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MOTTO 

 

                           

                     

 

  “ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan”.  (At-Tahrim: 6).
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 DEPAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Penerbit J-Art, 2004), hal. 561. 
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ABSTRAK 

 

ANIEK ENDARTI, Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap 

Motivasi Belajar Siswa Kelas X di SMK Muhammadiyah 2 Playen Gunung 

Kidul Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Kependidikan Islam Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014. 

Penelitian ini diakukan pertama, untuk mengetahui tipe-tipe pola asuh 

orang tua  yang diterapkan kepada siswa kelas X, kedua, untuk mengetahui 

pengaruh tipe pola asuh orang tua terhadap motivasi belajar siswa kelas X, 

ketiga, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pola asuh orang tua 

tersebut terhadap motivasi belajar siswa kelas X di SMK Muhammadiyah 2 

Playen Gunung Kidul Yogyakarta. 

Penelitian dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 2 Playen Gunung 

Kidul Yogyakarta dengan sampel sebanyak 84 siswa yang diambil dari jumlah 

seluruh siswa kelas X. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 

random sampling. Independen variabel yang terdapat pada penelitian ini 

adalah pola asuh orang tua (X). Sedangkan dependen variabel yang terdapat 

pada penelitian ini adalah motivasi belajar siswa (Y). Teknik pengumpulan 

data penelitian ini menggunakan kuesioner. Metode analisa yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Pertama, analisis deskriptif yang berfungsi untuk 

mengetahui distribusi frekuensi hasil temuan data dari lapangan. Kedua, untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh antara Pola Asuh Orang Tua terhadap 

Motivasi Belajar Siswa digunakan model analisis regresi dengan 

menggunakan SPSS (Statistical Package For Social Sciences) sebagai alat 

bantu. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dari independen yang diteliti 

menunjukkan bahwa kecenderungan tipe pola asuh yang diterapkan oleh 

orang tua kepada siswa adalah pola asuh demokratis. Hal tersebut ditunjukkan 

dari hasil konversi nilai variabel X dengan jumlah 72 siswa yang di asuh 

menggunakan tipe pola asuh demokratis. 2) Pola Asuh Orang Tua 

berpengaruh secara signifikan terhadap Motivasi Belajar Siswa, nilai 

signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 pada tingkat kepercayaan 95%. 

3) Berdasarkan hasil korelasi dan analisa regresi menunjukkan bahwa pola 

asuh orang tua yang diterapkan dalam mendidik anaknya mempengaruhi 

motivasi belajar siswa sebesar 16,6%. 

 

 

 

Kata Kunci: Pola asuh otoriter,permisif,demokratis, motivasi belajar 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam gerak 

kemajuan suatu bangsa yaitu untuk pembangunan sumber daya manusia. Masa 

depan suatu bangsa pada umumnya akan ditentukan oleh proses 

pendidikannya, oleh karena itu sebagai generasi penerus bangsa hendaklah 

mencapai pendidikan setinggi mungkin. 

Menurut Hasbullah dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Ilmu 

Pendidikan (1999), “setidaknya ada tiga pusat pendidikan yang bisa 

menjalankan fungsi sebagai lembaga pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan 

masyarakat”.
1
 Ketiganya tidak bisa dipisahkan dalam mengawal proses 

pendidikan. Orang tua tidak seharusnya melepas tangan mendidik anak 

dengan alasan apapun. Ketiganya harus saling melengkapi, mengisi dan 

menyempurnakan, karena proses pendidikan tidak bisa dibatasi dalam ruang 

dan waktu tertentu. 

H. Juwariyah (2010) mengatakan “bahwa pendidikan sekolah pada 

dasarnya merupakan kelanjutan dari pendidikan orang tua atau keluarga. 

Karena itu peran guru hanya sebagai penerus dari proses pendidikan yang 

telah di awali dan berlangsung di dalam suatu keluarga, sehingga walaupun 

                                                           
1
 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan ((Jakarta: Rajawali, 1999), hal. 37. 



