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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. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

THE RELATIONSHIP OF PARENTAL ATTENTION WITH THE 

MATHEMATICS LEARNING OUTCOMES OF STUDENTS GRADE IV  

ELEMENTARY SCHOOL 

 

 

 

By 

 

 

NURUL AULIA DEWI 

 

 

 

 

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. 

. 

Key words: mathematics learning outcomes, parental attention. 
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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,  

sesungguhya bersama kesulitan ada kemudahan” 

(Q.S Al-Insyirah: 5-6) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan 

pada dasarnya adalah usaha sadar dalam proses pembimbingan sikap dan tata 

laku seseorang agar tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berilmu 

dan berakhlak mulia. Melalui pendidikan seseorang akan dapat mengubah 

pola pikir, pola sikap, dan pola tindak ke arah yang lebih progresif, sesuai 

dengan tuntutan lingkungannya. Pendidikan diharapkan mampu 

mempersiapkan generasi muda yang mempunyai kualitas sumber daya 

manusia yang kompeten dan handal, yang akan menjadi bekal peserta didik 

dalam menjawab tantangan dan  kebutuhan dalam menghadapi perkembangan 

zaman. Hal ini sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang 

dirumuskan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Bab 2 Pasal 3 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional yakni:  

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.  

 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat ditekankan bahwa penyelenggaraan 

pendidikan nasional didasarkan atas fungsi dan tujuan yang jelas. Pendidikan 

nasional dilaksanakan sejak Sekolah Dasar hingga jenjang Perguruan Tinggi. 

Sekolah Dasar merupakan lembaga dibidang pendidikan yang dikelola dan 

diatur pemerintah yang diselenggarakan secara formal yang berlangsung 

selama enam tahun. Dalam proses pendidikan dasar peserta didik akan 
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ditanamkan keterampilan dasar yang akan menjadi bekal untuk melanjutkan 

ke jenjang pendidikan selanjutnya. Sekolah Dasar merupakan langkah awal 

untuk mengajarkan dan menanamkan pendidikan dasar, sehingga perlu 

mengoptimalkan seluruh kemampuan peserta didik tak terkecuali kemampuan 

memecahkan masalah yang berkaitan dengan matematika. 

 

Matematika sudah diperkenalkan kepada peserta didik sejak tingkat dasar 

sampai kepada jenjang yang lebih tinggi lagi. Matematika bukan hanya berisi 

tentang hitung-hitungan saja, tetapi juga berisi tentang penataan cara berpikir, 

misalnya tentang bagaimana cara menganalisis, memahami, mengevaluasi 

bahkan sampai kepada kemampuan memecahkan suatu masalah. Selain itu, 

matematika juga bukanlah tipe mata pelajaran yang sifatnya menghafal, 

melainkan lebih kepada melatih kemampuan berpikir yang sistematis, melalui 

urutan-urutan tertentu dan teratur, sehingga peserta didik akan terbiasa untuk 

memecahkan masalah secara sistematis. Oleh sebab itu, matematika tidak 

cukup hanya disampaikan di sekolah saja, tetapi juga harus dihubungkan 

langsung dengan kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari peserta 

didik lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah bersama orang tua 

dibandingkan di sekolah, maka perlu adanya bimbingan dan perhatian orang 

tua untuk membantu peserta didik dalam mengimplementasikan matematika 

secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.  

 

Matematika menjadi mata pelajaran yang dianggap susah dan menakutkan 

sehingga tidak diminati peserta didik di sekolah dasar. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Afrizal (2015: 10) bahwa banyak 

orang-orang yang tidak suka dengan pelajaran matematika, begitu juga dengan 

anak-anak yang masih berada dibangku Sekolah Dasar. Mereka mengganggap 

bahwa pelajaran matematika sulit dipahami dan harus menggunakan 

bermacam cara untuk dapat memecahkan permasalahannya, hal ini diduga 

karena matematika selalu berhubungan dengan angka, rumus dan hitung-

menghitung. Anggapan ini menyebabkan mereka semakin malas dan enggan 

untuk belajar matematika, padahal peserta didik yang kurang menyukai 
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matematika dapat mengalami kesulitan dalam memahami materi yang 

disampaikan dan dapat berdampak pada rendahnya hasil belajar matematika. 

 

Keberhasilan proses pembelajaran matematika salah satunya dapat dilihat dari 

hasil belajar yang diperoleh peserta didik. Hasil belajar menunjukkan 

perubahan kemampuan peserta didik setelah mengalami proses belajar 

mengajar. Hasil belajar merupakan gambaran tentang bagaimana peserta didik 

menangkap dan memahami materi yang disampaikan oleh pendidik. Menurut 

Lubega, dkk dalam Lin, dkk (2017: 3556) menyatakan bahwa “learning 

outcome is an indicator to measure learners learning effect as well as a major 

item for the evaluation of teaching quality.” Pernyataan di atas dapat 

diterjemahkan yakni hasil belajar merupakan indikator untuk mengukur 

pengaruh belajar peserta didik serta sebagai catatan utama untuk evaluasi 

kualitas pengajaran.  

 

Berdasarkan dokumentasi semester ganjil di SD Negeri 1 Tambahrejo dengan 

melihat hasil belajar peserta didik kelas IV dari wali kelas di kelas tersebut. 

Peneliti menyadari bahwa terdapat beberapa permasalahan yang 

mengakibatkan ketuntasan hasil belajar matematika peserta didik yang rendah. 

Berikut adalah ketuntasan hasil penilaian tengah semester (PTS) semester 

ganjil pelajaran matematika peserta didik kelas IV SD Negeri 1 Tambahrejo 

yang dicantumkan dalam tabel 1 di bawah ini. 

 

Tabel 1. Ketuntasan Peserta Didik pada PTS Semester Ganjil Pelajaran 

Matematika Kelas IV SD Negeri 1 Tambahrejo Tahun Pelajaran 

2021/2022 

 

No. 

 

KKM Hasil Belajar 

 

Peserta 

Didik 

Keterangan Persentase 

(%) 

IV A IV B IV C 

1. 70 11 14 12 37 Belum Tuntas 56,92 

2. ≥70 11 8 9 28 Tuntas 43,08 

Jumlah 22 22 21 65  100,00 

Sumber: Dokumentasi wali kelas IV SD Negeri 1 Tambahrejo Tahun 

Pelajaran 2021/2022 
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Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa secara akademik saja hasil 

belajar matematika peserta didik kelas IV SD Negeri 1 Tambahrejo masih 

tergolong rendah, apalagi yang terkait dengan pembentukan kemampuan 

berpikir kritis dan logis peserta didik, oleh sebab itu kemampuan berpikir 

kritis dan logis perlu diimplementasikan di rumah dengan adanya bimbingan 

dan perhatian dari orang tua. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat 

mengaitkan konsep-konsep matematika dengan pengalaman nyata yang 

dialami peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara tersebut, 

peserta didik akan dihadapkan dengan masalah dalam situasi nyata yang ada 

dalam pikiran mereka. Jadi peserta didik diajak berpikir bagaimana 

menyelesaikan masalah yang mungkin atau sering dialami dalam 

kesehariannya. 

 

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa sebagian peserta didik belum mampu 

mencapai kriteria ketuntasan minimum (KKM). Adapun KKM yang sudah 

ditetapkan di SD Negeri 1 Tambahrejo pada mata pelajaran matematika adalah 

70. Dapat diketahui bahwa peserta didik yang belum mencapai KKM atau 

belum tuntas yakni sebanyak 37 peserta didik, sedangkan peserta didik yang 

mendapatkan nilai lebih dari atau sama dengan 70 atau tuntas hanya sebanyak 

28 peserta didik dari total 65 peserta didik seluruhnya. Dengan demikian dapat 

diketahui bahwa persentase peserta didik yang belum tuntas yakni sebesar 

56,92%, sedangkan persentase peserta didik yang tuntas yakni hanya 

mencapai 43,08%. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peserta didik yang belum 

tuntas pada mata pelajaran matematika yakni sebanyak 37 peserta didik atau 

mencapai 56,92%, sedangkan peserta didik yang tuntas hanya sebanyak 28 

peserta didik atau mencapai 43,08% dari total 65 peserta didik seluruhnya. 

