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ABSTRAK 
 

SULASTRI. Pengaruh Perhatian Orang Tua dan Motivasi Belajar Terhadap 

Prestasi Belajar IPS Siswa Kelas X SMA N 1 Godean Sleman Tahun Pelajaran 

2014-2015.Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas PGRI 

Yogyakarta, 2015. 

  

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui pengaruh perhatian orang tua 

terhadap prestasi belajar IPS pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Godean Sleman 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015. 2) mengetahui pengaruh 

motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPS pada siswa kelas X SMA Negeri 1 

Godean Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015. 3) 

mengetahui pengaruh perhatian orang tua dan motivasi belajar terhadap prestasi 

belajar IPS pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Godean Kabupaten Sleman Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Godean. Jenis penelitian 

merupakan penelitian kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 163 siswa. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket dan 

dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi ganda.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Ada pengaruh yang positif dan 

signifikan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar IPS pada siswa kelas X 

SMA Negeri I Godean Sleman Tahun Ajaran 2014/ 2015, dibuktikan dengan uji t 

= 3.763, p = 0,000. 2) Ada pengaruh yang positif dan signifikan motivasi belajar 

terhadap prestasi belajar IPS pada siswa kelas X SMA Negeri I Godean Sleman 

Tahun Ajaran 2014/ 2015, dibuktikan dengan uji t = 4.212, p = 0,000. 3) Ada 

pengaruh yang positif dan signifikan perhatian orang tua dan motivasi belajar 

terhadap prestasi belajar IPS pada siswa kelas X SMA Negeri I Godean Sleman 

Tahun Ajaran 2014/ 2015, , dibuktikan dengan uji F = 16.535, p = 0,000. 

 

 

 

Kata Kunci: perhatian orang tua, motivasi belajar, prestasi belajar 
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ABSTRACT 

 

 

SULASTRI. Effect of Attention Parents and Learning Achievement Motivation 

Against IPS in Class X SMA N 1 Godean 2014-2015.Tesis academic year. 

Yogyakarta: Graduate School, University of PGRI Yogyakarta, 2015. 
 

This study aims to 1) determine the influence of parents' attention to the 

achievement of social studies in class X SMA Negeri 1 Godean Sleman Yogyakarta 

Special Region Academic Year 2014/2015. 2) the effect of learning motivation 

toward achievement of social studies in class X SMA Negeri 1 Godean Sleman 

Yogyakarta Special Region Academic Year 2014/2015. 3) the effect of parental 

attention and motivation toward achievement of social studies in class X SMA 

Negeri 1 Godean Sleman Yogyakarta Special Region Academic Year 2014/2015. 

This research was conducted at SMAN 1 Godean. This type of research is a 

quantitative research. Subjects in this study amounted to 163 students. Data 

collection techniques in this study using questionnaires and documentation. Data 

were analyzed using multiple regression analysis. 

The results showed that 1) There is a positive and significant influence 

parents' attention to the achievement of social studies in class X SMA Negeri I 

Godean Sleman District of School Year 2014/2015, evidenced by t = 3763, p = 

0.000. 2) There is a significant positive influence and motivation toward 

achievement of social studies in class X SMA Negeri I Godean Sleman District of 

School Year 2014/2015, evidenced by t = 4,212, p = 0.000. 3) There is a positive 

and significant effect of parental attention and motivation toward achievement of 

social studies in class X SMA negeri I Godean Sleman District of School Year 

2014/2015, evidenced by test F = 16 535, p = 0.000. 

 

 

Keywords: parental attention, motivation to learn, academic achievemen model   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara 

aktif mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Pendidikan 

merupakan salah satu bidang pembangunan yang sangat strategis, dengan 

pendidikan diharapkan akan mampu meningkatkan kapasitas dan 

kapabilitas sumber daya manusia. Seiring dengan meningkatnya 

sumberdaya manusia maka akan meningkatkan pula daya saing bangsa 

serta kemampuan bangsa dalam mengelola sumberdaya yang ada, 

sehingga tujuan pembangunan yang telah ditetapkan akan lebih mudah 

untuk dicapai (Sugiyanto,2010:39). 

Indonesia sebagai negara berkembang masih dihadapkan pada 

berbagai permasalahan pendidikan terutama berkaitan dengan kualitas dan 

efisiensi pendidikan. Selain hal tersebut, permasalahan yang dihadapi 

bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan. Mutu pendidikan 

suatu bangsa dapat dikatakan berkualitas apabila pendidikan yang 

dilaksanakan dapat meluluskan peserta didiknya memiliki kemampuan, 

pengetahuan, dan ketrampilan yang berguna untuk melanjutkan ke tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi maupun untuk memasuki dunia kerja, selain 

itu juga memiliki wawasan pola pikir, sikap, perilaku, moral dan akhlak 



mulia. Maka proses belajar mengajar dilaksanakan secara efektif sehingga 

pendidikan akan mencapai hasil yang optimal. 

