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ABSTRAK 

 

HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL ORANGTUA  DENGAN DISIPLIN  

BELAJAR SISWA SMAN 2 SUNGAI TARAB 

 

 

OLEH: RAMADANI SAFITRI 

 

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah dukungan sosial orang tua dan 

disiplin belajar siswa SMAN 2 Sungai Tarab. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk melihat apakah terdapat hubungan signifikan antara dukungan sosial 

orangtua dengan disiplin belajar siswa SMAN 2 Sungai Tarab.  

Jenis penelitian ini termasuk kepada penelitian korelasional dengan metode 

yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas X dan XI SMAN 2 Sungai tarab dengan sampel penelitian yang 

berjumlah 52 orang diambil dengan menggunakan teknik Cluster Sampling. 

Pengumpulan data peneliti lakukan dengan cara menyebarkan skala Likert. Hasil 

analisis data dengan menggunakan teknik korelasi product momen. 

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) 

Dukungan sosial orang tua siswa SMAN 2 Sungai Tarab sebagian besar berada pada 

kategori tinggi, (2) Disiplin belajar siswa SMAN 2 Sungai Tarab sebagian besar 

berada pada kategori tinggi dan (3) Hasil analisis kolerasi Product Moment diketahui 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan sosial orang tua dengan 

disiplin belajar siswa SMAN 2 Sungai Tarab dengan rxy= 0,364 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain 

dalam hidupnya. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang 

sempurna. Kesempurnaan manusia tersebut terwujud dalam bentuk fisik maupun 

psikis, hal tersebut memperlihatkan bahwa eksistensi manusia dijunjung tinggi 

dengan potensi-potensi yang dimiliki. Potensi yang dimiliki oleh manusia 

diharapkan dapat terus berkembang dan bermanfaat bagi kehidupan, maka untuk 

itu dibutuhkan pendidikan.  

Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 

tentang Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.
1
 

 

Tujuan pendidikan nasional dapat terwujud dengan jalan meningkatkan 

kualitas pendidikan dalam segala aspek, baik kualitas dari segi fisik maupun 

kualitas aspek non fisik. Peningkatan mutu pendidikan tersebut akan 

mewujudkan peserta didik yang terlatih, terampil, dan bisa diterima ditengah-

tengah masyarakat, sehingga terciptanya hakikat pendidikan nasional yakni 

sumber daya manusia yang berkualitas, sudah tentu akan tercapai. 

                                                             
1
 Undang-undang RI. No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: 

Visimedia, 2007), hal. 5 
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Keberhasilan dalam belajar akan tercapai apabila adanya disiplin belajar.  

Menurut Tu’u “disiplin secara istilah berasal dari istilah Bahasa Inggris yaitu: 

dicipline yang berarti: (1) tertib, taat atau  mengendalikan tingkah laku, 

penguasaan diri, kendali diri,(2) latihan membentuk, meluruskan atau 

menyempurnakan sesuatu, sebagai kemampuan mental atau karakter moral, dan 

(3) kumpulan atau sistem peraturan-peraturan bagi tingkah laku.
2
 Berdasarkan 

pendapaat di atas dapat dipahami bahwa disiplin seringkali terkait dan menyatu 

dengan istilah tata tertib dan ketertiban. Istilah ketertiban mempunyai arti 

kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong 

atau disebabkan oleh sesuatu yang datang dari luar dirinya.  

Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang 

dipercaya termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang dirasakan menjadi 

tanggung jawab. Disiplin belajar membentuk satu sikap hidup, perbuatan dan 

kebiasaan dalam mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan yang 

berlaku dan menjalani kegiatan belajar dengan baik di sekolah maupun di luar 

sekolah seperti: ketaatan terhadap tata tertib disekolah, ketaatan terhadap 

kegiatan belajar disekolah, ketaatan dalam mengerjakan tugas-tugas pelajaran 

dan ketaatan terhadap kegiatan belajar dirumah. Imron Mengatakan bahwa: 

Disiplin harus ditanamkan secara terus menerus kepada siswa. Jika 

disiplin ditanamkan secara terus menerus, maka disiplin tersebut akan 

menjadi kebiasaan bagi siswa. Orang-orang yang berhasil dalam 

bidangnya masing-masing umumnya mempunyai kedisiplinan yang 

tinggi. Sebaliknya orang yang gagal, umumnya tidak disiplin.
3
  

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa disiplin sangatlah 

diperlukan bagi setiap orang, dimanapun dan kapanpun. Hal tersebut dikarenakan 

disiplin menentukan kelancaran seseorang di dalam menggapai tujuannya. orang 

yang sukses itu biasanya memiliki kedisiplinan yang tinggi dan sebaliknya, untuk 

                                                             
2
 Tulus Tu’u, Peran Disiplin Pada Prilaku dan Prestasi Siswa, (Jakarta: Grasindo, 2004), hal. 

93 
3
 Ali Imron, Menejemen Peserta Didik Berbasis Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 

172 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Taat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Nilai
http://id.wikipedia.org/wiki/Pekerjaan
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mensukseskan siswa dapat ditanamkan kedisiplinan yang terus menerus. Disiplin 

belajar merupakan salah satu sikap atau perilaku yang harus dimiliki oleh siswa. 

Tu’u mengatakan bahwa: 

Pencapaian hasil belajar yang baik selain karena adanya tingkat 

kecerdasan yang cukup, baik, dan sangat baik, juga didukung oleh adanya 

disiplin sekolah yang ketat dan konsisten, disiplin individu dalam belajar, 

dan juga karena perilaku yang baik. Disiplin belajar yang tinggi pada 

siswa dapat mendorongnya meraih prestasi yang tinggi pula. Siswa yang 

memiliki disiplin belajar dapat menunjukkan kesiapannya dalam 

mengikuti pelajaran kelas, mengerjakan tugas-tugas, pekerjaan rumah, 

dan memiliki kelengkapan belajar misalnya buku dan alat belajar lainnya. 

Sebaliknya, siswa yang kurang disiplin belajar tidak menunjukkan 

kesiapan dalam mengikuti pelajaran, tidak mengerjakan tugas-tugas, suka 

membolos, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, dan tidak memiliki 

kelengkapan dalam belajar.
4
 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa untuk mencapai hasil 

belajar yang tinggi tidak hanya dilihat dari kemampuan siswa namun juga adanya 

dukungan dari lingkungan sekolah seperti peraturan sekolah yang ketat dan 

konsisten, disiplin belajar yang baik serta sikap dan perilaku siswa disekolah. 

Permasalahan disiplin di sekolah akan menentukan bagaimana proses 

pembelajaran sberjalan dengan baik. Disiplin belajar siswa yang tinggi 

mencerminkan kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran dan mendorong siswa 

dalam mencapai prestasi dan sebaliknya.  

Membuat siswa yang mempunyai disiplin tinggi tentunya tidak bisa 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak sekolah saja, melainkan harus ada 

juga andil dari siswa sendiri, orang tua dan masyarakat. Orang tua memiliki 

tanggung jawab dan peran sebagai pendidik paling utama bagi anak-anaknya. 

Menurut Tulus Tu’u “Sebab-sebab pelanggaran disiplin biasanya bersumber dari 

reaksi negatif karena kurang terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan. Misalnya, 

kurang perhatian dan kasih sayang, kurang penghargaan, hubungan sosial 

                                                             
4
 Tulus Tu’u. Peran..., hal. 31 
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kurang, dan kebutuhan fisik yang belum terpenuhi”.
5
 Berdasarkan pendapat di 

atas, maka dapat dipahami bahwa penyebab pelanggaran disiplin yaitu kurang 

terpenuhi kebutuhan-kebutuhan oleh orangtua, seperti kurang perhatian dari 

orangtua, kurangnya kasih sayang orangtua dan sebagainya. 

Lebih lanjut Slameto mengatakan bahwa: 

Apabila diberikan suasana yang penuh perlindungan, penghargaan, 

cukup kasih sayang dan perhatian orang tua, jauh dari perasaan iri, 

cemburu, tersaingi, maka hal ini akan mendorong dan memberikan anak 

untuk bersifat lebih mandiri, mempunyai keberanian dan melatih dirinya 

untuk berinisiatif, bertanggung jawab serta mampu menyelesaikan 

masalahnya sendiri, baik dibidang akademis maupun non akademis.
6
 

 

Pendapat di atas dapat dipahami bahwa untuk mengatasi masalah yang 

dialami siswa baik dalam bidang akademik maupun non akademik sangat 

dibutuhkan dukungan orang tua seperti kasih sayang, perhatian, perlindungan dan 

sebagainya. Anak yang tidak mendapatkan dukungan dari orangtuanya 

kemungkinan besar akan mendapatkan berbagai masalah dalam kehidupannya 

dan anak yang tidak diperdulikan orangtuanya akan berusaha mencari dukungan 

dari luar dukungan orangtuanya.  

Menurut Unaradjan (dalam Siska Yuliyantika) menyebutkan bahwa 

disiplin dipengaruhi oleh dua faktor adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari siswa 

sendiri dan dapat mempengaruhi disiplin belajarnya. Dalam hal ini 

faktor internal dibagi menjadi dua yaitu keadaan fisik dan psikis 

merupakan aspek yang mempengaruhi pembentukan disiplin diri.  

2. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari lingkungan 

luar dan dapat mempengaruhi disiplin belajar siswa. Faktor ekternal 

                                                             
5
 Tulus Tu’u, Peran…, hal. 52 

6
 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 

hal. 54 
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tersebut meliputi lingkungan keluarga, penerapan tata tertib sekolah 

dan kondisi masyarakat.
7
 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dilihat bahwa lingkungan keluarga 

terutama dukungan sosial dari orang tua menjadi salah satu faktor penting yang 

dapat menentukan kedisiplinan siswa. Dukungan sosial orangtua sangat 

berpengaruh terhadap disiplin belajar siswa, baik positif maupun negatif. 

Dukungan sosial orangtua dalam mewujudkan suasana belajar kepada siswa 

sangat mempengaruhi karena pada umumnya siswa masih tergantung pada kedua 

orangtuanya, baik itu dukungan moril maupun materil. 

Keluarga adalah  kelompok terkecil  di  dalam  masyarakat  dan  dari 

keluarga akan  tercipta  pribadi-pribadi  tertentu  yang  akan  membaur  dalam  

satu  masyarakat. Lingkungan  keluarga  sering  disebut  sebagai  lingkungan  

pendidikan  informal yang  mempengaruhi  berbagai  aspek  perkembangan  

anak. Adakalanya hal tersebut berlangsung melalui ucapan, perintah yang 

diberikan secara langsung untuk menunjukkan apa yang seharusnya diperlihatkan  

atau  dilakukan anak. Adakalanya orangtua bersikap atau bertindak sebagai 

patokan. Sebagai contoh agar ditiru dan apa yang ditiru akan meresap dalam  

dirinya dan menjadi bagian dari kebiasaan bersikap dan bertingkah laku atau 

bagian dari kepribadiannya. Orangtua menjadi faktor terpenting dalam 

menanamkan kepribadian  tersebut  yang  turut  menentukan  corak dan 

gambaran kepribadian seseorang setelah dewasa.  

Menurut Sarafino (dalam Tarmidi dan Ade) “dukungan sosial adalah 

dukungan yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Dukungan sosial ini 

dapat berupa dukungan emosional, dukungan penghargaan atau harga diri, 

                                                             
7
 Siska Yuliyantika, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Belajar Siswa 

Kelas X, Xi, Dan Xii Di Sma Bhakti Yasa Singaraja Tahun Pelajaran 2016/2017: e-journal Jurusan 

Pendidikan Ekonomi Vol: 9 No: 1 Tahun: 2017 
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dukungan instrumental, dukungan informasi atau dukungan dari kelompok”.
8
 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa dukungan sosial orang tua 

adalah dukungan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya baik secara 

emosional, penghargaan, instrumental, informasi atau pun kelompok.  

Menurut Thomas dan Rollins (dalam Sri Lestari) “dukungan sosial 

orangtua sebagai interaksi yang dikembangkan oleh orangtua yang dicirikan oleh 

perawatan, kehangatan, persetujuan, dan berbagai perasaan positif orangtua 

terhadap anaknya”.
9
 Menurut Tarmidi dan Ade:  

Dukungan orangtua merupakan sistem dukungan sosial yang 

terpenting di masa remaja. Dibandingkan dengan sistem dukungan sosial 

lainnya, dukungan orangtua berhubungan dengan kesuksesan akademis 

remaja, gambaran diri yang positif, harga diri, percaya diri, motivasi, dan 

kesehatan mental. Keterlibatan orangtua dihubungkan dengan prestasi 

sekolah dan emosional serta penyesuaian selama sekolah pada remaja.
10

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dukungan orangtua 

adalah dukungan atau bantuan yang berasal dari ayah dan ibu terhadap anaknya 

yang masih membutuhkan bantuan. Bantuan yang dimaksud bukan hanya dalam 

bentuk materi saja, melainkan keterlibatan orangtua secara penuh dalam aktivitas 

anak sehari-hari, baik keterlibatannya di sekolah, keterlibatan orangtua dirumah, 

keterlibatan dalam kehidupan pribadi anak, dan keterlibatan dalam aktifitas 

kognitif. Sehingga dukungan yang diberikan orangtua menghasilkan disiplin 

belajar kepada anak.  

Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran SMAN 2 Sungai Tarab telah 

menyusun berbagai aturan-aturan tata tertib akademik maupun non akademik, 

semua aturan berupa tata tertib ini harus ditaati oleh semua warga sekolah yaitu 

guru, siswa, maupun tenaga kependidikan. Tata tertib yang ada di SMAN 2 

                                                             
8
 Tarmidi & Ade Riza Rahma Rambe. 2010. Korelasi Antara Dukungan Sosial Orang Tua dan 

Self‐Directed Learning pada Siswa SMA. Jurnal Psikologi, (Online). Vol. 37, No. 2, 

(http://jurnal.psikologi.ugm.ac.id/index.php/fpsi/ article/view/34, diakses 29 Juli 2016), hal. 217 
9
Sri Lestari, Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 59 
10

 Tarmidi & Ade Riza Rahma Rambe. Korelasi Antara Dukungan Sosial..., hal. 217 

http://jurnal.psikologi.ugm.ac.id/index.php/fpsi/%20article/view/34
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Sungai Tarab antara lain siswa berpakaian rapi, tidak boleh terlambat datang 

kesekolah, siswa tidak boleh merokok dan membawa handphone ke sekolah, 

siswa harus menjaga komunikasi yang baik antara siswa dengan siswa dan siswa 

dengan guru, siswa yang tidak hadir harus mengirimkan surat keterangan sakit 

atau izin dari orang tua, dan masih banyak lagi tata tertib yang ada di SMAN 2 

Sungai Tarab. Dengan adanya tata tertib yang telah dibuat oleh pihak sekolah 

diharapkan dapat membentuk disiplin semua warga sekolah yaitu guru, siswa, 

maupun tenaga kependidikan. Namun berdasarkan hasil wawancara yang peneliti 

lakukan dengan beberapa orang guru SMAN 2 Sungai Tarab mengatakan bahwa:  

Siswa masih banyak yang terlambat datang kesekolah, siswa kurang 

memperhatikan guru waktu menerangkan pelajaran, siswa malas 

mengerjakan tugas, sering bermain-main dalam belajar dan mengganggu 

teman serta bolos sekolah. Apabila guru tidak masuk, siswa atau peserta 

didik mencari aktivitas atau kesibukan pada jam mata pelajaran yang 

kurang bermanfaat seperti ngumpul-ngumpul sama teman dan 

menghabiskan waktu, merokok, bercerita serta bermain Handphone (HP), 

ujian mencontek dan minta bantuan pada teman, tugas kelompok yang 

diberikan guru kepada siswa atau peserta didik tugas tersebut hanya 

dikerjakan satu atau dua orang yang lainnya hanya menompang nama dan 

mencoret-coret buku yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran.
11

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru di atas, dapat 

dipahami bahwa masih banyak siswa yang disiplin belajarnya rendah, terlihat 

dalam proses belajar masih banyak siswa yang melakukan pelanggaran terhadaap 

peraturan sekolah dan melakukan aktifitas yang tidak berkaitan dengan kegiatan 

belajar, seperti mengganggu teman, bercerita saat guru menerangkan pelajaran, 

bermain handphone (HP) dan mecoret-coret buku.  

Tingkat disiplin belajar siswa di sekolah antara siswa yang satu dengan 

siswa yang lain berbeda. Hal ini dapat dilihat pada siswa SMAN 2 Sungai Tarab, 

beberapa dari mereka banyak mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai 

pelajar yang ditunjukkan dalam sikap dan tindakannya, seperti: tidak mengikuti 

                                                             
11

 Wawancara dengan guru (26 Januari 2016) 
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upacara, tidak masuk kelas sebelum guru datang walaupun bel sudah berbunyi, 

berisik di kelas saat guru menerangkan pelajaran, melalaikan tugas yang 

diberikan guru, melanggar tata tertib sekolah, membolos, dan kegiatan lainnya. 

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel. 1 

Rekapitulasi Daftar Hadir Siswa SMAN 2 Sungai Tarab  

Bulan Januari – Maret 2016 

No Ketidakhadiran 
  Bulan 

Januari  Februari   Maret  

1 Sakit  12 17 19 

2 Izin  16 14 25 

3 Alfa  37 39 29 

4 Terlambat  45 56 48 

5 Cepat keluar 37 35 44 

6 Cabut  20 23 23 

Sumber: Guru SMAN 2 Sungai Tarab 

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa siswa SMAN 2 Sungai 

Tarab menunjukkan bahwa disiplin siswa secara umum masih relatif rendah. Hal 

ini terlihat dari keseharian siswa di sekolah, sebagian besar siswa terlihat belum 

mematuhi tata tertib yang telah dibuat antara lain banyak siswa yang tidak hadir 

atau terlambat masuk kelas, tingkat absensi siswa yang tinggi, cabut saat jam 

pelajaran berlangsung dan cepat keluar, yang kesemuanya itu mencerminkan 

kurangnya disiplin belajar mereka. Siswa yang melakukan pelanggaran tersebut 

disebabkan oleh kurangnya perhatian dari orang tua. Penulis melakukan 

penelitian di kelas X dan XI karena pihak sekolah tidak mengizinkan untuk 

melakukan penelitian di kelas XII karna sibuk dengan belajar tabahan dan 

menfokuskan siswa kelas XII untuk ujian UN.  
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Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa adanya keterkaitan antara 

dukungan orang tua dan disiplin belajar siswa, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL ORANG 

TUA DENGAN DISIPLIN BELAJAR SISWA DI SMAN 2 SUNGAI 

TARAB.” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada halaman 

sebelumnya, maka dapat diidentifikasi sejumlah masalah yang berkaitan dengan 

hubungan dukungan sosial orangtua terhadap disiplin belajar siswa yaitu: 

1. Masih ada siswa yang tidak disiplin dalam belajar. 

2. Rendahnya pemahaman siswa tentang arti penting disiplin belajar. 

3. Belum maksimalnya dukungan orang tua terhadap siswa. 

4. Belum maksimalnya program sekolah sehingga masih banyak siswa yang 

tidak disiplin dalam belajar.  

5. Hubungan antara dukungan sosial orangtua dengan disiplin belajar siswa 

SMAN 2 Sungai Tarab. 