 

Tinggi rendahnya hasil belajar yang diraih peserta didik dipengaruhi oleh 

banyak faktor. Faktor-faktor tersebut bersumber dari dalam diri peserta didik 

dan dari luar peserta didik atau lingkungannya. Lingkungan keluarga 
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merupakan salah satu faktor dari luar yang berperan penting dalam pendidikan 

anak. Pendidikan dalam keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan 

utama, dimana pendidik yang paling bertanggungjawab terhadap 

perkembangan seorang anak adalah orang tua. Orang tua memegang 

tanggungjawab untuk mendidik, membimbing dan mengasuh anak-anaknya 

untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam 

bermasyarakat.  

 

Orang tua juga turut bertanggung jawab untuk selalu memperhatikan 

perkembangan pendidikan anak, sebab perhatian yang diberikan orang tua 

akan mempengaruhi keberhasilan belajar anak. Anak yang mendapatkan 

perhatian lebih dari orang tuanya akan merasa lebih berharga dan diinginkan 

oleh orang tuanya, sehingga anak tersebut akan lebih bersemangat dalam 

belajarnya. Orang tua yang kurang atau tidak memperhatikan kegiatan belajar 

anak akan berdampak pula pada perkembangan anak,  misalnya orang tua 

tidak mengarahkan anak dalam mengerjakan pekerjaan rumah (PR) atau 

bahkan tidak tahu anak ada PR atau tidak, tidak memperhatikan sama sekali 

akan kebutuhan-kebutuhan anaknya dalam belajar, tidak memberikan solusi-

solusi atas kesulitan anak dalam belajar dan lainnya dapat menyebabkan anak 

mendapatkan hasil belajar yang rendah. 

 

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan melalui wawancara tidak terstruktur 

yang telah dilakukan peneliti pada tanggal 8 November 2021 dengan wali 

kelas IV SD Negeri 1 Tambahrejo, diperoleh informasi bahwa perhatian orang 

tua terhadap kegiatan belajar peserta didik di kelas IV SD Negeri 1 

Tambahrejo masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih terdapat peserta 

didik yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah (PR) dan terlambat 

mengumpulkan PR yang diberikan pendidik. Masih banyak peserta didik yang 

beralasan bahwa saat mereka mengerjakan PR tidak ada yang mengarahkan 

dan membimbingnya, selain itu orang tua juga kurang paham tentang materi 

tersebut sehingga anak malah disuruh bertanya kepada temannya yang lebih 

paham materi tersebut. Kesibukan bekerja juga menyebabkan anak kurang 
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mendapatkan perhatian lebih, orang tua hanya menyuruh anak belajar tanpa 

membantu menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam belajar, 

bahkan orang tua menganggap bahwa tidak perlu lagi memperhatikan belajar 

anaknya di rumah karena belajar sudah cukup di sekolah. Seharusnya orang 

tua mengarahkan dan mendampingi anaknya ketika belajar di rumah karena 

perhatian orang tua akan berpengaruh terhadap hasil belajar yang diperoleh 

peserta didik. Hal ini sejalan dengan pendapat Mahmudi, dkk (2020: 123) 

yang menyatakan bahwa: 

Prestasi belajar sangat berkaitan erat dengan perhatian orang tua.  

Dapat diketahui pendidikan pertama seorang anak adalah dari 

komponen keluarganya yaitu orang tua. Sekolah hanya menjadi 

pendidikan pengembang. Anak akan tumbuh cerdas jika orang 

tuanya selalu memperhatikan dan selalu memberikan dorongan 

berupa semangat kepada anaknya. 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penting dilakukan penelitian tentang 

hubungan tingkat pendidikan dan perhatian orang tua dengan hasil belajar 

matematika peserta didik kelas IV sekolah dasar. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat 

didentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil belajar peserta didik kelas IV SD Negeri 1 Tambahrejo pada mata 

pelajaran matematika tergolong rendah dan belum mencapai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM). 

2. Masih terdapat peserta didik yang tidak mengerjakan dan mengumpulkan 

pekerjaan rumah (PR) tepat waktu. 

3. Perhatian orang tua terhadap kegiatan belajar peserta didik masih belum 

optimal. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah bertujuan membatasi hal yang akan dibahas untuk 

memperlancar pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan, maka masalah 

dalam penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut: 
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1. Rendahnya hasil belajar matematika peserta didik kelas IV SD Negeri 1 

Tambahrejo. 

2. Perhatian orang tua terhadap kegiatan belajar peserta didik masih belum 

optimal. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini dijabarkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut. Apakah terdapat 

hubungan yang signifikan antara perhatian orang tua dengan hasil belajar 

matematika peserta didik kelas IV SD Negeri 1 Tambahrejo? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara perhatian orang tua 

dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas IV SD Negeri 1 

Tambahrejo. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dibidang ilmu 

pendidikan khususnya terkait dengan hubungan perhatian orang tua 

dengan hasil belajar matematika.  

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peserta Didik 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan kepada peserta didik dapat 

lebih menghargai perhatian yang diberikan orang tua terutama dalam 

kegiatan belajar. 

b. Bagi Pendidik 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk menjalin 

komunikasi yang baik dengan orang tua peserta didik terkait 

pentingnya perhatian orang tua dalam proses pembelajaran. 
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c. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan 

 kerjasama antara tenaga pendidik dan orang tua peserta didik dalam 

upaya meningkatkan perhatian terhadap kegiatan belajar peserta didik. 

d. Bagi Orang Tua 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk orang tua peserta 

didik agar lebih memperhatikan anaknya terutama dalam kegiatan 

belajar, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. 

e. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dalam penelitian 

selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis dalam bidang 

pendidikan.



 

 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1. Perhatian Orang Tua 

2.1.1. Pengertian Perhatian Orang Tua 

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. Menurut 

Suryabrata (2013: 14) perhatian adalah pemusatan tenaga psikis 

tertuju pada suatu objek, atau banyak sedikit kesadaran yang 

menyertai suatu aktivitas yang dilakukan. Sedangkan pendapat lain 

dikemukakan oleh Surya (2014: 40) mendefinisikan perhatian 

sebagai meningkatknya aktivitas mental terhadap suatu rangsangan 

tertentu. Jika suatu objek memberikan perangsang yang kuat, maka 

perhatian yang akan individu tunjukkan terhadap objek tersebut 

kemungkinan akan besar juga. Sebaliknya, jika suatu objek 

memberikan perangsang yang lemah, kemungkinan perhatian yang 

akan ditunjukkan juga akan lemah dan tidak begitu besar. 

 

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 

memperdulikan anak baik dalam segi emosional maupun material. 

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mahmudi, 

dkk (2020: 123) yang menyatakan bahwa perhatian orang tua 

merupakan pemusatan atau konsentrasi orang tua terhadap anaknya
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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 

sengaja, intensif, dan terkonsetrasi yang dilandasi rasa penuh kasih 

sayang dalam melakukan tindakan demi prestasi belajar anak. 

Perhatian orang tua diberikan kepada anaknya secara sengaja dan 

fokus terutama dalam hal belajar yang dapat dilakukan melalui 

pengawasan, bimbingan dan asuhan kepada anak sebagai wujud 

tanggungjawab kepada anak. Perhatian orang tua diharapkan dapat 

membuat anak rajin belajar sehingga anak akan mendapatkan hasil 

belajar yang maksimal. 

 

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. 

Dalam kaitannya dengan belajar, perhatian orang tua dapat dimaknai 

sebagai pemusatan tenaga fisik maupun psikis yang tertuju pada 

anaknya berupa pemberian dorongan, arahan dan bimbingan kepada  

anaknya dalam rangka mencapai keberhasilan belajar anak. 

 

2.1.2. Bentuk-Bentuk Perhatian Orang Tua 

Peran orang tua daam meningkatkan hasil belajar peserta didik 

sangatlah penting. Hasil belajar yang diperoleh peserta didik tidak 

akan maksimal tanpa adanya bentuk-bentuk perhatian dari orang tua. 

