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HUBUNGAN ANTARA PERHATIAN ORANG TUA DENGAN HASIL 

BELAJAR SISWA KELAS 5 DI SDN SUKOMULYO II KECAMATAN 

MANYAR KABUPATEN GRESIK 
 

 
 

Adrijanti 
 

 

Abstrak 
 

 

Latar belakang perhatian orang tua dimaksudkan serangkaian usaha untuk 

menyediakan kondisi tertentu, sehingga siswa mau dan selalu melakukan 

peningkatan pengembangan kognitif (pengetahuan) selain penekanan pada 

ranah afektiftya. Metodologi penelitian yang ditakukan adalah siswa kelas 5 

SDN Sukomulyo 2 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sejumlah 32 siswa 

putra- putri, pengambilan datanya dengan menyebarkan angket untuk diisi 

oleh 32 siswa, dengan teknik analisa data dan statistik product moment. 

Laporan Empiris dan analisa data ternyata ada korelasi orang tua dengan 

hasil belajar siswa kelas 5 SDN Sukomulyo II baik, dan terbukti dengan analisa 

data diperoleh xy = 0,574 dengan N = 32. Kalau dibandingkan dengan taraf 

signifikan 5% = 0,349 dan taraf signifikan 1% = 0,449 hipotesanya telah 

terbukti perhatian orang tua terhadap anak berpengaruh terhadap prestasi 

belajar. Perhatian otung tua dilaksanakan dengan baik, sehingga berakibat 

prestasi belajar siswa kelas 5 meningkat. 
 

Dari analisa data perhatian orang tua menunjukan hubungan yang positif atau 

meningkatkan prestasi hasil belajar anak. Dengan hasil belajar meningkat 

diharapkan orang tua berupaya lebih memberi perhatian antara lain kasih 

sayang, memenuhi kebutuhan sekolah, memperhatikan kegiatan belajar baik 

di rumah maupun di sekolah juga memperhatikan sikap di rumah, sekolah, 

lingkungan, orang tua juga harus memberi dorongan, memberi pujian, 

penghargaan sehingga dapat meningkatkan prestasinya (hasil belajarnya) 
 

Orang Tua, Hasil Belajar,Perhatian :kunci Kata 
 

 
 

PENDAHULUAN 
 

 

Pendidikan merupakan suatu sistem 

pembelajaran yang bisa dilakukan secara 

otodidak  maupun melibatkan  integrasi 

dengan orang lain. Pendidikan sangatlah 

penting bagi setiap  orang, siapapun 

orangnya kapanpun waktunya! Terutama 

pada peserta didik dimana mempunyai 

tuntutan  yang  besar sebagai  generasi 

penerus dan menjadi saat yang tepat 

sebagai pengembangan bagi dirinya sendiri. 

Pada era globalisasi, proses pembelajaran 

selalu   mendapat   perhatian   yang   cukup 

oleh seluruh masyarakat, tuntutan terhadap 

kualitas pendidikan juga manjadi tinggi, 

berbagai wacana tentang pendidikan pun 

bermunculan dari segala aspek dan sudut. 

Melihat dan menimbang masalah ini, maka 

Peranan  lembaga- lembaga  masyarakat 
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(lembaga formal) maupun pendidikan dari 

keluarga   (informal)   sangat   menentukan 

arah dan perkembangan bagi peserta 

didik. Lembaga-lembaga pendidikan pun 

harus  mencukupi kebutuhan-kebutuhan, 

sarana  dan  prasarana  bagi  peserta  didik 

itu.  Berbagai  upaya  untuk  merekondisi 

dan meningkatkan kualitas harus tetap 

dilaksanakan. Sampai saat ini, pendidikan 

yang ada sampai pada batas kurikulum yang 

ada. Terkadang pendidikan formal, bagi 

sebagian anak dijadikan suatu beban yang 

berat dikarenakan semakin banyaknya mata 

pelajaran sehingga sesuatu yang mudah 

dirasa sukar oleh peserta didik. 
 

Maka dari itu, pendidikan formal 

harus seimbang dengan pendidikan informal. 