2 

 

tidak secara sistematis anak telah memperoleh bekal pengetahuan dan 

kebiasaan yang ditanamkan oleh orang tua keluarga.”
2
 

Pendidikan bisa didapatkan di mana saja, di sekolah, masyarakat, 

dan di dalam keluarga. Akan tetapi pendidikan yang paling mendasar adalah 

pendidikan yang didapatkan di dalam keluarga. Sebagai komunitas masyarakat 

terkecil, keluarga memilki arti penting dan strategis dalam pembangunan 

komunitas masyarakat yang lebih luas. Kehidupan keluarga yang harmonis 

perlu dibangun di atas dasar sistem interaksi yang kondusif sehingga 

pendidikan dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan pola 

asuh yang baik dari orang tua terhadap anaknya. 

Menurut Eva Latipah (2012) bahwa: 

Secara bahasa, pola asuh terdiri dari dua kata, yaitu “pola” dan 

“asuh”. Pola yaitu suatu bentuk, keteraturan dari suatu hal, 

sedangkan asuh berarti suatu sikap mendidik. Pola asuh adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan secara terpadu dalam jangka waktu yang 

lama oleh orang tua kepada anaknya, dengan tujuan untuk 

membimbing, membina dan melindungi anak.
3
 

 

Maksud dari pola asuh yang dilakukan orang tua secara terpadu 

adalah pola asuh yang dilakukan secara bersama-sama oleh kedua orang tua, 

tidak ada perbedaan sikap antara ayah dan ibu. Untuk usia sekolah menengah 

atas, dimana masa ini bertepatan dengan masa remaja yang banyak menarik 

perhatian, maka sebagai orang tua hendaklah memberikan pola asuh yang 

                                                           
2
 Juwariyah, Dasar-dasar Pendidikan Anak dalam Qur’an (Yogyakarta: Teras, 2010) hal. 82-

83. 

3
 Eva Latipah, Pengantar Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: Pedagogia, 2012), hal.240-241. 
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tepat karena siswa yang berada pada masa ini sangat memerlukan motivasi 

dalam belajar, baik motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. 

Menurut Hamzah B. Uno (2007) bahwa: 

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. 

Belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan 

secara potensial terjadi sebagai hasil dari praktek atau penguatan 

yang dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan 

motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di 

dalam diri seseorang yang menimbulkan kegiatan belajar, yang 

menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar  dan yang 

menimbulkan  arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang 

dikehendaki oleh individu dapat tercapai.
4
 

 

Anak yang memiliki motivasi belajar akan dapat meluangkan waktu 

belajar lebih banyak dan lebih tekun dari pada mereka yang kurang memiliki 

atau sama sekali tidak mempunyai motivasi belajar. Siswa memperoleh hasil 

dari belajar sesuai dengan usaha yang mereka lakukan. Setelah siswa 

mendapatkan motivasi dalam belajarnya secara tidak langsung dalam 

prestasinya juga meningkat, tetapi kenyataannya banyak siswa yang motivasi 

belajarnya menurun, sehingga hal tersebut juga mempengaruhi pada 

prestasinya. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada saat PPL-KKN di 

kelas X TKR2 SMK Muhammadiyah 2 Playen Gunung Kidul, menunjukkan 

bahwa sebagian siswa tersebut memiliki motivasi belajar yang kurang. Hal ini 

terlihat pada saat pembelajaran berlangsung sebagian siswa kurang 

menunjukkan minatnya dalam proses pembelajaran, siswa lebih senang 

mengganggu temannya dari pada memperhatikan pelajaran. Saat diberi tugas, 

                                                           
4
 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal.23. 
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siswa juga tidak segera mengerjakan tugas yang diberikan. Namun berbeda 

dengan hasil pengamatan yang dilakukan pada kelas X Administrasi 

Perkantoran, hasilnya menunjukkan bahwa sebagian siswa memiliki motivasi 

yang baik. Hal ini terlihat pada saat guru menjelaskan pelajaran siswa 

mendengarkan dan memperhatikan, saat diberi tugas mereka mengerjakan dan 

mengumpulkan dengan tepat waktu, serta dilihat dari prestasi belajar dengan 

membandingkan nilai ulangan harian siswa kelas X Administrasi memiliki 

nilai yang lebih tinggi dibandingkan kelas X TKR2. 