Bentuk perhatian orang tua terhadap kegiatan belajar anak dapat 

berupa memperhatikan setiap pengalaman anak selama bersekolah, 

menghargai setiap usaha anak, mengarahkan anak ketika belajar di 

rumah, serta memberikan motivasi kepada anak. Menurut Pratikno 

(2012: 21) ada lima bentuk perhatian orang tua terhadap anaknya. 
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Berikut adalah penjabaran dari masing-masing-masing bentuk 

perhatian orang tua terhadap anaknya, yaitu: 

a. Pemberian bimbingan dan nasihati 

Pemberian bimbingan dapat dimaknai sebagai suatu bantuan yang 

diberikan orang tua kepada anaknya untuk memecahkan suatu 

permasalahan yang dihadapinya. Bimbingan belajar terhadap anak 

berarti pemberian bantuan kepada anak dalam mengatasi 

kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan masalah belajar. 

Dengan adanya bimbingan belajar dari orang tua akan 

menimbulkan motivasi anak untuk lebih giat lagi dalam belajar 

serta mampu mengatasi kesulitan dalam belajar yang dihadapinya. 

 

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 kemampuan komunikasi yang baik serta 

memperluas wawasan anak. Hal ini tentu akan berdampak positif 

terhadap keberhasilan belajar anak. 

 

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 apa yang dihadapi anak, kemunduran dan kemajuan 
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belajar serta kebutuhan apa saja yang dibutuhkan terkait dengan 

belajarnya.Tanpa adanya pengawasan dari orang tua, proses 

belajar anak akan terbengkalai dan tidak terarah.  

 

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. Sedangkan, hukuman merupakan penguatan yang 

bersifat negatif, dimana orang tua dapat memberikan hukuman 

atau sanksi apabila anak tidak dapat menyelesaikan tugas yang 

diberikan. Tujuan dari pemberian hukuman ini adalah agar anak 

mampu memperbaiki sikap dan perbuatan yang dianggap salah, 

sehingga kedepannya anak lebih berhati-hati dan tidak akan 

mengulanginya lagi. 

 

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 anak betah tinggal di rumah, sehingga 

anak dapat belajar dengan baik. Oleh karena itu orang tua sebisa 
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mungkin meminimalisir segala sesuatu yang dapat menyebabkan 

suasana rumah menjadi ramai, gaduh dan tidak terkondisikan. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat lima 

bentuk perhatian orang tua terhadap anaknya yaitu pemberian 

bimbingan dan nasihat, pengawasan terhadap anak, pemberian 

penghargaan dan hukuman, pemenuhan fasilitas belajar dan 

penciptaan suasana rumah yang tenang, nyaman dan tentram. 

 

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 motif, 

adanya kesediaan dan adanya harapan orang tua terhadap anak. 

Adapun faktor dari luar yaitu timbulnya perhatian orang tua karena 

adanya faktor dari luar diri seseorang seperti lingkungan atau suasana 

disekitar. Menurut Ahmadi dalam Nukuhaly (2019: 88) perhatian 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : 

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 memberikan 

perhatian terhadap anaknya. 

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-

kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan. 

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. 
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Adanya kebutuhan dari orang tua untuk memenuhi 

fasilitas belajar anak, memungkinkan timbulnya 

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. Misalnya suasana dalam keluarga ada ketegangan 

diantara anggota keluarga akan mempengaruhi 

perhatian orang tua. 

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 begitu 

besar.  

 

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 dan bergegas 

menghampiri anaknya yang sedang menangis. Hal itu 
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dilakukan karena orang tua menganggap kebutuhan 

anaknya lebih penting dari 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, suasana jiwa, 

suasana disekitar, kuat tidaknya perangsang dari objek itu sendiri, 

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 lebih 

banyak menghabiskan waktu di rumah. Peran perhatian orang tua 

dalam meningkatkan hasil belajar salah satunya dapat dilakukan 

dengan cara memberikan bantuan dan bimbingan belajar kepada anak 

agar anak termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Menurut Slameto 

dalam Febrianti, dkk  (2019: 7) menyebutkan indikator perhatian 

orang dalam kegiatan belajar anak yaitu: 

a. Pemberian bimbingan belajar anak. 

b. Pengawasan terhadap belajar. 

c. Pemberian motivasi belajar. 

d. Pemenuhan kebutuhan belajar. 

e. Menciptakan suasana belajar yang tentram dan nyaman. 

f. Memperhatikan kesehatan anak. 

 

Sedangkan pendapat lain dikemukakan oleh Nashori dalam Eprillison 

(2014: 7) indikator dari perhatian orang tua adalah sebagai berikut: 
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a. Menemani atau mendampingi anak saat belajar. 

b. Memberi pengarahan, peringatan, dan melakukan kontrol 

atas aktivitas anak. 

c. Memberi dukungan kepada anak. 

d. Memberi penghargaan terhadap anak. 

e. Memberi teladan bagi anak-anak. 

f. Memberi perlakuan adil terhadap anak laki-laki dan anak 

perempuan. 

 

Sejalan dengan pendapat ahli di atas, menurut Herdiansyah (2020: 

95) bahwa indikator perhatian orang tua diklasifikasikan menjadi dua 

dimensi sebagai berikut:  

a. Perhatian orang tua dalam memenuhi kebutuhan fisik, 

seperti:  

1) Menyediakan tempat belajar 

2) Memberi alat belajar. 

3) Menjaga kesehatan anak. 

b. Perhatian orang tua dalam memenuhi kebutuhan non fisik, 

seperti: 

1) Menciptakan suasana nyaman saat belajar.  

2) Pemberian motivasi. 

3) Pemberian bimbingan.  

4) Keteladanan orangtua.  

5) Penanaman nilai-nilai. 

6) Mengawasi kegiatan belajar. 

 

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, c) 

pemberian motivasi belajar, d) pemenuhan kebutuhan belajar, e) 

menciptakan suasana belajar yang kondusif, f) memperhatikan 

kesehatan anak. 

 

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 



17 
 

 
 

yang mencakup aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan. Menurut 

Jihad dan Abdul (2012: 14) hasil belajar merupakan pencapaian 

bentuk perubahan perilaku baik dari ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu 

tertentu. Sedangkan pendapat lain dikemukakan oleh Susanto (2016: 

5) hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri 

peserta didik, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Perubahan tersebut 

dapat diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan pengembangan 

yang lebih baik dari sebelumnya berkat adanya usaha atau pikiran 

yang dinyatakan dalam bentuk pengetahuan, penguasaan, serta 

kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai aspek kehidupan 

sehingga tampak perubahan tingkah laku pada individu. 

 

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, menentukan 

hubungan); synthesis (mengorganisasikan, merencanakan); 

dan evaluating (menilai). Kemampuan afektif terdiri dari 

receiving (sikap menerima); responding (memberikan 

respon), valuing (nilai); organization (organisasi); 

characterization (karakterisasi). Kemampuan psikomotorik 

meliputi initiatory, pre-rountie, dan rountinized. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan hasil 

belajar adalah kemampuan yang diperoleh peserta didik sebagai hasil 

dari kegiatan belajar yang dapat dilihat melalui perubahan tingkah 

laku yang cenderung menetap mencakup aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik. 
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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-macam 

faktor, baik faktor dalam diri atau faktor dari luar.  

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 kesehatan fisik (fisik dalam 

keadaan sehat, fisik tidak/ kurang sehat, sakit), kelelahan 

fisik (terlalu lama belajar sehingga fisiknya lelah), 

kesempurnaan fungsi-fungsi pancaindera (terutama 

penglihatan, pendengaran), cacat anggota fisik (bawaan 

maupun karena kecelakaan) panca indera yang tidak 

berfungsi sebagaimana fungsinya, seperti mengalami 

sakit, cacat tubuh. Faktor Psikologis baik yang bersifat 

bawaan maupun yang diperoleh terdiri atas : tinggi 

rendahnya rasa ingin tahu, minat terhadap apa yang 

dipelajari, bakat sebagai kemampuan dasar yang dibawa 

sejak lahir, kecerdasaan/intelegensi, motivasi, ingatan, 

perasaan, emosi, emosional. 

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 sosial seperti 

fasilitas belajar di rumah, fasilitas pembelajaran di 

sekolah, media masa baik cetak maupun elektronik, 

cuaca/ iklim, dan lain-lain. 

 

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. 
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2) Faktor psikologis meliputi intelegensi (IQ), kognitif, 

perhatian, bakat, minat, motif, motivasi, dan daya nalar 

peserta didik. 

b. Faktor eksternal meliputi faktor lingkungan dan faktor 

instrumental.  

