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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Untuk menyatakan bahwa suatu proses belajar mengajar dapat dikatakan 

berhasil, setiap orang memilki pandangan masing-masing. Namun untuk 

menyamakan persepsi sebaiknya berpedoman pada kurikulum yang berlaku 

saat ini yang telah disempurnakan, antara lain bahwa “suatu proses belajar 

mengajar tentang suatu bahan pengajaran dinyatakan berhasil apabila tujuan 

pembelajaran telah tercapai.
1
 

Prestasi belajar adalah hasil yang didapat oleh siswa. Prestasi adalah bukti 

keberhasilan suatu usaha yang telah dicapai. Belajar adalah suatu proses usaha 

yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungan.
2
 Jadi yang dimaksud dengan prestasi belajar yaitu 

hasil yang didapat oleh siswa berupa angka atau nilai tes yang diberikan oleh 

gurunya. Atau perubahan tingkah laku yang diakibatkan oleh penguasaan 

pengetahuan yang diberikan oleh gurunya, sehingga seorang dapat melakukan 

suatu perbuatan karena pengetahuan, kecakapan dan usaha yang diperoleh 

melalui latihan. 
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Belajar sendiri bukanlah proses dalam kehampaan, tidak pula pernah sepi 

dari berbagai aktivitas. Tidak pernah terlihat orang yang belajar tanpa 

melibatkan aktivitas raganya. Apalagi bila aktivitas belajar itu berhubungan 

dengan masalah belajar, menulis, mencatat, memandang, membaca, mengingat, 

berpikir, latihan dan sebagainya.
3
 Semakin baik aktivitas belajar seseorang 

maka sudah barang tentu semakin baik pula prestasi belajar yang akan muncul. 

Menurut Slameto sebagimana dikutip dari Handu mengemukakan bahwa 

belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi 

dengan lingkungannya menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam 

belajar, siswa mengalami sendiri proses dari tidak tahu menjadi tahu.
4
 

Prestasi belajar siswa antara yang satu dengan yang lain berbeda- beda 

hal ini dipengaruhi oleh dua hal yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor 

intern yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa, seperti; 1) faktor 

kesempurnaan jasmani. Siswa yang cacat misalnya lumpuh, tuli, buta dan lain 

sebagainya akan memiliki prestasi yang rendah jika dibanding siswa yang 

sempurna. 2) Faktor psikologi seperti intelegensi, perhatian siswa terhadap 

pelaporan, minat, bakat, kematangan dan kesiapan. Jika hal ini kurang 

mendapat perhatian guru maupun orang tua akan mempengaruhi prestasi siswa. 

                                                             
3
Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) , hlm. 38  

4
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tawang kota tasikmalaya), (Jurnal Penelitian Pendidikan, Vol. 12 No. 1, April 2011 Universitas 

Pendidikan Indonesia) , hlm. 82  
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3) Faktor Kelelahan. Siswa yang terlalu banyak dibebani pekerjaan mereka 

akan meresa kelelahan baik fisik maupun pikiran. Sehingga akan berpengaruh 

terhadap prestasi belajarnya. Selanjutnya faktor eksternal,  faktor ekstern yaitu 

pengaruh yang datangnya dari luar diri siswa misalnya: 1) Faktor keluarga, di 

antaranya suasana rumah tangga gaduh, relasi antar anggota keluarga kurang 

harmonis, keadaan ekomomi keluarga. 2) Faktor Sekolah, diantaranya metode 

mengajar, relaxi guru dengan murid, disiplin sekolah, keadaan gedung, alat 

pelajaran dan waktu sekolah. 3) Faktor Masyarakat, diantaranya tinggal 

dilingkungan masyarakat yang kurang pendidikan, kumuh, dan sebagainya.
5
 

Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa di atas, 

menurut peneliti faktor intelegensi adalah faktor yang paling utama 

mempengaruhi prestasi belajar siswa. Intelegensi siswa maksudnya kecerdasan 

siswa. Kecerdasan yang dimiliki siswa dipengaruhi oleh faktor gen atau 

keturunan, faktor gizi atau makanan dan faktor fasilitas belajar. Orang tua yang 

pandai dan cerdas biasanya anaknya juga memiliki kecerdasan yang tinggi. 

Anak yang cukup gizi akan memiliki kecerdasan yang tinggi, tetapi anak yang 

kurang gizi tingkat kecerdasannya rendah. Sehingga untuk meningkatkan 

kecerdasan anak, pemerintah mencanangkan pemberian makanan tambahan 

                                                             
5
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bagi anak dari keluarga kurang mampu. Program pemberian makanan tambahan 

itu diberikan melalui kegiatan posyandu maupun di sekolah-sekolah.
6
 

Faktor lingkungan juga sangat menentukan prestasi belajar siswa. Siswa 

yang tinggal bersama orang tua atau wali yang memiliki pendidikan tinggi 

prestasi belajarnya akan lebih baik. Siswa yang bertempat tinggal di lingkungan 

masyarakat yang berpendidikan dia akan memiliki prestasi belajar yang baik 

Demikian juga sebaliknya, anak yang tinggal dengan orang tua yang 

berpendidikan rendah sehingga kurang perhatian terhadap belajar anak dan 

tinggal di lingkungan yang kumuh, kotor, ramai mereka pada umumnya 

berprestasi rendah. Jadi lingkungan juga merupakan faktor penentu prestasi 

belajar siswa. 

Anak akan berprestasi apabila kedua faktor itu terpenuhi. Salah satu dari 

faktor tersebut tidak terpenuhi akan sangat mempengaruhi prestasi belajar. 