 

C. Batasan Masalah 

Agar terfokusnya penelitian ini, maka peneliti hanya membatasi 

permasalahan pada: “Hubungan dukungan sosial orang tua dengan disiplin 

belajar siswa SMAN 2 Sungai Tarab”. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan 

pembatasan masalah. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara Dukungan Sosial 

Orangtua Dengan Disiplin Belajar Siswa SMAN 2 Sungai Tarab?  
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E. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunan Teoritis 

a. Sebagai bahan pengembangan pengetahuan dan wawasan bagi penulis 

dan pembinaan ilmu Bimbingan dan Konseling. Terutama tentang 

dukungan sosial orang tua dengan disiplin belajar.  

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan sumber ilmu dalam bidang 

Bimbingan konseling terutama yaang terkait dengan bagaimana 

hubungan dukungan sosial orang tua dengan disiplin belajar siswa.  

2. Kegunaan Praktis 

a. Sebagai informasi kepada sekolah tentang pentingnya dukungan orang tua 

dengan disiplin belajar siswa. 

b. Sebagai bahan pengembangan pengetahuan dan wawasan penulis sesuai 

dengan profesi yang sedang penulis tekuni.  

c. Sebagai salah satu prasyarat akademis, demi menyelesaikan Pendidikan 

Strata Satu (S1) Fakultas Tarbiyah Jurusan Bimbingan dan Konseling 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIK, HIPOTESIS  

DAN KERANGKA BERFIKIR  

 

 

 

A. Landasan Teori 

1. DukunganSosial Orang Tua 

a. Pengertian Dukungan sosial orangtua 

Orangtua adalah lingkungan sosial pertama yang ditemui siswa 

dalam dunia nyata. Keberhasilan pendidikan juga merupakan tanggung 

jawab dari orangtua. Orangtua mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam proses pendidikan anak-anaknya. Orangtua turut bertanggung 

jawab atas kemajuan belajar anak-anaknya.Ini berarti bahwa 

keikutsertaan orangtua terhadap belajar anaknya adalah penting.Perhatian 

dan dukungan sosial orangtua mempunyai peranan yang turut serta 

menentukan bagaimana memberikan tanggung jawab terhadap pedidikan 

anak-anaknya.  

Menurut Canavan, Dolan, dan Pinkerton, “Family support is about 

supporting children's social, psycological and educational 

development”.
12

Dukungan keluarga adalah tentang mendukung aspek 

sosial, psikologikal, dan pengembangan pendidikan anak. Sehingga 

anaknya merasa nyaman terhadap kehadiran orangtua dan menegaskan 

dalam benak anak bahwa dirinya diterima dan diakui sebagai individu. 

Menurut Sarafino (dalam Tarmidi dan Ade) “dukungan sosial 

adalah dukungan yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Dukungan 

sosial ini dapat berupa dukungan emosional, dukungan penghargaan atau 

                                                             
12

 Canavan, J., Dolan, P., dan Pinkerton, J. Family Support, (London: Jessica Kingsley 

Publisher, 2000), hal. 13 
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harga diri, dukungan instrumental, dukungan informasi atau dukungan 

dari kelompok”.
13

 Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa 

dukungan sosial orang tua adalah dukungan yang diberikan oleh orang tua 

kepada anaknya baik secara emosional, penghargaan, instrumental, 

informasi atau pun kelompok.  

Menurut Thomas dan Rollins (dalam Lestari) “dukungan orangtua 

sebagai interaksi yang dikembangkan oleh orangtua yang dicirikan oleh 

perawatan, kehangatan, persetujuan, dan berbagai perasaan positif 

orangtua terhadap anaknya”.
14

Berdasarkan pendapat di atas dapat 

dipahami bahwa dukungan orang tua merupakan interaksi orang tua 

dengan anak, dimana orang tua memberikan perlakuan yang penuh 

kehangatan, perawatan serta berbagai perhatian positif bagi 

perkembangan anaknya. Lebih lanjut Tarmidi dan Ade menjelaskan 

bahwa: 

Dukungan orangtua merupakan sistem dukungan sosial yang 

terpenting di masa remaja. Dibandingkan dengan sistem dukungan 

sosial lainnya, dukungan orangtua berhubungan dengan 

kesuksesan akademis remaja, gambaran diri yang positif, harga 

diri, percaya diri, motivasi, dan kesehatan mental. Keterlibatan 

orangtua dihubungkan dengan prestasi sekolah dan emosional 

serta penyesuaian selama sekolah pada remaja.
15

 

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dukungan 

orangtua adalah dukungan atau bantuan yang berasal dari ayah dan ibu 

terhadap anaknya yang masih membutuhkan bantuan. Bantuan yang 

dimaksud bukan hanya dalam bentuk materi saja, melainkan keterlibatan 

                                                             
13

Tarmidi & Ade Riza Rahma Rambe. 2010. Korelasi Antara Dukungan Sosial Orang Tua dan 

Self‐Directed Learning pada Siswa SMA. Jurnal Psikologi, (Online). Vol. 37, No. 2, 

(http://jurnal.psikologi.ugm.ac.id/index.php/fpsi/ article/view/34, diakses 29 Juli 2016), hal. 217 
14

Sri Lestari, Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam 

Keluarga, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 59 
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 Tarmidi & Ade Riza Rahma Rambe. 2010. Korelasi Antara Dukungan Sosial Orang Tua..., 

hal. 217 
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orangtua secara penuh dalam aktivitas anak sehari-hari, baik 

keterlibatannya di sekolah, keterlibatan orangtua dirumah, keterlibatan 

dalam kehidupan pribadi anak, dan keterlibatan dalam aktifitas kognitif. 

Sehingga dukungan yang diberikan orangtua menghasilkan motivasi 

belajar kepada anak. 

b. Bentuk Dukungan sosial Orangtua 

Bentuk dukungan orangtua merupakan suatu cara yang 

mewujudkan bisa dalam bentuk ekspresi, ungkapan, atau perwujudan 

bantuan dari ayah dan ibu kepada anak. Weiss (dalam Cutrona, 

dkk)membagi dukungan sosial ke dalam enam bagian yang berasal dari 

hubungan dengan individu lain yaitu:  

1) Reliable alliance (hubungan yang dapat diandalkan)  

Pengetahuan yang dimiliki individu bahwa individu 

dapat mengandalkan bantuan nyata yang dibutuhkan, individu 

yang menerima bantuan ini akan merasa tenang karena 

individu menyadari ada orang yang dapat diandalkan untuk 

menolong bila individu mengahadapi kesulitan  

2) Guidance (bimbingan)  

Dukungan sosial berupa nasehat dan informasi dari 

sumber yang dapat dipercaya.  

3) Reassurance of worth (adanya pengakuan)  

Dukungan sosial ini berbentuk pengakuan atau 

penghargaan terhadap kemampuan dan kualitas individu, 

dukungan ini akan membuat individu merasa dihargai dan 

diterima, misalnya memberikan pujian kepada individu 

karena telah melakukan sesuatu yang baik. 

4) Attachment (kedekatan emosional)  

Dukungan ini berupa pengekspresian dari kasih sayang 

dan cinta yang diterima individu, yang dapat memberikan rasa 

aman kepada individu yang menerimanya, kedekatan dapat 

memberikan rasa aman.  

5) Social integration (integrasi sosial)  

Dikaitkan dengan dukungan yang dapat menimbulkan 

perasaan memiliki pada individu karena menjadi anggota 

didalam kelompok dalam hal ini dapat membagi minat, serta 

aktivitas sosialnya sehingga individu merasa dirinya dapat 

diterima oleh kelompok tersebut.  
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6) Opportunity to nurturance (kesempatan untuk mengasuh)  

Dukungan ini berupa perasaan bahwa individu 

dibutuhkan oleh orang lain. Subjek dalam hal ini merupakan 

sumber dukungan bagi orang yang mendukungnya.
16

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa bentuk 

dukungan sosial orang tua meliputi Reliable alliance (hubungan yang 

dapat diandalkan) yaitu dukungan  yang dapat mengandalkan membantu 

sseorang dalam mengatasi masalah atau kesulitan yang sedang dihadapi. 

Guidance (bimbingan) yaitu dukungan yang diberikan seperti nasehat dan 

informasi. Reassurance of worth (adanya pengakuan) yaitu dukungan 

yang membuat seseorang merasa dihargai dan diakui. Attachment 

(kedekatan emosional) berupa kasih sayang kepada seseorang dan 

menjalin hubungan yang baik.Social integration (integrasi sosial) dimana 

seseorang dapat diterima dalam suatu lingkungan sosial. Opportunity to 

nurturance (kesempatan untuk mengasuh) dukungan yang saling 

membutuhkan dari seseorang. 

Orang tua wajib memberi pengertian dan mendorongnya serta 

membantu sedapat mungkin kesulitan yang dialami anak sesuai dengan 

bentuk-bentuk dukungan sosial orang tua. Dukungan sosial orang tua 

dimaksudkan agar supaya anak merasa nyaman dan aman serta mampu 

menghadapi tekanan-tekanan atau masalah tertentu. Salah satu upaya 

untuk mendisiplinkan anak adalah adanya perhatian orang tua dalam 

perkembangan belajar anak baik di sekolah maupun di rumah. 

c. Aspek-aspek Dukungan Sosial Orangtua 

Menurut Uchino (dalam Sarafino dan Timothy) “Social support 

refers to comfort, caring, esteem, or help available to a person from other 

                                                             
16

Cutrona, Carolyn E., Cole, Valerie., Colangelo, Nicholas., Assouline Susan G., and Russel, 

Daniel W.. 1994. “Perceived parental social support and academic achievement: an attachment Theory 

perspective”. Journal of Personality and Social Psycology, Vol. 66. No. 2, 369-378. 
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people or groups”.
17

Yang artinya dukungan sosial berkaitan dengan 

kenyamanan, kepedulian, penghargaan, atau bantuan yang tersedia 

kepada seseorang dari orang lain atau kelompok-kelompok lain. 

Kemudian Sarafino dan Timothy membagi aspek-aspek berikut: 

1) Emotional support (dukungan emosi) 

Dukungan emosi adalah suatu bentuk dukungan yang 

diekspresikan melalui perasaan positif yang berwujud empati, 

perhatian, dan kepedulian terhadap individu yang lain.  

2) Esteem support (dukungan penghargaan) 

Dukungan penghargaan terjadi lewat ungkapan, 

penghargaan atau penilaian yang positif untuk individu, 

dorongan untuk maju dan pemberian semangat, dan juga 

perbandingan positif individu dengan orang lain.  

3) Tangible or instrumental support(dukungan instrumental) 

Merupakan suatu bentuk dukungan yang dapat 

diwujudkan dalam bentuk bantuan langsung misalnya 

pemberian dana atau memberi bantuan berupa tindakan nyata 

atau benda.  

4) Informational support (dukungan informasi) 

Dukungan ini dapat diungkapkan dalam bentuk 

pemberian nasehat atau saran, penghargaan, dan pemberian 

umpan balik mengenai apa yang dilakukan individu..
18

 

 

Berdasarkan aspek-aspek dukungan sosial di atas, dapat dipahami 

bahwa aspek dukungan social meliputi Emotional support (dukungan 

emosi) yaitu kehangatan,  kepedulian, dan perhatian terhadap individu 

sehingga individu merasa ada yang memberikan perhatian dan 

mendengarkan keluh kesah.Bentuk dukungan ini dapat menimbulkan 

perasaan nyaman, perasaan dilibatkan, dan rasa saling memiliki antar 

sesama anggota keluarga. Esteem support (dukungan penghargaan) yaitu 

dukungan penghargaan untuk individu sehingga ada dorongan maju, 

penguatan ide-ide yang positif, dan perbandingan sosial yang digunakan 

                                                             
17

Sarafino, Edward, Health Psychology: Bio Psychososial Interaction, (New York: John 

Willey dan Sans Inc, 2011), hal. 81 
18

 Sarafino, Edward P. Health Psychology..., hal. 81 
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untuk dorongan maju. Dukungan ini menitik beratkan pada adanya 

ungkapan belajar penilaian yang positif atas individu dan penerimaan 

individu apa adanya. Bentuk dukungan ini membentuk perasaan dalam 

diri individu bahwa ia berharga, mampu dan berarti. Tangible or 

instrumental support (dukungan instrumental) yaitu dukungan yang 

melibatkan bantuan langsung sesuai dengan kebutuhan individu dan 

Informational support (dukungan informasi) yaitu dukungan berupa 

nasehat, petunjuk-petunjuk, saran sehingga  individu mendapat jalan 

keluar dari masalah yang dialami. Dukungan seperti ini dapat menolong 

individu untuk mengenali dan mengatasi masalah dengan lebih baik.  

 

2. Disiplin Belajar 

a. Pengertian Disiplin  

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari aktivitas atau 

kegiatan, kadang kegiatan itu kita lakukan dengan tepat waktu tapi 

kadang juga tidak. Kegiatan yang kita laksanakan secara tepat waktu 

dan dilaksanakan secara terus menerus, maka akan menimbulkan suatu 

kebiasaan. Kebiasaan melaksanakan kegiatan secara teratur dan tepat 

waktulah yang biasanya disebut disiplin dalam kehidupan sehari-hari.  

Untuk lebih memahami tentang disiplin siswa terlebih dahulu 

akan dikemukakan pengertian disiplin menurut beberapa pakar. Menurut 

Tu’u disiplin secara istilah berasal dari istilah Bahasa Inggris yaitu: 

dicipline yang berarti: (1) tertib, taat atau mengendalikan tingkah laku, 

penguasaan diri, kendali diri,(2) latihan membentuk, meluruskan atau 

menyempurnakan sesuatu, sebagai kemampuan mental atau karakter 

moral, dan (3)kumpulan atau sistem peraturan-peraturan bagi tingkah 

laku.
19

 

                                                             
19

Tulus Tu’u. Peran..., hal. 31 
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Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa Disiplin 

merupakan perasaan taat dan patuh serta pengendalian diri terhadap 

nilai-nilai yang dipercaya termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang 

dirasakan menjadi tanggung jawab. Disiplin juga dapat membentuk 

siswa menjadi sukses dalam pendidikannya apabila disiplin ini 

ditamankan terus menerus pada siswa.  

Menurut Aritonang (dalam Barnawi dan Mohammad Arifin) 

“disiplin pada hakekatnya adalah kemampuan untuk mengendalikan diri 

dalam bentuk  tidak melakukan sesuatu tindakan yang tidak  sesuai atau 

bertentangan dengan sesuatu yang telah ditetapkan”.
20

 Berdasarkan 

pendapat tersebut dapat dipahami bahwa disiplin yang dapat 

mengarahkan seseorang dalam melakukan suatu tindakan dan mampu 

mengendalikan diri terhadap apa yang akan dilakukan. 

Selanjutnya menurut Hurlock menjelaskan bahwa “disiplin 

merupakan cara masyarakat mengajarkan prilaku moral yang disetujui 

kelompok”.
21

 Lebih lanjut Suejipto mengemukakan bahwa “disiplin 

adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dan 

serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, 

keteraturan dan ketertiban”.
22

 Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat 

dipahami bahwa disiplin merupakan suatu proses pembentukan watak 

yang baik dan pribadi yang luhur. Disiplin juga merupakan  prilaku 

yang baik bagaimana seseorang patuh dan taat pada peraturan dan dapat 

mengatur diri dalam aktivitas sehari-hari. 

Menurut Kartono Disiplin adalah "sifat bertanggung jawab dari 

anak terhadap peraturan-peraturan di sekolah dengan sendirinya, jika 
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setiap individu berdisiplin maka tata tertib di sekolah akan terwujud".
23

 

Tujuan disiplin pada peserta didik yaitu untuk menolong anak dalam 

memperoleh keseimbangan antara kebutuhannya untuk dibekali 

penghargaan terhadap hak-hak orang lain. Pendapat tersebut dapat 

dipahami bahwa yang dimaksud disiplin adalah perasaan taat dan patuh 

terhadap nilai-nilai yang dipercaya termasuk melakukan pekerjaan 

tertentu yang dirasakan menjadi tanggung jawab. 

b. Pengertian Belajar 

Dalam akivitas kehidupan manusia sehari-hari hampir tidak 

pernah dapat terlepas dari kegiatan belajar, baik ketika seseorang 

melaksanakan aktifitas sendiri, maupun di dalam suasana kelompok 

tertentu. Dipahami ataupun tidak dipahami, sesungguhnya sebagian 

besar aktivitas di dalam kehidupan sehari-hari kita merupakan kegiatan 

belajar. 

Sutikno mengatakan bahwa “dalam proses pembelajaran, 

berhasil tidaknya pencapaian tujuan banyak dipengaruhi bagaimana 

proses belajar yang dialami oleh siswa”.
24

 Selanjutnya Slameto 

menjelaskan bahwa “belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya”.
25

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku individu dengan 

lingkungannya, dan proses pengembangan hidup manusia dan usaha 

untuk mendapatkan suatu yang baru dan untuk perubahan tingkahlaku 
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melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman. Tanpa adanya 

perolehan yang baru maka seseorang belum bisa dikatakan belajar. 

c. Pengertian Disiplin Belajar 

Disiplin belajar terdiri dari dua kata disiplin dan belajar.Kata 

disiplin berasal dari bahasa disiplin yang berarti: (1) suatu cabang 

pengetahuan, (2) pelatihan yang mengembangkan diri, karakteristik, 

efisiensi dan ketertiban, (3) kendali tegas untuk menguatkan ketaatan, 

(4) perlakuan mengendalikan atau menghukum, dan (5)suatu sistem 

aturan.  

Menurut Gunarsa menjelaskan “disiplin belajar adalah proses 

untuk melatih dan mengajarkan siswa bertingkahlaku dan bersikap 

sesuai dengan tata cara yang ada”.
26

 Selanjutnya  Sofan Amri 

menjelaskan bahwa:  

Disiplin belajar merupakan suatu bentuk kesadaran 

tindakan untuk belajar seperti disiplin mengikuti pelajaran, 

ketepatan dalam menyelesaikan tugas, kedisiplinan dalam 

mengikuti ujian, kedisiplinan dalam menepati jadwal belajar, 

kedisiplinan dalam menaati tata tertib yang berpengaruh 

langsung terhadap cara dan teknik siswa dalam belajar yang 

aslinya dapat dilihat dari prestasi belajar yang dicapai”.
27

 

 

Berdasarkanpengertian disiplin dan pengertian belajar yang telah 

ada dan ditambah dengan pendapat para ahli maka dapat disimpulkan 

bahwa disiplin belajar adalah keteraturan siswa dalam menjalani proses 

pembelajaran sesuai dengan peraturan dan mengikutinya dengan baik. 

Indikator disiplin belajar dalam penelitian ini adalah : (1) ketaatan 

terhadap tata tertib disekolah, (2) ketaatan terhadap kegiatan belajar 

                                                             
26
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disekolah, (3) ketaatan dalam mengerjakan tugas-tugas pelajaran,dan (4) 

ketaatan terhadap kegiatan belajar dirumah. 

d. Ciri-ciri Disiplin Belajar 

Sekolah yang baik tentu memberlakukan suatu tata tertib dan 

disiplin yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi sekolah. 

Tata tertib merupakan peraturan untuk kebaikan bersama. Ketertiban 

akan terlaksana dengan baik di sekolah, manakala semua berdisiplin dan 

tidak melanggar aturan yang ada. Menurut Moedjiarto “disiplin harus 

ditegakkan, oleh karena itu, sangsipun harus diberlakukan pada 

pelanggar-pelanggar tata tertib”.
28

 Berdasarkan pendapat diatas dapat 

dipahami bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan siswa harus 

dilaksanakan agar siswa lebih mendisiplinkan dirinya. 

