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Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar matematika peserta 

didik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara 

perhatian orang tua dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas IV SD 

Negeri 1 Tambahrejo Tahun Pelajaran 2021/2022 . Penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian kuantitatif dengan metode ex-post facto korelasi. Populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 65 peserta didik dan pengambilan sampel menggunakan 

teknik sampel jenuh. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

angket, dokumentasi dan wawancara. Instrumen pengumpulan data berupa angket 

perhatian orang tua dengan skala likert, yang sebelumnya diuji validitas  dan 

reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis 

penelitian adalah korelasi product moment. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 

hubungan yang signifikan antara perhatian orang tua dengan hasil belajar 

matematika peserta didik kelas IV SD Negeri 1 Tambahrejo Tahun Pelajaran 

2021/2022. Hal ini berarti semakin tinggi perhatian yang diberikan orang tua 

kepada peserta didik, maka akan semakin tinggi pula hasil belajarnya. Begitu juga 

sebaliknya apabila perhatian yang diberikan rendah maka hasil belajar peserta 

didik juga akan rendah. 

 

Kata kunci: hasil belajar matematika, perhatian orang tua. 
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The problem in this research is the low mathematics learning outcomes of 

students. The purpose of this study was to determine a significant relationship 

between parental attention and mathematics learning outcomes for grade IV 

students at SD Negeri 1 Tambahrejo in the academic year 2021/2022. This type of 

research is quantitative with ex-post facto correlation method. The population of 

this study was 65 students and sampling using a saturated sample technique. Data 

collection techniques used are questionnaires, documentation and interview. The 

data collection instrument was in the form of a parental attention questionnaire 

with a Likert scale, which had previously been tested for validity and reliability. 

The data analysis technique used to test the research hypothesis is product 

moment correlation.The results of the study show that there is a significant 

relationship between parental attention and mathematics learning outcomes  for 

grade IV students at SD Negeri 1 Tambahrejo in the academic year 2021/2022. 

This means that the higher the attention given by parents to students, the higher 

learning outcomes will be. Vice versaIf the attention given is low then the 

learning outcomes of students will also be low. 