Selain menuntut ilmu dari luar, peserta didik 

juga membutuhkan peran orang tua sebagai 

pendidik informal. Dari sini bisa diketahui 

bahwa fungsi orang tua harus dimaksimalkan 

dikarenakan orang tua adalah pendidik 

pertama dan utama. Merekalah yang pertama- 

tama mengajarkan kepada anak pengetahuan 

dasar tentang hakikat dan kebenaran, 

pengalaman tentang pergaulan manusiawi 

dan  kewajiban memperkembangkan 

tanggung jawab terhadap diri sendiri dan 

terhadap orang lain. Juga orang tua secara 

naluri  dan  kodrat  merasa  berkepentingan 

dan berharap kelak anak-anaknya menjadi 

orang-orang pandai dan berprestasi melibihi 

orang tuanya, oleh karena itu orang tua harus 

memberi perhatian serius terhadap anak 

didik mereka, sehingga dapat memetik kunci 

keberhasilan  yang   berupa   prestasi   yang 

baik, tentunya yang diinginkan juga oleh 

para orang tua. Dari uraian diatas,hal yang 

dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana 

hubungan antara perhatian orang tua dengan 

hasil betajar siswa kelas 5 dan apakah siswa 

yang mendapat perhatian orang tua hasil 

belajar  lebih  baik  di  SDN  Sukomulyo  2 

Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. 

METODE  PENELITIAN 
 

 

Populasi Dan Sampel 
 

Yang dimaksud dengan penentuan 

obyek di sini adalah menentukan data yang 

sesuai dengan kebutuhan dalam penulisan 

ini, dengan mengetahui obyek serta rumusan 

batasan tersebut mempunyai tujuan untuk 

membenarkan adanya kemungkinan terjadi 

kekaburan serta penyelewengan dan banyak 

persoalan yang akan diselidiki. 
 

Ditinjau  dari  acuan waktunya 

penelitian pada dasarnya dibagi menjadi tiga 

golongan, yaitu : Penelitian historis, penelitian 

deskripsi, dan penelitian eksperimen Sesuai 

dengan  masalah  di  atas,  maka  penelitian 

ini termasuk penelitian deskripsi yang 

berorientasi pada masa sekarang. Menurut 

Wayan Ardhana,  Amir  Daen,  dan  Saleh 

Marzuki (1991:21). Deskripsi  bertujuan 

melukiskan secara sistematis suatu situasi 

atau bidang minat Secara faktual dan cermat. 

Maka dari itu penelitian ini dapat kemukakan 

sebagai berikut: 
 

X = perhatian orang tua 

Y = hasil belajar 

 
Menurut   Ida   Bagus   Mantra   dan 

Kasto dalam Masri Singaribun (1985:108), 

populasi  adalah  jumlah  keseluruhan  dari 

unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga 

sedang menurut Sutrisno (1987:220), 

mengatakan populasi adalah seluruh 

penduduk dimaksudkan untuk diselidiki. 

Populasi dibatasi sebagai jumlah individu 

yang paling sedikit mempunyai satu sifat 

yang homogen. Adapun istilah penduduk 

atau individu atau bukan tertuju pada manusia 

saja akan tetapi bisa apa saja asalkan benar- 

benar merupakan suatu penelitian. Satu sifat 

yang homogen atau sama biasa merupakan 

kodrati misalnya jenis kelamin, warna kulit, 

dan sebagalnya. Maupun berupa sifat yang 

tidak kodrati murid-murid dari suatu sekolah 
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dan sebagainya. Dari paparan di atas, 

populasi adelah keseluruhan dari subyek 

penelitian yang ada. Adapun yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas 5 SDN Sukomulyo 2 Kecamatan 

Manyar Kabupaten Gresik yang berjumlah 

32 siswa, terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 

18 siswa perempuan. 
 

Apabila dalam melaksanakan suatu 

penelitian tetapi tidak menyelidiki seluruh 

individu yang ada, hanya mengambil 

sebagian saja maka berarti menggunakan 

sampel (wakil), jadi jelaslah sampel adalah 

wakil atau sebagian dari populasi yang 

diamati guna dijadikan obyek yang akan 

diteliti. Dalam hal ini peneliti mengambil 

sampel  siswa  kelas  5  SDN  Sukomulyo 

2 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik 

yang berjumlah 32 anak.   Oleh karena itu 

sampel yang digunakan akan memudahkan 

penelitian dalam observasi lebih efisien dan 

praktis dari segi waktu, biaya dan tenaga 

serta lebih mudah mendata atau mencatat 

hasil pengamatan atau observasi yang telah 

dilakukan peneliti. 
 