Lebih lanjut Supardi mengemukakan secara umum ciri-ciri 

peserta didik pada sekolah yang efektif adalah sebagai berikut:  

1) Memiliki intelegensi yang normal, bahkan diatas rata-rata. 

2) Belajar dengan sungguh-sungguh, terbukti dengan selalu 

mengerjakan PR, dan nilai ulangan tidak kurang dari 7. 

3) Tingkat bolos peserta didik hanya 1%, kecuali sakit dan izin. 

4) Peserta didik responsifterhadap kegiatan sekolah dan 

mengikuti kegiatan ekstrakutikuler berdasarkan minatdan 

bakatnya. 

5) Organisasi peserta didik tidak sepi dari kegiatan. 

6) Memperoleh berbagai penghargaan sehubungan dengan 

aktifitas peserta didik secara akademis maupun kegiatan 

hobi atau ekstrakulikuler. 

7) Peserta didik berhubungan baik dengan guru dan personil 

lain secara empati.
29

 

 

Berdasarkan pemaparan diatas, ada beberapa ciri-ciri peserta 

didik pada sekolah yang efektif seperti tidak adanya keinginan untuk 

membolos, menjalin hubungan yang baik dengan guru, dan aktif dalam 

                                                             
28

Moedjiarto, Karakteristik Sekolah Unggul. (Jakarta: Duta Graha Pustaka, 2001), hal. 123 
29

 Supandi, Sekolah Efektif. (Jakarta:  Rajawali Grafindo Persada, 2013), hal. 133 



21 
 

 
 

mengikuti kegiatan belajar disekolah. Peserta didik yang disiplin mampu 

memanfaaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan tidak melakukan 

pelanggaran pada peraturan sekolah.  

Johari (dalam Wulandari dan Muhari), menyebutkan  siswa yang 

disiplin dalam belajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) memiliki 

waktu belajar yang teratur; (2) belajar dengan menyicil (sedikit demi 

sedikit); (3) menyelesaikan tugas pada waktunya; dan (4) belajar dalam 

suasana yang mendukung.
30

 Zahrifah dan Darminto menjelaskan 

banhwa,”Siswa yang memiliki disiplin belajar tinggi akan belajar 

dengan baik, teratur sehingga akan menghasilkan prestasi yang baik”.
31

 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa siswa yang 

disiplin tidak membuang-buang waktu dengan menyelesaikan tugas 

dengan baik dan tepat waktu. Siswa yang berprestasi tinggi berasal dari 

siswa yang disiplinnya tinggi.   

Menurut Susilowati dan Satyo siswa yang memiliki tingkat 

kedisiplinan yang tinggi adalah sebagai berikut: 

1) Ketaatan, adalah suatu sikap atau perilaku individu yang apa 

yang menurut dirinya perintah atau aturan yang harus 

dijalaninya dengan terlebih dahulu mempertimbangkan 

kebenaran perintah itu. 

2) Kepatuhan, adalah sikap atau perilaku individu yang tunduk 

atas segala perintah atau aturan tanpa mengkaji terlebih 

dahulu kebenaran perintah tersebut. 

3) Kesetiaan, adalah perilaku individu yang dengan 

berkelanjutan melaksanakan aturan. 

4) Keteraturan, adalah sikap atau perilaku individu yang 

melaksanakan aturan atau perintah dan mengikutinya secara 

tetap. 
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5) Ketertiban, adalah sikap dalam menjalankan aturan menurut 

urutan dan tahapan yang benar. 

6) Komitmen, adalah sikap individu dalam menjalankan aturan 

dengan penuh rasa tanggung jawab. 

7) konsisten, adalah sikap individu dalam menjalankan aturan 

yang tidak pernah tergiur oleh gangguan lain atau teguh 

pendirian.
32

 

 

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat dipahami bahwa 

tingkat kedisiplinan yang tinggi atau tahapan untuk menuju disiplin 

yang tinggi adalah yang pertama pada tingkat ketaatan dimana 

seseorang taat pada perintah, kemudian kepatuhan, kesetiaan, 

keteraturan, ketertiban, komitmen dan yang terakhir konsisten dimana 

seseorang tidak terpengaruh terhadap apapun untuk menjalankan aturan. 

Apabila telah menjalankan tahapan ini, maka seseorang dapat dikatakan 

memiliki kedisiplinan yang tinggi dan begitu sebaliknya. 

Menurut Sarbaini (dalam Zahrifah dan Darminto) menyatakan 

“ciri-ciri perilaku siswa yang kurang disiplin dalam belajar antara lain 

tidak mengikuti beberapa mata pelajaran dengan alasan-alasan tertentu, 

malas mencatat, terlambat masuk kelas, tidak memperhatikan penjelasan 

guru, membuat gaduh di kelas”.
33

 Menurut Prasasti (dalam Wulandari 

dan Muhari) menyatakan bahwa:  

Ciri-ciri tindakan kurang disiplin dalam belajar sebagai 

berikut: (1) siswa datang ke sekolah sekedar absensi, (2) setelah 

jam pelajaran dimulai siswa tidak segera masuk ke kelas, (3) 

pada saat jam pelajaran kosong siswa sering gaduh dan 

meninggalkan kelas pergi ke kantin,(4) siswa belajar jika ada 

ulangan saja dan (5)siswa kadang mencontek pada saat ulangan 

dan siswa mengerjakan pekerjaan rumah (PR) di sekolah saja.
34
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Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat dipahami bahwa ciri-

ciri tindakan yang kurang disiplin yaitu dengan melakukan tindakan 

pelanggaran seperti siswa yang kesekolah hanya menitip absen, sering 

tidak masuk kelas, sering mencontek dan tidak mengerjakan tugas yang 

diberi oleh guru. Suharsimi Arikunto (dalam Partono dan Minarni) 

menyatakan macam-macam disiplin belajar ditunjukkan dengan tiga 

perilaku yaitu: (1) perilaku kedisiplinan di dalam kelas; (2) perilaku 

kedisiplinan di luar kelas di lingkungan sekolah; dan (3) perilaku 

kedisiplinan di rumah.
35

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwamacam 

disiplin adalah siswa mampu disiplin dalam setiap waktu baik disiplin 

dalam kelas, disiplin di lingkungan sekolah maupun dirumah. Lebih 

lanjut Slameto menjelaskan bahwa: 

Kedisiplinan sekolah erat hubunganya dengan kerajinan 

siswa dalam sekolah dan juga dalam belajar. Kedisiplinan 

sekolah mencangkup kedisiplinan guru dalam mengajar dan 

melaksanakan tata tertib, kedisiplinan pegawai atau 

karyawandalam pekerjaan administrasi dan kebersihan atau 

keteraturan kelas, gedung sekolah, halaman dan lain-lain, 

kedisiplinan kepala sekolah dalam mengelolaseluruh staf beserta 

siswa-siswanya, dan kedisiplinan guru BK dalam pelayanannya 

terhadap siswa”.
36

 

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa seluruh staf 

sekolah yang mengikuti tata tertib dan bekerja dengan disiplin membuat 

siswa menjadi disiplin pula, selain itu juga memberikan pengaruh yang 

positif terhadap belajarnya. Siswa yang diberikan nilai positif agar siswa 

belajar lebih maju, siswa harus disiplin di dalam belajar baik disekolah, 
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di rumah, dan di perpustakaan. Agar siswa disiplin haruslah guru beserta 

staf yang lain disiplin pula. 

Disiplin siswa di sekolah terdiri dari beberapa bentuk 

indikatornya, yaitu: (1) disiplin siswa dalam masuk kelas, (2) disiplin 

siswa dalam mengerjakan tugas, (3) disiplin siswa dalam mengikuti 

pelajaran di kelas, dan (4) disiplin siswa dalam mentati tata tertib di 

sekolah. Menurut Hurlock menyatakan bahwa, disiplin belajar adalah 

sebagai berikut: (1) patuh dan taat terhadap tata tertib di sekolah, (2) 

persiapan belajar siswa, (3) perhatian terhadap kegiatan pembelajaran, 

dan (4) menyelesaikan tugas pada waktunya.
37

Dari pendapat di atas 

dapat disimpulkan bahwa indikator disiplin belajar siswa, yaitu: disiplin 

dalam kehadiran di sekolah, disiplin mengikuti proses pembelajaran, 

disiplin mengerjakan tugas dan disiplin belajar di luar sekolah. 

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disiplin Belajar Siswa 

Permasalahan disiplin belajar siswa biasanya tampak jelas dari 

menurunnya kinerja akademik atau hasil belajarnya. Permasalahan-

permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, pada umumnya 

berasal dari faktor intern yaitu dari siswa itu sendiri maupun faktor 

ekstern yang berasal dari luar. 

Menurut Unaradjan (dalam Siska Yuliyantika) menyebutkan 

bahwa disiplin dipengaruhi oleh dua faktor adalah sebagai berikut: 

3. Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari 

siswa sendiri dan dapat mempengaruhi disiplin belajarnya. 

Dalam hal ini faktor internal dibagi menjadi dua yaitu 

keadaan fisik dan psikis merupakan aspek yang 

mempengaruhi pembentukan disiplin diri.  

4. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari 

lingkungan luar dan dapat mempengaruhi disiplin belajar 
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siswa. Faktor ekternal tersebut meliputi lingkungan keluarga, 

penerapan tata tertib sekolah dan kondisi masyarakat.
38

 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dilihat bahwa lingkungan 

keluarga terutama dukungan sosial dari orang tua menjadi salah satu 

faktor penting yang dapat menentukan kedisiplinan siswa. Dukungan 

sosial orangtua sangat berpengaruh terhadap disiplin belajar siswa, baik 

positif maupun negatif. Dukungan sosial orangtua dalam mewujudkan 

suasana belajar kepada siswa sangat mempengaruhi karena pada 

umumnya siswa masih tergantung pada kedua orangtuanya, baik itu 

dukungan moril maupun materil. 

Tu’u mengemukakan “sebab-sebab pelanggaran disiplin 

biasanya bersumber dari reaksi negatif karena kurang terpenuhinya 

kebutuhan-kebutuhan. Misalnya, kurang perhatian dan kasih sayang, 

kurang penghargaan, hubungan sosial kurang, kebutuhan fisik yang 

belum terpenuhi”.
39

 Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa 

sebab pelanggaran disiplin adalah dari lingkungan keluarga terutama 

orang tua. Orang tua yang kurang memenuhi kebutukan anak, maka 

akan membuat siswa tidak disiplin dan begitu juga sebaliknya apabila 

orang tua memenuhi kebutuhan anak seperti kebutuhan akan kasih 

sayang, perhatian dan sebagainya akan membentuk anak yang disiplin. 

Lebih jauh Tu’u menjelaskan penyebab pelanggaran disiplin, antara 

lain:  

Disiplin sekolah yang kurang direncanakan dengan baik; 

perencanan yang baik, tetapi implementasinya kurang baik dan 

kurang dimonitor oleh kepala sekolah; penerapan disiplin yang 

tidak konsisten dan konsekuen; kebijakan kepala sekolah yang 

belum memprioritaskan peningkatan dan pemantapan disiplin 
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sekolah; kurang kerja sama dan dukungan guru-guru dalam 

perencanaan dan implementasi disiplin sekolah; kurangnya 

dukungan dan partisipasi orang tua dalam menangani disiplin 

sekolah, secara khusus siswa bermasalah; siswa di sekolah 

tersebut banyak yang berasal dari siswa bermasalah dalam 

disiplin diri dan mereka cenderung melanggar dan mengabaikan 

tata tertib sekolah.
40

 

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa penyebab 

pelanggaran yang terjadi tidak hanya di sebabkan oleh siswa namun 

juga berasal dari pihak-pihak sekolah seperti kepala sekolah dan dari 

guru. Penyebab pelanggarandisiplin tersebut seperti kedisiplinan yang 

tidak konsisten dan konsekuen dalam menetapkan disiplin sekolah, 

kurangnya perhatian kepala sekolah terhadap aturan sekolah, kurangnya 

kerjasama dan kurangnya dukungan dari kepala sekolah, guru serta 

dukungan dari orang tua. Selanjutkan Tu’u menyatakan beberapa bentuk 

perilaku pelanggaraan disiplin belajar yang kerap terjadi di kalangan 

siswa antara lain:  

(1) bolos, (2) tidak mengerjakan tugas dari guru, (3) 

mengganggu kelas yang sedang belajar, (4) menyontek, (5) tidak 

memperhatikan pelajaran yang sedang dijelaskan oleh guru, (6) 

berbicara dengan teman sebelahnya saat pelajaran berlangsung, 

(7) terlambat hadir di sekolah, (8) membawa rokok dan merokok 

di lingkungan sekolah, (9) terlibat dalam penggunaan obat 

terlarang, dan (10) perkelahian atau tawuran.
41

 

 

Berdasarkan pendapat diatas jelas bahwa faktor yang 

mempengaruhi disiplin belajar adalah faktor intrinsik yang mana faktor 

ini berasal dari dalam diri individu dan faktor ekstrinsik yang berasal 

dari luar diri individu. Sumber pelangaran disiplin belajar dipengaruhi 

oleh faktor yang berasal dari luar diri individu seperti kurangnya 

kebutuhan cinta dan kasih sayang, kurangnya perhatian dan kurangnya 
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dalam pemenuhan kebutuhan lainnya yang mengakibatkan individu itu 

tidak disiplin dalam belajar seperti bolos dalam belajar, bermain-main 

saat jam pelajaran, mengganggu teman, berkelahi dan lain sebagainya.  

f. Perlunya Disiplin Belajar 

Disiplin diperlukan oleh siapapun dan dimanapun, begitu pula 

seorang siswa dia  harus disiplin baik itu disiplin dalam mentaati tata 

tertib sekolah, disiplin dalam belajar disekolah, disiplin dalam 

mengerjakan tugas,  maupun disiplin dalam belajar dirumah sehingga 

akan dicapai hasil belajar yang optimal. Disiplin berperan penting dalam 

membentuk individu yang berciri keunggulan.Disiplin merupakan 

perilaku yang perlu diterapkan dan dilakukan oleh setiap individu untuk 

menuju kesuksesan di masa depan. Disiplin apabila dikembangkan dan 

diterapkan dengan baik, konsisten dan konsekuen akan berdampak 

positif bagi kehidupan. 

Menurut Hurlock mengemukakan bahwa “anak membutuhkan 

disiplin, bila mereka ingin bahagia dan menjadi orang yang baik 

penyesuaiannya, karena melalui disiplin mereka dapat belajar 

berperilaku dengan cara  yang diterima masyarakat dan sebagai hasilnya 

diterima oleh anggota kelompok sosial”.
42

Dari kutipan diatas dapat 

dipahami bahwa seseorang siswa yang baik adalah siswa yang dapat 

mentaati segala aturan dan norma-norma yang berlaku di sekolah dan 

lingkungan luar sekolah. Siswa yang sukses adalah dari siswa yang 

disiplin.  

Rahman (dalam Tulus Tu’u) menjelaskan pentingnya displin 

bagi para siswa, sebagai berikut. 

1) Memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak 

menyimpang. 
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Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak..., hal. 83 



28 
 

 
 

2) Membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan 

tuntutan lingkungan. 

3) Cara menyelesaikan tuntutan yang ingin ditujukan peserta 

didik terhadap lingkungannya. 

4) Untuk mengatur keseimbangan keinginan individu satu 

dengan individu lainnya. 

5) Menjauhi siswa melakukan hal-hal yang dilarang sekolah 

6) Mendorong siswa melakukan hal-hal yang benar. 

7) peserta didik belajar hidup dengan kebiasaan yang baik, 

positif dan bermanfaat baginya dan lingkungannya. 

8) Kebiasaan baik itu menyebabkan ketenangan jiwa dan 

lingkungannya.
43

 

 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan  bahwa disiplin sangat 

penting dan dibutuhkan oleh setiap siswa. Disiplin yang tumbuh secara 

sadar akan membentuk sikap, perilaku, dan tata kehidupan yang teratur 

akan menjadikan siswa sukses dalam belajar. Siswa yang disiplin dapat 

mengembangkan pola prilaku, meningkatkan standar prilaku dan 

melaksanakan aturan sebagai alat untuk menegakan disiplin. 

g. Keterkaitan Dukungan sosial Orangtua dengan Disiplin Belajar 

Dukungan orang tua erat hubungannya dengan disiplin belajar 

siswa sesuai dengan pendapat Menurut Tulus Tu’u “Sebab-sebab 

pelanggaran disiplin biasanya bersumber dari reaksi negatif karena 

kurang terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan. Misalnya, kurang perhatian 

dan kasih sayang, kurang penghargaan, hubungan sosial kurang, dan 

kebutuhan fisik yang belum terpenuhi”.
44

 Berdasarkan pendapat di atas, 

maka dapat dipahami bahwa penyebab pelanggaran disiplin yaitu 

kurang terpenuhi kebutuhan-kebutuhan oleh orangtua, seperti kurang 

perhatian dari orangtua, kurangnya kasih sayang orangtua dan 

sebagainya.  

                                                             
43
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Lebih lanjut Unaradjan (dalam Siska Yuliyantika) menyebutkan 

bahwa disiplin dipengaruhi oleh dua faktor adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari 

siswa sendiri dan dapat mempengaruhi disiplin belajarnya. 

Dalam hal ini faktor internal dibagi menjadi dua yaitu keadaan 

fisik dan psikis merupakan aspek yang mempengaruhi 

pembentukan disiplin diri.  

2. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari 

lingkungan luar dan dapat mempengaruhi disiplin belajar 

siswa. Faktor ekternal tersebut meliputi lingkungan keluarga, 

penerapan tata tertib sekolah dan kondisi masyarakat.
45

 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dilihat bahwa lingkungan 

keluarga terutama dukungan sosial dari orang tua menjadi salah satu 

faktor penting yang dapat menentukan kedisiplinan siswa. Dukungan 

sosial orangtua sangat berpengaruh terhadap disiplin belajar siswa, baik 

positif maupun negatif. Dukungan sosial orangtua dalam mewujudkan 

suasana belajar kepada siswa sangat mempengaruhi karena pada 

umumnya siswa masih tergantung pada kedua orangtuanya, baik itu 

dukungan moril maupun materil. 

Keluarga adalah  kelompok terkecil  di  dalam  masyarakat  dan  

dari keluarga akan  tercipta  pribadi-pribadi  tertentu  yang  akan  

membaur  dalam  satu  masyarakat. Lingkungan  keluarga  sering  

disebut  sebagai  lingkungan  pendidikan  informal yang  mempengaruhi  

berbagai  aspek  perkembangan  anak. Adakalanya hal tersebut 

berlangsung melalui ucapan, perintah yang diberikan secara langsung 

untuk menunjukkan apa yang seharusnya diperlihatkan  atau  dilakukan 

anak. Adakalanya orangtua bersikap atau bertindak sebagai patokan. 

                                                             
45

 Siska Yuliyantika, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Belajar Siswa 

Kelas X, Xi, Dan Xii Di Sma Bhakti Yasa Singaraja Tahun Pelajaran 2016/2017: e-journal Jurusan 
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Sebagai contoh agar ditiru dan apa yang ditiru akan meresap dalam  

dirinya dan menjadi bagian dari kebiasaan bersikap dan bertingkah laku 

atau bagian dari kepribadiannya. Orangtua menjadi faktor terpenting 

dalam menanamkan kepribadian  tersebut  yang  turut  menentukan  

corak dan gambaran kepribadian seseorang setelah dewasa.  