. 
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	Perhatian merupakan aktivitas jiwa yang diarahkan pada sesuatu atau sekumpulan objek yang disukai. Jika seseorang telah menyukai suatu objek, maka orang tersebut akan memberikan konsentrasi pada objek yang disukai tadi dan tidak memperdulikan hal lain...
	Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, apabila pengertian perhatian dilekatkan dengan kata orang tua, maka dapat dirumuskan bahwa pengertian perhatian orang tua adalah pemusatan pikiran orang tua terhadap anaknya dengan memberikan rangsangan dan ...
	yang menyebabkan bertambahnya aktivitas seorang anak, terutama dalam pemenuhan kebutuhan baik secara fisik maupun non fisik. Adapun menurut Ningsih dan Arfatin (2016: 77) perhatian orang tua adalah pemusatan energi dari orang tua yang dilakukan secara...
	Berdasarkan uraian beberapa pendapat ahli di atas, dapat penulis simpulkan bahwa perhatian orang tua adalah pemusatan pikiran orang tua terhadap anaknya secara sengaja untuk memberikan dan memenuhi kebutuhan anaknya baik dalam segi fisik dan non fisik...
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	a. Pemberian bimbingan dan nasihati
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	Pemberian bimbingan belajar kepada anak dapat dilakukan dengan cara mengajak anak untuk berdiskusi ringan  dirumah. Dengan mengajak berdiskusi, secara tidak langsung orang tua tengah melatih anak untuk berani menyampaikan gagasan pendapat, melatih kem...
	Menasihati anak berarti memberi saran dan masukan untuk memcahkan masalah yang sedang dihadapi. Pemberian nasihat akan membantu anak dalam mengatasi kesulitan yang ditemui dalam belajarnya, sehingga akan membantu peserta didik untuk
	meningkatkan hasil belajarnya.
	b. Pengawasan Terhadap Belajar Anak
	Orang tua perlu mengawasi proses belajar anak-anaknya baik di sekolah maupun di rumah. Hal ini dimaksudkan agar semua kegiatan belajar anak dapat terkontrol dengan baik dan terus berkesinambungan. Dengan demikian orang tua dapat mengetahui kesulitan a...
	c. Pemberian Penghargaan dan Hukuman
	Pemberian penghargaan dan hukuman merupakan bagian dari penguatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Orang tua dapat memberikan pujian atau penghargaan kepada anaknya saat berhasil meyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik. S...
	d. Penyediaan Fasilitas Belajar
	Fasilitas belajar merupakan segala alat dan sarana yang diperlukan untuk menunjang kegiatan belajar anak. Fasilitas belajar ini akan mempermudah kegiatan belajar peserta didik. Fasilitas tersebut dapat berupa ruang belajar anak, meja dan kursi
	belajar, buku dan alat tulis, seragam sekolah dan lain sebagainya.
	e. Penciptaan Suasana Rumah yang Tenang, Nyaman, dan Tenteram
	Dalam belajar anak membutuhkan suasana yang tenang, nyaman
	dan tentram agar dapat fokus dan berkonsentrasi dalam memahami materi pelajaran. Ketika anak belajar di rumah, menjadi tugas orang tua dalam menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif dalam belajar. Suasana rumah yang tenang dan tenteram mendorong a...
	2.1.3. Faktor yang Mempengaruhi Perhatian Orang Tua
	Sebuah perhatian tidak timbul begitu saja pada diri seseorang. Dalam memusatkan perhatian tentu banyak faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam maupun dari luar diri. Faktor dari dalam yaitu timbulnya perhatian orang tua terhadap anak karena adanya...
	a. Pembawaan
	Adanya pembawaan tertentu yang berhubungan dengan objek yang berhubungan dengan objek yang direaksi, maka timbul perhatian terhadap objek tertentu. Misalnya tipe-tipe kepribadian setiap orang tua yang berbeda tentu akan berbeda pula sikapnya dalam mem...
	b. Latihan dan kebiasaan
	Dari hasil latihan-latihan atau kebiasaan dapat menyebabkan mudah timbulnya perhatian terhadap bidang tertentu walaupun tidak ada bakat pembawaan tentang bidang tersebut. Misalnya orang tua mengalami kesulitan dalam mencurahkan perhatian, maka lama-ke...
	c. Kebutuhan
	Adanya kebutuhan tentang suatu hal memungkinkan timbulnya perhatian terhadap objek tersebut. Kebutuhan merupakan dorongan, sedangkan dorongan tersebut mempunyai tujuan yang harus dicurahkan kepadanya. Adanya kebutuhan dari orang tua untuk memenuhi fas...
	perhatian orang tua terhadap anak.
	d. Kewajiban
	Di dalam kewajiban terkandung tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh orang yang bersangkutan, ia menyadari atas kewajibannya itu. Dia tidak akan bersikap masa bodoh, apa yang menjadi kewajibannya akan dijalankan dengan penuh perhatian.
	e. Keadaan jasmani
	Sehat tidaknya jasmani sangat mempengaruhi perhatian kita terhadap suatu objek. Misalnya keadaan jasmani orang tua tidak sehat, maka akan memberikan pengaruh pada upaya orang tua dalam memberikan perhatian.
	f. Suasana jiwa
	Keadaan batin, perasaan, pikiran, fantasi dan lain sebagainya sangat mempengaruhi perhatian kita. Mungkin dapat mendorong dan sebaliknya dapat juga menghambat.
	g. Suasana di sekitar
	Adanya macam-macam suasana di sekitar kita, seperti kegaduhan, keributan, kekacauan, temperatur, sosial ekonomi, keindahan, dan sebagainya dapat mempengaruhi perhatian. Keadaan yang ada disekitar orang tua akan mempengaruhi perhatiannya terhadap anak....
	h. Kuat tidaknya perangsang dari objek itu sendiri
	Kuat tidaknya perangsang yang bersangkutan dengan objek perhatian sangat mempengaruhi perhatian kita. Jika rangsangannya kuat, kemungkinan perhatian terhadap objek tersebut besar pula. Sebaliknya jika rangsangannya lemah, perhatian kita juga tidak beg...
	Pendapat lain juga dikemukakan oleh Satiadarma dalam Nurmantyas dan Sri (2018: 675) arah perhatian seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor sebagai berikut:
	a. Kuatnya stimulus, misalnya suara tangis anak lebih menarik perhatian dibandingkan dengan suara radio. Dalam keadaan normal apabila orang tua mendengar suara tangis anaknya dan suara radio secara bersamaan maka orang tua akan mengabaikan suara radio...
	b. Ketertarikan seseorang akan sesuatu, misalnya ketika orang tua tertarik atau terpikat dengan prestasi yang diraih anaknya maka ia akan memberikan penghargaan berupa pujian ataupun hadiah.
	c. Kapasitas seseorang, misalnya jika orang tua terlalu sibuk bekerja maka kapasitasnya untuk memperhatikan perkembangan proses belajar anaknya akan berkurang.
	Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi perhatian orang tua kepada anaknya. Faktor-faktor tersebut antara lain pembawaan, latihan dan kebiasaan, kebutuhan, kewajiban, keadaan jasmani, ...
	ketertarikan seseorang akan sesuatu dan kapasitas seseorang.