Dengan demikian sampel subyek 

yang terambil atau dipakai dalam penelitian 

ini dapat mewakili secara keseluruhan jumlah 

populasi yang ada. Pengambilan sampel 

dalam penelitian dilakukan dengan Claster 

Sampling yaitu cara pengambilan sampel 

dimana semua anggota atau individu dari 

obyek penelitian menjadi populasi sekaligus 

sampel (Wayan Ardhana, Amir Daen, dan 

Saleh Marzuki ( 199 1 : 16). 

 
Metode Pengumpulan Data 

 

Selanjutnya adalah mengadakan 

pengumpulan data dari obyek tersebut. 

Pengumpulan data yang dimaksud di sini 

adalah cara-cara atau teknik-teknik untuk 

memperoleh beberapa informasi yang dapat 

dipergunakan sebagai dasar yang bermanfaat 

bagi penyelidikan, sehingga informasi atau 

data- data yang jumlahnya dan macamnya 

tidak terhingga banyaknya itu dapat 

diklasifikasi dan dapat pula dipertanggung 

jawabkan validitas dan realitasnya. Jadi 

penelitian metode yang dipergunakan dalam 

pengumpulan data ini harus berkenaan 

dengan macam data yaitu data nama yang 

dibutuhkan dan dari nama data tersebut 

dapat diperoleh. 

 
Jenis Dan Sumber Data 
 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

korelasi pendidikan suatu pengaruh perhatian 

orang tua dengan hasil belajar siswa kelas 

5 SDN Sukomulyo 2 Kecamatan Manyar 

Kabupaten Gresik. Selanjutnya dalam 

penelitian ini membutuhkan data primer dan 

data sekunder. Data primer yaitu data yang 

berasal dari dokumen sekolah yang diteliti 

yaitu dokumen dan angket. Kemudian data 

sekunder berasal dari buku perpustakaan dan 

lain-lain yang relevan. 
 

1.   Metode dokumentasi. 

Pengertian dokumentasi menurut WJS. 

Poerwodarminto adalah sebagai berikut 

: “ Dokumen  merupakan susuatu 

yang tertulis atau tercetak yang dapat 

dipakai sebagai bukti atau keterangan “ 

(1985:26).  Sedangkan  menurut  Selvia 

I. C, adalah sebagai berikut adalah : 

“Dokumen adalah surat- surat buku-buku 

artikel dan sebagainya yang mempunyai 

nilai history maupun organisatoris bagi 

suatu  instansi, dipelihara selamanya 

dan tidak boleh dihapuskan (1981:85)” 

selanjutnya menurut Suharsimi Arikunto 

(1998:188) “Metode Dokumen adalah 

mencari hal-hal  atau variabel yang 

berupa catatan surat kabar, majalah, 

prestasi   belajar,   legger,   agenda   dan 

lain-lain. Dengan demikian sudah jelas 

dengan apa yang dimaksud dokumen 

Sedangkan dokumen   menunjukkan 

sifatnya yaitu dokumen adalah sebagai 
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sumber data”. Alasan digunakan metode 

dokumen yaitu : a). Karena metode ini 

melengkapi metode lain, artinya jika 

data-data tidak dapat diperoleh dengan 

metode lain, maka dengan metode ini 

dapat   dipakai.b)   Karena   metode   ini 

dapat dijadikan pembanding dari data 

yang diperoleh dengan metode lain. c) 

Karena metode ini dapat mengambil data 

meskipun peristiwanya telah berlalu. 

Dokumen yang diperlukan antara lain; 

dokumen buku induk barang inventaris, 

dokumen  buku golongan batang 

inventaris, dokumen buku inventaris 

masing-masing kelas (daftar kumpulan 

nilai dan raport) Biarpun metode ini 

mempunyai kelemahan, tetapi dalam hal 

ini peneliti tidak mengalami kesulitan, 

karena  dokumen  yang diperlukan 

belum lama sehingga kebenarannya 

masih dapat dipertanggung jawabkan. 