Misalnya anak yang memiliki kecerdasan tinggi tetapi tinggal dengan orang tua 

atau wali yang kurang berpendidikan, sehingga tidak pernah memperhatikan 

anaknya belajar, tinggal di tempat yang ramai, kumuh dan lingkungan orang 

yang kurang pendidikannya, anak ini akan berkemungkinan prestasinya kurang. 

Begitu juga sebaliknya anak yang tingkat kecerdasannya rendah tinggal di 

                                                             
6
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lingkungan orang yang berpendidikan dan elit mereka memiliki prestasi yang 

kurang juga.
7
 

Jadi idealnya agar anak memiliki prestasi yang baik disamping anak 

memiliki kecerdasan yang tinggi anak juga tinggal di lingkungan yang peduli 

akan pendidikan anak. Antara lain orang tua harus perhatian terhadap 

belajarnya anak, anak cukup gizi, lingkungan bersih dan tersedia fasilitas 

belajar yang memadai. Selain faktor kecerdasan anak yang tidak kalah 

pentingnya adalah peran orang tua dalam mendampingi anak. Perkembangan 

anak dari lahir hingga dewasa perlu bimbingan dan asuhan dari orang tua 

terutama ayah dan ibu. Sehingga kepribadian anak akan sesuai dengan harapan 

orang tuanya yaitu bermoral, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, cerdas dan berprestasi. Sedangkan peran orang tua sendiri dalam 

praktiknya sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pekerjaan 

artinya akan berdampak pula pada peran orang tua sebagai pendidik informal 

bagi anak dan selanjutnya akan berdampak juga pada prestasi anak disekolah 

sebagai lembaga formal pendidikan anak tidak terkecuali siswa-siswi di MTs N 

1 Palembang. 

Ada beberapa orang tua siswa kelas VII MTs N 1 Palembang yang kurang 

memperhatikan mengenai prestasi belajar anaknya seperti tidak mengatur waktu 

jadwal anaknya, tidak melengkapi alat belajarnya, tidak mau tahu kemajuan 

belajarnya, tidak memberi motivasi dalam kesulitan- kesulitan yang dialami 
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dalam belajar dan lain-lain yang menyebabkan anak kurang berhasil dalam 

belajarnya. Mungkin anak sebenarnya pandai, tetapi karena cara belajarnya 

tidak teratur dan kurang mendapat perhatian orang tua, akhirnya banyak 

kesulitan yang menumpuk sehingga anak mengalami keterlambatan dalam 

proses belajarnya.  

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 9 Juni 2018 di MTs N 1 

Palembang sebagian besar orang tua siswa berprofesi sebagai Pegawai Negeri 

Sipil (selanjutnya disebut PNS) mereka berangkat pagi dan pulang sore hari, 

sehingga setelah pulang  kurang memiliki waktu untuk memperhatikan 

perkembangan belajar anak karena faktor kecapekan/kelelahan. Seharusnya di 

rumah anak-anak memerlukan perhatian, motivasi, dukungan, kasih sayang, 

sarana dan prasarana dari orang tua. Pada dasarnya kurangnya perhatian orang 

tua karena kesibukan profesinya dapat menyebabkan berbagai persoalan seperti 

malas belajar, bertingkah laku liar, sulit berkonsentrasi dalam belajar, masa 

bodoh dengan belajarnya, dan akibatnya prestasi belajar anak menurun. 

Hubungan orang tua dan anak akan berkembang dengan baik apabila 

kedua pihak saling memupuk keterbukaan. Berbicara dan mendengarkan 

merupakan hal yang sangat penting. Perkembangan yang dialami anak sama 

sekali bukan alasan untuk menghentikan kebiasaan-kebiasaan di masa kecilnya. 

Hal ini justru akan membantu orang tua dalam menjaga terbukanya jalur 
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komunikasi.
8
 Adapun faktor yang terdapat di luar diri peserta didik atau faktor 

eksternal yang dapat mempengaruhi hasil belajar adalah: 1) faktor lingkungan 

sekolah yang kurang memadai, 2) situasi dalam keluarga dan 3) situasi 

lingkungan yang mengganggu kegiatan belajar siswa.
9
 

Faktor eksternal yang mempengaruhi motivasi yang terutama adalah 

keluarga. Keluarga adalah faktor utama dalam menumbuhkan motivasi belajar 

anak, karena dalam keluarga merupakan sumber utama yang pertama dalam 

pendidikan. Terdapat beragam istilah yang biasa dipergunakan untuk menyebut 

“keluarga”. Keluarga bisa berarti ibu, bapak, anak-anaknya atau seisi rumah, 

bisa disebut juga batih yaitu seisi rumah yang menjadi tanggung jawab dan 

dapat pula berarti kaum, yaitu sanak saudara serta kaum kerabat.
10

 

Fungsi dasar keluarga adalah memberikan rasa memiliki, rasa aman, rasa 

kasih sayang, dan mengembangkan hubungan yang baik antara anggota 

keluarga. Hubungan cinta kasih dalam keluarga tidak sebatas perasaan, akan  

tetapi juga menyangkut pemeliharaan, rasa tanggung jawab, perhatian, 

pemahaman dan keinginan untuk menumbuhkembangkan anak yang 

dicintainya. Keluarga yang hubungan antara anggotanya tidak harmonis, penuh 

                                                             
8
 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2010), hlm. 219 
9
 Hallen A, Bimbingan dan Konseling dalam Islam (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm.130 

10
Hendi Suhendi, Pengantar Studi Sosiologi Keluarga (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 

hlm. 41 
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konflik atau dapat mengembangkan masalah-masalah kesehatan mental bagi 

anak.
11

 

Orang tua sering kali menyangka, bahwa mereka cukup sayang pada 

anaknya. Akan tetapi anak-anak merasa menderita, karena mereka tidak 

disayangi. Orang tua menyanyangi anaknya dengan caranya masing-masing. 

