BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1

Deskripsi Data
Sesudah menyebarkan kuisioner berupa pernyatan dari skala perhatian orang
tua dan skala disiplin belajar, maka didapatkan data hasil penelitian yang diisi
oleh 30 orang tua siswa tunagrahita di SLB Bhina Putera Surakarta. Data yang
telah terkumpul dalam penelitian ini diolah dan dianalisa untuk memperoleh
gambaran umum tentang data yang diperoleh dengan bantuan program SPSS
for Windows versi 22. Hasil deskriptif statistik dari masing-masing variabel
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Skala Perhatian Orang Tua
Skala perhatian orang tua telah diisi 30 orang tua siswa tunagrahita
yang bersekolah di SLB Bhina Putera Surakarta. Ketentuan penilaian dari
skala ini ialah setiap pertanyaan memiliki skor terendah 1 dan tertinggi 4
dengan 35 butir item yang valid. Itu berarti skor tertinggi yang dicapai
ialah 35 x 4 = 140 dengan skor terendag yang diperoleh adalah 35 x 1 =
35. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, terdapat skor maksimal dari
variabel perhatian orang tua yaitu 128 dan skor minimalnya adalah 63.
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Tabel 4. 1 Deskriptif Statistik Skala Perhatian Orang Tua
30
0
Mean
109.23
Median
112.00
Mode
111a
Std. Deviation
15.591
Minimum
63
Maximum
128
Sum
3277
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown
N

Valid
Missing

Dari tabel di atas maka diketahui terdapat 30 responden dalam
penelitian ini dengan nilai tertinggi 128 dan nilai terendah adalah 63.
Data di atas memiliki rata-rata 109.23 dan standar deaviasi senilai
15.591. Untuk mengetahui distribusi frekuensi pada variabel perhatian
orang tua, maka perlu ditentukan kategorisasi dengan batas interval
sebagai berikut:
Tabel 4. 2 Batas Interval Kategorisasi Perhatian Orang Tua
Jenis Kategori
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah

Rentang Skor
X > 163
138 < X < 163
113 < X < 138
88 < X < 113
X < 88
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Berdasarkan hasil kategorisasi di atas, maka diketahui distribusi
frekuensi kategorisasi dari skala Perhatian Orang Tua adalah sebagai
berikut:
Tabel 4. 3 Distribusi Frekuensi Skala Perhatian Orang Tua

Valid

Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

3
13
14
0
0
30

10
43.3
46.7
0
400
100.0

10
43.3
46.7
0
400
100.0

Cumulative
Percent
10
53.3
100.0
100.0
100.0

Tabel di atas menyatakan jika terdapat 3 orang tua siswa (10%) dengan
perhatian yang rendah kepada anak tunagrahita, 13 orang tua siswa
(43.3%) dikategorikan rendah dalam memberikan perhatian kepada anak
tunagrahita, 14 orang tua siswa (46.7%) memiliki perhatian yang tinggi
kepada anak tunagrahita, dan tidak ada orang tua siswa (0%) memiliki
perhatian yang tinggi dan sangat tinggi kepada anak tunagrahita.
Sementara itu, data pada hasil penelitian memiliki mean sebesar 109.23
dimana berkategori sedang dalam memberikan perhatian kepada anak
tunagrahita dalam pembelajaran pada masa pandemi Covid-19. Kategori
di atas dapat dilihat dalam gambaran grafik penyebaran sebagai berikut:

51

15
10
5
0
Sangat Rendah Sedang Tinggi
Rendah

Sangat
Tinggi

Grafik 4. 1 Sebaran Data Perhatian Orang Tua
b. Skala Disiplin Belajar
Skala disiplin belajar telah diisi 30 orang tua siswa tunagrahita yang
bersekolah di SLB Bhina Putera Surakarta. Ketentuan penilaian dari
skala ini ialah setiap pertanyaan memiliki skor terendah 1 dan tertinggi 4
dengan 36 butir item yang valid. Itu berarti skor tertinggi yang dapat
dicapai ialah 36 x 4 = 144 dengan skor terendah yang diperoleh ialah 34
x 1 = 34. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, terdapat skor
maksimal dari variabel perhatian orang tua yaitu 142 dan skor
minimalnya adalah 80.
Tabel 4. 4 Deskriptif Statistik Disiplin Belajar
N