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa motivasi belajar anak kelas 

X di SMK Muhammadiyah 2 Playen Gunung Kidul ini berbeda. Motivasi 

belajar siswa yang berubah-ubah menjadi sulit ditebak karena motivasi belajar 

siswa tersebut dipengaruhi berbagai macam faktor dan potensi pada masing-

masing siswa yang berbeda-beda. Oleh karena itu dibutuhkan cara yang 

berbeda-beda untuk mengembangkan potensi mereka. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi motivasi belajar ini adalah keluarga, hal ini sejalan dengan 

pendapat Elizabeth B. Hurlock (1978) bahwa: 

Orang tua yang satu dan yang lain memberikan pola asuh yang 

berbeda dalam membimbing dan mendidik anak-anaknya. Dari latar 

belakang keluarga yang berbeda akan membentuk pola asuh orang 

tua yang berbeda-beda dan diprediksikan dari pola asuh orang tua 

yang berbeda-beda itu mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar.
5
  

 

Oleh karena itu, orang tua harus sangat berhati-hati dalam memilih 

perlakuan yang dikenakan kepada anaknya, baik terkait dengan pendidikan, 

anjuran, hadiah, hukuman, maupun pola komunikasi sehari-hari. Karena 

                                                           
5
 Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak Jilid 2, (Jakarta: Erlangga, 1978), hal. 82. 
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kesemuanya itu akan terbentuk menjadi pola tertentu yang membentuk dan 

memberi pengaruh yang sangat besar kepada anak. 

Menurut John Locke, dalam Anas Salahudin (2011) bahwa: 

Anak yang baru dilahirkan itu dapat diumpamakan sebagai kertas 

putih yang belum ditulisi (a sheet ot white paper avoid of all 

characters). Teori ini bisa disebut teori “Tabula Rasa”. Dalam Islam 

biasa disebut dengan keadaan fitrah. Jadi, sejak lahir anak itu tidak 

mempunyai bakat dan pembawaan apa-apa. Anak dapat dibentuk 

sekehendak pendidiknya, disini kekuatan ada pada pendidik. 

Pendidikan dan lingkungan berkuasa atas pembentukan anak. Kaum 

behavioris juga berpendapat senada dengan teori tabula rasa. 

Behaviorisme tidak mengakui adanya pembawaan dan keturunan, 

atau sifat-sifat yang turun-temurun. Semua pendidikan, menurut 

behaviorisme adalah pembentukan kebiasaan, yaitu menurut 

kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dalam lingkungan seorang 

anak.
6
 

 

Jadi jelas bahwa orang tua itu memiliki peran yang sangat penting 

dalam pembentukan pola berfikir dan kecakapan anak. Seorang anak 

diibaratkan kertas kosong, dan akan jadi seperti apa anak tersebut tergantung 

bagaimana orang tua mengisi kertas kosong tersebut. Pola pengasuhan yang 

positif akan berdampak baik pada perkembangan anak, begitu juga sebaliknya, 

pola pengasuhan yang tidak baik akan berdampak tidak baik pula pada 

perkembangan anak. Sehingga orang tua harus sangat berhati-hati dalam 

memilih perlakuan yang dikenakan kepada anaknya, baik terkait dengan 

pendidikan, anjuran, hadiah, hukuman, maupun pola komunikasi sehari-hari. 

Karena kesemuanya itu akan terbentuk menjadi pola tertentu yang membentuk 

dan memberi pengaruh yang sangat besar kepada anak. 

