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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini diuraikan tentang: a) Pengaruh Tingkat Pendidikan  

OrangtuaDasar terhadap Minat Belajar Siswa di SDN 1 Boyolangu Tulungagung, 

b) Pengaruh Tingkat Pendidikan OrangtuaMenengah terhadap Minat Belajar 

Siswa di SDN 1 Boyolangu Tulungagung, c) Pengaruh Tingkat Pendidikan  

Orangtua Tinggi terhadap Minat Belajar Siswa di SDN 1 Boyolangu 

Tulungagung, d) Pengaruh Tingkat Pendidikan OrangtuaKeseluruhan terhadap 

Minat Belajar Siswa di SDN 1 Boyolangu Tulungagung. 

A. Pengaruh Tingkat Pendidikan OrangtuaDasar terhadap Minat Belajar 

Siswa SDN 1 Boyolangu Tulungagung” 

Uji normalitas data penelitian dilihat dari nilai Asymp.Sig. jika Asymp. 

Sig> 0,05maka data tersebut dikatakan terdistribusi normal. Uji normalitas 

data menggunakan uji kolmogrov-smirnov. Hasil pengujian normalitas untuk 

data tingkat pendidikan orangtua sebesar 0,072dan Asymp.sig pada minat 

belajar sebesar 0,515 yang artinya 0,072 > 0,05 dan 0,515> 0,05. Jadi kedua 

angket terdistribusi normal. Setelah data dinyatakan normal. 

Berdasarkan hipotesis penelitian pada uji linier sederhana 

menunjukkan bahwa Fhitung 4.911 ≥ Ftabel = 3.48dan Sig. 0.045 ≤ 0.05 

maka Ho ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh tingkat 

pendidikan orangtua terhadap minat belajar siswa kelas IV di SDN 1 

Boyolangu Tulungagung. 
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Di SDN 1 Boyolangu masih terdapat beberapa siswa yang tingkat 

pendidikan orangtuanya dasar (SD sederajat dan SMP sederajat) khususnya 

kelas IV. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yohana 

Dini Agustin yang berpendapat bahwaorang tua yang bijaksana 

senantiasamengikuti perkembangan anaknya di sekolah serta 

berusahamengetahui taraf kemampuan yang dimiliki anaknya. Bagi orang 

tuayang pendidikannya rendah atau sibuk dengan pekerjaannya mungkinhal 

tersebut terasa berat.
1
Hal ini juga berpengaruh terhadap minat belajar siswa 

yang juga ikut menurun karena kurang tersedianya kebutuhan yang menunjang 

minat belajarnya.  

Berdasarkan teori diatas, dalam penelitian ini variabel tingkat 

pendidikan orangtua dasar memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap minat belajar siswa kelas IV di SDN 1 Boyolangu Tulungagung. 

B. Pengaruh Tingkat Pendidikan Orangtua Menengahterhadap Minat 

Belajar Siswa Kelas IV SDN 1 Boyolangu Tulungagung” 

Uji normalitas data penelitian dilihat dari nilai Asymp. Sig. jika 

Asymp. Sig> 0,05maka data tersebut dikatakan terdistribusi normal. Uji 

normalitas data menggunakan uji kolmogrov-smirnov. Hasil pengujian 

normalitas untuk data tingkat pendidikan orangtua menengah sebesar 0,060 

dan Asymp.sig pada minat belajar sebesar 0,428 yang artinya 0,060 > 0,05 

dan 0,428> 0,05. Jadi kedua angket terdistribusi normal. Setelah data 

dinyatakan normal. 

                                                           
1
Yohana Dini Agustin, Pengaruh Tingkat Pendidikan Orang Tua..., hal.22 
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Berdasarkan hipotesis penelitian pada uji linier sederhana 

menunjukkan bahwa Fhitung = 54.299≥ Ftabel =  2.69 dan Sig. 0.000 ≤ 0.05 

maka Ho ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh tingkat 

pendidikan orangtua yang menengah terhadap minat belajar siswa kelas IV di 

SDN 1 Boyolangu Tulungagung. 

Tingkat pendidikan orangtua siswa merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi minat belajar siswa. Hal tersebut sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Aurora Elise Putriku yang berpendapat bahwasemakin 

tinggi tingkat pendidikan formal orangtua, maka orangtua semakin memiliki 

pengalaman dalam dan bekal pengetahuan yang mumpuni.
2
Di SDN 1 

Boyolangu tingkat pendidikan orangtua siswa rata-rata tergolong menengah 

hal ini juga berpengaruh terhadap minat belajar siswa yang juga tergolong 

sedang.  