Valid

Missing
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Sum

30
0
115.40
112.50
101a
15.181
80
142
3462

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown
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Dari tabel d iatas maka diketahui terdapat 30 responden dalam
penelitian ini dengan nilai tertinggi 142 dan nilai minimal adalah 80.
Data diatas memiliki rata-rata sebesar 115.40 dan standar deaviasi senilai
15.181. Untuk mengetahui distribusi frekuensi pada variabel perhatian
orang tua, maka perlu ditentukan kategorisasi dengan batas interval
sebagai berikut:
Tabel 4. 5 Batas Interval Kategorisasi Disiplin Belajar
Jenis Kategori
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah

Rentang Skor
X > 163
138 < X < 163
113 < X < 138
88 < X < 113
X < 88

Berdasarkan hasil kategorisasi di atas, maka diketahui distribusi
frekuensi kategorisasi dari skala Perhatian Orang Tua adalah sebagai
berikut:
Tabel 4. 6 Distribusi Frekuensi Skala Disiplin Belajar
Frequency Percent

Valid

Cumulative

Percent

Percent

Valid Sangat Rendah

1

3.3

3.3

3.3

Rendah

16

53.3

53.3

56.6

Sedang

7

23.3

23.3

79.9

Tinggi

4

13.3

13.3

93.3

Sangat Tinggi

2

6.7

6.7

100.0

Total

30

100.0

100.0

Tabel di atas menyatakan jika terdapat 1 siswa tunagrahita (3.3) dengan
disiplin belajar yang sangat rendah, 16 siswa tunagrahita (53.3%)
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dikategorikan rendah dalam disiplin belajar, 7 siswa tunagrahita (23.3%)
mempunyai tingkat disiplin belajar yang sedang, 4 siswa tunagrahita
(13.3%) memiliki disiplin belajar tinggi, dan 2 siswa tunagrahita (6.7%)
mempunyai tingkat disiplin belajar yang sangat tinggi. Sementara itu,
data pada hasil penelitian memiliki mean sebesar 115 dimana berkategori
tinggi dalam disiplin belajar siswa tunagrahita saat pembelajaran di masa
pandemi COVID-19. Kategori di atas dapat dilihat dalam gambaran
grafik penyebaran sebagai berikut:
20
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Grafik 4. 2 Sebaran Data Disiplin Belajar
2

Hasil Pengujian Asumsi
Penelitian ini menerapkan jenis penelitian korelasional yang bertujuan
memecahkan apakah terdapat korelasi antara kedua variabel. Maka, sebelum
dilanjutkan uji hipotesis perlu adanya uji asumsi klasik terlebih dahulu. Uji
asumsi yang diterapkan adalah sebagai berikut:
a. Uji Normalitas
Bentuk pengujian asumsi klasik akan digunakan adalah uji
normalitas. Santoso (2012: 90) mengatakan pengujian ini merupakan
langkah wajar dan perlu diterapkan terlebih dahulu yang kemudian
bisa dilanjutkan dengan uji statistik. Dengan melakukan uji
normalitas, peneliti dapat mengetahui data yang ada sudah
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terdistribusi dengan normal atau belum (Priyatno, 2010). Peneliti
menerapkan metode Kolmogrov-Smirnov dengan dibantu program
SPSS for Windows Versi 22. Pengujian Kolmogrov-Smirnov
dikatakan berdistribusi normal apabila memperoleh taraf signifikansi
yag lebih dari 0.05. berikut data hasil perhitungan uji normalitas
variabel perhatian orang tua dan disiplin belajar:
Tabel 4. 7 Hasil Uji Normalitas One Sample Kolmogrov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Predicted Value
N
30
Normal Parametersa,b
Mean
115.4000000
Std. Deviation
6.37105435
Most Extreme Differences
Absolute
.087
Positive
.073
Negative
-.087
Test Statistic
.087
Asymp. Sig. (2-tailed)
.200c,d

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
Menurut pemaparan tabel hasil perhitungan KolmogrovSmirnov di atas, didapat taraf signifikansi sebesar 0.200. Keputusan
diambil untuk uji normalitas apabila taraf signifikansi lebih besar
daripada 0,05 maka data dapat dikatakan berdistribusi normal
(Priyatno, 2010). Karena nilai signifikansi Kolmogrov-Smirnov yang
diperoleh adalah 0,200 yang mana lebih besar dari 0,05, sehingga
diasumsikan bahwa data yang diperoleh peneliti memiliki distribusi
normal serta mencukupi uji prasyarat normalitas.
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b. Uji Linearitas
Ghozali (2011) mengungkapkan bahwa uji linearitas bermaksud
menemukan apakah detail atau kriteria model yang diterapkan sudah
benar atau belum. Priyatno (2010) pun menambahkan bahwa uji
linearitas dilakukan agar dapat mengetahui apakah kedua variabel
yang diteliti dan akan dianalisis statistik korelasional menunjukan
hubungan yang liniear atau tidak. Pengujian bantuan program SPSS
for Windows Versi 22 dengan melihat taraf signifikan pada ANOVA
Table Deviation from Linearity. Data mampu diasumsikan linier
apabila mencapai taraf signifikan lebih besar dari 0.05. Berikut data
hasil perhitungan uji linearitas skala perhatian orang tua dan skala
disiplin belajar:
Tabel 4. 8 Hasil Uji Linearitas
ANOVA Table
Sum
Squares
Disiplin
Belajar