Ada yang membelikan segala macam mainan, membelikan macam-macam 

pakaian dan ada juga yang mengabulkan segala permintaannya. Orang tua lain 

merasa cukup sayang apabila sang anak dirawat oleh pembantu ataupun suster. 

Sebenarnya yang sangat dibutuhkan anak, bukanlah benda-benda ataupun hal-

hal lahir, tapi jauh lebih penting dari itu adalah kepuasaan batin, merasa dapat 

tempat yang wajar dalam hati kedua ibu-bapaknya. Mungkin saja kebutuhan 

batin kurang terpenuhi, karena orang tua miskin, namun ia cukup merasakan 

kasih sayang dari kedua orang tuanya itu.
12

 

Para orang tua/wali di MTs N 1 Palembang sendiri memiliki latar 

belakang pekerjaan yang berbeda satu sama lainnya dan digolongkan menjadi 

pegawai negeri sipil (PNS) dan non pegawai negeri. Pada umumnya orang yang 

bekerja di pemerintahan adalah orang yang telah memenuhi persyaratan seleksi. 

Mereka punya kemampuan khususnya intelegensinya. Dia bekerja dengan 

                                                             
11

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

Rosdakarya, 2009), hlm.38  
12

 Zakiyah Dardjat, Perawatan Jiwa Untuk Anak-anak (Jakarta: Bulan Bintang,2002), hlm. 

469. 
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waktu dan upah yang sudah diatur oleh pemerintah. Waktu kerja terbatas dan 

tenaga fisik tidak terlalu banyak. Sehingga mereka ada waktu untuk bersantai.  

Berdasarkan gambaran keberadaan Pegawai Negeri di atas dapatlah 

diketahui bahwa Pegawai Negeri dalam bekerja lebih dituntut tanggung 

jawabnya, mereka bekerja lebih mengandalkan intelegensi sedang tenaga fisik 

tidak terlalu banyak, mereka tidak memiliki waktu untuk bersantai sehingga ada 

kurang waktu untuk memperhatikan keadaan rumah tangga termasuk belajarnya 

anak. Selain itu, mereka memiliki penghasilan yang diatur berdasarkan 

peraturan perundang-undangan, sehingga bila dilihat dari kemampuan ekonomi 

bisa dikatakan baik. 

Sedangkan pegawai swasta (non PNS) merupakan orang yang bekerja 

disektor swasta, misalnya petani, buruh, karyawan pabrik, sopir, penarik becak 

dan lain sebagainya. Pekerja ini sangat sibuk, waktu yang digunakan untuk 

kerja lebih banyak dari pada untuk bersantai, tenaga atau kekuatan fisik yang 

diandalkan. Mereka mendapatkan upah kerja berdasarkan prestasi kerjanya. 

Sehingga upah mereka tidak menentu, jadi mereka mendapatkan upah berdasar 

prestasi kerjanya, perhatian dan kemampuan dari pemilik usaha, bahkan bagi 

para penyedia jasa tenaga sangat dipengaruhi faktor keberuntungan. 

Dari gambaran keadaan pekerja swasta ini kita bisa menyimpulkan bahwa 

mereka bekerja lebih banyak mengandalkan tenaga atau fisik, waktu kerja 

sangat lama, upah mereka berdasar prestasi sehingga mereka akan berusaha 

ingin menunjukkan prestasinya untuk mendapat upah yang lebih banyak. 
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Karena pekerjaan ini, mereka sampai di rumah sudah capek, sehingga kurang 

peduli terhadap keadaan rumah tangganya termasuk belajarnya anak. Anak 

hanya belajar sendiri tanpa bimbingan orang tuanya. Berikut data prestasi 

belajar siswa kelas VII.1 pada mata pelajaran al-Qur’an Hadits di MTs Negeri 1 

Palembang berdasarkan hasil ujian harian dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel. 1.1 

Prestasi Belajar Siswa Kelas VII.1 

No Prestasi Anak PNS Prestasi Anak Non PNS 

1 85 70 

2 60 70 

3 75 65 

4 70 75 

5 60 75 

6 100 70 

7 95 65 

8 70 85 

9 95 65 

10 85 65 

11 65 60 

12 80 60 

13 65 60 

14 65 75 

15 70  

16 90  

 M=76,87 M= 68,57 
 

Sumber: Arsip Guru Mata Pelajaran al-Qur’an Hadits  MTs N 1 Palembang TP 2018-2019. 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa siswa dikelas VII.1 yang orang 

tuanya berprofesi sebagai pegawai negeri sipil memiliki nilai rata-rata 76,87, 

(1230:16) nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 60. Sedangkan siswa yang 

orangtuanya berprofesi Non PNS memiliki nilai rata-rata 68,57 (960:14), nilai 

tertinggi 85 dan nilai terendah 60. Data di atas menunjukkan bahwa jika dilihat 
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dari rata-rata nilai yang diperoleh siswa yang orangtuanya berprofesi sebagai 

PNS memperoleh nilai rata-rata lebih tinggi yaitu 76,87 berbanding 68,57, jika 

dilihat dari nilai tertinggi yang diperoleh siswa yang orang tuanya berprofesi 

sebagai PNS memperoleh nilai rata-rata lebih tinggi yaitu 100 berbanding 85. 

