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ABSTRAK 

Sri Meliana. NIM.1141111082. Hubungan Mendidik Anak Oleh Orang Tua 

Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri 101801 Kedai Durian 

Deli Tua T.A 2017/2018. Jurusan Pendidikan Prasekolah dan Sekolah     

Dasar, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu 

Pendidikan. Universitas Negeri Medan, 2018. 

 

 Mendidik anak yang dilakukan orang tua merupakan faktor yang sangat 

penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, baik itu dari segi fisik dan 

psikis serta pendidikan yang diterima anak terutama motivasi belajarnya. Dari 

latar belakang keluarga yang berbeda akan membentuk cara orang tua mendidik 

anak yang berbeda-beda, dan diprediksikan dari cara mendidik anak yang 

dilakukan orang tua yang berbeda-beda itu akan membentuk motivasi belajar anak 

yang berbeda juga. Masalah dalam penelitian ini adalah apakah hubungan 

mendidik anak oleh orang tua terhadap motivasi belajar siswa. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui hubungan mendidik anak oleh orang tua terhadap 

motivasi belajar kelas IV SD Negeri 101801 Kedai Durian Deli Tua T.A 

2017/2018. 

 Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 101801 Kedai Durian Deli Tua 

yang beralamat di Jalan Kasih. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu 

mendidik anak oleh orang tua (x) dan motivasi belajar siswa (y). Penelitian ini 

termasuk jenis penelitian korelasional menggunakan metode deskriptif kuantitatif. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 101801 Kedai 

Durian Deli Tua yang berjumlah 32 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas IV SD Negeri 101801 Kedai Durian Deli Tua yang berjumlah 32 

orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket uji validitas yang 

menggunakan rumus koefisien korelasi Product Moment sedangkan uji realibilitas 

menggunakan rumus Cronbach Alpa. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

uji koefisien korelasi dan uji hipotesis.  

 Hasil penelitian dan analisis data menunjukkan hasil perhitungan korelasi 

diperoleh nilai     = 0,461 dan        = 0,349. Maka dapat berkorelasi dengan 

arah positif, uji hipotesis dengan uji t diperoleh nilai sebesar         = 2,845 dan 

diperoleh harga        = 1,697 sehingga penelitian signifikan, maka hipotesis 

dapat diterima, ini berarti bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan 

antara mendidik anak oleh orang tua terhadap motivasi belajar siswa kelas IV SD 

Negeri 101801 Kedai Durian Deli Tua T.A 2017/2018. 

 Dapat disimpulkan bahwa semakin bagus orang tua mendidik anak 

anaknya, maka semakin baik pula motivasi belajar siswa kelas IV SD Negeri 

101801 Kedai Durian Deli Tua T.A 2017/2018. 

  