Berdasarkan teori diatas, dalam penelitian ini variabel tingkat 

pendidikan orangtua yang menengah memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap minat belajar siswa kelas IV di SDN 1 Boyolangu 

Tulungagung. 

C. Pengaruh Tingkat Pendidikan Orangtua Tinggi terhadap Minat Belajar 

Siswa Kelas IV SDN 1 Boyolangu Tulungagung” 

Uji normalitas data penelitian dilihat dari nilai Asymp. Sig. jika 

Asymp. Sig> 0,05maka data tersebut dikatakan terdistribusi normal. Uji 

normalitas data menggunakan uji kolmogrov-smirnov. Hasil pengujian 

                                                           
2Aurora Elise Putriku, Pengaruh Tingkat Pendidikan Orang Tua..., hal.57 
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normalitas untuk data tingkat pendidikan orangtua tinggi sebesar 0,073 dan 

Asymp.sig pada minat belajar sebesar 0,259 yang artinya 0,073 > 0,05 dan 

0,259> 0,05. Jadi kedua angket terdistribusi normal. Setelah data dinyatakan 

normal. 

Berdasarkan hipotesis penelitian pada uji linier sederhana 

menunjukkan bahwa Fhitung = 112.987 ≥ Ftabel =  3.63 dan Sig. 0.000 ≤ 0.05 

maka Ho ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh tingkat 

pendidikan orangtua tinggi terhadap minat belajar siswa kelas IV di SDN 1 

Boyolangu Tulungagung. 

Tingkat pendidikan orangtua siswa merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi minat belajar siswa. Hal tersebut sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Yohana Dini Agustin yang berpendapat bahwa melalui 

proses pendidikan yang pernah dijalani orangtua yang berpendidikan tinggi 

akan memiliki wacana pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan emosi 

yang dapat membantu memecahkan berbagai masalah yang dihadapi anak, 

terutama pada bidang pendidikan.
3
Di SDN 1 ada beberapa siswa yang tingkat 

pendidikan orangtuanya tergolong tinggi. Hal ini juga berpengaruh terhadap 

minat belajar siswa yang juga tergolong tinggi.  

Berdasarkan teori diatas, dalam penelitian ini variabel tingkat 

pendidikan orangtua yang menengah memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap minat belajar siswa kelas IV di SDN 1 Boyolangu 

Tulungagung. 

                                                           
3
 Yohana Dini Agustin, Pengaruh Tingkat Pendidikan Orang Tua..., hal.24 
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D. Pengaruh Tingkat Pendidikan Orangtua Keseluruhan terhadap Minat 

Belajar Siswa Kelas IV SDN 1 Boyolangu Tulungagung” 

Uji normalitas data penelitian dilihat dari nilai Asymp. Sig. jika 

Asymp. Sig> 0,05maka data tersebut dikatakan terdistribusi normal. Uji 

normalitas data menggunakan uji kolmogrov-smirnov. Hasil pengujian 

normalitas untuk data tingkat pendidikan orangtua keseluruhan sebesar 0,062 

dan Asymp.sig pada minat belajar siswa sebesar 0,250 yang artinya 0,062 > 

0,05 dan 0,250> 0,05. Jadi kedua angket terdistribusi normal. Setelah data 

dinyatakan normal. 

Berdasarkan hipotesis penelitian pada uji linier sederhana 

menunjukkan bahwa Fhitung = 582.289≥ Ftabel =  2.53 dan Sig. 0.000 ≤ 0.05 

maka Ho ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh tingkat 

pendidikan orangtua keseluruhan terhadap minat belajar siswa kelas IV di 

SDN 1 Boyolangu Tulungagung. 

Tingkat pendidikan orangtua siswa merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi minat belajar siswa. Hal tersebut sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Dewi Susanti yang berpendapat bahwa orangtua yang 

berpendidikan tinggi akan lebih percaya diri dalam memberikan bantuan 

dalam pendidikan anaknya. Hal itu tentunya berbeda sekali dengan orangtua 

yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Sebab kapasitas 

pengetahuan yang dimiliki, sehingga kemampuan dalam mengasuh dan juga 

mendidik anak bisa jadi kurang baik walau tidak semua orangtua yang 
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berpendidikan rendah dapat dikatakan demikian.
4
Di SDN 1 Boyolangu 

tingkat pendidikan orangtua siswa rata-rata tergolong menengah hal ini juga 

berpengaruh terhadap minat belajar siswa yang juga tergolong sedang.  

Berdasarkan teori diatas, dalam penelitian ini variabel tingkat 

pendidikan orangtua yang menengah memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap minat belajar siswa kelas IV di SDN 1 Boyolangu 

Tulungagung. 

                                                           
4
Dewi Susanti, “Pengaruh Tingkat Pendidikan Orangtua..., hal.48 