 

B. Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan telaah kepustakaan, ditemukan beberapa penelitian yang 

relevan dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya yaitu: 

1. Tetti Seprina dengan judul Motivasi Belajar, Dukungan orangtua, dan 

Pelayanan Guru Pembimbing terhadap Cita-Cita Siswa (Studi Pada Siswa 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Sungai Penuh Kerinci). Hasil penelitian ini 

mengungkapkan bahwa korelasi antara variabel motivasi belajar memiliki 

koefisien sebesar 0.353 terhadap cita-cita siswa, dan korelasi antara dukungan 

orangtua sebesar 0.446 terhadap cita-cita siswa. Relevansi dengan penelitian 

ini adalah sama-sama meneliti tentang motivasi belajar dan dukungan orang 

tua. 

2. Besti Nora Dwi Putridengan judul Hubungan Disiplin Belajar dan Motivasi 

Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika siswa. Temuan penelitian 

memperlihatkan bahwa (1) disiplin belajar secara umum berada ada kategori 

sedang, (2) motivasi belajar siswa secara umum berada pada kategori cukup 

tinggi, (3) terdapat hubungan disiplin belajar dengan hasil belajar matematika 

siswa, (4) terdapat hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar matematika 

siswa, (5) terdapat hubungan disiplin belajar dan motivasi belajar dengan hasil 

belajar matematika siswa. Relevansi dengan penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti tentang disiplin belajar. 
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C. Hipotesis 

Adapun hipotesis atau dugaan sementara dari penelitian ini adalah: 

Ho: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan orang tua dengan 

disiplin belajar siswa SMAN 2 Sungai Tarab. 

Ha:  Terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan orang tua dengan 

disiplin belajar siswa di SMAN 2 Sungai Tarab.  

 

D. Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan lebih memudahkan di 

dalam memahami istilah-istilah di dalam penulisan ini serta agar terjadinya 

kesamaan pemahaman, maka berikut akan dijelaskan beberapa istilah yang 

terkandung dalam judul tersebut di antaranya: 

Dukungan sosial orangtua adalah sikap dan perilaku yang diberikan 

orangtua kepada anaknya dalam masa pendidikan baik bersifat moril maupun 

materi. Aspek-aspek dukungan orangtua yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah dukungan emosi, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dan 

dukungan informasi.
46

 

Disiplin belajar adalah keteraturan siswa dalam menjalani proses 

pembelajaran sesuai dengan peraturan dan mengikutinya dengan baik. Indikator 

disiplin belajar dalam penelitian ini adalah : (1) ketaatan terhadap tata tertib 

disekolah, (2) ketaatan terhadap kegiatan belajar disekolah, (3) ketaatan dalam 

mengerjakan tugas-tugas pelajaran,dan (4) ketaatan terhadap kegiatan belajar 

dirumah.
47

 

Berdasarkan teori diatas penulis meneliti tentang hubungan antara 

dukungan orangtau dengan disiplin belajar siswa. Disini penulis ingin melihat 

bagaimana dukungan orangtua dalam meningkatkan disiplin belajar siswa. 

                                                             
46

 Sarafino, Edward P, Health Psychology: Bio Psychososial Interaction. New York: John 

Willey dan Sans Inc, 2011 
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Sehingga siswa dapat memperoleh hasil yang memuaskan dalam 

pembelajarannya.  

 

E. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berfikir penelitian dapat 

digambarkan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

Penelitian ini akan mendeskripsikan dan mengungkapkan besarnya 

hubungan dukungan sosial orangtua dengan disiplin belajar siswa. Dengan 

mengetahui tingkat pencapaian variabel, maka nantinya akan dijadikan sebagai 

data bahan rujukan dalam penyusunan program bimbingan dan konseling di 

sekolah. Peneliti akan menyusun program bimbingan dan konseling di sekolah 

yang tepat untuk meningkatnya dukungan orangtua dan disiplin belajar siswa. 

 

 

Dukungan sosial Orangtua  
(x) 

 

1. Dukungan Emosi  

2. Dukungan 

Penghargaan  

3. Dukungan 

Intrumental  

4. Dukungan Informasi 

Disiplin Belajar 

 (y) 

 

1. Ketaatan terhadap 

tata tertib 

disekolah 

2. Ketaatan terhadap 

kegiatan belajar 

disekolah 

3. Ketaatan dalam 

mengerjakan 

tugas-tugas 

pelajaran 

4. ketaatan terhadap 

kegiatan belajar 

dirumah 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Pertanyaan Penelitian 

Adapun pertanyaan penelitian ini adalah “apakah terdapat hubungan yang 

signifikan antara dukungan sosial orangtua dengan disiplin belajar siswa SMAN 

2 Sungai Tarab? 

 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini 

adalah untuk melihat apakah terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan 

sosial orangtua dengan disiplin belajar siswa SMAN 2 Sungai Tarab. 

 

C. Waktu Dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 14-20 Desember 2016 dengan 

lokasi penelitian di SMAN 2 Sungai Tarab. 

 

D. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah field research yaitu 

penelitian yang dilakukan dilapangan dengan melihat gejala-gejala yang terjadi 

di lapangan.Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian 

korelasional. Abdul Halim Hanafi berpendapat bahwa tujuan dari penelitian ini 

adalah “untuk mengukur tentang ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel 
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atau lebih dari variabel yang diajukan peneliti dengan ukuran-ukuran yang valid 

dan reliable”.
48

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

bertujuan untuk mengukur tentang ada atau tidaknya hubungan antara dua 

variabel yang akan diteliti dengan ukuran valid dan reliabel. Penelitian ini 

bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan antara dukungan sosial orangtua 

dengan disiplin belajar siswa di SMAN 2 Sungai Tarab. 

1. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Suharsimi Arikunto, “populasi adalah keseluruhan 

subjek penelitian”.
49

 Berdasarkan  pendapat di atas dapat dipahami 

bahwa populasi adalah keseluruhan atau kelompok dari subjek yang 

akan diteliti. Menurut Sugiyono populasi adalah “wilayah generalisasi 

yang terdiri atas : objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik 

tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya”.
50

 Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami 

bahwa, populasi merupakan keseluruhan dari apa yang diteliti. 

Dalam penelitian yang akan penulis teliti ini, penulis akan 

meneliti tentang bagaimana hubungan dukungan sosial orangtua dengan 

disiplin belajar siswa kelas X dan XI SMAN 2 Sungai tarab, adapun 

alasan penulis mengambil populasi penelitian pada kelas X dan XI, 

karena pihak sekolah tidak mengizinkan untuk melakukan penelitian di 

kelas XII karna sibuk dengan belajar tabahan dan menfokuskan siswa 

kelas XII untuk ujian UN, untuk lebih jelasnya populasi penelitian dapat 

dilihat pada tabel 1 dibawah ini: 

                                                             
48

Abdul Halim Hanafi,  Metodologi Penelitian Bahasa untuk  penelitian tesis & disertasi, 

(Jakarta : Diadit Media Press,  2011),  hal. 145  

49
Suharsimi Arikunto, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hal. 

102  
50

Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta,  2007), hal. 117  
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Tabel .2 

Siswa SMAN 2 Sungai Tarab 

Sebagai Populasi Penelitian 

No Kelas Jumlah 

1 X. 1 23 

2 X. 2 22 

3 X. 3 22 

4 X. 4 23 

5 XI IPA 23 

6 XI IPS 1 30 

7 XI IPS 2 31 

Jumlah 174 

Sumber: Guru BK SMAN 2 Sungai Tarab 

b. Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi untuk diteliti.
51

 

Lebih lanjut Sugiyono mengemukakan bahwa, sampel adalah “bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut”.
52

Tujuan penentuan sampel yaitu untuk memperoleh 

keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati hanya 

sebagaian dari populasi. Populasi penelitian jumlahnya terlalu besar dan 

tidak memungkinkan bagi peneliti untuk menelitinya secara bersamaan. 

Teknik yang peneliti pakai dalam pengambilan sampel ini adalah 

dengan cara Cluster Sampling yaitu pengambilan sampel secara 

kelompok, dimana kesatuan yang dipilih bukanlah individu-individu 

melainkan sekelompok individu yang secara alami berada bersama-sama 

                                                             
51

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), hal. 132 
52
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di satu tempat. Menurut Sugiono “teknik Cluster Sampling digunakan 

untuk menentukan sampel bila objek yang akan di teliti atau sumber 

data sangat luas, untuk menentukan siapa yang akan dijadikan sumber 

data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang 

telah ditetapkan.”
53

  

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami, pengambilan 

sampel secara kelompok untuk menentukan objek yang akan diteliti, 

maka peneliti membuat kertas kecil sebanyak jumlah kelas, kemudian 

kertas tersebut di gulung, lalu diambil secara acak, terpilihlah kelas X.3 

dengan jumlah 22 orang dan XI IS 1 dengan jumlah 30 orang, yang 

kemudian kelas tersebut langsung dijadikan sebagai sampel penelitian 

dengan jumlah sampel sebanyak 52 orang.  

Tabel. 3 

SISWA SMAN 2 Sungai Tarab 

Sebagai Sampel Penelitian 

 

No Kelas sampel Jumlah 

1 X. 3 22 

2 XI IS 1 30 

N=  52 
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2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian terdapat beberapa cara yang 

bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Sugiyono menyatakan bahwa, 

“Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), 

kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya”.
54

 Pada 

penelitian ini, instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah 

instrument non tes untuk mencari gambaran atau pandangan atau persepsi 

responden tentang suatu persoalan. Data tentang hubungan dukungan orang 

tua dengan disiplin belajar siswa dikumpulkan melalui instrumen skala 

dukungan sosial orang tua dan skala disiplin belajar. Untuk mengumpulkan 

data dengan skala ini harus ditentukan tujuan pengukurannya terlebih dahulu. 

Skala psikologis ini disusun untuk mengungkapkan konsep psikologis yang 

menggambarkan aspek kepribadian individu, sebagaimana diungkapkan oleh 

Anwar Sutoyo di dalam bukunya “data yang diungkap oleh skala psikologis 

berupa konstrak atau konsep psikologis yang menggambarkan aspek 

kepribadian individu”.
55

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa skala psikologis 

dapat digunakan untuk mengukur aspek afektif. Skala psikologis yang 

dimaksud adalah skala dukungan sosial orang tua dan skala disiplin belajar 

siswa. Skala dukungan sosial orang tua dan skala disiplin belajar ini 

digunakan untuk mengungkap data siswa. 

Instrument ini banyak macamnya, salah satu yang peneliti gunakan 

yaitu skala Likert. Skala Likert merupakan suatu skala psikologis (sikap ) 

yang pertama kali dikembangkan oleh Rensis Likert tahun 1932, skala Likert 

atau biasa juga disebut dengan summated-rating scale, merupakan skala 

                                                             
54

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), 

hal. 80 
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 Anwar Sutoyo, Pemahaman Individu, (Semarang: Widya Karya, 2009), hal. 168 
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pengukuran atribut-atribut psikologi yang paling luas digunakan dalam 

penelitian dewasa ini.
56

 

Selanjutnya Eko Putro Widoyoko menjelaskan bahwa, prinsip pokok 

skala Likert adalah “Menentukan lokasi kedudukan seseorang dalam satu 

kontinum sikap terhadap objek sikap, mulai dari sangat negative sampai 

dengan sangat positif. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel”.
57

Berdasarkan pendapat di atas dapat 

dipahami bahwa, skala Likert merupakan teknik mengukur sikap dimana 

subjek diminta untuk mengidentifikasi tingkat kesetujuan atau 

ketidaksetujuan individu terhadap masing-masing pernyataan. Eko Putro 

Widoyoko menyatakan bahwa: 

Jawaban pada setiap item instrument yang menggunakan skala 

Likert mempunyai gadasi dari sangat positif sampai sangat negative. 

Penggunaan skala Likert ada tiga alternative model, yaitu model tiga 

pilihan (skala tiga), empat pilihan (skala empat), dan lima pilihan 

(skala lima). Skala disusun dalam bentuk suatu pernyataan dan diikuti 

oleh pilihan respon yang menunjukkan tingkatan.
58

 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa, pengggunaan 

skala Likert bervariasi. Penulis memilih model lima pilihan (skala lima) dalam 

penelitian ini, alternative jawaban berupa, “Selalu (Sl), Sering (Sr), Kadang-

Kadang (Kd), Jarang (Jr), Tidak Pernah (Tp)”. Menurut Syofian Siregar 

“Alternatif jawaban Likert tidak hanya tergantung pada jawaban setuju atau 

penting. Alternative jawaban dapat berupa apa pun sepanjang mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang tergantung pojek jawaban”.
59
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Desmita, Diktat Metode Penelitian, (Batusangkar: STAIN BSK, 2006),  hal. 113 
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Skala yang dibuat berguna untuk melihat hubungan dukungan sosial 

orang tua dengan disiplin belajar  siswa. Item pernyataan dibuat dengan 

berpedoman pada model Skala Likert yaitu setiap respoden dapat memilih 

jawaban dengan cara member silang (X) pada lembaran jawaban. Pilihan 

jawaban untuk setiap item pernyataan terdiri dari lima unsure alternative 

jawaban yaitu: Selalu (SL), sering (SR), kadang-kadang (KD), jarang (JR), 

tidak pernah(TP). 

Tabel. 4 

Nilai Skala Likert 

 

Pernyataan sikap 
Sikap Pernyataan 

Positif Negatif 

Selalu (SL) 

Sering (SR) 

Kadang-Kadang (KD) 

Jarang (J) 

Tidak Pernah (TP) 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Agar mudah penyusunan instrumen penelitian, maka terlebih dahulu 

dirancang instrumen yang dikenal dengan istilah kisi-kisi.“Kisi-kisi 

merupakan sebuah tabel yang berisi variabel, sub variabel, indikatoryang 

direncanakan”.
60
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Tabel. 5 

Kisi-kisi Skala Dukungan Sosial Orang Tua dan disiplin belajar 

No Variabel  Sub Variabel   Indikator  

1 Dukungan 

sosial orangtua 

Dukungan emosi 1. Kepedulian 

2. Empati 

3. Perhatian 

Dukungan penghargaan 1. Pemberian penilaiain 

positif 

2. Memberikan motivasi 

Dukungan instrumental 1. Fasilitas (sarana belajar 

dan uang) 

2. Kesediaan waktu 

Dukungan informasi 1. Pemberian informasi 

tentang pendidikan 

2. Pemberian nasehat dan 

saran 

2 Disiplin 

Belajar 

Ketaatan terhadap peraturan 

dan tata tertib di sekolah 

1. Kehadiran siswa 

2. Penggunaan pakaian 

seragam sekolah 

3. Peraturan yang ada di  

sekolah 

4. Melaksanakan tugas piket 

sesuai jadwal 

Ketaatan mengikuti proses 

pembelajaran di sekolah 

1. Menjaga ketertiban kelas 

2. Mengikuti proses 

pembelajar yang di kelas  

3. Tidak mencontek saat 

ujian 

Keteraturan mengerjakan 

tugas-tugas pelajaran 

1. Mengerjakan tugas yang 

diberiakan guru 

2. Mengumpulkan tugas 

tepat waktu 

Keteraturan kegiatan belajar 

dirumah 

1. Belajar saat ada waktu 

senggang 

2. Mengerjakan tugas 

pekerjaan rumah (PR) 
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3. Validitas dan Reliabelitas  Instrumen 

Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan yang penting 

yaitu valid dan reliabel. Menurut Sumarna Surapranata, “validitas adalah 

suatu konsep yang berkaitan dengan sejauhmana tes telah mengukur apa 

yang seharusnya diukur”.
61

 Kerlinger dalam Abdul Halim Hanafi 

menyatakan bahwa: 

Validitas suatu instrument dapat dilihat dari bentuk (konstruk) 

patokan (kriteria), dan isi. Untuk mendapatkan validitas isi yang baik, 

penyusunan instrument perlu memperhatikan hal-hal (1) rumuskan 

tujuan dengan jelas, (2) arahkan kisi-kisi pada tujuan, (3) 

mengembangkan ruang lingkup lebih mendetail, (4) memilih tipe item, 

(5) menyusun item dan instrument, (6) mereview instrument, (7) 

menganalisis hasil uji coba, (8) revisi instrumen.
62

 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan validitas isi dan tidak 

menggunakan validitas konstruk dan kriteria untuk mengukur kevaliditasan 

item pernyataan skala dukungan sosial orang tua yang dilakukan oleh 

seorang validator yaitu ibu Dra. Hadiarni., M.Pd., Kons dan skala disiplin 

belajar siswa yang dilakukan oleh Ardimen, M.Pd., Kons. Hasil pada 

validitas intrumen ini ialah terdapat beberapa butir soal yang perlu di revisi 

dan dibuang karena tidak menunjukkan kevaliditasan. Hasil validitas 

intrumen ini terdapat 36  item  untuk skala dukungan sosial orang tua dan 44 

item untuk disiplin belajar yang menunjukkan valid dan siap untuk di uji 

sebagai alat pengumpul data hubungan dukungan sosial orang tua dengan 

disiplin belajar siswa SMAN 2 Sungai tarab. 

Reliabilitas instrumen merujuk pada konsistensi hasil pengukuran 

data kalau instrumen itu digunakan oleh orang atau kelompok orang yang 

sama dalam waktu yang sama atau berlainan, karena hasilnya yang 

konsisten, maka instrumen itu dapat dipercaya (reliable).  Reliabilitas 
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Kurikulum 2004, Bandung: PT. Rosdakarya, 2006, hal. 50 
62
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mengacu kepada pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat ukur atau alat pengumpul data. Suatu instrumen dapat 

dikatakan reliabel atau dapat dipercaya apabila instrumen tersebut 

mempunyai konsistensi dalam mengukur gejala yang sama. 

 

E. Pengolahandan Analisis Data  

1. Pengolahan Data 

Menurut Syofian Siregar pengolahan data adalah suatu proses dalam 

memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-ara atau  rumusan 

tertentu. Adapun pengolahan data meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut: 

a. Editing, adalah proses pengecekan atau memerikasa data yang 

telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk mengoreksi 

kesalahan dan kekurangan data, berkaitan dengan kelengkapan 

isi. 

b. Pembobotan data penilaian, masing-masing jawaban responden 

diberi bobot atau skor. 

c. Tabulasi data, adalah proses penempatan data dalam bentuk tabel 

yang telah diberi kode sesuai dengan kebutuha analisis.
63

 

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa teknik 

pengolahan  data  menggunakan  tiga  cara  yaitu,  editing  merupakan 

proses pengecekan atau pemeriksaan daya yang berhasil dikumpulkan yang 

tujuannya mengkoreksi kesalahan dan kekurangan data. Pembobotan data 

penilaian  dan tabulasi merupakan proses penempatan data dalam bentuk 

tabel yang telah diberi kode. 

2. Analisis Data 

Setelah data-data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah 

mengolah, menganalisa, serta mengambil kesimpulan dari data yang telah 

terkumpul tersebut. Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk 

memfokuskan dan membatasi penemuan-penemuan di lapangan sehingga 
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menjadi data yang teratur dan tersusun rapi dan berarti sehingga dapat ditarik 

kesimpulan. 

Sebelum melakukan analisis data penulis melakukan pengkategorian  

skor untuk melihat deskripsi dari masing-masing variabel dukungan sosial 

orang tua dan disiplin belajar siswa mulai dari sangat tinggi, tinggi, sedang, 

rendah dan rendah sekali.  

