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ABSTRAK 
 

Nama :  Siti Maria Ulfah, 2013, Studi Komparasi Prestasi Belajar  kelas I Bidang 
Studi Agama Islam antara siswa yang mendapatkan perhatian orang tua 
dengan yang kurang mendapatkan perhatian orang tua di Madrasah 
Ibtidaiyah Miftahul Jinan Semambung Wonoayu Sidoarjo 

 

Kata kunci: Siswa yang mendapatkan Perhatian orang tua dan kurang mendapatkan 
perhatian orang tua, Prestasi belajar siswa 

Keberhasilan Pendidikan di suatu sekolah ditunjang oleh keberhasilan 
pendididkan oleh orang tua dalam suatu keluarga. Kendala yang timbul kadang-
kadang orang tua terbentur masalah pekerjaan, yaitu mencari nafkah untuk memenuhi 
kebutuhan ekonomi keluarga dan kurang memperhatikan terhadap pendidikan yang 
sedang dijalani anaknya disekolah. Orang tua hanya membiayai saja, tanpa 
memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak yang lainnya yaitu kebutuhan moril.  
tujuan penelitian ini adalah 1)Untuk mengetahui prestasi belajar siswa yang 
mendapatkan perhatian orang tua. 2)Untuk mengetahui prestasi belajar siswa yang 
kurang mendapatkan perhatian orang tua. 3)Untuk mengetahui Perbedaan prestasi 
belajar bidang studi Agama Islam antara siswa yang mendapatkan perhatian orang tua 
dengan yang kurang mendapatkan peratian orang tua di MI Miftahul Jinan 
Semambung Wonoayu Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode Interview ,angket, Dokumentasi, Observasi.  

Adapun hasil dalam penelitian ini adalah  Bahwa Prestasi belajar bidang studi 
Agama Islam siswa yang mendapatkan perhatian orang tua adalah baik, hal ini di 
lihat dari nilai rata-rata nilai raport bidang studi Agama Islam yang mendapat 
perhatian orang tua 7,5. Prestasi belajar bidang studi agama Islam siswa yang 
mendapatkan perhatian orang tua adalah cukup, hal ini di lihat dari nilai rata-rata nilai 
raport bidang studi Agama Islam  yang kurang mendapat perhatian orang tua 6,3. Ada 
Perbedaan Prestasi belajar bidang studi Agama Islam antara siswa yang mendapatkan 
perhatian orang tua dengan yang kurang mendapatkan perhatian orang tua . Sebab 
setelah dianalisis dengan menggunakan rumus t-test diperoleh nilai t-test sebesar 
5,546 sedangkan batas minimal untuk menerima hipotesis kerja ( H1) adalah sebesar 
2, 255 pada taraf signifikasi 5 %. 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahi Robbil Alamin, segala puji syukur tiada hentinya penulis 

haturkan kehadirat Allah SWT yang Maha Esa dan Maha Kuasa atas semua 

makhluknya, tempat kita berpasrah, atas seluruh anugrah serta nikmat yang telah 

dilimpahkan-Nya, karena atas berkat dan rahmat-Nya jualah penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Komparasi Prestasi Belajar kelas I 

Bidang Studi Agama Islam antara siswa yang mendapatkan perhatian orang tua 

dengan yang kurang mendapatkan perhatian orang tua di Madrasah Ibtidaiyah 

Miftahul Jinan Wonoayu Sidoarjo ” 

Ucapan Sholawat serta Salam, penulis curahkan kehadirat junjungan ummat, 

pemberi Syafa’at, penuntun manusia pada jalan kebaikan, manusia pilihan dan 

teladan kita, Rosullullah Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan 

pengikut beliau hingga akhir zaman. 

Kesuksesan dalam skripsi ini penulis merasa sangat berhutang budi pada 

semua pihak, sehingga sewajarnya bila, pada kesempatan ini penulis mengucapkan 

terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan semangat dan bantuan, baik 

secara materi maupun secara spiritual. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya 

secara khusus penulis sampaikan kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Abdul A’la, M. A, selaku rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya. 
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2. Bapak Drs. Sutikno, M. Ag sebagai ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya. 

3. Bapak  Drs. H. Sholehan, M.Ag   sebagai dosen pembimbing yang telah 

mencurahkan tenaga, pikiran serta waktunya guna membimbing penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

4. Seluruh guru dan peserta didik MI Miftahul Jinan Semambung yang telah 

membantu penulis selama mengadakan penelitian. 

5. Suamiku dan anakku tercinta terima kasih atas do’a yang tiada henti beliau 

panjatkan untuk penulis, dan juga telah memberikan semangat kepada penulis 

sehingga bisa sampai seperti ini. 

6. Teman-teman yang satu pembimbing dengan penulis terima kasih atas 

dorongannya sehingga penulis bisa mencapai tujuan yang diharapkan.  

7. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam terselesaikannya penelitian ini, yang 

tak mungkin  penulis sebutkan satu persatu. 

Semoga amal baik yang telah kalian berikan, mendapatkan balasan yang 

berlipatganda dari Allah SWT Amin. 

Dan semoga hasil penelitian yang berjudul “ Studi Komparasi  Prestasi 

Belajar kelas I Bidang Studi Agama Islam Antara Siswa yang mendapatkan 

Perhatian Orang tua dengan yang kurang mendapatkan Perhatian orang tua di 

Madrsah Ibtidaiyah  Miftahul Jinan Semambung  Wonoayu Sidoarjo” ini dapat 

bermanfa’at bagi semua orang khususnya bagi penulis sendiri. 
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Akhir kata tiada manusia yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik 

Allah SWT, Oleh karena itu kritik dan saran untuk perbaikan senantiasa penulis 

terima dengan senang hati sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita 

semua, bukan menjadi karya yang sia-sia. 

 

    Surabaya,  03  Juli 2013 

 

        Penulis 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 