Maka dari itu berdasarkan data awal yang diperoleh diketahui siswa yang orang 

tuanya berprofesi sebagai PNS memperoleh prestasi belajar lebih baik dari 

siswa yang orang tuanya berprofesi sebagai Non PNS.  

Gambaran di atas hanyalah gambaran secara umum keadaan pekerja 

swasta. Ini berarti juga ada pekerja swasta yang peduli terhadap keadaan rumah 

tangga termasuk belajar anaknya. Orang tua atau wali murid/siswa MTs N 1 

Palembang berprofesi bermacam-macam, sebagian besar bekerja swasta dan 

sebagian sebagai Pegawai Negeri. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di 

atas, penulis tertarik untuk menganalisis sejauh mana pengaruh profesi orang 

tua terhadap keberhasilan prestasi belajar siswa, khususnya siswa kelas VII 

MTs N 1 Palembang. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah di atas ditemukan beberapa 

identifikasi masalah mengenai prestasi belajar siswa anak pegawai negeri dan 

anak non pegawai negeri di MTs N 1 Palembang sebagai berikut: 



12 
 

  

1. Orang tua sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga, Perhatian 

orang tua terhadap belajarnya anak akan berpengaruh pada prestasi 

anaknya. 

2. Status pekerjaan dan pendidikan orang tua akan berpengaruh pada 

prestasi belajar anak. 

3. Pekerjaan dan latar belakang pendidikan orang tua akan memberikan 

dampak pada pendidikan anak dirumah dan tentu saja sedikit banyaknya 

berdampak juga pada prestasi belajar anak.  

4. Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh berbagai hal yang salah satunya 

adalah pola pendidikan orang tua. 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dimaksudkan untuk memperjelas atau mempertegas 

pokok masalah yang ada dalam penelitian ini: prestasi yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Prestasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah angka (nilai) 

yang diberikan oleh guru dalam nilai MID semester pada mata Pelajaran 

al-Qur’an Hadits pada kelas VII semester ganjil, jadi jelaslah bahwa 

penelitian ini hanya meneliti kelas VII MTs N 1 Palembang dikarenakan 

berdasarkan hasil dokumentasi yang peneliti dapatkan kelas VII 

merupakan kelas yang jumlah orang tua siswanya berimbang antara yang 
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berprofesi sebagai PNS dan non PNS dan mata pelajaran al-Qur’an 

Hadits. 

2. Sementara orang tua yang berprofesi sebagai PNS yaitu semua orang tua 

yang berstatus sebagai PNS (termasuk polisi dan tentara), sedangkan 

orang tua yang berprofesi sebagai non PNS seperti pegawai swasta (non 

PNS) merupakan orang yang bekerja disektor swasta, misalnya petani, 

buruh, karyawan pabrik, sopir, penarik becak dan lain sebagainya. 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari kajian masalah yang peneliti temukan, kemudian dirumuskan 

permasalahannya. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana prestasi belajar siswa anak Pegawai Negeri kelas VII mata 

pelajaran al-Qur’an Hadits di MTs N 1 Palembang? 

2. Bagaimana prestasi belajar siswa anak non Pegawai Negeri pada siswa 

kelas VII mata pelajaran al-Qur’an Hadits di MTs N 1 Palembang? 

3. Adakah perbedaan yang signifikan prestasi belajar siswa antara anak 

Pegawai Negeri dengan anak non Pegawai Negeri pada siswa kelas VII 

mata pelajaran al-Qur’an Hadits di MTs N 1 Palembang? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, kemudian ditentukan tujuan penelitian. 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:  
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1. Mengetahui prestasi belajar siswa anak Pegawai Negeri kelas VII mata 

pelajaran al-Qur’an Hadits di MTs N 1 Palembang. 

2. Mengetahui prestasi belajar siswa anak non Pegawai Negeri pada siswa 

kelas VII mata pelajaran al-Qur’an Hadits di MTs N 1 Palembang. 

3. Mengetahui perbedaan prestasi belajar siswa antara anak Pegawai Negeri 

dengan anak non Pegawai Negeri pada siswa kelas VII mata pelajaran al-

Qur’an Hadits di MTs N 1 Palembang. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Secara konseptual, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah 

pengetahuan bidang pendidikan yang terkait dengan teori pengaruh latar 

belakang pekerjaan orangtua terhadap prestasi belajar anak. Selain itu, hasil 

penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis 

sebagai berikut: 

1. Teoritis  

a. Untuk menambah pengetahuan konseptual betapa pentingnya peran 

orang dalam mendampingi anak dalam proses belajar mengajar. 

b. Untuk dapat memberikan sumbangan keilmuan di bidang ilmu 

pendidikan pada tingkat sekolah menengah. 
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2. Praktis  

a. Bagi Kementrian Agama Kota Palembang, untuk mengembangkan dan 

mengoptimalkan pengawasan pada kompetensi guru dilingkungan 

sekolah menengah atas khususnya di Kota Palembang. 

b. Bagi Pihak madrasah dan guru di MTs N 1 Palembang, agar dapat 

dijadikan masukkan bagi lembaga guna menguatkan perannya secara 

komprehensif. 