Skor maksimum ideal  : 5 x skor tertinggi ideal masing-masing variable 

Skor minimum ideal  : 1 x skor tertinggi ideal masing-masing variable 

Rentang skor ideal :Skor maksimum ideal - Skor minimum ideal 

Panjang kelas interval: Rentang skor ideal : 5 

Selanjutnya Teknik analisis data yang penulis menggunakan analisis 

ststistik dengan rumus korelasi Product Moment dari Karl Person. 

Kegunaannya untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel bebas 

(independent) dengan variabel terikat (dependent).
64

 Rumus yang digunakan 

adalah: 

 

Dimana: rxy     = Koefesien Korelasi variabel x dan y 

n      = Jumlah sampel penelitian 

 X     = Skor dari setiap responden untuk masing-masing item 

 Y     = Skor dari setiap responden untuk semua item 

∑X    = Jumlah seluruh skor X 

∑Y    = Jumlah seluruh skor Y 

∑XY = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan Y 
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Tahap-tahap yang penulis lakukan dalam menganalisis data adalah: 

1. Membuat Ha dan H0 dalam bentuk kalimat: 

H0   = Tidak  terdapat  hubungan  yang signifikan  antara dukungan 

sosial orang tua dengan disiplin belajar siswa SMAN 2 Sungai 

Tarab 

Ha   =  Terdapat   hubungan yang  signifikan antara dukungan sosial 

orang tua dengan disiplin belajar siswa SMAN 2 Sungai Tarab 

2. Membuat  tabel penolong untuk menghitung korelasi product moment. 

3. Mencari r hitung dengan rumus Product Moment. 

4. Menguji signifikansi 

Mengetahui signifikansi korelasi antara variabel bebas (X) dengan 

variabel terikat (Y) adalah dengan cara membandingkan dengan tabel 

nilai koefisien korelasi “r” product moment dari person”.
65

  Mengetahui 

tingkat hubungan masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat 

digunakan interpretasi terhadap koefisien korelasi sebagai berikut: 

Tabel. 6 

Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r 

 

NO Besarnya “r” Product 

Moment (rxy) 

Interprestasi 

1. 0,00 -0,20 Antara variabel X dan variabel Y 

memang terdapat korelasi, akan tetapi 

korelasi itu sangat lemah atau sangat 

rendah sehingga korelasi itu diabaikan 

(dianggap tidak ada korelasi antara X 

dan variabel Y) 

2. 0,20 - 0,40 Antara variabel X dan variabel Y 

terdapat korelasi yang lemah atau 

rendah. 

3. 0,40 – 0,70 Antara variabel X dan variabel Y 

terdapat korelasi yang sedang  

                                                             
65
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4. 0,70 – 0,90 Antara variabel X dan variabel Y 

terdapat korelasi yang kuat atau tinggi  

5. 0,90 – 1,00 Antara variabel X dan variabel Y 

terdapat korelasi  yang sangat kuat 

atau sangat tinggi. 

 

Melihat sejauh mana korelasi dan menguji apakah data tersebut signifikan 

atau tidak antara dua variabel maka peneliti menggunakan rumus dan menganlisis 

data yang telah didapatkan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Pada bab ini penulis akan menyajikan hasil penelitian yang mengungkap 

tentang korelasi atau hubungan antara dukungan sosial orangtua dengan disiplin 

belajar siswa SMAN 2 Sungai Tarab. Data mengenai hubungan dukungan sosial 

orangtua dengan disiplin belajar siswa SMAN 2 Sungai Tarab peneliti dapatkan 

melalui penyebaran skala pada siswa.  

Berdasakan penyebaran skala yang telah disebarkan dapat diperoleh data 

tentang dukungan sosial orang tua dan disiplin belajar siswa. Kemudian data 

tersebut akan dideskripsikan dan dianalisis serta dikorelasikan dengan 

menggunakan rumus korelasi Product Moment secara manual. Hasil analisis dari 

rumus tersebut akan mencerminkan hubungan yang signifikan atau tidaknya antara 

dukungann sosial orang tua dengan disiplin belajar siswa SMAN 2 Sungai Tarab. 

Hasil analisis yang diperoleh akan dibahas dengan teori-teori atau kajian ilmu 

Bimbingan Konseling. 

 

B. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Data Tentang Dukungan Sosial Orangtua 

Hasil penelitian tentang dukungan sosial orang tua yang telah dilakukan  

kepada responden, ada beberapa hal sebagaimana hasil deskrpsinya sebagai 

berikut:   

a. Deskripsi Data Tentang Dukungan Emosi Orangtua 

Kategori Skor untuk melihat deskripsi dukungan emosi orang tua 

secara individu sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:  
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Tabel. 7 

Skor Dukungan Emosi Orangtua 

No Responden Skor  Kategori 

1 
RR 47 Sangat Tinggi  

2 APN 47 Sangat Tinggi 

3 MT 45 Sangat Tinggi 

4 LS 44 Tinggi 

5 AIL 41 Tinggi 

6 AF 47 Sangat Tinggi 

7 MU 44 Tinggi 

8 WE 45 Sangat Tinggi 

9 SN 37 Tinggi 

10 FW 43 Tinggi 

11 DS 40 Tinggi 

12 MRF 54 Sangat Tinggi 

13 HR 46 Sangat Tinggi 

14 NA 44 Tinggi 

15 RA 43 Tinggi 

16 TH 51 Sangat Tinggi 

17 DP 47 Sangat Tinggi 

18 RD 40 Tinggi 

19 AF 37 Tinggi   

20 RFA 46 Sangat Tinggi 

21 ED 51 Sangat Tinggi  

22 RO 47 Sangat Tinggi 

23 TMR 45 Sangat Tinggi 

24 RK 50 Sangat Tinggi 

25 RRW 49 Sangat Tinggi 

26 VA 51 Sangat Tinggi  

27 JB 45 Sangat Tinggi 

28 WD 47 Sangat Tinggi 

29 MH 52 Sangat Tinggi 

30 FS 50 Sangat Tinggi 

31 TTV 49 Sangat Tinggi 

32 BE 49 Sangat Tinggi  
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33 RV 49 Sangat Tinggi 

34 IAH 52 Sangat Tinggi  

35 DN 49 Sangat Tinggi 

36 NK 49 Sangat Tinggi  

37 VS 45 Sangat Tinggi 

38 DR 45 Sangat Tinggi  

39 WK 47 Sangat Tinggi 

40 AOD 49 Sangat Tinggi  

41 YFN 51 Sangat Tinggi 

42 MA 43 Tinggi 

43 WRD 49 Sangat Tinggi 

44 WK 51 Sangat Tinggi  

45 SRF 54 Sangat Tinggi 

46 NA 39 Tinggi   

47 RN 49 Sangat Tinggi  

48 RU 49 Sangat Tinggi 

49 WL 52 Sangat Tinggi  

50 YV 39 Tinggi 

51 KO 47 Sangat Tinggi 

52 YB 43 Tinggi 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa ada dua tingkat kategori 

dukungan emosi orang tua yang diperoleh dari 52 orang siswa sebagai 

responden. Kategori tersebut adalah sangat tinggi dan tinggi. Kategori 

Sangat tinggi sebanyak 38 orang dan kategori tinggi sebanyak 14 orang. 

Untuk melihat persentasenya dapat dilihat pada tabel berkut ini: 

 

Tabel. 8 

Klasifikasi Skor Dukungan Emosi Orangtua 

Kategori Jumlah Siswa % 

Sangat Tinggi 38 73,07 

Tinggi 14 26,92 

Sedang - - 
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Rendah - - 

Sangat Rendah - - 

Total 52 100 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dukungan emosi 

orang tua dari 52 orang siswa yaitu, kategori sangat tinggi sebanyak 38 

orang (73,07%), kategori tinggi sebanyak 14 orang (26,92%) dan tidak ada 

satupun siswa yang berada pada kategori sedang, rendah dan sangat rendah. 

Frekuensi terbesar berada pada kategori dukungan emosi orang tua sangat 

tinggi yaitu sebanyak 38 orang siswa dengan persentase 73,07%. Artinya 

siswa SMAN 2 Sungai tarab sebagian besar mendapatkan dukungan emosi 

yang sangat tinggi dari orang tuanya. 

 

b. Deskripsi Data Tentang Dukungan Penghargaan Orangtua 

Kategori Skor untuk melihat deskripsi dukungan penghargaan orang 

tua secara individu sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:  

 

Tabel. 9 

Skor Dukungan Penghargaan Orangtua 

No Responden Skor  Kategori 

1 
RR 32 Sangat Tinggi  

2 APN 33 Sangat Tinggi 

3 MT 33 Sangat Tinggi 

4 LS 29 Tinggi 

5 AIL 31  Sangat Tinggi 

6 AF 32 Sangat Tinggi 

7 MU 36 Sanagt Tinggi 

8 WE 25 Tinggi 

9 SN 31 Sangat Tinggi 

10 FW 27 Tinggi 
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11 DS 32 Sangat Tinggi 

12 MRF 33 Sangat Tinggi 

13 HR 30 Sangat Tinggi 

14 NA 36 Sangat Tinggi 

15 RA 34 Sangat Tinggi 

16 TH 31 Sangat Tinggi 

17 DP 29 Tinggi 

18 RD 31 Sangat Tinggi 

19 AF 23 Tinggi   

20 RFA 33 Sangat Tinggi 

21 ED 34 Sangat Tinggi  

22 RO 31 Sangat Tinggi 

23 TMR 28 Tinggi 

24 RK 37 Sangat Tinggi 

25 RRW 26 Tinggi 

26 VA 36 Sangat Tinggi  

27 JB 30 Sangat Tinggi 

28 WD 33 Sangat Tinggi 

29 MH 29 Tinggi 

30 FS 30 Sangat Tinggi 

31 TTV 31 Sangat Tinggi 

32 BE 33 Sangat Tinggi  

33 RV 32 Sangat Tinggi 

34 IAH 32 Sangat Tinggi  

35 DN 31 Sangat Tinggi 

36 NK 36 Sangat Tinggi  

37 VS 28 Tinggi 

38 DR 32 Sangat Tinggi  

39 WK 29 Tinggi 

40 AOD 33 Sangat Tinggi  

41 YFN 28 Tinggi 

42 MA 28 Tinggi 

43 WRD 36 Sangat Tinggi 

44 WK 40 Sangat Tinggi  

45 SRF 32 Sangat Tinggi 

46 NA 22 Sedang    

47 RN 35 Sangat Tinggi  

48 RU 38 Sangat Tinggi 
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49 WL 34 Sangat Tinggi  

50 YV 32 Sangat Tinggi 

51 KO 36 Sangat Tinggi 

52 YB 32 Sangat Tinggi 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa ada tiga tingkat kategori 

dukungan penghargaan orang tua yang diperoleh dari 52 orang siswa 

sebagai responden. Kategori tersebut adalah sangat tinggi, tinggi dan 

sedang. Kategori Sangat tinggi sebanyak 39 orang,  kategori tinggi 

sebanyak 12 orang dan kategori sedang sebanyak 1 orang. Untuk melihat 

persentasenya dapat dilihat pada tabel berkut ini: 

 

Tabel. 10 

Klasifikasi Skor Dukungan Penghargaan Orangtua 

Kategori Jumlah Siswa % 

Sangat Tinggi 39 75 

Tinggi 12 23,07 

Sedang 1 1,92 

Rendah - - 

Sangat Rendah - - 

Total 52 100 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dukungan 

penghargaan orang tua dari 52 orang siswa yaitu, kategori sangat tinggi 

sebanyak 39 orang (75%), kategori tinggi sebanyak 12 orang (23,07%), 

kategori sedang sebanyak 1 orang (1,92%) dan tidak ada satupun siswa 

yang berada pada kategori rendah dan sangat rendah. Frekuensi terbesar 

berada pada kategori dukungan penghargaan  sangat tinggi yaitu sebanyak 

39 orang siswa dengan persentase 75%. Artinya siswa SMAN 2 Sungai 
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tarab sebagian besar mendapatkan dukungan penghargaan yang sangat 

tinggi dari orang tuanya. 

 

c. Deskripsi Data Tentang Dukungan Instrumental Orangtua 

Kategori Skor untuk melihat deskripsi dukungan Instrumental orang 

tua secara individu sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel. 11 

Skor Dukungan Instrumental Orangtua 

No Responden Skor  Kategori 

1 
RR 29 Tinggi  

2 APN 27 Tinggi 

3 MT 33 Sangat Tinggi 

4 LS 30 Sangat Tinggi 

5 AIL 28  Tinggi 

6 AF 27 Tinggi 

7 MU 35 Sanagt Tinggi 

8 WE 28 Tinggi 

9 SN 30 Sangat Tinggi 

10 FW 26 Tinggi 

11 DS 31 Sangat Tinggi 

12 MRF 33 Sangat Tinggi 

13 HR 29 Tinggi 

14 NA 33 Sangat Tinggi 

15 RA 35 Sangat Tinggi 

16 TH 31 Sangat Tinggi 

17 DP 29 Tinggi 

18 RD 28 Tinggi 

19 AF 25 Tinggi   

20 RFA 31 Sangat Tinggi 

21 ED 33 Sangat Tinggi  

22 RO 29 Tinggi 

23 TMR 28 Tinggi 
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24 RK 31 Sangat Tinggi 

25 RRW 23 Sedang  

26 VA 32 Sangat Tinggi  

27 JB 27 Tinggi 

28 WD 33 Sangat Tinggi 

29 MH 30 Sangat Tinggi 

30 FS 32 Sangat Tinggi 

31 TTV 29 Tinggi 

32 BE 35 Sangat Tinggi  

33 RV 29 Tinggi 

34 IAH 30 Sangat Tinggi  

35 DN 35 Sangat Tinggi 

36 NK 33 Sangat Tinggi  

37 VS 28 Tinggi 

38 DR 26 Tinggi  

39 WK 29 Tinggi 

40 AOD 35 Sangat Tinggi  

41 YFN 29 Tinggi 

42 MA 31 Sangat Tinggi 

43 WRD 31 Sangat Tinggi 

44 WK 32 Sangat Tinggi  

45 SRF 32 Sangat Tinggi 

46 NA 22 Sedang    

47 RN 35 Sangat Tinggi  

48 RU 28 Tinggi 

49 WL 30 Sangat Tinggi  

50 YV 31 Sangat Tinggi 

51 KO 31 Sangat Tinggi 

52 YB 29 Tinggi 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa ada tiga tingkat kategori 

dukungan instrumental orang tua yang diperoleh dari 52 orang siswa 

sebagai responden. Kategori tersebut adalah sangat tinggi, tinggi dan 

sedang. Kategori Sangat tinggi sebanyak 29 orang,  kategori tinggi 

sebanyak 21 orang dan kategori sedang sebanyak 2 orang. Untuk melihat 

persentasenya dapat dilihat pada tabel berkut ini: 
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Tabel. 12 

Klasifikasi Skor Dukungan Instrumental Orangtua 

Kategori Jumlah Siswa % 

Sangat Tinggi 29 55,76 

Tinggi 21 40,38 

Sedang 2 3,84 

Rendah - - 

Sangat Rendah - - 

Total 52 100 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dukungan 

instrumental orang tua dari 52 orang siswa yaitu, kategori sangat tinggi 

sebanyak 29 orang (55,76%), kategori tinggi sebanyak 21 orang (40,38%) 

dan kategori sedang sebanyak 2 orang (3,84%) dan tidak ada satupun siswa 

yang berada pada kategori rendah dan sangat rendah. Frekuensi terbesar 

berada pada kategori dukungan instrumental  sangat tinggi yaitu sebanyak 

29 orang siswa dengan persentase 55,76%. Artinya siswa SMAN 2 Sungai 

tarab sebagian besar mendapatkan dukungan instrumental yang sangat 

tinggi dari orang tuanya. 

 

d. Deskripsi Data Tentang Dukungan Informasi Orangtua 

Kategori Skor untuk melihat deskripsi dukungan Informasi orang tua 

secara individu sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel. 13 

Skor Dukungan Informasi Orangtua 

No Responden Skor  Kategori 

1 RR 36 Sangat Tinggi  

2 APN 32 Sangat Tinggi 

3 MT 37 Sangat Tinggi 

4 LS 34 Sangat Tinggi 

5 AIL 29  Tinggi 

6 AF 38 Sangat Tinggi 

7 MU 38 Sangat Tinggi 

8 WE 30 Sangat Tinggi 

9 SN 32 Sangat Tinggi 

10 FW 32 Sangat Tinggi 

11 DS 36 Sangat Tinggi 

12 MRF 32 Sangat Tinggi 

13 HR 35 Sangat Tinggi 

14 NA 40 Sangat Tinggi 

15 RA 37 Sangat Tinggi 

16 TH 30 Sangat Tinggi 

17 DP 30 Sangat Tinggi 

18 RD 34 Sangat Tinggi 

19 AF 33 Sangat Tinggi   

20 RFA 35 Sangat Tinggi 

21 ED 36 Sangat Tinggi  

22 RO 32 Sangat Tinggi 

23 TMR 27 Tinggi 

24 RK 33 Sangat Tinggi 

25 RRW 30 Sangat Tinggi  

26 VA 36 Sangat Tinggi  

27 JB 32 Sangat Tinggi 

28 WD 37 Sangat Tinggi 

29 MH 34 Sangat Tinggi 
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30 FS 38 Sangat Tinggi 

31 TTV 37 Sangat Tinggi 

32 BE 37 Sangat Tinggi  

33 RV 33 Sangat Tinggi 

34 IAH 38 Sangat Tinggi  

35 DN 33 Sangat Tinggi 

36 NK 31 Sangat Tinggi  

37 VS 27 Tinggi 

38 DR 31 Sangat Tinggi  

39 WK 30 Sangat Tinggi 

40 AOD 37 Sangat Tinggi  

41 YFN 39 Sangat Tinggi 

42 MA 31 Sangat Tinggi 

43 WRD 40 Sangat Tinggi 

44 WK 38 Sangat Tinggi  

45 SRF 39 Sangat Tinggi 

46 NA 24 Tinggi    

47 RN 36 Sangat Tinggi  

48 RU 33 Sangat Tinggi 

49 WL 34 Sangat Tinggi  

50 YV 33 Sangat Tinggi 

51 KO 40 Sangat Tinggi 

52 YB 32 Sangat Tinggi 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa ada dua tingkat kategori 

dukungan informasi orang tua yang diperoleh dari 52 orang siswa sebagai 

responden. Kategori tersebut adalah sangat tinggi dan tinggi. Kategori 

Sangat tinggi sebanyak 48 orang dan kategori tinggi sebanyak 4 orang. 

Untuk melihat persentasenya dapat dilihat pada tabel berkut ini: 
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Tabel. 14 

Klasifikasi Skor Dukungan Informasi Orangtua 

Kategori Jumlah Siswa % 

Sangat Tinggi 48 92,30 

Tinggi 4 7,69 

Sedang - - 

Rendah - - 

Sangat Rendah - - 

Total 52 100 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dukungan informasi 

orang tua dari 52 orang siswa yaitu, kategori sangat tinggi sebanyak 48 

orang (92,30%) dan kategori tinggi sebanyak 4 orang (7,69%) dan tidak 

ada satupun siswa yang berada pada kategori sedang,  rendah dan sangat 

rendah. Frekuensi terbesar berada pada kategori dukungan informasi sangat 

tinggi yaitu sebanyak 48 orang siswa dengan persentase 92,30%. Artinya 

siswa SMAN 2 Sungai tarab pada umumnya mendapatkan dukungan 

informasi yang sangat tinggi dari orang tuanya. 