                                                           
6
 Anas Salahudin. Filsafat Pendidikan. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hal. 83-86. 
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Pola asuh orang tua sangat penting untuk diperhatikan dalam 

membimbing dan mendidik anak-anaknya. Keberadaannya merupakan bagian 

yang integral dalam proses pendidikan dengan tujuan untuk membekali anak 

dalam memecahkan segala masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya, 

baik pribadi, kelompok atau sekolah, agar terbentuk pribadi yang berakhlak 

mulia, sesuai dengan yang dicita-citakannya, yakni menjadi anak yang 

berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud melakukan 

penelitian yang berjudul: “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Motivasi 

Belajar Siswa Kelas X di SMK Muhammadiyah 2 Playen Gunung Kidul 

Yogyakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah tipe pola asuh orang tua pada siswa kelas X di SMK 

Muhammadiyah 2 Playen Gunung Kidul? 

2. Apakah ada pengaruh tipe pola asuh orang tua terhadap motivasi belajar 

siswa kelas X di SMK Muhammaddiyah 2 Playen Gunung Kidul? 

3. Berapa besarkah pengaruh tipe-tipe pola asuh orang tua tersebut terhadap 

motivasi belajar siswa kelas X di SMK Muhammadiyah 2 Playen Gunung 

Kidul? 
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C. Pembatasan Masalah 

Pada penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah, guna  

menghindari munculnya permasalahan yang lebih luas dan efektif. 

Pembatasan masalahnya sebagai berikut : 

1. Materi yang akan dibahas pada penelitian ini adalah pola asuh orang tua 

dan motivasi belajar siswa. 

2. Penelitian ini dilakukan pada kelas X SMK Muhammadiyah 2 Playen 

Gunung Kidul. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tipe-tipe pola asuh orang tua pada siswa kelas X di 

SMK Muhammadiyah 2 Playen Gunung Kidul. 

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh tipe pola asuh orang tua terhadap 

motivasi belajar siswa kelas X di SMK Muhammadiyah 2 Playen Gunung 

Kidul. 

3. Untuk mengetahui berapa besarkah pengaruh tipe-tipe pola asuh tersebut 

terhadap motivasi belajar siswa kelas X di SMK Muhammadiyah 2 Playen 

Gunung Kidul. 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan secara teoritis dalam penelitian ini adalah dapat memperkaya 

ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pendidikan yang berkaitan 

dengan pola asuh orang tua terhadap motivasi belajar siswa.  

2. Kegunaan praktis adalah : 

a. Bagi orang tua, sebagai bahan informasi tentang pentingnya pemberian 

pola asuh yang sesuai untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, 

sehingga diharapkan pada orang tua dapat bersikap tepat dalam 

memberikan pola asuh kepada anaknya. 

b. Bagi guru, sebagai bahan informasi tentang motivasi belajar siswa 

dengan pola asuh orang tua, sehingga diharapkan mereka dapat 

bekerjasama dan memberikan bimbingan serta arahan kepada anak 

didiknya agar keberhasilan bisa dicapai. 

c. Bagi kepala sekolah, sebagai bahan informasi tentang motivasi belajar 

siswa dengan pola asuh orang tua, sehingga diharapkan dapat 

memberikan kebijakan yang tepat dalam meningkatkan motivasi 

belajar siswa di sekolah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil olah data dan analisis data, maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa: 

1. Berdasarkan hasil temuan peneliti, ternyata tipe pola asuh yang digunakan 

oleh orang tua pada kelas X di SMK Muhammadiyah 2 Playen Gunung 

Kidul Yogyakarta berkecenderungan pola asuh demokratis. Hal ini 

ditunjukkan oleh hasil perhitungan yaitu diketahui bahwa orang tua yang 

menggunakan tipe pola asuh otoriter adalah sebanyak 7 orang siswa, dan 

yang menggunakan tipe pola asuh demokratis adalah sebanyak 72 orang 

siswa, sedang yang menggunakan pola asuh otoriter hanya 5 orang siswa. 