	2.1.4. Indikator Perhatian Orang Tua
	Setiap orang tua tentu mempunyai cara tersendiri dalam memberikan perhatian terhadap anaknya. Salah satu aktifitas yang perlu diperhatikan adalah kegiatan belajar. Perhatian orang tua dapat berpengaruh besar terhadap hasil belajar anak, karena anak le...
	Sejalan dengan pendapat ahli di atas, menurut Herdiansyah (2020: 95) bahwa indikator perhatian orang tua diklasifikasikan menjadi dua dimensi sebagai berikut:
	Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa indikator perhatian orang tua yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menurut Slameto dalam Febrianti, dkk: a) pemberian bimbingan belajar anak, b) pengawasan terhadap belajar, ...
	2.2. Hasil Belajar
	2.2.1. Pengertian Hasil Belajar
	Tingkat pemahaman peserta didik dalam proses pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajarnya. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang didapatkan peserta didik setelah menempuh proses belajar yang mencakup aspek pengetahuan, sikap dan keteram...
	Hasil belajar merupakan perubahan perilaku secara keseluruhan yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Suprijono (2016: 6) yang menyatakan bahwa:
	Hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik, kemampuan kognitif terdiri dari knowledge (pengetahuan, ingatan); comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh); application (menerapakan); analysis (menguraikan, menentu...
	2.2.2. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar
	Proses belajar akan menghasilkan hasil belajar. Namun meskipun tujuan belajar telah dirumuskan secara jelas dan baik, belum tentu hasil belajar yang diperoleh akan maksimal. Hasil belajar yang diperoleh peserta didik tentu dipengaruhi oleh bermacam-ma...
	Menurut Samino dan Saring (2012: 64) menyebutkan faktor yang mempengaruhi hasil belajar sebagai berikut:
	a. Faktor yang bersumber dari dalam dirinya sendiri (internal), yang meliputi faktor fisiologis dan psikologis. Faktor fisiologis (jasmani) baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh. Yang termasuk faktor ini antara lain: ketahanaan fisik kesehat...
	b. Faktor yang bersumber dari luar dirinya (eksternal), terbagi menjadi dua golongan yaitu faktor sosial dan non sosial. Faktor sosial terdiri atas 3 lingkungan : lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat (pergaulan). Faktor non s...
	Sedangkan pendapat lain yaitu menurut Munadi dalam Rusman (2012: 124) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar antara lain meliputi faktor internal dan faktor eksternal.
	a. Faktor internal meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis.
	1) Faktor fisiologis meliputi kesehatan tubuh, tidak sedang kelelahan dan capek serta tidak dalam keadaan cacat jasmani
	dan lainnya.
	2) Faktor psikologis meliputi intelegensi (IQ), kognitif, perhatian, bakat, minat, motif, motivasi, dan daya nalar peserta didik.
	Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Slameto (2013: 54) faktor yang mempengaruhi hasil belajar meliputi faktor intern dan ekstern.
	a. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Faktor intern dikelompokan menjadi faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor kelelahan.
	b. Faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar diri individu. Faktor ekstern meliputi faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat.
	Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil belajar peserta didik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor dari dalam diri peserta didik (internal) yang meliputi faktor fisiologis (jasmani) dan faktor ps...
	2.2.3. Macam- Macam Hasil Belajar
	Hasil belajar menunjukkan kemampuan peserta didik dalam menangkap dan memahami materi pelajaran tertentu. Macam-macam hasil belajar menurut Anderson dan Krathwol hasil revisi dari taksonomi Bloom dalam Astriany (2016:182) hasil belajar peserta didik d...
	a. Ranah kognitif
	Ranah kognitif meliputi kemampuan peserta didik dalam enam aspek sebagai berikut:
	1) Mengingat (Remember)
	Mengingat merupakan usaha mendapatkan kembali pengetahuan dari memori atau ingatan yang telah lampau, baik yang baru saja didapatkan maupun yang sudah lama didapatkan. Mengingat meliputi mengenali (recognition) dan memanggil kembali (recalling).
	2) Memahami/Mengerti (Understand)
	Memahami berkaitan dengan membangun sebuah pengertian dari berbagai sumber seperti pesan, bacaan dan komunikasi. Memahami/mengerti berkaitan dengan aktivitas mengklasifikasikan (classification) dan membandingkan (comparing).
	3) Menerapkan (Apply)
	Menerapkan menunjuk pada proses kognitif memanfaatkan atau mempergunakan suatu prosedur untuk melaksanakan percobaan atau menyelesaikan permasalahan. Menerapkan meliputi kegiatan menjalankan prosedur (executing) dan mengimplementasikan (implementing).