 

Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui gambaran dukungan sosial 

orang tua secara keseluruhan. Kategori Skor untuk melihat deskripsi dukungan 

sosial orang tua secara individu sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:  

Tabel. 15 

Skor Dukungan Sosial Orangtua Siswa SMAN 2 Sungai Tarab 

No Responden Skor  Kategori 

1 RR 144 Tinggi  

2 APN 139 Tinggi 
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3 MT 148 Tinggi 

4 LS 137 Tinggi 

5 AIL 129 Tinggi 

6 AF 144 Tinggi 

7 MU 153 Sangat Tinggi  

8 WE 128 Tinggi 

9 SN 130 Tinggi 

10 FW 128 Tinggi 

11 DS 139 Tinggi 

12 MRF 152 Sangat Tinggi 

13 HR 140 Tinggi 

14 NA 153 Sangat Tinggi 

15 RA 149 Tinggi 

16 TH 143 Tinggi 

17 DP 135 Tinggi 

18 RD 133 Tinggi 

19 AF 118 Sedang  

20 RFA 145 Tinggi 

21 ED 154 Sangat Tinggi  

22 RO 139 Tinggi 

23 TMR 128 Tinggi 

24 RK 151 Sangat Tinggi 

25 RRW 128 Tinggi 

26 VA 155 Sangat Tinggi  

27 JB 134 Tinggi 

28 WD 150 Tinggi 

29 MH 145 Tinggi 

30 FS 150 Tinggi 

31 TTV 146 Tinggi 

32 BE 154 Sangat Tinggi  

33 RV 143 Tinggi 

34 IAH 152 Sangat Tinggi  

35 DN 148 Tinggi 

36 NK 149 Tinggi 
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37 VS 128 Tinggi 

38 DR 134 Tinggi 

39 WK 135 Tinggi 

40 AOD 154 Sangat Tinggi  

41 YFN 147 Tinggi 

42 MA 133 Tinggi 

43 WRD 156 Sanagt Tinggi  

44 WK 161 Sangat Tinggi  

45 SRF 157 Sangat Tinggi 

46 NA 107 Sedang  

47 RN 155 Sangat Tinggi  

48 RU 148 Tinggi 

49 WL 150 Tinggi 

50 YV 135 Tinggi 

51 KO 154 Sangat Tinggi 

52 YB 136 Tinggi 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa ada tiga tingkat kategori 

dukungan sosial orang tua yang diperoleh dari 52 orang siswa sebagai 

responden. Kategori tersebut adalah sangat tinggi, tinggi, dan sedang. Kategori 

Sangat tinggi sebanyak 14 orang, skor tertinggi diperoleh oleh responden WK 

dengan skor 161 dan SRF dengan skor 157, kategori tinggi sebanyak 36 orang, 

dan kategori sedang sebanyak 2 orang, skor yang terendah diperoleh oleh 

responden NA dengan skor  107. Untuk melihat persentasenya dapat dilihat 

pada tabel berkut ini: 

Tabel. 16 

Klasifikasi Skor Dukungan Sosial Orangtua SMAN 2 Sungai Tarab 

Kategori Jumlah Siswa % 

Sangat Tinggi 14 26,92 

Tinggi 36 69,23 
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Sedang 2 3,84 

Rendah - - 

Sangat Rendah - - 

Total 52 100 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dukungan sosial orang 

tua dari 52 orang siswa yaitu, kategori sangat tinggi sebanyak 14 orang 

(26,92%), kategori tinggi sebanyak 36 orang (69,23%), kategori sedang 

sebanyak 2 orang (3,84%) dan tidak ada satupun siswa yang berada pada 

kategori rendah dan sangat rendah. Frekuensi terbesar berada pada kategori 

dukungan sosial orang tua “tinggi” yaitu sebanyak 36 orang siswa dengan 

persentase 69,23%. Artinya siswa SMAN 2 Sungai tarab sebagian besar 

mendapatkan dukungan sosial yang tinggi dari orang tuanya. 

Berdasarkan hasil deskripsi data di atas tentang dukungan sosial orang tua 

maka dapat disimpilkan siswa SMAN 2 Sungai Tarab mendapatkan dukungan 

sosial yang tinggi dari orang tuanya dalam aspek dukungan emosi, dukungan 

penghargaan, dukungan instrumental dan dukungan informasi orang tua. 

 

2. Deskripsi Data Tentang Disiplin Belajar  

Hasil penelitian tentang disiplin belajar siswa yang telah dilakukan  

kepada responden, ada beberapa hal sebagaimana hasil deskrpsinya sebagai 

berikut:   

a. Deskripsi Data Tentang Ketaatan terhadap Peraturan dan Tata Tertib 

di Sekolah 

Kategori Skor untuk melihat deskripsi ketaatan terhadap peraturan 

dan tata tertib di sekolah secara individu sebagaimana terlihat pada tabel 

berikut ini:  
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Tabel. 17 

Skor Ketaatan terhadap Peraturan dan 

Tata Tertib di Sekolah 

No Responden Skor  Kategori 

1 RR 70 Sangat Tinggi  

2 APN 65 Sangat Tinggi 

3 MT 67 Sangat Tinggi 

4 LS 76 Sangat Tinggi 

5 AIL 66 Sangat Tinggi 

6 AF 69 Sangat Tinggi 

7 MU 57 Tinggi 

8 WE 63 Tinggi 

9 SN 59 Tinggi 

10 FW 75 Sangat Tinggi 

11 DS 75 Sangat Tinggi 

12 MRF 73 Sangat Tinggi 

13 HR 65 Sangat Tinggi 

14 NA 74 Sangat Tinggi 

15 RA 70 Sangat Tinggi 

16 TH 76 Sangat Tinggi 

17 DP 77 Sangat Tinggi 

18 RD 72 Sangat Tinggi 

19 AF 72 Sangat Tinggi 

20 RFA 74 Sangat Tinggi 

21 ED 71 Sangat Tinggi 

22 RO 45 Sedang  

23 TMR 60 Tinggi 

24 RK 72 Sangat Tinggi 

25 RRW 73 Sangat Tinggi 

26 VA 76 Sangat Tinggi 

27 JB 72 Sangat Tinggi 

28 WD 74 Sangat Tinggi 
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29 MH 71 Sangat Tinggi 

30 FS 71 Sangat Tinggi 

31 TTV 72 Sangat Tinggi 

32 BE 72 Sangat Tinggi 

33 RV 69 Sangat Tinggi 

34 IAH 71 Sangat Tinggi 

35 DN 69 Sangat Tinggi 

36 NK 67 Sangat Tinggi 

37 VS 72 Sangat Tinggi 

38 DR 75 Sangat Tinggi 

39 WK 72 Sangat Tinggi 

40 AOD 72 Sangat Tinggi 

41 YFN 71 Sangat Tinggi 

42 MA 71 Sangat Tinggi 

43 WRD 68 Sangat Tinggi 

44 WK 72 Sangat Tinggi 

45 SRF 76 Sangat Tinggi 

46 NA 74 Sangat Tinggi 

47 RN 71 Sangat Tinggi 

48 RU 72 Sangat Tinggi 

49 WL 72 Sangat Tinggi 

50 YV 72 Sangat Tinggi 

51 KO 72 Sangat Tinggi 

52 YB 70 Sangat Tinggi 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa ada tiga tingkat kategori 

ketaatan terhadap peraturan dan tata tertib di sekolah yang diperoleh dari 

52 orang siswa sebagai responden. Kategori tersebut adalah sangat tinggi, 

tinggi, dan sedang. Kategori Sangsat tinggi sebanyak 47 orang, kategori 

tinggi sebanyak 4 orang, dan kategori sedang sebanyak 1 orang. Untuk 

melihat persentasenya dapat dilihat pada tabel berkut ini:  
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Tabel. 18 

Klasifikasi Skor Ketaatan Terhadap Peraturan Dan 

Tata Tertib Di Sekolah 

Kategori Jumlah Siswa % 

Sangat Tinggi 47 90,38 

Tinggi 4 7,69 

Sedang 1 1,92 

Rendah - - 

Sangat Rendah - - 

Total 52 100 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ketaatan terhadap 

peraturan dan tata tertib di sekolah dari 52 orang siswa yaitu, kategori 

sangat tinggi sebanyak 47 orang (90,38%), kategori tinggi sebanyak 4 

orang (7,69%), kategori sedang sebanyak 1 orang (1,92%). dan tidak ada 

satupun siswa yang berada pada kategori rendah dan sangat rendah. 

Frekuensi terbesar berada pada kategori ketaatan terhadap peraturan dan 

tata tertib di sekolah yang sangat tinggi yaitu sebanyak 47 orang siswa 

dengan persentase 90,38%. Artinya siswa SMAN 2 Sungai tarab pada 

umumnya memiliki ketaatan terhadap peraturan dan tata tertib di sekolah 

yang sangat tinggi.  

 

b. Deskripsi Data Tentang Ketaatan Mengikuti Proses Pembelajaran di 

Sekolah  

Kategori Skor untuk melihat deskripsi ketaatan mengikuti proses 

pembelajaran di sekolah secara individu sebagaimana terlihat pada tabel 

berikut ini:   
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Tabel. 19 

Skor Ketaatan Mengikuti Proses Pembelajaran di Sekolah  

No Responden Skor  Kategori 

1 RR 49 Sangat Tinggi  

2 APN 41 Tinggi 

3 MT 47 Sangat Tinggi 

4 LS 49 Sangat Tinggi 

5 AIL 42 Tinggi 

6 AF 49 Sangat Tinggi 

7 MU 34 Sedang  

8 WE 46 Sangat Tinggi 

9 SN 32 Sedang  

10 FW 50 Sangat Tinggi 

11 DS 52 Sangat Tinggi 

12 MRF 45 Sangat Tinggi 

13 HR 43 Tinggi 

14 NA 47 Sangat Tinggi 

15 RA 45 Sangat Tinggi 

16 TH 46 Sangat Tinggi 

17 DP 50 Sangat Tinggi 

18 RD 40 Tinggi 

19 AF 46 Sangat Tinggi 

20 RFA 48 Sangat Tinggi 

21 ED 42 Tinggi 

22 RO 45 Sangat Tinggi  

23 TMR 39 Tinggi 

24 RK 51 Sangat Tinggi 

25 RRW 47 Sangat Tinggi 

26 VA 49 Sangat Tinggi 

27 JB 47 Sangat Tinggi 

28 WD 48 Sangat Tinggi 

29 MH 43 Tinggi 
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30 FS 52 Sangat Tinggi 

31 TTV 46 Sangat Tinggi 

32 BE 52 Sangat Tinggi 

33 RV 50 Sangat Tinggi 

34 IAH 43 Tinggi 

35 DN 55 Sangat Tinggi 

36 NK 44 Tinggi 

37 VS 48 Sangat Tinggi 

38 DR 50 Sangat Tinggi 

39 WK 48 Sangat Tinggi 

40 AOD 52 Sangat Tinggi 

41 YFN 49 Sangat Tinggi 

42 MA 47 Sangat Tinggi 

43 WRD 43 Tinggi 

44 WK 50 Sangat Tinggi 

45 SRF 57 Sangat Tinggi 

46 NA 40 Tinggi 

47 RN 47 Sangat Tinggi 

48 RU 40 Tinggi 

49 WL 52 Sangat Tinggi 

50 YV 43 Tinggi 

51 KO 58 Sangat Tinggi 

52 YB 47 Sangat Tinggi 

 

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa ada tiga tingkat kategori 

ketaatan mengikuti proses pembelajaran di sekolah yang diperoleh dari 52 

orang siswa sebagai responden. Kategori tersebut adalah sangat tinggi, 

tinggi, dan sedang. Kategori Sangat tinggi sebanyak 37 orang, kategori 

tinggi sebanyak 13 orang, dan kategori sedang sebanyak 2 orang. Untuk 

melihat persentasenya dapat dilihat pada tabel berkut ini: 
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Tabel. 20 

Klasifikasi Skor Ketaatan Mengikuti Proses  

Pembelajaran di Sekolah 

Kategori Jumlah Siswa % 

Sangat Tinggi 37 71,15 

Tinggi 13 25 

Sedang 2 3,84 

Rendah - - 

Sangat Rendah - - 

Total 52 100 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ketaatan terhadap 

peraturan dan tata tertib di sekolah dari 52 orang siswa yaitu, kategori 

sangat tinggi sebanyak 37 orang (71,15%), kategori tinggi sebanyak 13 

orang (25%), kategori sedang sebanyak 2 orang (3,84%) dan tidak ada 

satupun siswa yang berada pada kategori rendah dan sangat rendah. 

Frekuensi terbesar berada pada kategori ketaatan mengikuti proses 

pembelajaran di sekolah yang sangat tinggi yaitu sebanyak 37 orang siswa 

dengan persentase 71,15%. Artinya siswa SMAN 2 Sungai tarab sebagian 

besar memiliki ketaatan mengikuti proses pembelajaran yang sangat tinggi 

di sekolah.  

 

c. Deskripsi Data Tentang Keteraturan Mengerjakan Tugas-Tugas 

Pelajaran 

Kategori Skor untuk melihat deskripsi keteraturan mengerjakan  

tugas-tugas pelajaran secara individu sebagaimana terlihat pada tabel 

berikut ini:  
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Tabel. 21 

Skor Keteraturan Mengerjakan  Tugas-Tugas Pelajaran  

No Responden Skor  Kategori 

1 RR 26 Tinggi  

2 APN 22 Sedang  

3 MT 30 Sangat Tinggi 

4 LS 38 Sangat Tinggi 

5 AIL 38 Sangat Tinggi 

6 AF 36 Sangat Tinggi 

7 MU 29 Tinggi   

8 WE 29 Tinggi 

9 SN 24 Tinggi  

10 FW 36 Sangat Tinggi 

11 DS 38 Sangat Tinggi 

12 MRF 31 Sangat Tinggi 

13 HR 31 Sangat Tinggi 

14 NA 34 Sangat Tinggi 

15 RA 30 Sangat Tinggi 

16 TH 34 Sangat Tinggi 

17 DP 39 Sangat Tinggi 

18 RD 25 Tinggi 

19 AF 31 Sangat Tinggi 

20 RFA 38 Sangat Tinggi 

21 ED 31 Sangat Tinggi 

22 RO 28 Tinggi  

23 TMR 30 Sangat Tinggi 

24 RK 33 Sangat Tinggi 

25 RRW 36 Sangat Tinggi 

26 VA 38 Sangat Tinggi 

27 JB 28 Tinggi 

28 WD 38 Sangat Tinggi 

29 MH 31 Sangat Tinggi 
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30 FS 35 Sangat Tinggi 

31 TTV 35 Sangat Tinggi 

32 BE 39 Sangat Tinggi 

33 RV 32 Sangat Tinggi 

34 IAH 40 Sangat Tinggi 

35 DN 36 Sangat Tinggi 

36 NK 32 Sangat Tinggi 

37 VS 26 Tinggi 

38 DR 29 Tinggi 

39 WK 26 Tinggi 

40 AOD 39 Sangat Tinggi 

41 YFN 35 Sangat Tinggi 

42 MA 28 Tinggi 

43 WRD 31 Sangat Tinggi 

44 WK 33 Sangat Tinggi 

45 SRF 36 Sangat Tinggi 

46 NA 31 Sangat Tinggi 

47 RN 34 Sangat Tinggi 

48 RU 33 Sangat Tinggi 

49 WL 34 Sangat Tinggi 

50 YV 25 Tinggi 

51 KO 38 Sangat Tinggi 

52 YB 29 Tinggi 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa ada tiga tingkat kategori 

keteraturan mengerjakan  tugas-tugas pelajaran yang diperoleh dari 52 

orang siswa sebagai responden. Kategori tersebut adalah sangat tinggi, 

tinggi, dan sedang. Kategori Sangat tinggi sebanyak 38 orang, kategori 

tinggi sebanyak 13 orang, dan kategori sedang sebanyak 1 orang. Untuk 

melihat persentasenya dapat dilihat pada tabel berkut ini:  
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Tabel. 22 

Klasifikasi Skor Keteraturan Mengerjakan 

Tugas-Tugas Pelajaran 

Kategori Jumlah Siswa % 

Sangat Tinggi 38 73,07 

Tinggi 13 25 

Sedang 1 1,92 

Rendah - - 

Sangat Rendah - - 

Total 52 100 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa keteraturan 

mengerjakan  tugas-tugas pelajaran dari 52 orang siswa yaitu, kategori 

sangat tinggi sebanyak 38 orang (73,07%), kategori tinggi sebanyak 13 

orang (25%), kategori sedang sebanyak 1 orang (1,92%) dan tidak ada 

satupun siswa yang berada pada kategori rendah dan sangat rendah. 

Frekuensi terbesar berada pada kategori keteraturan mengerjakan  tugas-

tugas pelajaran yang sangat tinggi yaitu sebanyak 38 orang siswa dengan 

persentase 73,07%. Artinya siswa SMAN 2 Sungai tarab sebagian besar 

memiliki keteraturan mengerjakan  tugas-tugas pelajaran yang sangat 

tinggi.  

 

d. Deskripsi Data Tentang Keteraturan Kegiatan Belajar di Rumah  

Kategori Skor untuk melihat deskripsi keteraturan kegiatan belajar di 

rumah secara individu sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:  
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Tabel. 23 

Skor Keteraturan Kegiatan Belajar Di Rumah 

No Responden Skor  Kategori 

1 RR 29 Tinggi  

2 APN 26 Tinggi  

3 MT 24 Tinggi 

4 LS 34 Sangat Tinggi 

5 AIL 24 Tinggi 

6 AF 35 Sangat Tinggi 

7 MU 24 Tinggi   

8 WE 26 Tinggi 

9 SN 25 Tinggi  

10 FW 34 Sangat Tinggi 

11 DS 28 Tinggi 

12 MRF 27 Tinggi 

13 HR 21 Sedang  

14 NA 29 Tinggi 

15 RA 33 Sangat Tinggi 

16 TH 33 Sangat Tinggi 

17 DP 27 Tinggi 

18 RD 25 Tinggi 

19 AF 25 Tinggi 

20 RFA 30 Sangat Tinggi 

21 ED 25 Tinggi 

22 RO 24 Tinggi  

23 TMR 23 Sedang  

24 RK 24 Tinggi 

25 RRW 27 Tinggi 

26 VA 28 Tinggi 

27 JB 27 Tinggi 

28 WD 31 Sangat Tinggi 

29 MH 32 Sangat Tinggi 
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30 FS 29 Tinggi 

31 TTV 23 Sedang  

32 BE 34 Sangat Tinggi 

33 RV 32 Sangat Tinggi 

34 IAH 30 Sangat Tinggi 

35 DN 33 Sangat Tinggi 

36 NK 32 Sangat Tinggi 

37 VS 31 Sangat Tinggi 

38 DR 25 Tinggi 

39 WK 24 Tinggi 

40 AOD 34 Sangat Tinggi 

41 YFN 30 Sangat Tinggi 

42 MA 28 Tinggi 

43 WRD 29 Tinggi 

44 WK 28 Tinggi 

45 SRF 31 Sangat Tinggi 

46 NA 21 Sedang  

47 RN 32 Sangat Tinggi 

48 RU 28 Tinggi 

49 WL 35 Sangat Tinggi 

50 YV 27 Tinggi 

51 KO 34 Sangat Tinggi 

52 YB 19 Sedang  

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa ada tiga tingkat kategori 

keteraturan kegiatan belajar di rumah yang diperoleh dari 52 orang siswa 

sebagai responden. Kategori tersebut adalah sangat tinggi, tinggi, dan 

sedang. Kategori Sangat tinggi sebanyak 20 orang, kategori tinggi 

sebanyak 27 orang, dan kategori sedang sebanyak 5 orang. Untuk melihat 

persentasenya dapat dilihat pada tabel berkut ini:  
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Tabel. 24 

Klasifikasi Skor Keteraturan Kegiatan 

Belajar Di Rumah 

Kategori Jumlah Siswa % 

Sangat Tinggi 20 38,46 

Tinggi 27 51,92 

Sedang 5 9,61 

Rendah - - 

Sangat Rendah - - 

Total 52 100 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa keteraturan kegiatan 

belajar di rumah dari 52 orang siswa yaitu, kategori sangat tinggi sebanyak 

20 orang (38,46%), kategori tinggi sebanyak 27 orang (51,92%), kategori 

sedang sebanyak 5 orang (9,61%) dan tidak ada satupun siswa yang berada 

pada kategori rendah dan sangat rendah. Frekuensi terbesar berada pada 

kategori keteraturan kegiatan belajar di rumah yang tinggi yaitu sebanyak 

27 orang siswa dengan persentase 51,92%. Artinya siswa SMAN 2 Sungai 

Tarab sebagian besar memiliki keteraturan kegiatan belajar yang tinggi di 

rumah. 

