasi antara Pemberian Motivasi Belajar oleh Orangtua 
menurut Persepsi Siswa dengan Prestasi Belajar 
(Studi Deskriptif Kuantitatif pada Siswa/i kelas VIIID SMP Negeri 2 Haharu 
tahun pelajaran 2013/2014) 

Masalah dalam penelitian ini adalah: apakah ada korelasi antara 
pemberian motivasi belajar oleh orangtua menurut persepsi siswa dengan 
prestasi belajar siswa/i kelas VIIID SMP Negeri 2 Haharu tahun pelajaran 
2013/2014?  

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui korelasi antara 
pemberian motivasi belajar oleh orangtua menurut persepsi siswa dengan 
prestasi belajar siswa/i kelas VIIID SMP Negeri 2 Haharu tahun pelajaran 
2013/2014 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kuantitatif, teknik pengumpul data yang digunakan adalah wawancara tertulis 
dan teknik studi dokumen. Alat pengumpul data yang digunakan berupa angket 
dan lembar studi dokumen.  

Analisa data yang digunakan adalah “r” product moment, kemudian 
dilakukan uji korelasi. Hasil penelitian ini diperoleh r hitung lebih kecil dari r tabel 

(r hitung < r tabel ) dengan nilai r hitung yang diperoleh 0,011 kemudian 
dibandingkan dengan nilai r tabel pada taraf kepercayaan 95% = 0,413. Hasil ini 
menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara pemberian motivasi belajar oleh 
orangtua menurut persepsi siswa dengan prestasi belajar siswa/i kelas VIIID 
SMP Negeri 2 Haharu tahun pelajaran 2013/2014.  

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada 
korelasi antara  pemberian motivasi belajar oleh orangtua menurut persepsi 
siswa dengan prestasi belajar siswa/i kelas VIIID SMP Negeri 2 Haharu tahun 
pelajaran 2013/2014. Dari kesimpulan ini peneliti memberikan beberapa saran 
kepada a) kepala sekolah diharapkan sebagai pemimpin dalam suatu lembaga 
agar dapat meningkatkan kerjasama dengan para guru, dan orangtua dalam 
meningkatkan prestasi belajar siswa dan bekerjasama untuk menemukan faktor 
penyebab menurunnya prestasi belajar siswa. b) kepada guru diharapkan agar 
dapat meningkatkan kerjasama yang baik dengan orangtua dalam meningkatkan 
prestasi belajar siswa dan berusaha untuk menemukan faktor penyebab 
rendahnya prestasi belajar siswa. c) konselor sekolah sebagai penyelenggara 
layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah agar dapat meningkatkan 
kerjasama dengan orangtua dan personil sekolah lainnya untuk membantu siswa 
meningkatkan prestasi belajarnya dan mencari tahu penyebab rendahnya prestasi 
belajar siswa. d) kepada orangtua sebagai penanggung jawab dan pendidik 
utama bagi anak-anak di rumah agar selalu memperhatikan belajar siswa di 
rumah dan bekerjasama dengan para guru di sekolah dalam upaya meningkatkan 
prestasi belajar siswa. 