2. Pola asuh orang tua memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

motivasi belajar siswa di SMK Muhammadiyah 2 Playen Gunung Kidul 

Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan korelasi dengan 

nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 pada kepercayaan 95%. 

Sedangkan hubungan yang terjadi antara pola asuh orang tua dengan 

motivasi belajar siswa berdasarkan hasil perhitungan korelasi yaitu 

diperoleh nilai korelasi sebesar 0,408. 

3. Berdasarkan perhitungan r
2
 menunjukkan (0,166). Nilai tersebut berarti 

bahwa variabel pola asuh orang tua hanya dapat menjelaskan perubahan 

variabel motivasi belajar siswa sebesar 16,6%. Sedangkan 83,4% tidak 
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bisa dijelaskan oleh variabel penggunaan pola asuh orang tua. Artinya 

masih ada variabel atau  faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini 

yang memungkinkan memiliki pengaruh terhadap motivasi belajar siswa. 

 

B. Implikasi 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan 

signifikan antara pola asuh orang tua terhadap motivasi belajar siswa di SMK 

Muhammadiyah 2 Playen Gunung Kidul Yogyakarta. Melalui hasil yang 

didapatkan, bisa dinyatakan bahwa untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 

diharapkan orang tua dapat bersikap tepat dalam memberikan pola asuh 

kepada anak-anaknya dan juga diharapkan agar guru dan orang tua siswa 

dapat bekerjasama dalam memberikan bimbingan serta arahan kepada anak 

didiknya supaya keberhasilan bisa tercapai. 

 

C. Saran 

Berdasarkan pembahasan, kesimpulan, dan implikasi di atas maka 

dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut 

1. Saran Bagi Orang Tua Siswa 

Pola asuh orang tua mempunyai pengaruh positif terhadap motivasi belajar 

siswa, maka bagi orang tua diharapkan supaya berhati-hati dalam memilih 

perlakuan yang dikenakan kepada anaknya, baik terkait pendidikan, 

anjuran, hadiah, maupun pola komunikasi sehari-hari. Orang tua 

hendaklah menggunakan pola asuh yang baik dalam mendidik anak-
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anaknya agar anak merasa tentram dan damai hidup dalam keluarga, serta 

memberikan bimbingan yang membantu anak mengembangkan bakat dan 

kemampuan mereka untuk meraih prestasi yang cemerlang. 

2. Saran bagi peserta didik 

Sebagai seorang anak agar selalu mengindahkan dan menjalankan perintah 

orang tua selama orang tua memberikan perintah yang baik dan untuk 

kepentingan yang baik pula. Karena bagaimanapun orang tua ingin yang 

terbaik bagi anak-anak mereka. 

3. Saran Bagi Guru 

Penelitian ini memberikan informasi bahwa pola asuh orang tua 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap motivasi belajar siswa, maka 

bagi guru diharapkan dapat bekerjasama dengan orang tua siswa dalam 

memberikan bimbingan serta arahan kepada anak didiknya agar 

keberhasilan bisa tercapai. 

4. Saran untuk penelitian selanjutnya 

Penelitian ini memberikan informasi bahwa faktor pola asuh orang tua 

memberikan pengaruh sebesar 16,6% terhadap motivasi belajar siswa di 

SMK Muhammadiyah 2 Playen Gunung Kidul Yogyakarta. Maka dari itu 

perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi motivasi belajar karena masih banyak faktor lain sebesar  

83,4% yang mempengaruhinya. Dan juga disarankan bagi peneliti 

selanjutnya yang akan meneliti tentang anak dan orang tua terutama di 

wilayah Gunung Kidul, agar memperhatikan dan mencari informasi 
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tentang kependudukan di Gunung Kidul. Karena di Gunung Kidul banyak 

orang tua yang pergi merantau sehingga anak belum tentu tinggal dengan 

orang tua, kemungkinan tinggal dengan sanak saudara. Hal tersebut perlu 

dilakukan juga untuk keperluan mendapatkan sampel dan data yang bias 

dalam penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abd. Rachman Abror, Psikologi Pendidikan, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 

1993. 