 

Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui gambaran disiplin belajar siswa 

SMAN 2 Sungai Tarab secara keseluruhan. Kategori Skor untuk melihat 

deskripsi disiplin belajar siswa secara individu sebagaimana terlihat pada tabel 

berikut ini:  
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Tabel. 25 

Skor Disiplin Belajar Siswa SMAN 2 Sungai tarab 

No Responden Skor  Kategori 

1 RR 174 Tinggi  

2 APN 154 Tinggi 

3 MT 168 Tinggi 

4 LS 197 Sangat Tinggi 

5 AIL 170 Tinggi 

6 AF 189 Sangat Tinggi  

7 MU 144 Sedang  

8 WE 164 Tinggi 

9 SN 140 Sedang  

10 FW 195 Sangat Tinggi 

11 DS 193 Sangat Tinggi 

12 MRF 176 Tinggi 

13 HR 160 Tinggi 

14 NA 184 Sangat Tinggi 

15 RA 178 Tinggi 

16 TH 189 Sangat Tinggi 

17 DP 193 Sangat Tinggi  

18 RD 162 Tinggi 

19 AF 174 Tinggi 

20 RFA 190 Sangat Tinggi 

21 ED 169 Tinggi 

22 RO 142 Sedang  

23 TMR 152 Tinggi 

24 RK 180 Tinggi 

25 RRW 183 Tinggi 

26 VA 191 Sangat Tinggi 

27 JB 174 Tinggi 

28 WD 191 Sangat Tinggi 

29 MH 177 Tinggi 
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30 FS 187 Sangat Tinggi 

31 TTV 176 Tinggi 

32 BE 197 Sangat Tinggi  

33 RV 183 Tinggi 

34 IAH 184 Sangat Tinggi 

35 DN 193 Sangat Tinggi 

36 NK 175 Tinggi 

37 VS 177 Tinggi 

38 DR 179 Tinggi 

39 WK 170 Tinggi 

40 AOD 197 Sangat Tinggi 

41 YFN 185 Sangat Tinggi 

42 MA 174 Tinggi 

43 WRD 171 Tinggi 

44 WK 183 Tinggi 

45 SRF 200 Sangat Tinggi  

46 NA 166 Tinggi 

47 RN 184 Sangat Tinggi 

48 RU 173 Tinggi 

49 WL 193 Sangat Tinggi  

50 YV 167 Tinggi 

51 KO 202 Sangat Tinggi  

52 YB 165 Tinggi 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa ada tiga tingkat kategori disiplin 

belajar yang diperoleh dari 52 orang siswa sebagai responden. Kategori tersebut 

adalah sangat tinggi, tinggi, dan sedang. Kategori Sangat tinggi sebanyak 20 

orang, skor tertinggi diperoleh oleh responden KO dengan skor 202 dan SRF 

dengan skor 200, kategori tinggi sebanyak 29 orang, dan kategori sedang 

sebanyak 3 orang, skor yang terendah diperoleh oleh responden SN dengan 

skor 140. Untuk melihat persentasenya dapat dilihat pada tabel berkut ini:  
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Tabel. 26 

Klasifikasi Skor Disiplin Belajar Siswa 

di SMAN 2 Sungai Tarab 

Kategori Jumlah Siswa % 

Sangat Tinggi 20 38,46 

Tinggi 29 55,76 

Sedang 3 5,76 

Rendah - - 

Sangat Rendah - - 

Total 52 100 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa disiplin belajar dari 52 

orang siswa yaitu, kategori sangat tinggi sebanyak 20 orang (38,46%), kategori 

tinggi sebanyak 29 orang (55,76%), kategori sedang sebanyak 3 orang (5,76%) 

dan tidak ada satupun siswa yang berada pada kategori rendah dan sangat 

rendah. Frekuensi terbesar berada pada kategori disiplin belajar yang tinggi 

yaitu sebanyak 29 orang siswa dengan persentase 55,76%. Artinya siswa 

SMAN 2 Sungai tarab sebagian besar memiliki disiplin belajar yang tinggi. 

Berdasarkan hasil deskripsi data di atas tentang disiplin belajar maka 

dapat disimpilkan siswa SMAN 2 Sungai Tarab mendapatkan disiplin belajar 

yang tinggi dalam aspek ketaatan terhadap peraturan dan tata tertib di sekolah, 

ketaatan mengikuti proses pembelajaran di sekolah, keteraturan mengerjakan 

tugas-tugas pelajaran dan keteraturan kegiatan balajar di rumah.  

 

 

 

 



76 
 

 
 

C. Analisis Data 

Sesuai dengan teknik analisis data yang sudah dikemukakan pada Bab III, 

yaitu dengan menggunakan rumus korelasi Product Moment,  untuk  melihat  

korelasi atau hubungan antara dukungan sosial orangtua dan disiplin belajar siswa 

dengan rumus: 

 

 

 

Dimana: rxy = Koefesien Korelasi variabel x dan y 

N = Jumlah sampel penelitian 

 X = Skor dari setiap responden untuk masing-masing item 

 Y = Skor dari setiap responden untuk semua item 

∑X = Jumlah seluruh skor X 

∑Y = Jumlah seluruh skor Y 

∑XY = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan Y 

Melalui rumus korelasi Product Moment ini diharapkan mendapatkan hasil 

sesuai dengan yang diharapkan penelitian itu sendiri, yaitu untuk mengetahui 

apakah terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan sosial orangtua dengan 

disiplin belajar siswa SMAN 2 Sungai Tarab, dimana nanti data itu akan di 

interpretasikan sehingga mudah dipahami. 

 

Tabel. 27 

Perhitungan Untuk Memperoleh Angka Indeks Korelasi Antara  

Dukungan Sosial Orang Tua (X) Dengan  

Disiplin Belajar Siswa (Y) 

No Responden X Y X
2
 Y

2
 XY 

1 RR 144 174 20736 30276 25056 

2 APN 139 154 19321 23716 21406 

3 MT 148 168 21904 28224 24864 
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4 LS 137 197 18769 38809 26989 

5 AIL 129 170 16641 28900 21930 

6 AF 144 189 20736 35721 27216 

7 MU 153 144 23409 20736 22032 

8 WE 128 164 16384 26896 20992 

9 SN 130 140 16900 19600 18200 

10 FW 128 195 16384 38025 24960 

11 DS 139 193 19321 37249 26827 

12 MRF 152 176 23104 30976 26752 

13 HR 140 160 19600 25600 22400 

14 NA 153 184 23409 33856 28152 

15 RA 149 178 22201 31684 26522 

16 TH 143 189 20449 35721 27027 

17 DP 135 193 18225 37249 26055 

18 RD 133 162 17689 26244 21546 

19 AF 118 174 13924 30276 20532 

20 RFA 145 190 21025 36100 27550 

21 ED 154 169 23716 28561 26026 

22 RO 139 142 19321 20164 19738 

23 TMR 128 152 16384 23104 19456 

24 RK 151 180 22801 32400 27180 

25 RRW 128 183 16384 33489 23424 

26 VA 155 191 24025 36481 29605 

27 JB 134 174 17956 30276 23316 

28 WD 150 191 22500 36481 28650 

29 MH 145 177 21025 31329 25665 

30 FS 150 187 22500 34969 28050 

31 TTV 146 176 21316 30976 25696 

32 BE 154 197 23716 38809 30338 

33 RV 143 183 20449 33489 26169 

34 IAH 152 184 23104 33856 27968 

35 DN 148 193 21904 37249 28564 

36 NK 149 175 22201 30625 26075 

37 VS 128 177 16384 31329 22656 
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38 DR 134 179 17956 32041 23986 

39 WK 135 170 18225 28900 22950 

40 AOD 154 197 23716 38809 30338 

41 YFN 147 185 21609 34225 27195 

42 MA 133 174 17689 30276 23142 

43 WRD 156 171 24336 29241 26676 

44 WK 161 183 25921 33489 29463 

45 SRF 157 200 24649 40000 31400 

46 NA 107 166 11449 27556 17762 

47 RN 155 184 24025 33856 28520 

48 RU 148 173 21904 29929 25604 

49 WL 150 193 22500 37249 28950 

50 YV 135 167 18225 27889 22545 

51 KO 154 202 23716 40804 31108 

52 YB 136 165 18496 27225 22440 

N= 52 ∑X= 

7403 

∑Y= 

9234 
∑ X²= 

1060233 
∑ Y² = 

1650934 

∑X.Y =  

131766

3 

 

Keterangan: 

1. Kolom 1 : Subjek Penelitian 

2. Kolom 2 : Skor Variabel X 

3. Kolom 3 : Skor Variabel Y 

4. Kolom 4 : Hasil pengkuadratan seluruh skor X (X²) 

5. Kolom 5 : Hasil penguadratan seluruh skor Y (Y²) 

6. Kolom 6 : Skor XY: diperoleh dengan : X dikali Y  

 

Berdasarkan data yang telah dimasukan ke dalam tabel 27 di atas, 

perhitungan untuk memperoleh angka indeks korelasi antara dukungan sosial 

orangtua (X) dengan disiplin belajar (Y), maka langkah selanjutnya 

menggunakan rumus Product Moment sebagai berikut: 
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Jika,  N = 52 

∑X = 7403 

∑Y = 9234 

∑XY= 1317663 

∑X² = 1060233 

∑Y²= 1650934 

 Maka: 

   

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh angka indeks korelasi dukungan 

sosial orang tua dengan disiplin belajar siswa SMAN 2 Sungai Tarab dengan 

jumlah sampel 52 orang siswa adalah rxy = 0,364 yang tidak bertanda negatif. 

Untuk melihat interpretasi indeks korelasi dukungan sosial orang tua dengan 
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disiplin belajar siswa SMAN 2 Sungai Tarab, maka dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel. 28 

Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai “r” 

 

Berdasarkan gambaran interpretasi di atas dapat dilihat bahwa antara 

dukungan sosial orang tua (X) dengan disiplin belajar (Y) tidak bertanda negative. 

Artinya besarnya rxy berkisar 0,20-0,40 dengan interpretasi antara variabel X dan 

Y terdapat korelasi yang lemah atau rendah. Selanjutnya untuk 

menginterpretasikan data dengan menggunakan tabel “r” dengan cara menguji 

hipotesis sebagaimana yang telah dipaparkan pada Bab III yaitu: 

Ha : Terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan sosial orangtua 

dengan disiplin belajar siswa SMAN 2 Sungai Tarab (rxy > rt ) 

Ho : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan social 

orangtua dengan disiplin belajar siswa SMAN 2 Sungai Tarab (rxy < rt ) 

Menguji kebenaran atau kepalsuan dari hipotesis yang diajukan, dengan kata 

lain manakah yang benar : Ha atau H0 ? dengan jalan membandingkan besarnya “r” 

yang telah diperoleh dalam proses perhitungan atau “r” observasi (r0) dengan 

No  Besarnya “r”Product 

Moment (rxy) 

Interpretasi  

1 0,00-0,20 Antara variable X dan variable Y memang 

terdapat korelasi, akan tetapi korelasi itu 

sangat lemah atau sangat rendah sehingga 

korelasi itu diabaikan (dianggap tidak ada 

korelasi antara variable X dan Y) 

2 0,20-0,40 Antara variable X dan Y terdapat korelasi 

yang lemah atau rendah 

3 0,40-0,70 Antara variable X dan Y terdapat korelasi 

yang sedang atau cukup 

4 0,70-0,90 Antara variable X dan Y terdapat korelasi 

yang kuat atau tinggi 

5 0,90-1,00 Antara variable X dan Y terdapat korelasi 

yang sangat kuat atau sangat tinggi 
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besarnya “r” yang tercantum dalam tabel nilai “r” Product Moment (rt), dengan 

terlebih dahulu mencari derajat bebasnya (db) atau degree of freedomnya (df) yang 

dirumuskan sebagai berikut: 

df = N – nr 

keterangan: 

df : degree of freedom 

N : Number of cases 

nr : banyaknya vaiabel yang dikorelasikan 

Dengan demikian maka: 

df = N – nr 

df = 52 – 2 

df = 50 

Diperolehnya db atau df maka dapat dicari besarnya “r” yang tercantum 

dalam tabel nilai “r” Product Moment pada taraf signifikan 5%. Dalam tabel nilai 

terdapat nilai df = 50  maka dapat dilihat pada tabel berikut:  

 

Tabel. 29 

Nilai r Product Moment1 

Df Taraf Signif Df Taraf Signif 

5% 1% 5% 1% 

5 0.878 0.959 38 0.320 0.413 

10 0.632 0.765 39 0.316 0.408 

15 0.514 0.641 40 0.312 0.403 

20 0.444 0.561 41 0.308 0.398 

25 0.396 0.505 42 0.304 0.393 

30 0.361 0.463 43 0.301 0.389 

31 0.355 0.456 44 0.297 0.384 

32 0.349 0.449 45 0.294 0.380 

33 0.344 0.442 46 0.291 0.376 

34 0.339 0.436 47 0.288 0.372 

35 0.334 0.430 48 0.284 0.368 

36 0.329 0.424 49 0.281 0.364 

37 0.325 0.418 50 0.279 0.361 



82 
 

 
 

Nilai “r” pada taraf signifikan 5% 

df : 50 

rxy = 0,364 

rt : 0,279 

ro : rxy > rt 

 : 0,364 > 0,279 

Nilai “r” pada taraf signifikan 1% 

df : 50 

rxy = 0,364 

rt : 0,361 

ro : rxy > rt 

  : 0,364 > 0,361 

 

Berdasarkan hasil dari rxy di atas yaitu 0,364 sedangkan rt pada taraf 

signifikan 5% 0,279 dan taraf signifikan 1% 0,361, dapat dijelaskan secara detail 

bahwa rxy  lebih besar dari pada rt  baik pada taraf signifikan 5% maupun  

pada  taraf  signifikan  1%.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka hipotesis alternatif 

(Ha) diterima atau disetujui, sedangkan hipotesis nihil (Ho) ditolak atau 

diabaikan. Diketahui bahwa, antara dukungan sosial orangtua dan disiplin belajar 

siswa SMAN 2 Sungai Tarab terdapat korelasi yang signifikan sehingga korelasi 

tersebut dapat diterima. 

 

D. Pembahasan  

Hasil analisis r hitung (rxy) yang diperoleh = 0,364 dan rtabel = 0,279 maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan dukungan sosial orang tua dengan 

disiplin belajar siswa SMAN 2 Sungai Tarab pada taraf signifikan 5% dengan 

indeks korelasi positif, sehingga rumus hipotesisnya adalah: Ha diterima, H0 

ditolak. Jadi semakin tinggi dukungan sosial orang tua maka semakin disiplin 

seorang anak dan sebaliknya semakin rendah dukungan sosial orang tua maka 
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akan semakin sering anak melakukan pelanggaran atau kurangnya disiplin 

seorang anak. 

Hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Tulus Tu’u 

yang mengatakan bahwa “Sebab-sebab pelanggaran disiplin biasanya bersumber 

dari reaksi negatif karena kurang terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan. Misalnya, 

kurang perhatian dan kasih sayang, kurang penghargaan, hubungan sosial kurang, 

dan kebutuhan fisik yang belum terpenuhi”.
66

 Berdasarkan pendapat di atas, maka 

dapat dipahami bahwa dukungan sosial orang tua seperti perhatian, kasih sayang, 

kepedulian dan sebagainya akan berpengaruh terhadap disiplin belajar siswa. 

Orang tua yang kurang memenuhi kebutukan anak, maka akan membuat anak 

tidak disiplin dan begitu juga sebaliknya apabila orang tua memenuhi kebutuhan 

anak seperti kebutuhan akan kasih sayang, perhatian dan sebagainya akan 

membentuk anak yang disiplin.  

Hal di atas juga didukung oleh pendapat Slameto yang mengatakan bahwa: 

Apabila diberikan suasana yang penuh perlindungan, penghargaan, 

cukup kasih sayang dan perhatian orang tua, jauh dari perasaan iri, 

cemburu, tersaingi, maka hal ini akan mendorong dan memberikan anak 

untuk bersifat lebih mandiri, mempunyai keberanian dan melatih dirinya 

untuk berinisiatif, bertanggung jawab serta mampu menyelesaikan 

masalahnya sendiri, baik dibidang akademis maupun non akademis.
67

  

 

Pendapat di atas dapat dipahami bahwa untuk mengatasi masalah yang 

dialami siswa baik dalam bidang akademik maupun non akademik sangat 

dibutuhkan dukungan orang tua seperti kasih sayang, perhatian, perlindungan dan 

sebagainya. Anak yang tidak mendapatkan dukungan dari orangtuanya 

kemungkinan besar akan mendapatkan berbagai masalah dalam kehidupannya dan 

anak yang tidak diperdulikan orangtuanya akan berusaha mencari dukungan dari 

luar dukungan orangtuanya. 

                                                             
66

 Tulus Tu’u, Peran…, hal. 52 
67

 Slameto, Belajar dan..., hal. 54 
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Orangtua menjadi faktor terpenting dalam menanamkan kepribadian  anak 

dan orang tua jugalah  yang  turut  menentukan  corak dan gambaran kepribadian 

seseorang setelah dewasa. Menurut Unaradjan (dalam Siska Yuliyantika) 

mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi disiplin adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari siswa 

sendiri dan dapat mempengaruhi disiplin belajarnya. Dalam hal ini 

faktor internal dibagi menjadi dua yaitu keadaan fisik dan psikis 

merupakan aspek yang mempengaruhi pembentukan disiplin diri.  

2. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari lingkungan 

luar dan dapat mempengaruhi disiplin belajar siswa. Faktor ekternal 

tersebut meliputi lingkungan keluarga, penerapan tata tertib sekolah 

dan kondisi masyarakat.
68

 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dilihat bahwa lingkungan keluarga 

terutama dukungan dari orang tua menjadi salah satu faktor penting yang dapat 

menentukan kedisiplinan siswa. Dukungan orangtua sangat berpengaruh terhadap 

disiplin belajar siswa, baik positif maupun negatif. Dukungan orangtua dalam 

mewujudkan suasana belajar kepada siswa sangat mempengaruhi karena pada 

umumnya siswa masih tergantung pada kedua orangtuanya, baik itu dukungan 

moril maupun materil.  

