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 Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa peranan orangtua sangatlah penting 
untuk menunjang belajar anak. Peranan orangtua kepada anak untuk menunjang 
belajar dirumah bisa diwujudkan dalam bentuk perhatian, motivasi, maupun 
finansial. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana  
bentuk kontribusi yang diberikan orang tua terhadap anak? dan (2) Seberapa besar 
pengaruh kontribusi orangtua terhadap tingkat efektifitas belajar siswa?. 
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui bagaimana kontribusi yang 
diberikan orangtua terhadap belajar anak di rumah, dan (2) Untuk mengetahui 
berapa besar pengaruh kontribusi orangtua terhadap tingkat efektifitas belajar 
siswa. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA N 1 Kertek 
Kabupaten Wonosobo sebanyak 350 siswa yang terdiri dari 15 kelas. 
Pengambilan sampel yang berjumlah 68 siswa dilakukan dengan proporsional 
random sampling. Ada dua variabel yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu: (1) 
Kontribusi orang tua sebagai variabel bebas, (2) Efektivitas belajar siswa sebagai 
variabel terikat. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dokumentasi dan angket. Data yang dikumpulkan di analisis dengan tehnik 
analisis deskriptif dan korelasi product moment. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan orangtua 
kepada anak termasuk dalam kriteria tinggi, hal ini ditunjukkan adanya mean 
sebesar  61 dengan presentase  39,71%. Dikatakan tinggi karena sebagian besar 
orangtua sudah memberikan kontribusi untuk menunjang belajar anak dirumah 
dengan maksimal baik dalam bentuk perhatian, motivasi maupun finansial. 
Efektivitas belajar siswa termasuk dalam kriteria tinggi, hal ini ditunjukkan 
adanya mean sebesar  58 dengan presentase 60,29%. 
 Simpulan ada pengaruh yang signifikan antara kontribusi orangtua 
terhadap efektivitas belajar siswa hal ini ditunjukkan dengan korelasi product 
moment  dengan taraf signifikan 5% di peroleh nilai rxy > rtabel  yaitu 0,5276 >  
0,235. Besarnya rhitung 0,5276 termasuk dalam kriteria cukup signifikan. Saran 
Siswa hendaknya memanfaatkan kontribusi yang sudah diberikan oleh orangtua 
baik berupa perhatian, motivasi, maupun finansial secara efektif dan orangtua 
perlu memahami perkembangan psikologis anak, melakukan pendekatan secara 
pribadi, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas belajar, 
baik faktor internal maupun eksternal, sehingga anak dapat memanfaatkan 
kontribusi yang diberikan orangtua secara efektif.  

 


