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ABSTRAK 

 

Pendampingan orang tua terhadap belajar anaknya merupakan hal yang utama dan 

sangat penting dilakukan oleh orang tua demi keberhasilan dalam belajar anaknya. 

Hasil belajar siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain oleh 

pendampingan orang tua terhadap belajar anaknya. Perbedaan pendampingan 

orang tua dalam mendampingi anaknya belajar akan mengakibatkan hasil belajar 

yang berbeda-beda pada diri anak. Seperti halnya pendampingan orang tua dalam 

hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri I, II, dan III Rajamandala Kulon 

Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran orang tua 

dalam mendampingi anaknya belajar, untuk mengetahui seberapa besar 

pendampingan orang tua terhadap belajar anaknya, dan untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan positif dan signifikan antara pendampingan orang tua terhadap 

hasil belajar siswa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif jenis survey 

dan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif . penelitian ini dilakukan 

dikelas IV SD di Kecamatan Cipatat. Penelitian ini mempunyai populasi sejumlah 

120 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Non Probablity 

Sampling dengan jenis Purposive Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan instrumen angket dan dokumentasi berupa nilai harian siswa 

semester genap 2019/2020. Uji coba instrumen menggunakan uji validitas dan uji 

realibilitas sehingga diperoleh semua butir item valid dan reliable yaitu berjumlah 

40 butir item dengan titik kritis reliable sebesar 0,811. Analisis data yang 

dilakukan dengan uji hipotesis dan uji regresi linear sederhana. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata ulangan harian siswa sebesar 80 dengan 

kategori baik dan adanya pengaruh orang tua terhadap hasil belajar siswa yang 

ditunjukkan dengan nilai uji F F-hitung 20,755 dan nilai uji t t-hitung 4,556. 

Besaran pengaruh pendampingan orang tua terhadap hasil belajar dapat dilihat 

dari nilai R² yaitu sebesar 0,513, maka 0,513 x 100% = 51,3%. Artinya pengaruh 

pendampingan orang tua berpengaruh terhadap nilai siswa sebesar 51,3% dan 

sisanya dipengaruhi oleh variable lain yang tidak diteliti. 
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