Siswa yang mempunyai disiplin tinggi tentu orang tua sangat berperan 

penting. Sarafino dan Timothy membagi dukungan sosial orang tua menjadi 

beberapa aspek sebagai berikut: 

5) Emotional support (dukungan emosi) 

Dukungan emosi adalah suatu bentuk dukungan yang 

diekspresikan melalui perasaan positif yang berwujud empati, 

perhatian, dan kepedulian terhadap individu yang lain.  

6) Esteem support (dukungan penghargaan) 

Dukungan penghargaan terjadi lewat ungkapan, penghargaan 

atau penilaian yang positif untuk individu, dorongan untuk maju dan 

                                                             
68

 Siska Yuliyantika, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Belajar Siswa 

Kelas X, Xi, Dan Xii Di Sma Bhakti Yasa Singaraja Tahun Pelajaran 2016/2017: e-journal Jurusan 

Pendidikan Ekonomi Vol: 9 No: 1 Tahun: 2017 
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pemberian semangat, dan juga perbandingan positif individu dengan 

orang lain.  

7) Tangible or instrumental support(dukungan instrumental) 

Merupakan suatu bentuk dukungan yang dapat diwujudkan 

dalam bentuk bantuan langsung misalnya pemberian dana atau 

memberi bantuan berupa tindakan nyata atau benda.  

8) Informational support (dukungan informasi) 

Dukungan ini dapat diungkapkan dalam bentuk pemberian 

nasehat atau saran, penghargaan, dan pemberian umpan balik 

mengenai apa yang dilakukan individu..
69

 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa ada beberapa 

dukungan yang sosial yang diberikan orangtua untuk meningkatkan disiplin 

belajar anak yaitu:  

1. Dukungan emosi orang 

tua  

  Dukungan emosi yang diberikan oleh orang tua dalam bentuk 

dukungan yang diekspresikan melalui perasaan positif yang berwujud empati, 

perhatian, dan kepedulian terhadap individu yang lain. Apabila seorang anak 

yang mendapat dukungan emosi berupa empati, perhatian dan kepedulian dari 

orang tuanya akan mendorong anak untuk bersikap mandiri dan disiplin baik 

dilingkungan sekolah maupun di rumah.  Pada realita yang terjadi masih ada 

siswa yang kurang disiplin misalnya masih ada siswa yang bertengkar, 

bermain saat belajar, membolos dan lain-lain. Hal ini disebabkan oleh karna 

kurangnya perhatian dari orang tuanya. Perhatian yang diberikan orang tua 

tersebut akan mengontrol bagaimana disiplin belajarnya.  

2. Dukungan penghargaan 

orang tua  

  Dukungan penghargaan terjadi lewat ungkapan, penghargaan atau 

penilaian yang positif untuk individu, dorongan untuk maju dan pemberian 

semangat. Dukungan ini menitik beratkan pada adanya penilaian yang positif, 

                                                             
69

 Sarafino, Edward P. Health Psychology..., hal. 81 
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misalnya apabila seorang anak yang di berikan penghargaan  terhadap hasil 

belajarnya akan mendorong anak lebih disiplin dalam belajar, sedangkan anak 

yang kurang mendapatkan dukungan penghargaan dari orang tua membuatnya 

kurang disiplin dan merasa tidak berharga.  

3. Dukungan Instrumental 

orang tua  

  Dukungan orang tua disini merupakan suatu bentuk dukungan yang 

dapat diwujudkan dalam bentuk bantuan langsung. Apabila seorang anak 

mendapatkan dukungan instrumental seperti pemenuhan kebutuhan dalam 

bentuk perlengkapan belajar, akan mendorong anak tersebut untuk belajar 

lebih disiplin, sedangkan anak yang kurang mendapatkan dukungan 

instrumental dari orang tua, akan membuat anak kurang disiplin dan malas 

dalam belajar, karna kebutuhannya tidak terpenuhi.  

4. Dukungan informasi 

orang orantua 

  Dukungan ini dapat diungkapkan dalam bentuk pemberian nasehat 

atau saran. Apabila seorang anak mendapatkan dukungan informasi berupa 

nasehat atau saran dari orang tuanya, maka anak tersebut akan disiplin dalam 

belajarnya, sedangkan anak yang kurang mendapatkan dukungan informasi 

dari orang tua, misalnya seorang anak yang ragu dalam memilih perguruan 

tinggi dan tidak mendapatkan saran dari orang tua, maka membuat anak 

tersebut tidak termotivasi dan malas dalam belajar.  

Ada banyak hal yang mempengaruhi disiplin belajar siswa selain faktor 

eksternal di atas seperti lingkungan keluarga yaitu dikungan sosial orang tua juga 

dipengaruhi oleh faktor internal seperti yang diungkapkan oleh ofan Amri yaitu:  

Faktor anak itu sendiri mempengaruhi disiplin, oleh karna itu dalam 

menanamkan kedisiplinan faktor anak harus dipehatikan, mengingat anak 

memiliki potensi dan kepribadian yang berbeda aantara yang satu dengan 
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yang lain. Pemahaman terhadap individu anak secara cermat dan tepat 

akan berpengaruh terhadap keberhasilan penanaman kedisiplinan.
70

 

 

Meningkatkan disiplin belajar siswa dapat dilakukan oleh berbagai pihak, 

diantaranya adalah guru BK, guru mata pelajaran, kepala sekalah dan orang tua, 

sebagai seorang guru BK bertugas untuk tetap berusaha meningkatkan disiplin 

belajar siswa menjadi disiplin belajar positif yang akan melahirkan perilaku yang 

positif pula dan juga dapat memberikan berbagai layanan yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan disiplin belajar siswa, diantaranya adalah melalui layanan 

informasi, layanan konseling individual serta layanan bimbingan dan konseling 

kelompok. Penanggulangan sikap disiplin yang terjadi di sekolah, menurut 

Singgih Gunarsa adalah “dapat dilakukan melalui tahapan preventif, represif dan 

kuratif”.
71

  

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa mendorong siswa 

melaksanakan tata tertib sekolah. Memberikan persuasi bahwa tata tertib itu baik 

untuk perkembangan dan keberhasilan sekolah. Disiplin individu yang baik 

menujang peningkatan hasil belajar dan perkembangan perilaku yang positif. 

Langkah represif sudah berurusan dengna siswa yang telah melanggar tata tertib 

sekolah. Siswa-siswa yang ditolong agar tidak melanggar lebih jauh lagi, dengan 

jalan nasehat, peringatan atau sanksi disiplin. Langkah kuratif merupakan upaya 

pembinaan dan pendampingan siswa yang melanggar tata tertib dan sudah diberi 

sanksi disiplin. Upaya tersebut merupakan langkah pemulihan, memperbaiki, 

meluruskan, menyembuhkan perilaku yang salah dan tidak baik. 

 

 

 

 

                                                             
70

 Sofan Amri, Pengembangan..., hal. 167 
71

 Sofan Amri, Pengembangan..., hal. 166 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan dukungan sosial orangtua 

dengan disiplin belajar siswa SMAN 2 Sungai Tarab, dapat penulis simpulkan:  

1. Dukungan sosial orang tua siswa SMAN 2 Sungai Tarab sebagian besar 

berada pada kategori tinggi. 

2. Disiplin belajar siswa SMAN 2 Sungai Tarab sebagian besar berada pada 

kategori tinggi. 

3. Hasil analisis kolerasi Product Moment diketahui bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara dukungan sosial orang tua dengan disiplin belajar siswa 

SMAN 2 Sungai Tarab dengan rxy= 0,364 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian di atas tentang hubungan dukungan sosial orang 

tua dengan disiplin belajar siswa SMAN 2 Sungai Tarab, dengan demikian dapat 

disarankan: 

1. Pihak sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang 

dapat meningkatkan disiplin belajar siswa, salah satunya dalam  meningkatkan 

disiplin belajar siswa dengan memberikan dukungan dan penghargaan terhadap 

usaha dan prestasi yang diraih siswa  untuk membantu mewujudkan disiplin 

belajar yang tinggi.   

2. Orang tua agar dapat memberikan dukungan sosial yang baik dalam 

kehidupan sehari-hari agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, 

salah satunya meningkatkan disiplinan belajar yang tinggi.  
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3. Siswa diharapkan untuk dapat meningkatkan disiplin belajar dengan baik, 

sehingga memilik disiplin belajar yang tinggi, sehingga mampu diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari.  

4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan mampu untuk meneliti lebih jauh 

dan membahas secara mendalam tentang dukungan sosial orangtua dan disiplin 

belajar, baik itu di ruang lingkup sekolah, kampus maupun di instansi 

pendidikan lainnya. 
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KISI-KISI SKALA DUKUNGAN SOSIAL ORANG TUA  

Dukungan sosial orangtua adalah sikap dan perilaku yang diberikan orangtua 

kepada anaknya dalam masa pendidikan baik bersifat moril maupun materi. Aspek-

aspek dukungan orangtua yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dukungan 

emosi, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dan dukungan informasi.  

Variabel  Sub Variabel  Indikator  No Item  Jumlah 

Item + - 

Dukungan 

orangtua 

Dukungan 

emosi 
4. Kepedulian 1, 10 7, 4  4 

5. Empati 2, 11 8, 5 4 

6. Perhatian 3, 12 9, 6 4 

Dukungan 

penghargaan 
1. Pemberian 

penilaian positif 

13, 17 19, 15 4 

2. Memberikan 

motivasi 

14, 18 20, 16 4 

Dukungan 

instrumental 
3. Fasilitas (sarana 

belajar dan uang) 

21, 25 27, 23 4 

4. Kesediaan waktu 22, 26 28, 24 4 

Dukungan 

informasi 
3. Pemberian 

informasi tentang 

pendidikan 

29, 33 35, 31 4 

4. Pemberian 

nasehat dan saran 

30, 34 36, 32 4 

JUMLAH 36 

Sumber: Sarafino, Edward P.. 2011. Health Psychology: Bio Psychososial 

Interaction. New York: John Willey dan Sans Inc. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

No. Pernyataan 
Alternatif Jawaban  

SL SR KD JR TP 

1 Orangtua peduli terhadap waktu 

belajar saya di rumah  

     

2 Orangtua paham dengan kesulitan 

belajar saya 

     

3 Orangtua memperhatikan kegiatan 

belajar saya di rumah  

     

4 Orang tua bekerja sama dengan 

sekolah untuk membantu 

perkembangan pendidikan saya 

     

5 Orang tua tidak memberikan pujian 

ketika berpenampilan rapi ke sekolah  

     

6 Menimbulkan konsentrasi belajar 

orang tua tidak mengontrol 

lingkungan disekitar saya  

     

7 Orangtua bersikap cuek terhadap 

waktu belajar di rumah   

     

8 Orangtua kurang memahami dengan 

kesulitan belajar saya  

     

9 Kegiatan belajar saya di rumah tidak 

di kontrol oleh orang tua  

     

10 Orang tua menyerahkan sepenuhnya 

kepada pihak sekolah dalam 

mendidik  saya 

     

11 Orangtua senang apabila saya 

berpenampilan rapi ke sekolah  

     

12 Orangtua memperhatikan lingkungan 

di sekitar saya untuk menimbulkan 

konsentrasi dalam belajar 

     

13 Orangtua memuji hasil belajar saya 

yang semakin meningkat  

     

14 Orangtua memotivasi saya agar giat 

belajar  

     

15 Prestasi yang saya dapat merupakan 

hal yang biasa oleh orang tua 

     



 
 

 
 

16 Orangtua kurang mendukung untuk 

mengerjakan tugas di rumah  

     

17 Orang tua memberikan hadiah ketika 

mendapatkan prestasi 

     

18 Mengerjakan tugas rumah selalu 

dapat dukungan dari orang tua  

     

19 Peningkatan hasil belajar saya tidak 

di beri penghargaan oleh orang tua  

     

20 Orang tua membiarkan saya belajar 

dengan santai  

     

21 Orang tua memenuhi kebutuhan 

yang saya perlukan 

     

22 Disela kesibukan orang tua tetap 

menyediakan waktu untuk 

menanyakan aktifitas keseharian 

saya  

     

23 Orang tua terkendala dalam biaya 

pendidikan   

     

24 Orangtua menemani saya belajar 

hanya hendak menghadapai ujian  

     

25 Biaya pendidikan saya disediakan 

orangtua sampai tingkat perguruan 

tinggi 

     

26 Orangtua mendampingi ketika saya 

belajar di rumah 

     

27 Orang tua membelikan apa saja yang 

saya inginkan tanpa 

mempertimbangkan terlebih dahulu 

     

28 Orang tua sibuk dengan rutinitasnya 

saja 

     

29 Informasi tentang perguruan tinggi 

favorit yang diberikan orangtua saya 

menginspirasi saya untuk terus 

belajar di sekolah maupun di rumah 

     

30 Ketika saya berbohong orang tua 

memberikan pencerahan terkait 

     



 
 

 
 

dengan agama  

31 Orang tua bersikap biasa saja 

terhadap perguruan tinggi favorit 

yang hendak saya pilih 

     

32 Orangtua menyarankan agar melihat 

tugas kepada teman 

     

33 Orang tua saya memberikan 

informasi tentang cara masuk 

perguruan tinggi favorit 

     

34 Orangtua mengajarkan sikap jujur 

dalam mengerjakan  

     

35 Orangtua tidak memberikan 

gambaran tentang sekolah lanjutan 

saya   

     

36 Orang tua saya tidak pernah 

memarah meskipun saya berbohong 

untuk mencapai sesuatu yang 

diinginkan  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

KISI-KISI SKALA DISIPLIN BELAJAR 

Disiplin belajar adalah keteraturan siswa dalam menjalani proses 

pembelajaran sesuai dengan peraturan dan mengikutinya dengan baik Indikator 

disiplin belajar dalam penelitian ini adalah: (1) ketaatan terhadap tata tertib di 

sekolah, (2) ketaatan terhadap kegiatan belajar disekolah, (3) ketaatan dalam 

mengerjakan tugas-tugas pelajaran, dan (4) ketaatan terhadap kegiatan belajar di 

rumah.  

Variabel  Sub Variabel  Indikator  No Item  Jumlah 

Item + - 

Disiplin 

Belajar 

 

Ketaatan terhadap 

peraturan dan tata 

tertib di sekolah 

 

 

5. Kehadiran siswa 1, 9 13, 5 4 

6. Penggunaan pakaian 

seragam sekolah 

2, 10 14, 6 4 

7. Peraturan yang ada di  

sekolah 

3, 11 15, 7 4 

8. Melaksanakan tugas 

piket sesuai jadwal 

4, 12 16, 8 4 

Ketaatan 

mengikuti proses 

pembelajaran di 
sekolah 

4. Menjaga ketertiban kelas 17, 23 20, 26 4 

5. Mengikuti proses 

pembelajar yang di kelas  

18, 24 21, 27 4 

6. Tidak mencontek saat 

ujian 

19, 25 22, 28 4 

Keteraturan 

mengerjakan 

tugas-tugas 

pelajaran 

3. Mengerjakan tugas yang 

diberiakan guru 

29, 35 33, 31 4 

4. Mengumpulkan tugas 

tepat waktu 

30, 36 34, 32 4 

Keteraturan 

kegiatan belajar 

dirumah 

3. Belajar saat ada waktu 

senggang 

37, 41 43, 39 4 

4. Mengerjakan tugas 

pekerjaan rumah (PR) 

38, 42 44, 40 4 

JUMLAH  44 

Sumber: Tulus Tu’u, Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa, 

Jakarta:Grasindo, 2004 

 



 
 

 
 

No Pernyataan 

Alternatif Jawaban 

SL SR KD JR TP 

1 Saya datang ke sekolah tepat waktu (tak 

pernah terlambat)  
     

2 Saya memakai pakaian seragam ke 

sekolah 
     

3 Saya mengikuti upacara bendera      

4 Saya melaksanakan piket kelas setelah 

jam pulang sekolah 
     

5 Saya datang ke sekolah hanya sekedar 

mengisi absen 
     

6 Saya memotong rambut sesuai dengan 

aturan sekolah  
     

7 Saya berpura-pura sakit agar diberi izin 

untuk istirahat 
     

8 Saya tidak membuang sampah pada 

tempatnya 
     

9 Saya masuk ke kelas sebelum jam 

pelajaran dimulai  
     

10 Saya berpakaian rapi dan sopan ke 

sekolah 
     

11 Saya meminta izin kepada guru piket 

ketika ingin meninggalkan sekolah 
     

12 Piket kelas saya kerjakan dengan ikhlas      

13 Saya memanjat pagar sekolah apabila 

datang terlambat 
     

14 Saya memakai kaos kaki tidak sesuai 

dengan aturan sekolah  
     

15 Saya berkelahi dengan teman untuk 

menunjukkan keberanian di sekolah 
     

16 Saya tidak piket      

17 Keributan di dalam kelas mengganggu 

proses kegiatan belajar saya   
     

18 Saya melengkapi diri dengan keperluan 

belajar yang menunjang proses 

pembelajaran 
     

19 Saya tidak cemas dalam menghadapi 

ujian 
     

20 Pada saat jam pelajaran saya 

meninggalkan kelas pergi ke kantin 
     



 
 

 
 

21 Saya tidak mengikuti pembelajaran 

secara maksimal meskipun saya didalam 

kelas 
     

22 saya mencontek dalam ujian      

23 Saya selalu menegur teman-teman yang 

membuat keributan 
     

24 Saya membuat catatan-catatan pelajaran 

secara rapi dan teratur 
     

25 Saya mempersiapkan diri dengan 

membahas soal-soal pelajaran sebelum 

menghadapi ujian 
     

26 Saya mengobrol dengan teman pada saat 

jam pelajaran 
     

27 Saya mengandalkan teman-teman untuk 

membuat tugas kelompok 
     

28 Saya mempersiapkan bahan contekan di 

rumah sebelum menghadapi ujian 
     

29 Saya mengerjakantugas yang diberikan 

oleh guru tepatwaktu 
     

30 Mengumpulkan tugas yang di berikan 

guru dengan tepat waktu 
     

31 Saya menyalin pekerjaan teman yang 

sudah selesai 
     

32 Saya tidak tepat waktu dalam 

mengumpulkan tugas yang diberikan 

guru 
     

33 Saya tidakmengerjakan tugas yang 

diberikan guru 
     

34 Saya berbohong kepada guru karena 

tidak mengerjakan tugas yang diberikan 

guru 
     

35 Saya tidak bosan mengerjakan tugas 

yang diberikan guru 
     

36 Saya membuat tugas yang diberikan di 

dalam buku catatan khusus 
     

37 Saya mempunyai jadwal kegiatan sehari-

hari yang teratur 
     

38 Saya menyelelesaikan tugas sekolah 

dengan cara belajar kelompok di rumah 
     

39 Saya memanfaatkan waktu senggang 

untuk bermain 
     

40 Pekerjaan rumah saya kerjakan pada saat      



 
 

 
 

jam pelajaran  

41 Saya mengulang pelajaran pada waktu 

senggang  
     

42 Saya mengerjakan tugas sekolah sebelum 

membantu orantua 
     

43 Mengulangi pelajaran dirumah jika ada 

kemauan saja   
     

44 Saya mencontek pekerjaan teman 

sebelum dikumpulkan kepada guru 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