of

Mean
df

Between (Combined) 5481.867 21
* Groups

Linearity

Perhatian

Deviation

Orang Tua

from

Sig.

Square

F

261.041

1.738 .213

1438.304 1

1438.304 9.578 .015

4043.563 21

202.178

1.346 .346

Linearity
Within

1201.333 8

Groups
Total

150.167

6683.200 30

Berdasarkan tabel hasil pengujian linearitas di atas, didapat taraf
signifikansi

sebesar

0.346.

Keputusan

diambil

jika

taraf
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signifikansi > 0.05 maka terdapat hubungan yang linier antara dua
variabel linier (Priyatno, 2010). Karena nilai signifikan yang
diperoleh adalah 0.346 dimana lebih besar dari 0.05, maka dapat
diasumsikan jika perhatian orang tua dan disiplin belajar
mempunyai hubungan yang linier, serta memenuhi uji prasyarat
linearitas.
3

Uji Hipotesis
Berlandaskan hipotesis

yang sudah disusun di atas, peneliti

melanjutkan dengan menguji hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini, uji
hipotesis menerapkan pengujian statistik analisis korelasional dibantu
program SPSS for Windows versi 22 untuk memecahan dan menjawab
hipotesis yang diajukan. Wijaya (2009) mengungkapkan uji korelasi
bermaksud untuk memeriksa apakah terdapat korelasi antara variabel
bebas

(independen)

dengan

variabel

terikat

(dependen).

Berikut

merupakan tabel uji korelasi sederhana (Bivariate Correlation):
Tabel 4. 9 Hasil Uji Hipotesis
Correlations
Perhatian Orang Tua
Disiplin Belajar

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Perhatian Orang
Tua
1
30
.464**
.010
30

Disiplin Belajar
.464**
.010
30
1
30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Selanjutnya, keputusan yang diambil mengacu pada signifikansi pada
taraf (α) = 0,05 apabila nilai (r) hitung > (r) tabel dan nilai signifikansi <
0,05. Sebaliknya, apabila nilai (r) hitung < nilai (r) tabel dan nilai
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signifikan > 0,05 maka variabel pada penelitian tersebut tidak memiliki
hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen. (Priyatno,
2010). Dari tabel hasil uji korelasi di atas, terdapat signifikasi mencapai
0,01 yang dapat dikatakan lebih kecil dari 0,05 dan (r) hitung (0,464) >
nilai (r) tabel (0,349).
B. Pembahasan
Penelitian ini bertujuan menemukan hubungan antara perhatian orang tua
dengan disiplin belajar anak tunagrahita dalam pembelajaran pada masa pandemi
Covid-19 di SLB Bhina Putera Surakarta. Responden yang membantu pada
penelitian ini adalah 30 orang tua siswa tunagrahita di SLB Bhina Putera
Surakarta. Menurut hasil analisa data penelitian, diperoleh Tabel di atas
menyatakan jika terdapat 3 orang tua siswa (10%) dengan perhatian yang rendah
kepada anak tunagrahita, 13 orang tua siswa (43.3%) dikategorikan rendah
dalam memberikan perhatian kepada anak tunagrahita, 14 orang tua siswa
(46.7%) memiliki perhatian yang tinggi kepada anak tunagrahita, dan tidak ada
orang tua siswa (0%) memiliki perhatian yang tinggi dan sangat tinggi kepada
anak tunagrahita. Selain itu untuk disiplin belajar anak tunagrahita didapati
terdapat 1 siswa tunagrahita (3.3) dengan disiplin belajar yang sangat rendah, 16
siswa tunagrahita (53.3%) dikategorikan rendah dalam disiplin belajar, 7 siswa
tunagrahita (23.3%) mempunyai tingkat disiplin belajar yang sedang, 4 siswa
tunagrahita (13.3%) memiliki disiplin belajar tinggi, dan 2 siswa tunagrahita
(6.7%) mempunyai tingkat disiplin belajar yang sangat tinggi.
Dari hasil uji hipotesis, terdapat signifikasi mencapai 0,01 yang dapat
dikatakan lebih kecil dari 0,05 dan (r) hitung (0,464) > nilai (r) tabel (0,349).
Nilai r hitung pada hasil uji korelasi menunjukan nilai 0,464 dan bernilai positif
jika diinterpretasikan pada tabel interprestasi koefisien korelasi product moment
termasuk dalam kategori sedang atau cukup. Dengan demikian korelasi antara
perhatian orang tua dalam kegiatan belajar dengan disiplin belajar siswa pada
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penelitian ini mempunyai hubungan yang cukup. Hubungan positif dimaksudkan
apabila perhatian orang tua semakin tinggi maka semakin tinggi pula disiplin
belajar anak tunagrahita dalam pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 di
SLB Bhina Putera Surakarta. Secara umum menunjukkan bahwa perhatian orang
tua merupakan faktor utama yang mempengaruhi pembentukan sikap disiplin
belajar pada siswa, karena orang tua merupakan orang pertama yang dikenal
anak
Penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang
sebelumnya telah

