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ABSTRAKSI 

 

Rozaqoh, Lailatur (03. 711. 010). Hubungan Antara Dukungan Orang Tua 

Dengan Motivasi Belajar Remaja 

 

Keluarga merupakan sumber pendidikan yang utama dan pertama karena 
segala pengetahuan dan kecerdasan intelektual manusia pertama diperoleh dari 

keluarga dan anggota keluarga. Sekolah adalah sebuah lembaga pengajaran yang 
mempunyai tugas untuk membantu orang tua tetapi tidak bertanggung jawab 
sepenuhnya atas pendidikan remaja tersebut. Usaha sekolah untuk membantu 

orang tua mandidik remaja tidak beratri menghapus atau mengurangi tanggung 
jawab orang tua dalam mendidik dan mendewasakan anak 

Dukungan orang tua dalam pendidikan akan menunjukkan peningkatan 
motivasi dalam belajar remaja. Meskipun dukungan dari orang tua merupakan 
salah satu bentuk motivasi dari luar namun dari dukungan tersebut dapat 

memunculkan motivasi dari dalam diri remaja. Motivasi sangat diperlukan dalam 
proses belajar. Seseorang yang tidak memiliki motivasi akan mengalami kesulitan 

dalam melakukan aktivitas belajar. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

dukungan orang tua dengan motivasi belajar remaja di SMA Muhammadiyah 1 

Gresik. 
Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 168 siswa yang terdiri dari 

enam kelas. Peneliti tidak menggunakan keseluruhannya sebagai sampel, namun 
hanya mengambil sampel dengan tingkat kesalahan 5% dengan melihat tabel 
penentian jumlah sampel dari populasi tertentu yang dikembangkan dari Isaac dan 

Michael ( Sugiyono, 2004: 99), yaitu dari jumlah populasi 168 siswa didapat 
sampel sebanyak 114 siswa dari enam kelas. 

Metode dalam pengumpulan data menggunakan kuisioner yang disusun 
dalam bentuk skala likert dengan pilihan jawaban SS ( Sangat Sesuai), S ( Sesuai), 
K ( Kadang-kadang), TS ( Tidak Sesuai), STS ( Sangat Tidak  Sesuai). 

Data diolah dengan teknik korelasi product moment. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa r = 0,052, p = 0,585 , p > 0,05 berdasarkan analisis data 

dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara 
dukungan orang tua dengan motivasi belajar remaja di SMA Muhammadiyah 1 
Gresik. Jadi, hipotesis yang menyatakan ada hubungan antara dukungan orang tua 

dengan motivasi belajar remaja di SMA Muhammadiyah 1 Gresik ditolak  
 

 

 