	4) Menganalisis (Analyze)
	Menganalisis merupakan memecahkan suatu permasalahan dengan memisahkan tiap-tiap bagian dari permasalahan dan mencari keterkaitan dari tiap-tiap bagian tersebut dan mencari tahu bagaimana keterkaitan tersebut dapat menimbulkan permasalahan. Menganalis...
	5) Mengevaluasi (Evaluate)
	Mengevaluasi berkaitan dengan proses kognitif memberikan penilaian berdasarkan kriteria dan standar yang sudah ada. Evaluasi meliputi mengecek (checking) dan mengkritisi (critiquing).
	6) Menciptakan (Create)
	Menciptakan mengarah pada proses kognitif meletakkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk kesatuan yang koheren dan mengarahkan siswa untuk menghasilkan suatu produk baru dengan
	mengorganisasikan beberapa unsur menjadi
	bentuk atau pola yang berbeda dari sebelumnya.
	b. Ranah Afektif
	Ranah afektif berkaitan dengan sikap, watak, karakter, emosi dan perilaku. Ranah afektif meliputi (1) menerima, (2) merespon, (3) menghargai, (4) mengorganisasikan, (5) karakterisasi.
	c. Ranah Psikomotorik
	Ranah psikomotorik berkenaan dengan keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak setelah individu menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah psikomotorik berhubungan dengan aktivitas fisik, seperti berlari, melompat, menari, memukul dan lain sebagai...
	2.3. Pembelajaran Matematika SD
	2.3.1. Pengertian Matematika SD
	2.3.2. Pengertian Pembelajaran Matematika SD
	Pembelajaran matematika merupakan usaha yang dilakukan dalam rangka membantu peserta didik untuk mendapatkan pengalaman belajar sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan matematika. Menurut Susanto (2013: 186) menyatakan bahwa pembela...
	Sedangkan pendapat lain menurut Nuraini (2019: 6) mengungkapkan bahwa:
	Pembelajaran matematika adalah proses upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan menghitung, mengukur, menurunkan dan menggunakan rumus matematika dalam pemecahan masalah pada kehidupan sehari-hari sehingga memperoleh suatu perubahan tingkah l...
	Hal ini sejalan dengan pendapat Inayati dalam Listiyowati (2021: 18) menyatakan bahwa:
	Dalam pembelajaran matematika, para siswa dibiasakan untuk memperoleh pemahaman melalui pengalaman tentang sifat-sifat yang dimiliki dan yang tidak dimiliki dari sekumpulan objek (abstraksi). Siswa diberi pengalaman menggunakan matematika sebagai alat...
	persamaan, atau tabel-tabel dalam model-model matematika
	yang merupakan penyederhanaan dari soal-soal cerita atau
	soal-soal uraian matematika lainnya.
	2.3.3. Tujuan Pembelajaran Matematika di SD
	2.3.4. Karakteristik Pembelajaran Matematika di SD
	2.4. Penelitian yang Relevan
	Guna  kesempurnaan   dan   kelengkapan   penelitian   ini,   maka  peneliti merujuk beberapa penelitian terdahulu yang pokok permasalahannya hampir   sama dan relevan dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang relevan tersebut.
	2.5. Kerangka Pikir Penelitian
	Kerangka pikir adalah gambaran tentang alur masalah yang sedang diteliti. Kerangka  pikir biasanya  digunakan  untuk  membantu  peneliti  dalam memusatkan  penelitiannya  dan  untuk  memahami  hubungan  antar variabel tertentu  yang  dipilih  peneliti.
	Keberhasilan proses pembelajaran di sekolah dapat diamati dari hasil belajar yang diperoleh peserta didik. Hasil belajar dapat dilihat setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Dalam proses pembelajaran terdapat dua faktor yang berpengaruh tehadap h...
	Perhatian orang tua adalah pemusatan tenaga fisik maupun psikis orang tua
	yang tertuju pada anaknya berupa pemberian dorongan, arahan dan
	bimbingan kepada anaknya dalam rangka mencapai keberhasilan belajar anak. Orang tua yang sering meluangkan waktunya untuk pendidikan anaknya akan dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi anak dalam belajarnya, sehingga dapat memberikan bantuan untu...
	Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh peserta didik sebagai hasil setelah mengikuti proses pembelajaran yang mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotrik. Hasil belajar peserta didik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor dar...
	Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan berfikir dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari hari. Matematika bukan hanya pembelajaran yang terkait dengan angka dan hitung-hitungan saja, tetapi matematika...
	Berdasarkan pokok pemikiran diatas, memungkinkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara perhatian orang tua dengan hasil belajar matematika peserta didik. Jika perhatian yang diberikan orang tua kepada anaknya tinggi, maka hasil belajar yang dip...
	2.6. Hipotesis Penelitian
	Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2017: 99) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. “Terdapat hubungan yang signifikan ...