Dalam  penelitian  ini,   dokumentasi 

yang  dikumpulkan  berupa  data  nilai 

hasil  belajar  siswa  kelas  5  semester  I 

dan juga mencari data-data yang sesuai 

dengan keadaan siswa saat penelitian 

berlangsung. Untuk memperoleh data 

yang asli tentang hasil belajar, penulis 

mengambil data dari nilai raport siswa. 

2.   Metode angket atau kuesioner 

“Quesioner atau angket adalah merupakan 

suatu  daftar  yang  berisi  pertanyaan- 

pertanyaan  yang  harus  dijawab  oleh 

orang  atau  anak  yang  diselidiki’(Drs. 

Bimo  Wargito,  BP,  Disek.  1980:65). 

Keuntungan menggunakan angket 

antara lain : a) Metode ini merupakan 

metode yang praktis, yaitu dalam waktu 

yang  singkat  dapat  memperoleh  data 

yang  banyak  dan  dapat  dipergunakan 

meskipun tempatnya berjauhan. b) Orang 

dapat  menjawab  dengan  leluasa,  dan 

tidak terpengaruh oleh teman. c) Setiap 

responden  menerima  pertanyaan  yang 

sama. d) Responden mempunyai waktu 

yang cukup untuk manjawab pertanyaan. 

e) Dalam angket, pengaruh subyektif 

dapat dihindarkan. 

Sedangkan Kelemahan angket : a) Tidak 

berhadapat langsung dengan responden, 

dan jika ada kata-kata yang kurang jelas 

tidak dapat penjelasan. b) Pertanyaan 

yang ada dalam angket tidak dapat diubah 

oleh responden, sehingga sifatnya kaku. 

c) Sulit untuk memberi jaminan bahwa 

angket yang telah dikeluarkan itu akan 

kembali seluruhnya. 

3.   Sumber data sekunder 

Dalam  penelitian  ini  penulis  mencari 

dan mendalami dari macam-macam 

buku sepanjang ada relevansinya dengan 

masalah yang dibahas. Penulis juga 

mengadakan studi lapangan yang artinya 

data yang diperoleh dari lapangan  oleh 

peneliti secara langsung Adapun data 

yang  diperoleh sebagai berikut : 

a.   Data yang bersifat kuantitatif : 

−   Data siswa kelas 5 SDN 

Sukomulyo 2 Manyar. 

−   Daftar Kumpulan Nilai (DKN) 

dan Nilai Raport. 

b.   Data yang bersifat kualitatif : 

−   Perhatian orang tua (penilaian 

angket) 

−   Hasil belajar anak 
 

 

Metode Analisa Data 
 

Analisa data merupakan bagian 

penting dalam suatu penelitian karena dengan 

analisis data tersebut dapat dipecahkan. 

Masalah penelitian data yang dikumpulkan 

perlu dianalisa agar memperoleh hasil yang 

tepat harus menggunakan metode pengolahan 

data yang tepat dan benar. Dara pengolahan 

data ini nantinya akan menghasilkan analisa 

suatu kesimpulan dari kesimpulan itu dapat 

diketahui apkah penelitian berhasil atau 

tidak. Dalam hal ini peneliti menggunakan 

metode statistik menurut Sumard Suryobroto 
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(1969:9; Dalam Mustini, 1998:54) yaitu 

“Sebagai cabang pengetahuan (ilmu) ya 

tentang  metode.  Metode  yang  digunak 

untuk mengumpulkan, menganalisa d 

menyajikan data kuantitatif adalah statisti 

Dapat  dikatakan  bahwa  metode  statis 

adalah  suatu  metode  yang  dipakai  unt 

menarik  kesimpulan  data  dokumen  ya 

hasilnya   dirupkan   dalam   bentuk   ang 

Demikian ini sesuai pula dengan pendapat 

Prof, Dr. Amudi (1968, hal. 2) menyatakan : 

“statistik adalah suatu cara aturan mengenai 

pengumpulan analisa” interprestasi dan 

penarikan kesimpulan dari pada data,berupa 

angka-angka. Selanjutnya mengenai landasan 

kerja statistic, Sutisno Hadi, Prof. Drs. Ma. ( 

1981:haI. 158), menyatakan : 
 

1.   Variasi artinya seseorang penyidik selalu 

menghadapi gejala-gejala bermacam- 

macam “ gejala-gejala yang bervariasi, 

baik dalam jenisnya maupun dalam 

tingkat besar kecilnya. 