 

G. Kajian Pustaka 

Berikut ini akan dikemukakan berbagai tinjauan kepustakaan atau 

penelitian yang relavan untuk digunakan sebagai tinjauan dalam penelitian ini 

di antaranya yakni: 

Husni Thamrin (skripsi, 2011) berjudul “Pengaruh Profesi Orangtua 

Terhdapat Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMAN 1 Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.
13

 Dari hasil 

penelitian saudara Husni Thamrim terdapat pengaruh yang sangat signifikan 

pekerjaan orangtua terhadap prestasi belajar siswa. Persamaan dengan 

penelitian penulis adalah sama-sama meneliti pekerjaan orangtua terhadap hasil 

belajar siswa, sedangkan perbedaannya adalah jika penelitian saudara Husni 

                                                             
13

Husni Thamrin,“Pengaruh Profesi Orangtua Terhdapat Prestasi Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, 

(Skripsi Fakultas Tarbiyan IAIN Raden Fatah Palembang, 2011) 



16 
 

  

Thamrin di atas pada jenjang pendidikan menengah atas, sedangkan penelitian 

lebih terfokus pada jenjang pendidikan menengah pertama (Tsanwiyah). 

Uswatun Hasanah (skripsi, 2012) berjudul Pengaruh Kompetensi Guru 

dan Pekerjaan Orangtua Terhadap Prestasi Belajar Siswa SMPN 1 

Indralaya.
14

 Dari hasil penelitian Uswatu Hasanah ditemukan bahwa 

kompetensi guru yang menjadi konselor pada pelaksanaan bimbingan konseling 

sangatlah penting dan berpengaruh pada efektif atau tidaknya pelaksanaan 

bimbingan konseling di SMPN 1 Indralaya. Persamaan penelitian ini sama-

sama menjadikan bimbingan konseling sebagai focus penelitian. Sedangkan 

perbedaan yang paling mendasar adalah jika penelitian diatas terfokus pada 

kompetensi diri guru yang menjadi konselor dan pelaksanaan bimbingan 

konseling. Penelitian penulis berfokus pada pelaksanaan bimbingan konseling 

dalam bentuk layanan layanan bimbingan belajar. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eka Yusna (2011) dengan judul 

“Pengaruh Pendidikan dan Pekerjaan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar 

Anak Dalam mata Pelajaran Aqidah Akhlak Pada Siswa MIS Sakti”.
15

 

Berdasarkan analisis statistik diperoleh koefisien korelasi antara pekerjaan 

orang tua dan prestasi belajar (rxy) sebesar 1,085 selanjutnya hasil tersebut 

dikonsultasikan dengan r tabel product moment dengan N=32 dan taraf 

                                                             
14

Uswatun Hasanah, Pengaruh Kompetensi Guru dan Pekerjaan Orangtua Terhadap 

Prestasi Belajar Siswa SMPN 1 Indralaya, (Skripsi Fakultas Tarbiyan IAIN Raden Fatah Palembang, 

2012) 
15

Eka Yusna, Pengaruh Pendidikan dan Pekerjaan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar 

Anak Dalam mata Pelajaran Aqidah Akhlak Pada Siswa MIS Sakti, (Skripsi Fakultas Tarbiyan IAIN 

Raden Fatah Palembang, 2011) 
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signifikansi 1% yaitu 0,442 dan taraf signifikansi 5% yaitu 0,349 dan terbukti 

hasil rhitung lebih besar dari pada rtabel, maka dapat dikatakan bahwa 

penelitian ini signifikan. Perhitungan uji thitung dapat dibandingkan dengan 

ttabel dengan taraf signifikansi 5%, uji dua pihak derajat kebebasan yaiyu; n-2 

= 30, maka diperoleh dalam ttabel senilai = 1,697. Dari perhitungan thitung = 

3,588 dan lebih besar (thitung > ttabel). Sehingga H0 ditolak dan hal ini berarti 

terdapat hubungan yang signifikan antara Pendidikan dan pekerjaan orang tua 

terhadap prestasi belajar 3,588 setelah dikonsultasikan dengan N= 32 dan taraf 

signifikan 5% yaitu 2,042, sehingga nilai thitung lebih besar dari ttabel. Hasil 

pengujian hipotesis menunjukan bahwa “ada pengaruh positif pendidikan dan 

pekerjaan orang tua terhadap prestasi belajar anak dalam mata pelajaran aqidah 

akhlak pada siswa MIS Sakti.” 

Beberapa kajian pustaka di atas membahas tentang pengaruh 

profesi/pekerjaan orang tua terhadap prestasi belajar siswa, namun penelitian di 

atas belum ada yang meneliti secara spesifik pekerjaan orang tua siswa, jadi 

peneliti mengambil spesifik pekerjaan orang tua siswa yang termasuk PNS dan 

Non PNS. 

 

H. Kerangka Teori 

1. Prestasi Belajar 

Prestasi adalah bukti keberhasilan suatu usaha yang telah dicapai. Belajar 

adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh 
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perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman 

individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan.
16

 Belajar adalah 

modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Selain itu belajar 

adalah suatu proses perubahan tingkah laku peserta didik melalui interaksi 

dengan lingkungan.
17

 Jadi prestasi belajar adalah hasil penilaian pendidik 

terhadap proses dan hasil belajar siswa yang menggambarkan penguasaan siswa 

atas materi pelajaran atau perilaku yang relatif menetap sebagai akibat adanya 

proses belajar yang dialami siswa dalam jangka waktu tertentu. 