	III. METODE PENELITIAN
	3.1 Jenis dan Desain Penelitian
	3.1.1 Jenis Penelitian
	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode ex-post facto korelasi. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang lebih banyak menggunakan angka atau numerik yang diolah dengan metode statistika dalam mengumpulkan, menyusu...
	Penelitian ex-postfacto menurut Sugiyono (2017: 7) adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian meruntut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Sedangkan peneli...
	3.1.2 Desain Penelitian
	3.2 Tempat dan Waktu Penelitian
	3.2.1 Tempat Penelitian
	Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Tambahrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.
	3.2.2 Waktu Penelitian
	Penelitian ini telah diawali dengan observasi langsung ke sekolah untuk mengambil data penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan ini berlangsung pada bulan November semester ganjil Tahun pelajaran 2021/2022.
	3.3 Populasi dan Sampel Penelitian
	3.3.1 Populasi Penelitian
	Populasi merupakan suatu kumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama. Menurut Sugiyono (2017: 117) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan ole...
	3.3.2 Sampel Penelitian
	3.4 Variabel Penelitian
	Penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Berikut uraian kedua variabel tersebut:
	1. Variabel Bebas (Independen variable)
	Variabel bebas dalam penelitian ini adalah perhatian orang tua (X).

	3.5 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel
	3.5.1 Definisi Konseptual Variabel
	3.5.2 Definisi Operasional Variabel
	a. Variabel Perhatian Orang Tua (X)
	Perhatian orang tua adalah pemusatan pikiran orang tua terhadap anaknya secara sengaja melalui pengawasan, bimbingan dan asuhan dalam rangka mencapai keberhasilan belajar anak. Orang tua yang memperhatikan setiap perkembangan pendidikan anak akan memb...
	1) Pemberian bimbingan belajar
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	3) Pemberian motivasi belajar
	4) Pemenuhan kebutuhan belajar
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	6) Memperhatikan kesehatan anak
	Tabel 3. Kisi-Kisi Instrumen Perhatian Orang Tua
	b. Variabel hasil belajar matematika (Y)

	3.6 Teknik Pengumpulan Data
	3.6.1 Kuisioner/Angket
	Sugiyono (2017: 142) menyatakan bahwa angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket ini dibuat dengan jenis angket tertutup yaitu angket ...

	3.6.2 Dokumentasi
	Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar. Dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data terkait dengan profil sekolah, jumlah peserta didik, nama p...

	3.6.3 Wawancara
	Wawancara adalah tanya jawab secara lisan yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewed) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu untuk mencapai tujuan tertentu. Menuru...
	3.7 Instrumen Penelitian
	3.7.1 Uji Coba Instrumen
	Sebelum instrumen penelitian digunakan untuk memperoleh data objek penelitian dari sampel, instrumen penelitian berupa angket perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dosen ahli yaitu Ibu Deviyanti Pangestu, M.Pd. Setelah itu, butir instrumen angk...