2. Reduksi artinya memberi kesempatan 

kepada penyidik hanya sebagian dari 

seluruh gejala atau kejadian yang 

diselidiki. 

3.   Generalisasi  artinya penyelidikan 

yang dilakukan hanya sebagian dari 

keseluruhan atau kejadian. Namun 

kesimpulannya  diperuntukkan  bagi 

keseluruhan kejadian” 

 
Untuk menganalisa data yang 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Keterangan : 

rxy = Koefisien antara korelasi variabel 

”x” dan variabel “y” 

N = Jumlah subyek penelitian 

X = Jumlah seluruh skor pada variabel 

bebas 

Y = Jumlah seluruh skor pada variabel 

terikat 

X2 = Jumlah kwadrat dari seluruh skor 

X 

Y2 = Jumlah kwadrat dari seluruh skor 

Y 
 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 

Berdasarkan   hasil   analisa yang 

diperoleh penulis dari sekolah-sekolah 

yang menjadi subyek penelitian adalah data 

hasil belajar, penulis menggunakan metode 

dokumentasi yaitu dengan melihat nilai raport 

semester I 2006 dan membandingkannya 

dengan hasil angket tentang perhatian orang 

tua terhadap siswa kelas 5 SDN Sukomulyo 

2  Kecamatan  Manyar  Kabupaten  Gresik. 

Berikut hasil scoring masing-masing siswa 

terkumpul penulis menggunakan teknik 
 

Tabel 4.1. Hasil Angket Tentang Perhatian Orang Tua Terhadap Siswa Kelas 5 SDN 
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el 4.2 Nilai Rata-rata Raport Semester I Siswa Kelas 5 SDN Sukomulyo 2 M 
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Tab nyar 
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.3 Tabel Kerja Untuk Mencari Koefisien Korelasi Hubungan 

an Orang Tua Dengan Hasil Belajar Siswa Kelas 5 SDN Suko 

Manyar Gresik 2006-2007 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4 Antara 

Perhati mulyo 2 
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Sebagai tindak lanjut untuk analisa 

data-data yang sudah ada, maka dilakukan 

langkah-langkah;  pertama adalah membuat 

tabel kerja untuk pengujian hipotesa tentang 

hubungan orang tua dengan hasil belajar kelas 

5 SDN Sukomulyo 2 Kecamatan Manyar 

Kabupaten Gresik dengan menggunakan 

teknik korelasi product moment dari Anas 

Sudijono. Sebelum menganalisa data-data 

yang ada, maka terlebih dahulu menulis 

kriteria pengujian hipotesis. 
 

Adapun kriterianya adalah : 
 

−   HO : Diterima jika r hitung 

(hasil analisa) < r tabel 

−   HO : Diterima jika r hitung 

(hasil analisa) > r tabel 

−   Keterangan : 

−   X _ variabel perhatian orang tua 

−   Y _ variabel nilai hasil belajar 

rata-rata raport. 

 
Dari tabel kerja didapatkan nilai-nilai 

sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Langkah kedua adalah memasukkan 

ke   dalam   rumus   di   mana   berdasarkan 

tabel kerja tersebut di atas, maka penulis 

menggunakan teknik korelasi Product 

Moment dengan rumus  sebagai berikut : 
 

Berdasarkan hasil analisa data di atas 

dapat diketaui bahwa nilai rxy = 0,574 dan 

dalam tabel product moment dapat dilihat 

bahwa dengan taraf signifikan 5% untuk N 

= 32 didapat r tabel : 0,349 sedangkan pada 

taraf signifikan 1% untuk N = 32 diperoleh r 

tabel :0,449. Dengan demikian rxy> r tabel 

baik pada taraf signifikan 5% = 0,574 > 0,349 

maupun  pada  taraf  signifikan1% =  0,574 

> 0,449 maka kenyataan ini menunjukkan 

bahwa rxy berada di atas angka batas 

perolehan hipotesa nol. Hal ini berarti x,y 

tersebut adalah signifikasi artinya hipotesa 

nol yang mengatakan tidak ada hubungan 

antara perhatian orang tua dengan hasil 

belajar anak kelas 5 ditolak hal ini berarti 

hipotesa alternatif yang menunjukkan 

bahwa ada hubungan positif antara perhatian 

orang tua dengan hasil belajar orang tua 

kelas 5 SDN Sukomulyo II Manyar Gresik, 

diterima. 
 

