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Menjadi orang tua tidak hanya penting bagi keberadaan kita sekarang, tetapi juga 
bagi masa depan anak-anak kita, terutama membekalinya dengan Pendidikan Agama 
Islam bagi anak, karena kelak orang tua yang Memiliki anak yang sukses dan berprestasi 
dalam belajarnya merupakan sebuah petualangan, penuh dengan kejutan-kejutan dan 
perubahan-perubahan. Pada masyarakat modern tugas dan tanggung jawab pendidikan 
pada anak diserahkan kepada suatu lembaga, yaitu sekolah. Sekolah disini merupakan 
tempat melakukan kegiatan belajar dalam usaha untuk meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia. Dalam mewujudkan lembaga pendidikan diatas orang tua siswa selalu 
dilibatkan dalam kualitas pendidikan anaknya, oleh karena itu begitu pentingnya latar 
belakang  orang tua bagi anak, sebagai motivator yang aktif. Dari sinilah permasalahan 
penelitian dalam mengkaji hubungan latar belakang orang tua yang sudah haji terhadap 
prestasi belajar siswa mapel PAI. dimana obyek penelitian di SMP Hang Tua I Surabaya. 

Atas latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah tentang 
1. Bagaimana keadaan orang tua siswa yang sudah haji di SMP Hang Tuah I Surabaya ? 
2. Bagaimana prestasi belajar siswa Mapel PAI di SMP Hang Tuah I Surabaya ? 3. 
Bagaimana hubungan latar belakang orang tua yang sudah haji terhadap prestasi belajar 
siswa Mapel PAI di SMP Hang Tuah I Surabaya ?. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif sedangkan Penelitian 
Kuantitatif adalah penelitian yang ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan 
fenomena serta hubungan-hubungannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada 
penelitian ini adalah observasi, interviuw,dokumentasi, Angket (Kuesioner). Data yang 
diperoleh melalui perhitungan atau analisis statistik untuk memperoleh kebenaran hipotesa.  

Hasil penelitian menunjukkan : (1) Bahwa hubungan orang tua yang sudah haji 
terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran pendidikan agama islam di tunjukkan pada 
suatu aktifitas yang tertuju pada suatu obyek yaitu yang diwujudkan dalam bentuk 
pengawasan, memberikan dorongan, pembiasaan, menyediakan sarana belajar. Adapun 
hubungan orang tua tua yang sudah haji terhadap prestasi belajar siswa SMP Hang Tua I 
Surabaya  tergolong cukup. (2) Adapun prestasi belajar yang dicapai oleh siswa SMP 
Hang Tua I Surabaya mata pelajaran pendidikan agama islam berdasarkan penelitian 
yang diperoleh menunjukkan rat-rata yang cukup baik yaitu mencapai rata-rata 70,2%. 
(3) Adapun hubungan orang tua yang sudah haji terhadap prestasi belajar siswa mata 
pelajaran pendidikan agama islam SMP Hang Tua I Surabaya menunjukkan bahwa tidak 
ada hubungan yang signifikan. Hal ini bisa dibuktikan dari hasil perhitungan korelasi 
product moment menunjukkan bahwa rxy hitung = 0,164 sedangkan dari tabel nilai r 
product moment dengan sampel 40 dan taraf signifikan 5%  didapati hasil 0,312. 
Sehingga nilai rxy hitung lebih rendah dari pada tabel.  