1) Faktor lingkungan meliputi lingkungan fisik dan lingkungan 

sosial. Lingkungan alam seperti keadaan suhu, kelembapan 

udara waktu pagi, siang atau sore, sedangkan lingkungan 

sosial seperti para guru, watak para guru, staf sekolah dan 

teman-teman sekelas. 

2) Faktor instrumental adalah faktor yang keberadaanya dan 

penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil belajar yang 

diharapkan. Faktor ini diharapkan mampu berfungsi sebagai 

sarana untuk tercapainya tujuan-tujuan belajar yang 

direncanakan. Misalnya gedung dan sarana fisik sekolah, 

sarana atau alat pengajaran, media pengajaran dan 

sebagainya. 

 

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 psikologis. Faktor 

yang berasal dari luar peserta didik (eksternal) meliputi faktor sosial 

dan faktor non sosial. 
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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 ditunjukkan oleh penguasaan tiga kompetensi yang meliputi 

ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik sebagai berikut: 

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. Menganalisis berkaitan dengan proses 

kognitif memberi atribut (attributeing) dan 

mengorganisasikan (organizing). 

5) Mengevaluasi (Evaluate) 

Mengevaluasi berkaitan dengan proses kognitif 

memberikan penilaian berdasarkan kriteria dan 

standar yang sudah ada. Evaluasi meliputi mengecek 

(checking) dan mengkritisi (critiquing). 
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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 sebagainya. 

Ranah psikomotorik meliputi (1) meniru, (2) manipulasi, 

(3) presisi, (4) artikulasi, (5) naturalisasi. 

 

Sedangkan pendapat lain menurut Gagne dalam Aunurrahman 

(2012: 47) membagi macam-macam hasil belajar menjadi lima yaitu 

sebagai berikut: 

a. Keterampilan intelektual atau pengetahuan procedural 

yang mencakup belajar konsep, prinsip dan pemecahan 

masalah yang diperoleh melalui penyajian disekolah. 

b. Strategi kognitif yaitu kemampuan untuk memecahkan 

masalah-masalah baru dengan jalan mengatur proses 

internal masing-masing individu dalam memperhatikan, 

belajar, mengingat dan berpikir.  

c. Informasi verbal yaitu kemampuan untuk 

mendeskripsikan sesuatu dengan kata-kata, dengan jalan 

mengatur informasi-informasi yang relevan. 

d. Keterampilan motorik yaitu kemampuan untuk 

melaksanakan dan mengkoordinasi gerakan-gerakan 

yang berhubungan dengan otot. 

e. Sikap yaitu suatu kemampuan internal yang 

mempengaruhi tingkah laku seseorang yang didasari oleh 

emosi, kepercayaan-kepercayaan serta faktor intelektual. 

 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat penulis simpulkan 

bahwa hasil belajar peserta didik dibagi menjadi tiga ranah yaitu ranah 

kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik. Selain itu, terdapat lima 
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macam hasil belajar peserta didik yaitu keterampilan intelektual atau 

pengetahuan procedural, strategi kognitif, informasi verbal, keterampilan 

motorik dan sikap. Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada ranah 

kognitif sebagai acuan sejauh mana pemahaman peserta didik yang 

diperoleh dalam hal pengetahuan selama proses pembelajaran. 

 

2.3. Pembelajaran Matematika SD 

2.3.1. Pengertian Matematika SD 

Matematika tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam kehidupan sehari-hari matematika sangat dibutuhkan untuk 

membantu menyelesaikan suatu permasalahan. Matematika 

merupakan pengetahuan atau ilmu yang mengenai logika dan 

masalah-masalah numerik atau angka. Menurut Wahyudi dan 

Kriswandani (2013: 10)  matematika adalah sebagai ilmu 

pengetahuan yang mempelajari konsep-konsep abstrak yang disusun 

dengan menggunakan simbol dan merupakan bahasa yang eksak, 

cermat dan terbebas dari emosi. Matematika dikatakan abstrak karena 

objek atau simbol-simbol dalam matematika tidak berwujud dalam 

bentuk konkret atau nyata, melainkan hanya dapat dibayangkan 

dalam pikiran saja. Objek kajian matematika yang bersifat abstrak 

merupakan hal yang sering menyebabkan peserta didik kesulitan 

dalam memahami matematika, apalagi untuk peserta didik usia SD 

yang masih berada pada tahap operasional konkret (7−11 tahun) 

yakni masih berpikir dan memahami sesuatu dari hal-hal yang nyata 

atau konkret, sehingga pembelajarannya membutuhkan media 

pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman nyata (konkret) 

dari konsep-konsep matematika yang abstrak. Dengan adanya contoh 

nyata (konkret) diharapkan peserta didik akan terbiasa untuk berpikir 

secara abstrak. 
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Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat 

meningkatkan kemampuan berfikir dalam menyelesaikan masalah 

dalam kehidupan sehari hari. Hal ini sejalan dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Susanto (2013: 185) yang menyatakan bahwa 

matematika adalah salah satu disiplin ilmu pasti yang 

mengungkapkan ide-ide abstrak yang berisi simbol-simbol yang 

terdapat aktivitas berhitung dan mampu meningkatkan kemampuan 

berpikir dan berpendapat dalam memecahkan masalah dalam 

kehidupan bermasyarakat sehari-hari.  

 

Pendapat lain dikemukakan oleh Ismail, dkk dalam Hamzah dan 

Muhlisrarini (2014: 48) yang menyatakan bahwa matematika 

merupakan ilmu yang membahas angka-angka dan perhitungannya, 

membahas masalah-masalah numerik, mengenai kuantitas dan 

besaran, mempelajari hubungan pola, bentuk dan struktur, sarana 

berpikir, kumpulan sistem, struktur dan alat. Hal ini berarti bahwa 

objek yang menjadi pembahasan dalam matematika hanyalah angka 

saja, baik dalam permasalahan angka memiliki nilai atau sebagai 

sarana dalam memecahkan permasalahan. 

 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli yang telah diuraikan, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa pengertian matematika SD adalah disiplin 

ilmu yang diajarkan pada jenjang sekolah dasar dengan mengkaji 

berbagai konsep abstrak yang berkaitan dengan angka dan simbol 

yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari serta untuk melatih kemampuan berpikir dan berpendapat. 

 

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 
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pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang 

dibangun dan oleh pendidik untuk mengembangkan kreativitas 

berpikir peserta didik yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir, 

serta dapat meningkatkan kemampuan mengkontruksi pengetahuan 

baru sebagai upaya meningkatkan kemampuan yang baik terhadap 

materi matematika. 

   

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 

laku yang relatif menetap, baik yang dapat diamati maupun 

tidak dapat diamai secara langsung, yaitu terjadi sebagai 

hasil latihan atau pengalaman dalam interaksinya dengan 

lingkungannya. 

 

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 untuk memahami 

atau menyampaikan informasi misalnya melalui persamaan- 

persamaan, atau tabel-tabel dalam model-model matematika  

yang merupakan penyederhanaan dari soal-soal cerita atau 

soal-soal uraian matematika lainnya. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

pembelajaran matematika SD merupakan kegiatan belajar dan 

mengajar pada jenjang sekolah dasar yang direncanakan oleh 

pendidik agar peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan 

matematika dengan tujuan mengembangkan pola berfikir dan 

mengolah logika agar bermanfaat dan mampu mengaplikasikannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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2.3.3. Tujuan Pembelajaran Matematika di SD 

Pembelajaran matematika di sekolah dasar secara umum bertujuan 

agar peserta didik mampu dan terampil dalam menggunakan 

matematika. Secara khusus, tujuan pembelajaran matematika di 

sekolah dasar, sebagaimana disajikan dalam Depdiknas dalam 

Susanto (2013: 190) sebagai berikut: 

a. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 

antarkonsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma. 

b. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 

manipulasi matematika dalam generalisasi, menyusun 

bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan 

matematika. 

c. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang 

diperoleh. 

d. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 

diagram, atau media lain untuk menjelaskan keadaan atau 

masalah. 

e. Memiliki sikap menghargai penggunaan matematika 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Sedangkan pendapat lain menurut Fuadi, dkk (2016: 47) menyatakan 

bahwa: 

Tujuan pembelajaran matematika menurut Kurikulum 2013 

menekankan pada dimensi pendagogik modern dalam 

pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan scientific 

(ilmiah), dalam pembelajaran matematika kegiatan yang 

dilakukan agar pembelajaran bermakna yaitu mengamati, 

menanya, mencoba, menalar, menyaji dan mencipta. 

