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ABSTRAKSI 
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BELAJAR SISWA DI MTS. AL-KHOZINY BUDURAN SIDOARJO 
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Nama : Mukmin 
NIM : 20017911081 
NIMKO : 2002.4.79.0001.00841 
Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI) 
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Pendidikan nasional diharapkan menghasilkan manusia terdidik yang utuh baik 

keimanan, budi pekerti, pengetahuan, keterampilan, kepribadian dan rasa 

tanggungjawab. Untuk itulah peran orang tua sangat penting dalam mencapai hal 

tersebut, motivasi orang tua dalam memberi pendidikan pada anak-anaknya juga 

dapat menentukan prestasi anak-anak di sekolah. Oleh karena itu orang tua 

diharapkan senantiasa untuk lebih peduli dengan pendidikan anaknya. Karena pada 

pundak merekalah nasib bangsa ke depan apakah bangsa ini akan maju ataukah 

bangsa ini akan terpuruk semua itu bergantung pada anak-anak Kita di masa yang 

akan datang.   

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : bagaimana 

motivasi orang tua, adakah motivasi orang tua terhadap prestasi belajar siswa, dan 

seberapa besar motivasi orang tua terhadap prestasi belajar, penelitian ini 

dilaksanakan di MTs. Al-Khoziny Buduran Sidoarjo, dengan jumlah populasi 340 

siswa dan mengambil sampel 37 siswa. Teknik pengumpulan datanya digunakan 

metode interview, observasi, angket dan dokumentasi dan teknik analisis datanya 

digunakan rumus prosentase, dan Product Moment dengan rumus sebagai berikut  



f 
P = 

n 
x 100% 

( )( )
( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑

∑ ∑∑
−−

−
=

2222 yyNxxN

yxxyN
rxy

Berdasarkan dari analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa motivasi orang tua tergolong cukup dengan menghasilkan kategori baik 56,76 

% dan kategori kurang 42,86 % dan  ada pengaruh motivasi orang tua terhadap 

prestasi siswa terbukti dengan hasil perhitungan dengan Rumus Product Moment 

yang menghasilkan r hitung sebesar 0,424 lebih besar dari r tabel baik pada taraf 

signifikasi 5 atau 1 % dengan besar pengaruh termasuk kategori sedang atau cukup 

di mana angka 0,424 berkisar di kisaran 0,40-0,70 

Hendaknya orang tua lebih memperhatikan anaknya khususnya ketika anak itu 

berada di rumah agar anak belajar tidak cuma di sekolah saja tapi di rumah anak juga 

belajar. Dan senantiasa memberi semangat anaknya untuk lebih giat belajar, Dengan 

demikian diharapkan prestasi anak akan lebih meningkat lagi. Karena ada sebuah 

ungkapan yang mengatakan bahwa anak atau pemuda pada sekarang adalah 

pemimpin pada masa yang akan datang. 

Sidoarjo, 28 Januari 2006 
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