Selanjutya untuk suatu koefisien 

dalam arti hubungan signifikan atau 

tidak menurut Anas Sudijono (2000:180) 

menggunakan pedoman sebagai berikut : 
 

−   Antara 0,90 sampai dengan 1,00 

= sangat tinggt 

−   Antara 0,70 sampai dengan 0,90 

= tinggi 

−   Antara 0,40 sampai dengan 0,70 

= sedang atau cukup 

−   Antara 0,20 sampai dengan 0,40 

= rendah 

−   Antara 0,00 sampai dengan 0,20 

= sangat rendah 

1.   Dengan melihat harga rxy interprestasi 

misalnya korelasi tinggi, cukup dan 

sebagainya. 

2. Dengan demikian tabel harga utuk r 

product moment sehingga dapat diketahui 

tidaknya harga korelasi tersebut. Oleh 

karena itu nilai r product moment yang 

diperoleh sebesar 0,574 adalah termasuk 

korelasi yang sedang atau cukup. 

 
Berdasarkan pengujian hipotesis 

ternyata hipotesis kerja yang berbunyi “Ada 

hubungan antara perhatian orang tua dengan 

hasil belajar siswa kelas 5 SDN Sukomulyo 

2 Manyar Gresik diterima artinya, artinya 
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bahwa perhatian orang tua sangat dibutuhkan 

oleh anak, karena dengan adanya perhatian 

orang tua anak akan dapat memperoleh hasil 

belajar yang baik, begitu pula sebaiknya 

dengan tidak ada perhatia orang tua, anak 

merasa kecewa dan malas belajar sehingga 

hasil belajarnya menjadi tidak baik Sehingga 

semakin tinggi perhatian orang tua terhadap 

anak, maka semakin tinggi pula hasil belajar 

yang diperoleh siswa, Demikian sebaliknya 

semakin rendah perhatian orang tua tertradap 

anak  semakin  rendah  pula  hasil  belaiar 

yang diperoleh siswa. Dengan demikian 

tinggi rendahnya hasil belajar siswa ada 

hubungannya / dipengaruhi oleh ada tidaknya 

perhatian orang tua terhadap anak. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
 

Dari hasil analisa data dalam 

penelitian ini akhirnya dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 
 

1.   Ada hubungan antara perhatian orang tua 

terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SDN 

Sukomulyo 2 Manyar Gresik terbukti 

dengan analisa data diperoleh x y = 0,574 

dengan N = 32. Kalau dibandingkan 

dengan taraf signifikan 5 % adalah 0,349 

dan taraf signifikan 1 % adalah 0,449 

hipotesanya telah terbukti perhatian 

orang tua terhadap anak berpengaruh 

terhadap prestasi belajar. 

2.   Siswa  yang  mendapat  perhatian  dari 

orang tuanya hasil belajarnya lebih baik 

dari pada siswa yang tidak mendapat 

perhatian dari orang tuanya 

upaya  meningkatkan  perhatian  orang  tua 

terhadap anak antara lain dengan jalan : 
 

1.   Orang tua harus memperhatikan pelajaran 

anak. 

2.   Orang tua harus memperhatikan 

kebutuhan anak. 

3. Orang tua harus dapat menciptakan 

suasana atau keadaan keluarga yang 

tentram. 

4. Orang tua harus dapat menciptakan 

hubungan kekeluargaan yang harmonis. 

5. 5.Orang tua harus dapat memberikan 

dorongan belajar pada anak. 

6.   Orang tua harus memperhatikan kegiatan 

belajar anaknya baik di rumah maupun 

di sekolah. 

7.   Orang  tua  harus  memperhatikan  sikap 

dan tingkah laku anaknya baik di rumah 

maupun di sekolah. 
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