disusun oleh Wahyuni (2012) yaitu berjudul “Pengaruh

Perhatian Orang Tua terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa di Sekolah Menengah
Atas Negeri 12 Pekanbaru” membuktikan adanya hubungan yang positif antara
perhatian orang tua dengan disiplin belajar siswa dengan nilai korelasi sebesar
0,766. Selain itu, penelitian serupa juga dilakukan oleh Samirah (2014) yang
berjudul “Korelasi Perhatian Orang Tua terhadap Disiplin Belajar Siswa Kelas V
SD

Negeri

Se-Kecamatan

Ambal

Kabupaten

Kebumen”

yang

telah

membuktikan adanya hubungan yang positif antara perhatian orang tua dengan
nilai korelasi sebesar 0,447.
Penelitian ini diperkuat oleh teori yang disampaikan oleh Tatang (2012:
85) bahwa orang tua perlu memberikan perhatian kepada anaknya ketika ia
sedang belajar sehingga anak dapat bersikap dewasa dan memiliki rasa tanggung
jawab. Apabila anak memperoleh perhatian orang tuanya cukup, maka ia akan
terbiasa dengan tanggungjawabnya sehingga anak tersebut disiplin ketika di
rumah maupun di sekolah. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa terdapat
hubungan yang positif dari perhatian orang tua terhadap disiplin belajar anak
tunagrahita, dimana hal tersebut menandakan jika disiplin belajar dapat
dibangkitkan melalui perhatian yang diberikan oleh orang tua.
Hal ini juga sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Zawawi (2002),
yang mengatakan bahwa orang tua yang terbiasa memberikan apa yang anak
mau dalam hal kebebasan atau barang, tanpa diberikan pendampingan dan
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arahan dari orang tua maka membebani dan merepotkan anak itu sendiri
dikemudian waktu, hal itu disebabkan karena perhatian orang tua. Anak akan
kehilangan arah dan dapat merencanakan masa depannya dengan baik.
Meskipun begitu, jika orang tua terlalu keras kepada anak maka dapat
menimbulkan rasa takut. Takut tidak menandakan anak akan hormat kepada
orang tuanya. Oleh sebab itu, orang tua perlu memberikan perhatian kepada
anaknya dengan cukup dan tidak berlebihan yang mana sampai mengekang atau
membuat anak takut. Mulai dari kecil, anak sudah harus diajarkan dan
dibiasakan untuk disiplin dalam kehidupan sehari-harinya. Bentuk disiplin yang
dimiliki anak bisa dalam bentuk bangun pagi tepat waktu, tidur tidak terlalu
malam, makan dengan teratur, datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas
yang diperoleh, tidak mencontek, serta memiliki jam tidur dan belajar yang
cukup. Suryabrata (2010) menegaskan jika sejak kecil anak sudah dibiasakan
dan sudah terbentuk sikap disiplin yang kuat, maka setelah dewasa anak dapat
menerapkan sikap disiplinnya pada aspek kehidupannya.
Hasil penelitian ini setidaknya dapat digunakan sebagai gambaran bagi
orang tua bahwa besar kecilnya perhatian yang mereka berikan mempunyai
hubungan dengan disiplin belajar anak. Oleh karena itu, meskipun hubungannya
dalam kategori sedang atau cukup bukan berarti tidak ada hubungan sama sekali,
maka para orang tua tetaplah harus memperhatikan kegiatan belajar anak demi
kemajuan pendididikan anak-anak dengan cara mencukupi segala kebutuhan
anak baik yang bersifat fisik maupusin psikis yang dapat menunjang belajar
anak.