Salah satu indikator bahwa pendidikan tersebut berkualitas adalah 

perolehan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Adapun hasil belajar 

siswa tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut berasal 

dari dalam diri siswa atau faktor internal maupun faktor yang berasal dari 

luar siswa atau faktor eksternal. Faktor internal diantaranya adalah minat, 

bakat, motivasi, tingkat intelegensi. Sedangkan faktor eksternal 

diantaranya adalah metode pembelajaran, peranan guru,  lingkungan, 

sarana dan prasarana belajar, ekonomi orang tua, perhatian orang tua, 

pendidikan orang tua, jarak tempuh dari rumah sampai sekolah. Perhatian 

orang tua merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses 

pembelajaran bagi anak. Hal ini dapat dikatakan bahwa mulai terjadinya 

proses perhatian tatkala anak masih berada dalam kandungan ibunya dan 

dilanjutkan ketika anak lahir hingga usia anak mencapai usia 18 tahun. 

 Perhatian orang tua selanjutnya diwujudkan dalam bentuk 

memelihara, mengasuh, melindungi, mendidik, menumbuh kembangkan 

anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Salah satu faktor 

dari diri siswa yang sangat berpengaruh berhasil tidaknya siswa dalam 

belajar adalah motivasi belajar. Dalam kegiatan belajar, motivasi 

merupakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan 



belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan 

yang dikehendaki oleh subjek  belajar dapat tercapai (Sadiman, 2007:75). 

 Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non 

intelektual. Seorang siswa yang mempunyai intelegensi yang cukup tinggi 

bisa gagal karena kurang adanya motivasi dalam belajarnya. Motivasi 

mempunyai peran penting dalam proses belajar mengajar baik bagi guru 

maupun siswa. Salah satu  faktor eksternal yang berperan penting dalam 

menentukan prestasi belajar adalah adanya bentuk layanan bimbingan 

koseling  individu bagi peserta didik. Dengan adanya pemberlakuan 

Kurikulum 2013 yang secara resmi mulai tahun ajaran baru 2014/2015 

serempak dilaksanakan oleh semua sekolah dari jenjang sekolah dasar 

sampai menengah maupun menengah atas maka bagi peserta didik baru 

tingkat sekolah menengah atas kelas X sudah menentukan pilihan dalam 

jurusan. Oleh karena siswa baru langsung penjurusan maka sering kali 

muncul berbagai persoalan yang dihadapi oleh siswa, mungkin adanya 

perasaan kecewa, bingung, tidak bersemangat, dan dalam belajarnya tidak 

konsentrasi. 

Faktor penyebab yang sering terjadi karena rasa kecewa baik siswa 

sendiri maupun pihak orang tua siswa terutama mereka yang masuk  

jurusan IPS menganggap bahwa jurusan yang paling baik dan dirasa lebih 

favorit adalah jurusan MIPA, bahkan mereka beranggapan bahwa jurusan 

IPS merupakan jurusan buangan setelah tidak bisa masuk kejurusan 

MIPA, siswa dan orang tua juga kebanyakan belum paham betul dalam 



pemilihan dan penentuan jurusan di sekolah. Dengan adanya permasalahan 

tersebut tentu saja mempengaruhi terhadap proses belajar mengajar dan 

akhirnya  berpengaruh terhadap prestasi belajar matapelajaran IPS  yang 

dicapai tidak memuaskan dan tidak maksimal. Maka disinilah peran guru 

pembimbing sangat dibutuhkan untuk memberikan layanan bimbingan 

konseling baik kelompok atau klasikal maupun individu, namun karena 

siswa merupakan siswa baru maka yang ditekankan adalah layanan 

bimbingan individu selain untuk menggali berbagai informasi tentang diri 

siswa dan keluarga juga memberikan kesan pertama bahwa guru 

bimbingan bukan sebagai polisi sekolah tetapi sebagai orang tua kedua 

setelah peran orang tua di rumah. 

Dengan adanya permasalahan tersebut tentu saja akan 

mempengaruhi terhadap berlangsungnya proses belajar dan mengajar dan 

akhirnya akan berpengaruh pula terhadap prestasi belajar siswa, demikian 

pula pelajaran IPS yang dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, 

pemahaman, dan kemampuan untuk menganalisis, mendiskripsikan, 

terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan 

bermasyarakat yang dinamis baik dalam lingkungan lokal, nasional, 

maupun dunia internasional. Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, 

komprehensif, dan terpadu di dalam proses pembelajaran menuju 

pemikiran, pola pikir, pemahaman, pandangan, wawasan, keberhasilan 

dalam kehidupan baik dalam lingkup terkecil dari keluarga kemudian 

masyarakat baik lokal, nasional, maupun masyarakat dunia internasional.   



Sampai sekarang masih banyak yang beranggapan baik orang tua 

maupun siswa yang menyatakan bahwa IPS sebagai mata pelajaran yang 

sulit untuk dipelajari dan dipahami sehingga siswa cenderung merasa 

bosan, jenuh dan malas belajar dan pada akhirnya siswa tidak memiliki 

motivasi diri untuk belajar mempelajari IPS. Sebaliknya siswa melakukan 

aktivitas belajar dengan rasa senang karena didorong oleh motivasi. 