 

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Hidayati (2017: 

149) yakni: 

Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah peserta 

didik mampu mengembangkan keterampilan berpikir 

tingkat tinggi, strategi dan motivasi di atas dapat membantu 

pendidik untuk mengimplementasikan Higher Order 

Thingking Skills (HOTS) di kelas, namun bukan hanya itu, 

tuntutan pendidik untuk memiliki keterampilan dalam 

memberikan soal-soal yang mengukur HOTS peserta didik 

juga penting dan pendidik juga dapat membedakan soal 

HOTS maupun Lower Order Thingking Skills (LOTS). 
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Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar adalah agar 

peserta didik memiliki kemampuan memahami konsep matematika 

secara utuh, mengembangkan dan mengimplementasikan 

keterampilan berpikir matematika untuk memecahkan suatu masalah 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

2.3.4. Karakteristik Pembelajaran Matematika di SD 

Pembelajaran matematika di sekolah memiliki karakteristik tersendiri 

yang berbeda dengan mata pelajaran lain. Pembelajaran matematika 

merupakan pembelajaran yang dianggap sulit dan menakutkan oleh 

peserta didik. Oleh karena itu, beberapa peserta didik masih 

mendapatkan hasil belajar yang rendah pada mata pelajaran 

matematika. 

 

Menurut Soedjadi dalam Yuhasriati (2012: 82) matematika memiliki 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Memiliki objek kajian yang abstrak 

Kajian atau materi matematika terdiri dari objek abstrak 

meliputi fakta, konsep, simbol, notasi, operasi dan 

prinsip yang sulit untuk dipelajari. 

b. Bertumpu pada kesepakatan 

Pembahasan matematika menggunakan suatu 

kesepakatan yang didalamnya memuat fakta untuk dapat 

dikomunikasikan dengan mudah menggunakan bahasa 

matematika. 

c. Berpola pikir deduktif 

Matematika memiliki pola berfikir deduktif yang berarti 

pernyataan matematika dapat dibuktikan kebenarannya 

melalui pernyataan terdahulu yang telah dibuktikan dan 

diakui kebenarannya. 

d. Konsisten dalam sistem 

Matematika terdiri dari berbagai sistem yang memuat 

prinsip-prinsip matematika yang saling berhubungan 

maupun tidak berhubungan. 

e. Memiliki simbol yang kosong dari arti 

Simbol-simbol matematika yang abstrak tidak memiliki 

arti jika simbol tersebut tidak dikaitkan dengan konteks 

tertentu. 
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f. Memperhatikan semesta pembicaraan. 

Dalam matematika dibutuhkan suatu semesta 

pembicaraan untuk menyelesaikan suatu pernyataan 

matematika sesuai dengan konteks yang dibicarakan 

sehingga akan diperoleh hasil yang dimaksud konteks 

tersebut. 

 

Pembelajaran matematika di SD memiliki karakteristik tersendiri 

yang berbeda dengan pembelajaran matematika di SMP atau SMA. 

Menurut Amir (2014: 77) pembelajaran matematika di SD 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Pembelajaran matematika menggunakan metode spiral 

Pendekatan spiral dalam pembelajaran matematika selalu 

mengaitkan atau menghubungkan suatu topik sebelumnya dengan 

topik berikutnya. Konsep baru yang dipelajari merupakan 

pendalaman dan perluasan dari topik sebelumya yang telah 

dipelajari oleh peserta didik. 

b. Pembelajaran matematika bertahap 

Materi pelajaran matematika diajarkan secara bertahap yaitu 

dimulai dari konsep yang sederhana sampai pada konsep yang 

lebih rumit dan kompleks. Pembelajaran matematika juga dimulai 

dari hal yang konkret sampai menuju konsep yang abstrak. 

c. Pembelajaran matematika menggunakan metode induktif 

Matematika merupakan ilmu deduktif. Namun karena sesuai 

tahap perkembangan mentasl peserta didik SD, maka 

pembelajaran matemtaika di SD digunakan metode induktif. 

Metode induktif yaitu proses berpikir yang diawali dari peristiwa 

khusus mengarah ke umum. 

d. Pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi 

Kebenaran matematika merupakan kebenaran yang konsisten 

artinya tidak ada pertentangan antara kebenaran yang satu dengan 

kebenaran yang lainnya. Suatu pernyataan dianggap benar jika 

berlandaskan pada pernyataan-pernyataan terdahulu yang telah 

diterima kebenarannya. 
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e. Pembelajaran matematika hendaknya bermakna 

Pembelajaran bermakna merupakan cara mengajarkan materi 

pelajaran yang mengutamakan pengertian daripada hafalan. 

Dalam pembelajaran bermakna peserta didik mempelajari 

matematika diawali dari proses terbentuknya suatu konsep 

kemudian berlatih menerapkan dan memanipulasi konsep-konsep 

tersebut pada situasi baru. 

 

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Suwangsih 

dalam Wandini (2019: 8) menjelaskan ciri-ciri pembelajaran 

matematika di SD adalah sebagai berikut: 

a. Pembelajaran matematika menggunakan metode spiral, 

metode spiral ini melambangkan adanya keterkaitan 

antara suatu materi dengan materi lainnya. Topik 

sebelumnya menjadi prasyarat untuk memahami topik 

berikutnya atau sebaliknya. 

b. Pembelajaran matematika dilakukan secara bertahap. 

Materi pembelajaran matematika dilakukan secara 

bertahap yang dimulai dari konsep-konsep yang 

sederhana, menuju konsep yang lebih kompleks. 

Pembelajaran matematika menggunakan metode 

induktif sedangkan matematika merupakan ilmu 

deduktif namun sesuai tahap perkembangan siswa maka 

pembelajaran matematika di SD digunakan metode 

induktif. 

c. Pembelajaran matematika menganut kebenaran 

konsistensi. Pembelajaran matematika hendaknya 

bermakna konsep matematika tidak diberikan dalam 

bentuk jadi, tapi sebaliknya siswalah yang harus 

mengkonstruksi konsep tersebut. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli yang telah diuraikan, dapat 

disimpulkan bahwa karakteristik pembelajaran matematika di SD 

adalah pembelajaran matematika menggunakan metode spiral, 

dilalukan secara bertahap, pembelajaran matematika menggunakan 

induktif karena disesuaikan dengan tahap perkembangan kemampuan 

peserta didik di SD, pembelajaran matematika menganut kebenaran 

konsistensi dan pembelajaran matematika hendaknya bermakna agar 

lebih lama diingat. 
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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. 

1. Penelitian Elxsa Yolandya Lubis (2021) dengan judul “Hubungan 

Perhatian Orang Tua Dengan Hasil Belajar Siswa di Kelas IV SD 

Negeri 104211 Marindal I Tahun Ajaran 2020/2021”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara perhatian 

orang tua terhadap hasil belajar siswa yaitu sebesar 0,584. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan metode total sampling, dengan 

jumlah populasi 18 peserta didik. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah angket dan dokumentasi. Persamaan sekaligus yang 

menjadi acuan pada penelitian ini yaitu terletak pada variabel bebas dan 

variabel terikat, teknik pengambilan sampel dan teknik pengumpulan 

data yaitu angket dan dokumentasi. Adapun perbedaaannya terletak 

pada jumlah populasi yang digunakan. 

 

2. Penelitian Minda Dewi Afifah, Arie Rakhmat Riyadi dan Effy 

Mulyasari (2019) dengan judul “Hubungan Perhatian Dalam Kegiatan 

Belajar Dengan Prestasi Belajar Siswa SD”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya hubungan yang positif antara perhatian orang tua 

dengan prestasi belajar peserta didik dengan kategori hubungan yang 

rendah yakni sebesar 0,349. Desain penelitian yang digunakan adalah  

ex post facto dengan metode korelasional. Populasi dalam penelitian ini 

berjumlah 128 peserta didik dengan sampel berjumlah 110 peserta didik. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh. Teknik 

pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Persamaan 

sekaligus yang menjadi acuan pada penelitian ini yaitu terletak pada 

variabel bebas, desain penelitian, teknik pengambilan sampel dan teknik 

pengumpulan data. Sedangkan perbedaannya terletak pada jumlah 

populasi dan jumlah sampel yang digunakan. 
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3. Penelitian Tio Gusti Satria (2021) dengan judul “Hubungan Perhatian 

Dari Orang Tua Terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara 

perhatian orang tua terhadap hasil belajar peserta didik. Jenis penelitian 

ini adalah korelasi kuantitatif dengan sampel sebanyak 55 peserta didik. 

Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi.  

Persamaan sekaligus yang menjadi acuan pada penelitian ini yaitu 

terletak pada variabel bebas, variabel terikat, jenis penelitian dan teknik 

pengumpulan data. Sedangkan perbedaannya terletak pada jumlah 

sampel yang digunakan. 

 

4. Penelitian Achmad Fauzi dan Ali Sunarso (2021) dengan judul 

“Relationship Between Parental Attention and Study Habits with Social 

Studies Learning Outcomes”. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 

hubungan yang positif dan signifikan antara perhatian orang tua dengan 

hasil belajar dengan nilai koefisien korelasi total yaitu sebesar 0,731. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain 

penelitian korelasional. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

probability sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, 

wawancara dan dokumentasi. Persamaan sekaligus yang menjadi acuan 

pada penelitian ini yaitu terletak pada variabel bebas yaitu perhatian 

orang tua, variabel terikat yaitu hasil belajar,  jenis penelitian, dan 

teknik pengumpulan data yang digunakan. Adapun perbedaannya 

terletak pada teknik pengambilan  sampel yang digunakan. 

 

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.  
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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 hasil belajar yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Keluarga merupakan salah satu faktor eksternal yang berpengaruh 

terhadap pendidikan anak. Sebab keluarga adalah lingkungan pendidikan 

yang pertama dan utama bagi anak, karena dalam keluarga inilah seorang 

bayi atau anak itu pertama kali mendapatkan pendidikan dan bimbingan. 

 

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 untuk memecahkan 

permasalahan tersebut. Sebaliknya, orang tua yang acuh tak acuh dan tidak 

memperhatikan aktivitas belajar anak dapat menyebabkan anak menjadi 

kurang bersemangat dalam belajar yang dapat mengakibatkan hasil belajar 

yang kurang maksimal. 

 

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 dari dalam diri peserta didik (internal) yang 

meliputi faktor fisiologis (jasmani) dan faktor psikologis. Faktor yang berasal 

dari luar peserta didik (eksternal) meliputi faktor sosial dan faktor non sosial. 

 

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 merupakan proses untuk berpikir 

abstrak melalui kegiatan-kegiatan yang nyata (konkret). Matematika akan 
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membimbing anak untuk berpikir abstrak sehingga matematika tidak cukup 

hanya disampaikan di sekolah saja, tetapi juga harus dihubungkan langsung 

dengan pengalaman nyata peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 

kehidupan sehari-hari anak lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah 

bersama orang tua dibandingkan di sekolah, maka perlu adanya bimbingan 

dan perhatian orang tua untuk membantu peserta didik dalam 

mengimplementasikan matematika secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta didik 

tentang konsep matematika sehingga hasil belajarnya akan maksimal. 

 

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 diperoleh peserta didik juga akan 

tinggi dan baik. Begitu pula sebaliknya, jika perhatian yang diberikan kurang 

maka hasil belajar peserta didik juga akan rendah dan kurang maksimal. 

Hubungan antar variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

diagram kerangka pikir sebagai berikut. 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

Keterangan: 

X  = Variabel bebas (tingkat pendidikan orang tua) 

Y  = Variabel terikat (hasil belajar matematika) 

→  = Hubungan 

 

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 antara perhatian orang tua dengan hasil 

belajar matematika peserta didik kelas IV SD Negeri 1 Tambahrejo Tahun 

Pelajaran 2021/2022”. 

Y (Hasil Belajar Matematika) 

 

X (Perhatian Orang Tua) 

 



 
 

 

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, menyusun, mengolah serta 

menganalisis data-data penelitian.  

   

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 penelitian korelasi 

menurut Suardi (2016: 166) adalah suatu penelitian yang melibatkan 

tindakan pengumpulan data guna menentukan, apakah ada hubungan 

dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. 

 

3.1.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini dilihat dari sumber permasalahannya, maka penelitian ini 

menggunakan desain penelitian korelasi yang sesuai dengan tujuan 

penelitian yaitu untuk mengetahui tentang ada dan tidak adanya 

hubungan antara variabel perhatian orang tua (X) dengan hasil belajar 

matematika (Y). Hubungan antar variabel-variabel dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada diagram pikir sebagai berikut.
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Gambar 2. Desain Penelitian 

 

Keterangan: 

X = Variabel bebas (perhatian orang tua)  

Y = Variabel terikat (hasil belajar matematika) 

→ = Hubungan 

 

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 oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas IV SD Negeri 

1 Tambahrejo Tahun Pelajaran 2021/2022. 

 

 

 

 

Y (Hasil Belajar Matematika) 

 

X (Perhatian Orang Tua) 
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Tabel 2. Populasi Jumlah Peserta Didik Kelas IV SD Negeri 1 

Tambahrejo Tahun Pelajaran 2021/2022  

 

Kelas Peserta Didik Jumlah 

Lk Pr 

IV A 10 12 22 

IV B 14 8 22 

IV C 9 12 21 

Total 33 32 65 

Sumber: Dokumentasi wali kelas IV SD Negeri 1 Tambahrejo Tahun 

Pelajaran 2021/2022 

 

3.3.2 Sampel Penelitian 

Sampel merupakan bagian dari populusi yang akan diteliti dengan 

mempertimbangkan karakteristik tertentu. Yusuf (2014: 150) 

menyatakan sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih dan 

mewakili populasi tersebut. 

 

Penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling yaitu 

sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2017: 124) menyatakan bahwa 

sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Jadi sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 65 peserta didik. Alasan peneliti memilih sampling jenuh 

karena populasi dalam penelitian kurang dari 100 yaitu 65, sehingga 

peneliti menggunakan semua populasi menjadi 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). 

2. Variabel Terikat (Dependen variable) 

Variabel terikat dalam  penelitian ini adalah hasil belajar matematika 

 peserta didik kelas IV adalah (Y). 
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3.5 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 

3.5.1 Definisi Konseptual Variabel 

a. Variabel Perhatian Orang Tua (X) 

Perhatian orang tua adalah pemusatan atau konsentrasi orang tua 

secara sengaja dan fokus tertuju pada anaknya untuk memberikan 

dan memenuhi kebutuhan anaknya, baik dalam segi fisik dan non 

fisik. 

 

b. Variabel Hasil Belajar Matematika (Y) 

Hasil belajar matematika merupakan hasil yang telah dicapai 

setelah peserta didik melakukan usaha atau kegiatan belajar 

matematika sebagai tolak ukur kemampuan memahami materi 

pelajaran matematika. Kemampuan tersebut yaitu pada ranah 

kognitif, afektif dan psikomotorik. 

 

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 membuat anak lebih bersemangat dalam belajarnya. 

Sebaliknya, jika orang tua kurang memperhatikan kegiatan belajar 

anak tentu dapat mempengaruhi hasil belajar anak. Selanjutnya 

untuk mengetahui perhatian orang tua dapat dilihat menggunakan 

angket dengan indikator sebagai berikut:   

1) Pemberian bimbingan belajar  

2) Pengawasan terhadap belajar  

3) Pemberian motivasi belajar 

4) Pemenuhan kebutuhan belajar 

5) Menciptakan suasana belajar yang kondusif 

6) Memperhatikan kesehatan anak  
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Tabel 3. Kisi-Kisi Instrumen Perhatian Orang Tua 

 

Indikator Sub Indikator Item Soal 

Positif 

Item Soal 

Negatif 

Jumlah  

Pemberian 

bimbingan 

belajar 

1. Memberikan 

bantuan 

mengerjakan 
PR. 

1,2 3 3 

2. Menasehati 

anak supaya 

rajin belajar. 

4,5 6 3 

Pengawasan 
terhadap belajar 

1. Kemajuan 
belajar anak. 

7 8 2 

2. Menegur anak 

saat tidak 

belajar. 

9,10 11 3 

Pemberian 
motivasi belajar 

1. Memberikan 
pujian dan 

hadiah jika nilai 

memuaskan. 