	3.7.2 Uji Prasyarat Instrumen
	Syarat kedua yang harus dimiliki instrumen yang baik adalah harus reliabel. Instrumen yang valid belum tentu reliabel.
	Menurut Yusuf (2014: 242) reliabilitas adalah konsistensi
	atau kestabilan skor suatu instrumen penelitian terhadap
	individu yang sama dan diberikan dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.
	Perhitungan untuk mencari harga reliabilitas instrumen didasarkan pada pendapat Kasmadi dan Nia (2014: 79) yang menyatakan bahwa untuk menghitung reliabilitas dapat digunakan rumus Korelasi Alpha Croncbach, yaitu:
	,𝒓-𝟏𝟏.= ,,𝒏-𝒏−𝟏..,𝟏−,,,𝝈-𝒊..-,𝝈-𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍...
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	3.8.1 Uji Prasyarat Analisis Data
	Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis mempunyai sebaran (berdistribusi) normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan rumus chi kuadrat seperti yang dikemukakan Riduwan (2015: 162) sebagai berikut:
	,𝐗-hitung -2.= ,i=1 -k-,(fo - fe,)-𝟐.-fe..
	Keterangan:
	X2hitung = Nilai chi kuadrat hitung
	fo  = Frekuensi hasil pengamatan
	fe  = Frekuensi yang diharapkan
	k  = Banyaknya kelas interval
	Selanjutnya membandingkan X2hitung dengan nilai X2tabel untuk  α = 0,05 dan derajat kebebasan (dk) = k - 1, maka dikonsultasikan pada tabel Chi Kuadrat dengan kaidah
	keputusan sebagai berikut:
	Jika X2hitung <  X2tabel, artinya distribusi data normal.
	Jika X2hitung > X2tabel, artinya distribusi data tidak normal.
	Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui variansi data yang diperoleh dari sampel yang dianalisis homogen atau tidak. Uji homogenitas yang digunakan adalah Uji Fisher atau disebut juga Uji-F. Menurut Bustami, dkk (2014: 15) bahwa rumusnya adalah seb...
	Fhitung = ,𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑇𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟-𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙.
	Hasil nilai dari Fhitung  kemudian dibandingkan dengan Ftabel untuk ɑ = 0,05 dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:
	Jika Fhitung ≤ Ftabel, maka data bersifat homogen.
	Jika Fhitung ≥ Ftabel, maka data bersifat tidak homogen.
	Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel terikat dengan variabel bebas memiliki hubungan yang linear atau tidak. Rumus utama pada uji linearitas dikemukakan oleh Riduwan (2015: 174) yaitu dengan uji-F sebagai berikut:
	Fhitung = ,,𝑹𝑱𝑲-𝑻𝑪.-,𝑹𝑱𝑲-𝑬..
	Keterangan: (1)
	Fhitung  = Nilai F hitung
	RJKTC  = Rata-rata jumlah tuna cocok
	RJKE  = Rata-rata jumlah kuadrat error
	Hasil nilai Fhitung dibandingkan dengan Ftabel dan selanjutnya ditentukan sesuai dengan kaidah keputusan sebagai berikut:
	Jika Fhitung < Ftabel, artinya data berpola linier.
	Jika Fhitung > Ftabel, artinya data berpola tidak linier.

	3.8.2 Uji  Hipotesis Penelitian
	Uji hipotesis penelitian berfungsi untuk mencari makna hubungan antara variabel X terhadap Y. Untuk mengetahui hubungan antara dua variabel dalam penelitian ini peneliti mengunakan Uji Pearson Product Moment yang dikemukakan Sugiyono (2017: 183) sebag...
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	𝛴𝑋𝑌 = Total perkalian skor X dan Y
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	4.2.1  Data Perhatian Orang Tua
	Peneliti melakukan perhitungan kelas interval sebelum mengetahui frekuensi setiap data nilai. Perhitungan panjang kelas interval dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam menentukan frekuensi data nilai. Hasil perhitungan panjang kelas interval varia...
	Sesuai dengan perhitungan tersebut maka diperoleh kelas interval dengan panjang kelas yaitu 5, setelah diperoleh kelas interval selanjutnya menentukan distribusi frekuensi. Data distribusi frekuensi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.
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