Sedangkan menurut berapa ahli prestasi belajar adalah: 

a. Menurut Sumadi Suryabrata  prestasi belajar : “nilai merupakan 

perumusan terakhir yang dapat diberikan oleh guru mengenai 

kemajuan/prestasi belajar siswa selama masa tertentu”.18 

b. Menurut Djoko prestasi belajar adalah hasil usaha siswa yang dapat 

dicapai berupa penguasan pengetahuan, kemampuan kebiasaan dan 

keterampilan serta sikap setelah mengikuti proses pembelajaran yang 

dapat dibuktikan dengan hasil tes. Prestasi belajar merupakan suatu hal 

yang dibutuhkan siswa untuk mengetahui kemampuan yang diperolehnya 

dari suatu kegiatan  yang disebut belajar.
19

 

                                                             
16

Hamalik, Proses Belajar Mengajar (cet. IX, Jakarta: Bumi Aksara, 2009),  hlm.27 
17

Ibid, hlm.27 
18

Sumadi Suryabrata, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006),  

hlm. 297 
19

Djoko, Evaluasi Pendidikan (Bandung: Pena, 2012), hlm. 78 
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c. Sedangkan menurut Nurkencana mengemukakan bahwa prestasi belajar 

adalah hasil yang telah dicapai atau diperoleh anak berupa nilai mata 

pelajaran. Ditambahkan bahwa prestasi belajar merupakan hasil yang 

mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas 

dalam belajar.
20

 

Menurut Slameto sebagimana dikutip dari Handu mengemukakan bahwa 

belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi 

dengan lingkungannya menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam 

belajar, siswa mengalami sendiri proses dari tidak tahu menjadi tahu.
21

 

Sehingga dapat diketahui bahwa prestasi belajar adalah pencapaian dari suatu 

aktivitas belajar yag dilakukan oleh peserta didik yang berupa nilai, perubahan 

tingkah laku dan bertambahnya ilmu pengetahuan. Selain itu  hasil belajar juga 

berarti hasil yang dicapai melalui proses belajar mengajar di sekolah yang 

dinyatakan dengan angka-angka atau nilai-nilai berdasarkan tes hasil Belajar. 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

Faktor lingkungan juga sangat menentukan prestasi belajar siswa. Siswa 

yang tinggal bersama orang tua atau wali yang memiliki pendidikan tinggi 

                                                             
20

Nurkencana, Evaluasi Hasil Belajar (Suarabay: Usaha Masional, 2010), hlm.62 
21

Ghullam Hamdu, Lisa Agustina, Pengaruh Motivasi Belajar Siswa Terhadap Pestasi 

Belajar IPA di sekolah dasar (studi kasus terhadap siswa kelas iv sdn tarumanagara Kecamatan 

tawang kota tasikmalaya), (Jurnal Penelitian Pendidikan, Vol. 12 No. 1, April 2011 Universitas 

Pendidikan Indonesia) , hlm. 82  
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prestasi belajarnya akan lebih baik. Siswa yang bertempat tinggal di lingkungan 

masyarakat yang berpendidikan dia akan memiliki prestasi belajar yang baik 

Demikian juga sebaliknya, anak yang tinggal dengan orang tua yang 

berpendidikan rendah sehingga kurang perhatian terhadap belajar anak dan 

tinggal di lingkungan yang kumuh, kotor, ramai mereka pada umumnya 

berprestasi rendah. Jadi lingkungan juga merupakan faktor penentu prestasi 

belajar siswa.
22

 

Profesi orang tua sangat mempengaruhi keberhasilan prestasi belajar 

siswa di sekolah, karena orang tua yang mempunyai SDM (Sumber Daya 

Manusia) tinggi biasanya sangat memperhatikan pola belajar anaknya untuk 

menunjang keberhasilan prestasinya di sekolah, sedangkan untuk orang tua 

yang mempunyai SDM (Sumber Daya Manusia) rendah biasanya kurang 

memperhatikan pola belajar anaknya dirumah karena kesibukannya sendiri 

maupun masa bodoh dengan prestasi belajar anaknya. Biasanya orang tua 

seperti ini yang hanya melimpahkan dan mempercayakan anaknya di sekolah 

tanpa memberi motivasi, dukungan dan bimbingan dirumah. Selain itu 

keutuhan orang tua (ayah dan ibu) dalam sebuah keluarga sangat dibutuhkan 

dalam membantu anak untuk memiliki dan mengembangkan dasar-dasar 

disiplin diri. Dengan terbentuknya dasar disiplin diri pada anak akan membuat 

disiplin dalam belajar, disiplin dalam peraturan orang tua, dan disiplin dalam 

segala hal. Bukan hanya disiplin dalam lingkup keluarga saja, namun juga di 

                                                             
22

Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Cet. I, Jakarta: Rineka Cipta,2002), hlm.12  
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lingkup sekolah maupun masyarakat. Hal ini bisa menunjang dan meningkatkan 

prestasi belajar anak di sekolah.
23

 

Jadi idealnya agar anak memiliki prestasi yang baik disamping anak 

memiliki kecerdasan yang tinggi anak juga tinggal di lingkungan yang peduli 

akan pendidikan anak. Antara lain orang tua harus perhatian terhadap 

belajarnya anak, anak cukup gizi, lingkungan bersih dan tersedia fasilitas 

belajar yang memadai. Selain faktor kecerdasan anak yang tidak kalah 

pentingnya adalah peran orangtua dalam mendampingi anak. Perkembangan 

anak dari lahir hingga dewasa perlu bimbingan dan asuhan dari orang tua 

terutama ayah dan ibu. Sehingga kepribadian anak akan sesuai dengan harapan 

orang tuanya yaitu bermoral, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, cerdas dan berprestasi. Sedangkan peran orangtua sendiri dalam praktiknya 

sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pekerjaan artinya akan 

berdampak pula pada peran orang tua sebagai pendidik informal bagi anak dan 

selanjutnya akan berdampak juga pada prestasi anak disekolah sebagai lembaga 

formal pendidikan anak. 

