ABSTRAK
Jeny Nela Sartika Siregar. NIM.1123311035. Judul: Hubungan Antara
Perhatian Orang Tua Dengan Disiplin Belajar Siswa Kelas V Di SD Negeri
No. 101783 Saentis Deli Serdang Tahun Ajaran 2015/2016.
Masalah dalam penelitian ini adalah sebagian besar siswa tidak serius
dalam belajar, tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru karena lupa,
mengganggu teman, datang terlambat kesekolah, tidak memakai seragam sesuai
dengan aturan dalam sekolah, berpakaian yang kurang rapi dan kurang bersih.
Perhatian orang tua merupakan faktor penting yang berhubungan dengan disiplin
belajar siswa. Siswa dibentuk pertama kali dari lingkungan keluarga oleh orang
tua sebagai pendidik. Orang tua memperhatikan dengan memberikan pengawasan,
bimbingan, bantuan, dan menghargai anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui hubungan perhatian orang tua dengan disiplin belajar siswa di SD
Negeri 101783 Saentis.
Penelitian ini adalah penelitian korelasional. Populasinya adalah semua
siswa kelas V seluruhnya berjumlah 39 orang. Sampel penelitian ini diambil
secara total sampling yaitu sebanyak 39 orang. Pengumpulan data dilakukan
dengan menggunakan angket yaitu angket perhatian orang tua (X) dan angket
disiplin belajar siswa (Y). Angket perhatian orang tua menggunakan 23 butir item
pernyataan, dan angket disiplin belajar siswa menggunakan 23 butir item
pernyataan yang masing-masing variabel sudah divalidasi dan direliabilitas.
Teknik analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif yakni
menggunakan tabel frekuensi untuk memperoleh nilai rata-rata dan menggunakan
statistik korelasi Product Momen dan uji-t. Hasil penelitian dan analisis data
menunjukkan bahwa perhatian orang tua siswa SD Negeri 101783 Saentis
tergolong sedang dengan rata-rata skor sebesar 69,97 dan disiplin belajar siswa
SD Negeri 101783 Saentis tergolong sedang dengan rata-rata skor 70,51. Hasil
perhitungan korelasi diperoleh nilai rxy > rtabel atau 0,688 > 0,316 (a= 0,05) maka
terdapat korelasi dengan arah positif.
Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t diperoleh
thitung sebesar 5,764 sedangkan ttabel yang diperoleh dari daftar kritis pada tabel t
terhadap alpha 0,05 sebesar 1,683 artinya t hitung > ttabel (5,764 > 1,683) sehingga
Ha diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian disimpulkan bahwa terdapat
hubungan yang signifikan antara perhatian orang tua (X) dengan disiplin belajar
siswa Kelas V di SD Negeri No. 101783 Saentis Deli Serdang Tahun Ajaran
2015/2016.
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