Selama ini motivasi belajar untuk mata pelajaran IPS siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Godean  masih rendah atau kurang maksimal, hal ini dapat dilihat 

dari kurangnya perhatian siswa dalam menerima materi, mengikuti proses 

pembelajaran pelajaran rumpun IPS di kelas dan juga nilai hasil ulangan 

sebagian siswa masih berada di bawah KKM. 

Motivasi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran, karena siswa atau peserta didik akan belajar dengan 

sungguh-sungguh dan lebih giat lagi apabila siswa memiliki motivasi 

belajar yang tinggi. Oleh karena itu selain guru mata pelajaran IPS juga 

guru bimbingan dan konseling memiliki rasa ingin tahu, mengapa dan 

bagaimana siswa belajar serta menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi 

dan lingkungan belajar yang baru dan berbeda. Hal tersebut akan 

menambah pemahaman dan wawasan guru sehingga memungkinkan 

proses pembelajaran berlangsung lebih efektif dan optimal karena 

pengetahuan tentang kejiwaan siswa yang berhubungan dengan masalah 

pendidikan bisa dijadikan sebagai dasar memberikan motivasi kepada 



siswa sehingga mau dan mampu belajar dengan sebaik-baiknya (Mulyasa, 

2008:58). 

Peningkatan mutu pendidikan berkaitan erat dengan prestasi 

belajar siswa. Prestasi belajar merupakan aktivitas yang tidak dapat 

dipisahkan dari kegiatan belajar, karena kegiatan belajar merupakan 

proses, sedangkan prestasi merupakan hasil dari proses belajar. Begitu 

juga untuk belajar sangat diperlukan adanya motivasi. Hasil belajar akan 

menjadi optimal kalau ada motivasi. Makin tepat motivasi yang diberikan, 

maka makin berhasil pula pelajaran itu. Dengan adanya usaha yang tekun 

dan terutama didasari adanya motivasi, maka siswa tersebut akan dapat 

mencapai dan melahirkan prestasi belajar dengan maksimal. Intensitas 

motivasi seseorang akan menentukan tingkat pencapaian prestasi 

belajarnya. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perlu dilakukan 

penelitian dengan judul: Pengaruh Perhatian Orang Tua dan Motivasi 

Belajar Terhadap Prestasi Belajar IPS pada Siswa Kelas X SMA N 1 

Godean Sleman Tahun Pelajaran 2014/2015 

 

B.  Identifikasi Masalah   

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut serta pengamatan dan 

studi dokumentasi awal, maka identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Sebagian besar siswa belum tertarik pada mata pelajaran IPS karena 

kurang diminati, kurang menarik, sulit, dan banyak hafalannya untuk 

dipelajari. 



2. Motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran IPS masih rendah atau 

kurang. 

3. Orang tua siswa kurang dalam perhatiannya terhadap  permasalahan 

yang dihadapi oleh anaknya  dalam pembelajaran IPS. 

4. Prestasi belajar IPS siswa SMA Negeri 1 Godean masih belum 

maksimal. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk membatasi permasalahan peneliti membatasi permasalahan 

pada hal-hal yang berkaitan dengan pengaruh perhatian orang tua, 

motivasi belajar dan prestasi belajar IPS pada siswa kelas X SMA Negeri 

1 Godean Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada 

maka peneliti mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar IPS 

siswa kelas X SMA Negeri 1 Godean, Sleman Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015? 

2. Bagaimana pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPS 

pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Godean, Sleman Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015? 



3. Bagaimana pengaruh perhatian orang tua dan motivasi belajar secara 

bersama-sama terhadap prestasi belajar IPS pada siswa kelas X SMA N 

1 Godean, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Ajaran 

2014/2015? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi 

belajar IPS pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Godean, Sleman Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015. 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

IPS pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Godean, Sleman Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015. 

3. Untuk mengetahui pengaruh perhatian orang tua dan motivasi belajar 

terhadap prestasi belajar IPS pada siswa kelas X SMA Negeri 1 

Godean, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Ajaran 

2014/2015. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat memperluas dan menambah wawasan 

ilmu pengetahuan 

b. Sebagai bahan atau sumber belajar untuk penelitian selanjutnya 

yang berhubungan dengan pencapaian hasil belajar 



2. Praktis 

a. Bagi sekolah khususnya SMA Negeri 1 Godean, memberi masukan 

dalam pelaksanaan proses pembelajaran mata pelajaran khususnya 

IPS sebagai evaluasi pelaksanaannya 

b. Bagi masyarakat, khususnya orang tua dapat menjadi masukan 

untuk lebih meningkatkan partisipasinya dan peran sertanya 

terhadap perkembangan prestasi belajar siswa 

c. Bagi guru mata pelajaran IPS, dapat menjadi masukan untuk lebih 

meningkatkan perhatian, metode, teknik dalam pembelajaran IPS 
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