12,13 14 3 

2. Memberi 
motivasi jika 

mendapat nilai 

jelek. 

15 16 2 

Pemenuhan 
kebutuhan 

belajar 

1. Pemenuhan 
buku-buku 

pelajaran yang 

dibutuhkan. 

17 18 2 

2. Kelengkapan  

alat tulis. 

19 20 2 

Menciptakan 
suasana belajar 

yang kondusif 

Suasana 
lingkungan 

rumah. 

21,22 23 3 

Memperhatikan 

kesehatan anak 

Memberi jam 

istirahat 

24 25 2 

Jumlah  25 

Sumber: Slameto dalam Febrianti, dkk (2019: 7) yang telah dimodifikasi 

 

b. Variabel hasil belajar matematika (Y) 

Hasil belajar matematika merupakan hasil yang diperoleh peserta 

didik dalam mengikuti dan memahami proses pembelajaran 

matematika. Penelitian ini menggunakan hasil belajar yang berada 

di ranah kognitif. Hasil belajar dalam aspek kognitif yang 

digunakan adalah nilai Penilaian Tengah Semester (PTS) mata 
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pelajaran matematika kelas IVA, IVB dan IVC SD Negeri 1 

Tambahrejo, Kabupaten Pringsewu Tahun Pelajaran 2021/2022. 

 

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 yang 

dilengkapi dengan pilihan jawaban sehingga peserta didik hanya 

memberi tanda pada jawaban yang dipilih. Pemberian skor 

menggunakan skala Likert dengan empat alternatif jawaban tanpa 

jawaban netral, ini dimaksud untuk menghindari kecenderungan 

responden bersikap ragu-ragu dan tidak mempunyai jawaban yang 

jelas. Adapun untuk pemberian skor tiap-tiap item jawaban adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4. Skor Perhatian Orang Tua 

 

No. Pernyataan Positif Skor Pernyataan Negatif Skor 

1. Selalu (SL) 4 Selalu (SL) 1 

2. Sering (SR) 3 Sering (SR) 2 

3. Kadang-kadang (KD) 2 Kadang-kadang (KD) 3 

4. Tidak Pernah (TP) 1 Tidak Pernah (TP) 4 

Sumber: Kasmadi dan Nia (2014: 76) 

 

Berikut merupakan keterangan dari rubrik jawaban angket: 

 

Tabel 5. Rubrik Jawaban Angket 

 

No. Kriteria Keterangan 

1. Selalu Apabila pernyataan tersebut dilakukan setiap hari 

2. Sering 
Apabila pernyataan tersebut dilakukan 4-6 kali 

dalam seminggu 

3. Kadang-kadang 
Apabila pernyataan tersebut dilakukan 1-3 kali 

dalam seminggu 

4. Tidak pernah 
Apabila pernyataan tersebu tersebut tidak pernah 

dilakukan 

           Sumber : Kasmadi dan Nia (2014: 76) 
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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 peserta 

didik, dan data nilai tengah semester mata pelajaran matematika kelas 

IVA, IVB, IVC  SD Negeri 1 Tambahrejo Kecamatan Gadingrejo 

Tahun Pelajaran 2021/2022. 

 

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. Menurut Sugiyono 

(2015: 317) mengemukakan bahwa wawancara digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan 

juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam dan jumlah respondennya. Pada penelitian ini, teknik 

wawancara digunakan pada saat penelitian pendahuluan. 

 

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 angket diuji cobakan 

diluar sampel penelitian. Responden yang digunakan dalam uji coba 

instrumen adalah 20 peserta didik kelas IV A SD Negeri 2 

Yogyakarta, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, 

Lampung. Uji coba instrumen ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

instrumen penelitian layak digunakan atau tidak. Setelah melalui 
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tahap pengujian validitas dan reliabilitas, instrumen tersebut akan 

diujikan pada seluruh anggota populasi dikarenakan penelitian ini 

menggunakan sampel jenuh.  

 

3.7.2 Uji Prasyarat Instrumen 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah berbentuk angket. 

Setelah dilakukan uji coba instrumen angket tersebut, maka langkah 

selanjutnya adalah menganalisis hasil uji coba yang bertujuan untuk 

mengetahui validitas instrumen dan reliabilitas instrumen. 

3.7.2.1 Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2016: 145) “validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen.” Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang seharusnya diukur dan dapat 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Uji validitas instrumen penelitian menggunakan rumus 

Korelasi Product Moment yang dikemukakan oleh Sugiyono 

(2017: 183) sebagai berikut:  

 

𝐫𝐱𝐲=

𝑵(∑ 𝑿𝒀) − (∑ 𝑿) (∑ 𝒀) 

√{𝑵 ∑ 𝑿𝟐 − (∑ 𝑿)𝟐 } .  {𝑵 ∑ 𝒀𝟐 −  (∑ 𝒀)𝟐}
 

  

Keterangan:  

rxy  = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y  

N      = Jumlah responden 

ΣXY  = Total perkalian skor X dan Y  

ΣY     = Jumlah skor variabel Y  

ΣX     = Jumlah skor variabel X 

ΣX2    = Total kuadrat skor variabel X  

 ΣY2   = Total kuadrat skor variabel Y 

 

Distribusi/tabel r product moment untuk α = 0,05 dan derajat 

kebebasan (dk = n – 2). 

Kaidah keputusan:  

Jika rhitung> rtabel  berarti valid. 

Jika rhitung< rtabel berarti tidak valid atau drop out. 
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Tingkat hubungan rxy dapat diketahui yaitu dengan 

memberikan interpretasi secara sederhana terhadap indeks 

korelasi “r” digunakan pedoman sebagai berikut. 

 

Tabel 6.  Kriteria Validitas 

 

Interval Koefision Kriteria Validitas 

0,00 - 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

Sumber: Sugiyono (2017: 147) 

 

3.7.2.2 Uji Reliabilitas 

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: 

𝒓𝟏𝟏 =  (
𝒏

𝒏 − 𝟏
) (𝟏 −

∑ 𝝈𝒊

𝝈𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
) 

 

Keterangan : 

𝑟11 = Reliabilitas instrumen  

n   = Banyaknya butir soal 
∑ 𝜎𝑖

  = Varians skor tiap-tiap item 

𝜎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
  = Varians total 
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Mencari varians skor tiap-tiap item (𝜎𝑖
 ) digunakan rumus: 

𝝈𝒊 =  
∑ 𝑿𝒊

𝟐 −
(∑ 𝑿𝒊 )

𝟐

𝑵
𝑵

 

 

 

Keterangan : 

σi   = Varians skor tiap-tiap item  
∑ Xi

   = Jumlah item Xi 

N   = Jumlah responden 

 

Selanjutnya untuk mencari varians total (𝜎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 ) digunakan 

rumus: 

𝝈𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =  
∑ 𝑿𝟐

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 −
(∑ 𝑿𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 )

𝟐

𝑵
𝑵

 

 

Keterangan:  

 σtotal = Varians total  

 ∑ Xtotal
  = Jumlah X total  

 N   = Jumlah responden 

 

Hasil perhitungan dari rumus korelasi alpha cronbach (r11) 

dikonsultasikan dengan nilai tabel r product moment dengan 

dk= n - 1, dan α sebesar 5% atau 0,05, maka kaidah 

keputusannya sebagai berikut: 

Jika r11 > rtabel berarti reliabel.  

Jika r11 < rtabel berarti tidak reliabel. 

 

Tabel 7. Klasifikasi Koefisien Reliabilitas 

   

Nilai Reliabilitas Interpretasi 

0,00 - 0,20 Sangat rendah 

0,20 - 0,40 Rendah 

0,40 - 0,60 Cukup 

0,60 - 0,80 Tinggi 

0,80 - 1,00 Sangat Tinggi 

  Sumber: Arikunto (2016 : 239) 
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3.7.3 Hasil Uji Prasyarat Instrumen 

Pelaksanaan uji coba instrumen angket dilaksanakan pada Senin, 11 

April 2022. Responden uji coba instrumen adalah 20 peserta didik 

kelas IV A SD Negeri 1 Tambahrejo. 

