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Masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan bimbingan orang 

tua dengan aktivitas belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Kota Gorontalo?. 

Sedangkan tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui hubungan bimbingan 

orang tua terhadap aktivitas belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Kota Gorontalo. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasional yaknimendeskr

ipsikan Hubungan Antara Bimbingan Orang Tua Dengan Aktivitas Belajar 

Siswa. Untu mendapatkan data penelitian digunakan teknik angket, data-

data tersebutdianalisis secara statistika. 

 

HasilPenilitianinimenunjukkanbahwabesarnyahubungan bimbingan orang tua (variabel 

X) terhadap aktivitas belajar siswa (variabel Y) sebesar 56.25. Dalam artian bahwa 

sebesar 56.25% aktivitas belajar siswa (variabel Y) kelas VIII di SMP Negeri 2 

Kota Gorontalo memiliki hubungan dengan bimbingan orang tua (Variabel X). 

Sisanya 43.75% ditentukan oleh faktor-faktor lain yang belum dirancang dalam 

penelitian ini, misalnya perhatian orang tua, motivasi orang tua, pengaruh lingkungan 

sekolah, cara mengajar guru dan fasilitas belajar yang menunjang proses kegiatan 

belajar siswa. Faktor-faktor tersebut pada dasarnya diluar jangkauan peneliti, sehingga 

secara tidak langsung hasil penelitian ini masih memberikan kemungkinan kepada orang 

lain untuk melanjutkan dengan melakukan peninjauan kembali dari aspek yang lainnya. 

Dengan demikian, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 

berbunyi “terdapat hubungan antara bimbingan orang tua dengan aktivitas belajar 

siswakelas VIII di SMP Negeri 2 Kota Gorontalo” dinyatakan diterima. 

 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan kepada orang tua sebaiknya dalam 

membimbing siswa dalam melakukan aktivitas belajar harus disesuaikan dengan 

karateristik dan kebutuhan anak sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Selain 

itu, diharapkan kepada orang tua agar selalu memberikan motivasi, kepada anak secara 

berkelanjutan, agar mereka dapat melakukan kegiatan belajar secara baik. 
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