1. Orang tua PNS dan Non PNS 

Pengertian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 1999 sebagaimana dikutip dari Sastra Djatmika dan Marsono 

adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam 

                                                             
23

Luluk, Psikologi Belajar Mengajar (Suatu Tinjauan Pendekatan Pembelajaran Modern) 

(Jakarta: Urtea, 2012), hlm. 13 
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peraturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh 

pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri atau 

diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan 

perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.
24

 

PNS adalah warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang 

ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan di serahi tugas dalam 

suatu jabatan negeri, atau di serahi tugas negara lainnya, dan di gaji berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri di dalam bekerja 

lebih dituntut tanggung jawabnya, mereka bekerja lebih mengandalkan 

intelegensi sedang tenaga fisik tidak terlalu banyak, mereka tidak memiliki 

waktu untuk bersantai sehingga kurang waktu untuk memperhatikan keadaan 

rumah tangga termasuk belajarnya anak. Mereka memiliki penghasilan yang 

pasti berdasar peraturan perundang-undangan, sehingga dia memiliki kehidupan 

yang mapan khususnya dalam hal ekonomi.
25

 Sedangkan pegawai swasta (non 

PNS) merupakan orang yang bekerja disektor swasta, misalnya petani, buruh, 

karyawan pabrik, sopir, penarik becak dan lain sebagainya. Pekerja ini sangat 

sibuk, waktu yang digunakan untuk kerja lebih banyak dari pada untuk 

bersantai, tenaga atau kekuatan fisik yang diandalkan. Mereka mendapatkan 

                                                             
24

Sastra Djatmika dan Marsono, Hukum Kepegawaian Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 

2005), hlm. 95. 
25

Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah, (PT 

Rineka Cipta, 2008) hlm. 62 
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upah kerja berdasarkan prestasi kerjanya. Sehingga upah mereka tidak menentu, 

karena tidak ada undang-undang ataupun Peraturan Pemerintah yang mengatur 

upah mereka secara khusus. Jadi mereka mendapatkan upah berdasar prestasi 

kerjanya, perhatian dan kemampuan dari pemilik usaha, bahkan bagi para 

penyedia jasa tenaga sangat dipengaruhi faktor keberuntungan.
26

 

 

I. Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

 

 

Keterangan: 

Kelompok A : Kelompok siswa yang orang tuanya bekerja sebagai PNS. 

Kelompok B : Kelompok siswa yang orang tuanya bekerja sebagai non PNS. 

 

J. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah 

penelitian, yang keberadaannya masih harus diuji secara empiris.
27

 Berangkat 

dari pengertian di atas maka ditentukan hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

                                                             
26

 Suprayitno dan Erma Amti, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling (PT Reneka Cipta; 

Jakarta, 2009) , hlm. 79 
27

Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm, 21  

Prestasi Belajar Kelompok A Prestasi Belajar Kelompok B 
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1. Hipotesis arternatif (Ha) adalah terdapat perbedaan yang signifikan 

prestasi belajar siswa anak Pegawai Negeri dengan anak non Pegawai 

Negeri pada siswa kelas VII mata pelajaran al-Qur’an Hadits di MTs N 1 

Palembang. 

2. Hipotesis nihil (H0) adalah tidak ada perbedaan prestasi belajar siswa 

anak Pegawai Negeri dengan anak non Pegawai Negeri pada siswa kelas 

VII mata pelajaran al-Qur’an Hadits di MTs N 1 Palembang. 

 

K. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu data 

yang berupa bentuk angka. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

Research) dengan melakukan studi atau penelaahan mendalam perbedaan 

prestasi belajar siswa yang orang tuanya PNS dan Non PNS pada mata 

pelajaran al-Qur’an Hadits kelas VII di MTs N 1 Palembang sebagai pokok 

bahasan dalam penelitian ini. 

2. Jenis Data 

Data yang digunakana dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, data 

ini adalah data yang berupa angka-angka yang dimaksudkan untuk mengetahui 

perbedaan prestasi belajar siswa yang orang tuanya PNS dan Non PNS pada 

mata pelajaran al-Qur’an Hadits kelas VII di MTs N 1 Palembang. 
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3. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini ada dua macam, yakni: 

a. Sumber data primer, adalah data yang dikumpulkan, diolah dan 

disajikan oleh peneliti dari sumber pertama.
28

 Dalam hal ini, data primer adalah 

data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari guru mata pelajaran 

al-Qur’an Hadits. Maka ditentukan sumber dara primer dalam penelitian ini 

siswa kelas VII dan guru mata pelajaran al-Qur’an Hadits di MTs N 1 

Palembang. 

b. Sumber data Sekunder, adalah data penunjang atau data kedua yang 

didapatkan dari berkas dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi ini adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek dan 

obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.
29

 Populasi dalam 

penelitian ini adalah berjumlah 302 orang peserta didik yang terdiri dari 7 

rombongan belajar lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

 

                                                             
28

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Pedoman Pendidikan tahun 

akademik 2014/2015, hlm. 182. 
29

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117 
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Tabel. 1.2 

Populasi Penelitian 

No Kelas 

Jenis Kelamin 

Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1 VII.1 11 19 30 

2 VII.2 22 22 44 

3 VII.3 22 21 43 

4 VII.4 20 24 44 

5 VII.5 22 22 44 

6 VII.6 21 21 42 

7 VII.7 22 21 43 

Jumlah 152 150 302 

Sumber: Arsip Tata Usaha MTs N 1 Palembang T.P 2018-2019 

Setelah populasi diketahui maka selanjutnya adalah mencari sampel 

penelitian. Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimilki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada dalam populasi maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi.
30

 Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah simple random sampling. Dikatakan simple (sederhana) 

karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi.
31

 Peneliti mengambil anggota 

populasi sebagai sampel yang berjumlah 161 orang. Pengambilan sampel ini 

                                                             
30

Ibid, hlm. 118   
31

Ibid, hlm. 118 
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berdasarkan tabel sampel yang ada dalam Sugiyono
32

 maka ditentukan jumlah 

sampel dari tujuh kelas masing-masing diambil sampel setiap kelas 23 orang 

dari kelompok pegawai negeri dan non pegawai negeri yang diambil adalah 161 

siswa yakni sebagai berikut: 

Tabel. 1.3 

Sampel Penelitian 

No Kelas 

Jenis Kelamin 

Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1 VII.1 11 12 23 

2 VII.2 11 12 23 

3 VII.3 11 12 23 

4 VII.4 11 12 23 

5 VII.5 12 11 23 

6 VII.6 12 11 23 

7 VII.7 12 11 23 

Jumlah 80 80 161 

             Sumber: Arsip Tata Usaha MTs N 1 Palembang T.P 2018-2019 

5. Teknik Pengumpulan Data 

  Data penelitian ini dikumpulkan melalui dua teknik, yakni: 

a. Teknik observasi yaitu mengamati langsung serta mencatat secara 

sistematis tentang fenomena-fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Maka 

dalam pelaksaan penelitian ini teknik observasi digunakan untuk dengan cara 

                                                             
32 Ibid, hlm. 128 
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pengamatan langsung ke tempat lokasi penelitian untuk mengetahui gejala yang 

berkaitan dengan prestasi belajar siswa kelas VII pada mata pelajaran al-Qur’an 

Hadits di MTs N 1 Palembang. 

b. Teknik pengumpulan data dokumentasi merupakan suatu teknik 

menghimpun dan menganalisis dokumen (data), baik dokumen tertulis, gambar 

maupun elektronik.
33

 Maka dari itu, teknik ini digunakan dalam penelitian ini 

untuk mengumpulkan data prestasi belajar pada mata pelajaran al-Qur’an 

Hadits siswa kelas VII di MTs N 1 Palembang maka dalam penelitian ini data 

yang dimaksud adalah data raport siswa mata pelajaran al-Qur’an hadits serta 

data yang tertulis lainnya yang dapat menunjang dalam melengkapi penulisan 

ini. 

6. Teknik Analisis Data 

Data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dan 

kedua akan di  analisis dengan teknik deskriftif Kuantitatif maksudnya 

penelitian yang bersifat deduktif, uji empiris teori yang dipakai dan dilakukan 

setelah selesai pengumpulan data secara tuntas dengan menggunakan sarana 

statistik Tinggi, Sedang, Rendah (TSR) Untuk menganalisis rumusan masalah 

pertama dan kedua: 

T = M + 1.SD 

S = M + 1. SD – M-1.SD 

                                                             
33

Sukmadinata, MetodePenelitian Pendidikan. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007). 

hlm. 221 
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R = M – 1.SD 

Jawaban untuk rumusan masalah yang ketiga akan ditemukan dengan 

menggunakan test “T”. Test “T” merupakan salah satu tes statistik yang 

digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang 

menyatakan bahwa diantara dua mean yang diambil dari responden tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan.
34

 

Langkah-langkah dalam analisis data uji “T” sebagaimana disebutkan 

oleh Anas Sudijono adalah berikut ini: 

a) Merumuskan Hipotesa 

Ho: tidak ada perbedaan Mean yang signifikan antara variabel X dan 

variabel Y 

Ha: ada perbedaan Mean yang signifikan antara variabel X dan variabel Y 

b) Menyiapakan tabel perhitungan 

c) Menghitung Mean dari variabel X dan Y 

d) Menghitung Mean dari variabel X dan Y 

e) Menghitung standart error Mean variabel X dan Y 

f) Menghitung standart error perbedaan antara Mean variabel X dan Y 

g) Mencari nilai to: 

   
     
       

 

 

                                                             
34

 Retno Widyanigrum, Statistik edisi Revisi (Yogyakarta : Pustaka Felicha, 2013), 215. 
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h) Menginterprestasi : 

Jika pada taraf signifikan 5% t0≥ ttabel maka Ho ditolak atau Ha 

diterima.Jika pada taraf signifikan 1% t0≤ ttabelmaka Ho diterima dan Ha 

ditolak.
35

 

 

L. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis 

membuat sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab I, Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

tinjauan kepustakaan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan.  

Bab II, Landasan teori yang menerangkan tentang prestasi belajar dan 

peran orangtua sebagai pendidik.  

Bab III, Gambaran umum lapangan penelitian yang meliputi sejarah 

berdirinya, struktur organisasi, visi dan misi dan program kegiatannya MTs N 1 

Palembang.  

Bab IV, Analisis data yang telah terkumpul secara objektif di lokasi 

penelitian yaitu  prestasi belajar siswa anak Pegawai Negeri kelas VII mata 

pelajaran al-Qur’an Hadits di MTs N 1 Palembang, prestasi belajar siswa anak 

non Pegawai Negeri pada siswa kelas VII mata pelajaran al-Qur’an Hadits di 

                                                             
35

 Ibid., hlm.152-155. 



31 
 

  

MTs N 1 Palembang dan perbedaan prestasi belajar siswa antara anak Pegawai 

Negeri dengan anak non Pegawai Negeri pada siswa kelas VII mata pelajaran 

al-Qur’an Hadits di MTs N 1 Palembang. 

Bab V, Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. 