Amir Mukmin, Pola Asuh Orang Tua Dalam Membina Reliusitas Anak, Skripsi, 

Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2006. 

Anas Salahudin. Filsafat Pendidikan, Bandung : CV Pustaka Setia, 2011. 

Anas Sudjono,Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010. 

Bambang Avip Priatna Martadiputra “Populasi dan Sampel”, 

(http://file.upi.edu.com) dalam google.com. 

DEPAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: Penerbit J-Art, 2004. 

Desmita, Psikologi Perkembangan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006. 

Dimyati, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: Rineka Cipta, 2002. 

E. Koeswara, Motivasi Teori dan Penelitiannya, Bandung: Angkasa, 1995. 

Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak Jilid 2, Jakarta : Erlangga, 1978. 

Eva Latipah, Pengantar Psikologi Pendidikan, Yogyakarta: Pedagogia, 2012. 

Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang 

Pendidikan, Jakarta : Bumi Aksara, 2007. 

H. Abu Tauhied, Ms, Beberapa Aspek Pendidikan Islam, Yogyakarta : Sekretariat 

Ketua Jurusan Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 1990. 

Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, Jakarta: Rajawali, 1999. 

Jeff Sauro and James R, Lewis, Quantifying The User Experience: Pratical 

Statistics For User Research, USA: Esevier Inc, 2012. 

Juwariyah, Dasar-dasar Pendidikan Anak dalam Qur’an, Yogyakarta: Teras, 

2010. 

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai, Jakarta: 

LP3ES, 1989. 

Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. 

http://file.upi.edu.com/


69 

 

Musaheri, Pengantar Pendidikan, Yogyakarta : IRCiSoD., 2007. 

Mulyani Sumantri dan Nana Syaodih, Perkembangan Peserta Didik, Jakarta: 

Universitas Terbuka, 2007. 

Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, Bandung: Sinar 

Baru Algesindo, 2005. 

Purwanto, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012. 

Saiful Anwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003. 

Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: Rajawali Pers, 2011. 

Sembodo Ardi Widodo, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Jurusan 

PBA Fakultas Tarbiyah, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan 

Kalijaga, 2006. 

Sri Esti Wuryani, Psikologi Pendidikan, Jakarta: RajaGrasindo Persada, 2004. 

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2013. 

Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, Jakarta: Alfabeta, 2003. 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: 

Alfabeta, 2008. 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: 

Renika Cipta, 1998. 

Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 

1995. 

Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, Jakarta: Rineka Cipta, 2002. 

Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2010. 

T.O. Ihromi (Penyunting), Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia, 1999. 

Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006. 

W. Gulo, Metodologi Penelitian, Jakarta: Grasindo, 2010. 



70 

 

W.S. Winkel, Psikologi Pengajaran, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 

1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	HALAMAN JUDUL
	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
	SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING
	SURAT PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI
	PENGESAHAN SKRIPSI
	SURAT PERNYATAAN BERJILBAB
	MOTTO
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR LAMPIRAN
	ABSTRAK
	PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
	BAB 1PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Pembatasan Masalah
	D. Tujuan Penelitian
	E. Manfaat Penelitian

	BAB II KAJIAN TEORI
	A. Deskripsi Teori
	B. Telaah Pustaka
	C. Kerangka Pikir
	D. Hipotesa Tindakan

	BAB III METODE PENELITIAN
	A. Jenis Penelitian
	B. Variabel Penelitian
	C. Definisi Operasional Variabel Penelitian
	D. Subjek Penelitian
	E. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data
	F. Teknik Analisis Data
	G. Sistematika Pembahasan

	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	A. Deskripsi Data
	B. Uji Persyaratan Analisis
	C. Pengujian Hipotesis
	D. Pembahasan

	BAB V PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Implikasi
	C. Saran

	DAFTAR PUSTAKA



