
ABSTRAK 
 

Hubungan Perlakuan Orangtua dengan Kemandirian Siswa Dalam Belajar (Studi 
Korelasional di SMA N 1 Lembah Gumanti Kab. Solok) 

 
Oleh: Wisma Arora  

 
Orangtua harus dapat memberikan perlakuan yang tepat sesuai dengan perkembangan 

anaknya, agar anak dapat mempersepsikan pola asuh yang diberikan kepadanya dengan baik 
sehingga dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari anak. Namun kenyataannya orangtua tidak 
memberikan perlakuan yang tepat terhadap anak terutama dalam mengulang pelajaran di rumah, 
siswa tidak diperlakukan dengan baik oleh orangtua. Kemudian Kemandirian belajar adalah 
proses menggerakan kekuatan individu yang belajar untuk menggerakan potensi dirinya dalam 
belajar tanpa ada tekanan atau pengaruh asing di luar dirinya, kenyataannya disekolah siswa 
bersifat pasif dalam belajar serta siswa tidak mampu mengerjakan sendiri tugas-tugas yang 
diberikan oleh guru, sementara Faktor dari luar yang mempengaruhi kemandirian anak adalah 
kebudayaan dan pola pengasuhan orangtua terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 
bagaimana perlakuan orangtua terhadap anak, kemandirian siswa dalam belajar, serta bagaimana 
hubungan perlakuan orangtua dengan kemandirian siswa dalam belajar di SMA N 1 Lembah 
Gumanti Kab. Solok.  

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis korelasional. Populasi 
penelitian adalah siswa kelas XI dan XII SMA N 1 Kab. solok. Jumlah sampel sebanhyak 80 
siswa dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Proportional Random 
Sampling. Data dikumpulkan menggunakan angket. Teknik analisis data menggunakan rumus 
Pearson Product Moment dengan bantuan program Statistical Product and Service Solution for 
windows release 17.0.  

Temuan penelitian menunjukkan bahwa (1) Perlakuan orangtua terhadap anak bersifat 
cukup baik (2) Kemandirian siswa dalam belajar cukup baik (3) Terdapat hubungan yang 
signifikan antara perlakuan orangtua dengan kemandirian siswa pada taraf signifikansi 0,000, 
dengan tingkat hubungan cukup kuat. Yang berarti semakin rendah perlakuan orangtua semakin 
rendah kemandirian belajar siswa, sebaliknya semakin tinggi perlakuan orangtua semakin tinggi 
kemandirian siswa dalam belajar  

Dari hasil penelitian diharapkan kepada Guru Pembimbing hendaknya cepat tanggap dan 
mampu menyelesaikan permasalahan yang ada pada siswa, terutama masalah belajar yang 
diakibatkan permasalahan keluarga. Orang tua hendaknya bisa memahami dan mengarahkan 
anak dengan baik sesuai dengan tingkat perkembangannya terutama dalam mencapai 
kemandirian dalam belajar. Siswa diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dalam belajar 
agar mencapai hasil belajar yang bagus.  
 