3.7.3.1 Hasil Uji Validitas Instrumen Angket  

Uji validitas instrumen angket menggunakan Microsoft Excel 

2007. Tetapi peneliti juga mencantumkan perhitungan secara 

manual. Berdasarkan hasil analisis validitas instrumen 

perhatian orang tua terdapat 20 item pernyataan valid (1, 2, 3, 

4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24) dan 5 

item pernyataan tidak valid (6, 16, 20, 23, 25) dari 25 item 

pernyataan yang diajukan oleh peneliti. Item pernyataan yang 

valid tersebut termasuk yang digunakan oleh peneliti untuk 

memperoleh data penelitian. Data lengkap dapat dilihat pada 

lampiran 10 halaman 79.  

 

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Instrumen Angket 

 

No. Validitas 

Diajukan Dipakai rhitung rtabel Status 

1 1 0,456 0,444 Valid 

2 2 0,562 0,444 Valid 

3 3 0,600 0,444 Valid 

4 4 0,489 0,444 Valid 

5 5 0,477 0,444 Valid 

6  0,276 0,444 Drop Out 

7 6 0,492 0,444 Valid 

8 7 0,568 0,444 Valid 

9 8 0,628 0,444 Valid 

10 9 0,475 0,444 Valid 

11 10 0,518 0,444 Valid 

12 11 0,748 0,444 Valid 

13 12 0,571 0,444 Valid 

14 13 0,495 0,444 Valid 

15 14 0,628 0,444 Valid 

16  0,194 0,444 Drop Out 

17 15 0,524 0,444 Valid 

18 16 0,639 0,444 Valid 

19 17 0,492 0,444 Valid 

20  0,283 0,444 Drop Out 

21 18 0,469 0,444 Valid 
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No. Validitas 

Diajukan Dipakai rhitung rtabel Status 

22 19 0,621 0,444 Valid 

23  0,189 0,444 Drop Out 

24 20 0,542 0,444 Valid 

25  0,174 0,444 Drop Out 

  Sumber: Perhitungan Peneliti 

 

3.7.3.2 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Angket 

 Uji reliabilitas angket dilakukan menggunakan Microsoft Excel 

2007. Tetapi peneliti juga mencantumkan perhitungan secara 

manual. Berdasarkan uji validitas di atas diketahui bahwa 

instrumen angket yang akan peneliti gunakan adalah seagai 

berikut. 

  

  Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Angket 

  

Variabel Item Pernyataan 

X (Perhatian Orang Tua) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 

24. 

  Sumber: Perhitungan Peneliti 

 

 Hasil perhitungan uji reliabilitas angket menggunakan rumus 

alpha cronbach (r11) yang dikonsultasikan dengan rtabel product 

moment dengan N = 20, signifikansi ɑ sebesar 5% atau 0,05 

diperoleh rtabel sebesar 0,456, sehingga diketahui bahwa r11 = 

0,881  rtabel = 0,456, maka instrumen angket dinyatakan 

reliabel. Data lengkap dapat dilihat pada lampiran 11 halaman 

80. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

3.8.1 Uji Prasyarat Analisis Data 

3.8.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data 

yang dianalisis mempunyai sebaran (berdistribusi) normal atau 
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tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan rumus 

chi kuadrat seperti yang dikemukakan Riduwan (2015: 162) 

sebagai berikut:  

𝐗hitung 
2 =  ∑

(fo - fe)𝟐

fe

k

i=1 

 

 

Keterangan: 

X2
hitung = Nilai chi kuadrat hitung 

fo  = Frekuensi hasil pengamatan 

fe  = Frekuensi yang diharapkan 

k  = Banyaknya kelas interval 

 

Selanjutnya membandingkan X2
hitung dengan nilai X2

tabel untuk  

α = 0,05 dan derajat kebebasan (dk) = k - 1, maka 

dikonsultasikan pada tabel Chi Kuadrat dengan kaidah 

keputusan sebagai berikut: 

Jika X2
hitung <  X2

tabel, artinya distribusi data normal. 

Jika X2
hitung > X2

tabel, artinya distribusi data tidak normal. 

 

3.8.1.2 Uji Homogenitas 

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 sebagai berikut: 

 

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. 
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3.8.1.3 Uji Linearitas 

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 = 
𝑹𝑱𝑲𝑻𝑪

𝑹𝑱𝑲𝑬
 

   

Keterangan:  

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) sebagai 

berikut: 

𝒓𝒙𝒚=

𝑵(∑ 𝑿𝒀) − (∑ 𝑿) (∑ 𝒀) 

√{𝑵 ∑ 𝑿𝟐 − (∑ 𝑿)𝟐 } .  {𝑵 ∑ 𝒀𝟐 − (∑ 𝒀)𝟐}
 

 

Keterangan: 

rxy  = Koefisien korelasi X dan Y 

N  = Jumlah responden 

𝛴𝑋𝑌 = Total perkalian skor X dan Y 

𝛴𝑋  = Jumlah skor variabel X 

𝛴𝑌  = Jumlah skor variabel Y 

𝛴𝑋2 = Total kuadrat skor variabel X 

𝛴𝑌2 = Total kuadrat skor variabel Y 

 

Korelasi dilambangkan dengan (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih 

dari harga (-1≤ r ≤ + 1), apabila nilai r = -1 artinya korelasi negatif 
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sempurna; r = 0 artinya tidak ada korelasi; r = 1 berarti korelasi sangat 

kuat. Artinya harga r akan dikonsultasikan dengan kriteria interpretasi 

koefisien korelasi nilai r sebagai berikut. 

 

Tabel 10.  Kriteria Interpretasi Koefisien Korelasi (r) 

 

Koefision Korelasi (r) Kriteria  

0,00 - 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Tinggi 

0,80 – 1,000 Sangat Tinggi 

Sumber: Riduwan (2014: 218) 

 

Rumus selanjutnya adalah mencari besar kecilnya kontribusi variabel 

X terhadap Y dengan rumus koefisien determinan menurut Riduwan 

(2014: 139) sebagai berikut: 

 

KD = r2 × 100%  

 

Keterangan: 

KD  = Koefisien determination  

R  = Nilai koefisien korelasi 

 

Pengujian berikutnya yaitu uji signifikan yang berfungsi untuk mencari 

makna hubungan variabel X dengan Y, dengan rumus menurut 

Sugiyono (2015: 257) sebagai berikut: 

 

thitung =
𝐫 √𝐧 − 𝟐

√𝟏 − 𝒓𝟐
 

 

Keterangan: 

thitung = Nilai t 

r  = Nilai koefisien korelasi 

n  = Jumlah sampel  

 

Selanjutnya dikonsultasikan ke tabel t dengan 𝛼 (0,05) dan derajat 

kebebasan (dk = n-1), dengan kaidah: 
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Jika thitung > ttabel, artinya terdapat hubungan yang signifikan atau 

hipotesis diterima, sedangkan  

Jika thitung < ttabel, artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan atau 

hipotesis ditolak.  

 

Rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Ha : Terdapat hubungan yang signifikan antara perhatian orang tua 

dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas IV SD Negeri 

1 Tambahrejo Tahun Pelajaran 2021/2022. 

Ho : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara perhatian orang 

tua dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas IV SD 

Negeri 1 Tambahrejo Tahun Pelajaran 2021/2022. 

 

 

 

 



 
 

 

V.     KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara perhatian orang tua dengan hasil 

belajar matematika peserta didik kelas IV SD Negeri 1 Tambahrejo Tahun 

Pelajaran 2021/2022. Perhatian orang tua sangat berpengaruh terhadap hasil 

belajar yang diraih peserta didik. Peserta didik yang mendapat perhatian lebih 

dari orang tuanya akan lebih bersemangat dalam belajarnya karena merasa 

berharga dan diharapkan orang tuanya sehingga hasil belajarnya akan tinggi. 

Demikian sebaliknya, kurangnya perhatian orang tua dapat menyebabkan akan 

kurang bersemangat dalam belajarnya sehingga hasil belajarnya akan rendah. 

Dengan kata lain semakin tinggi perhatian yang diberikan orang tua kepada 

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

sebaliknya apabila perhatian orang tua rendah, maka akan berdampak pada 

hasil belajar yang rendah dan kurang memuaskan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat diajukan 

beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait untuk meningkatkan hasil 

belajar matematika peserta didik kelas IV SD Negeri 1 Tambahrejo, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Peserta Didik 

Peserta didik diharapkan lebih menghormati dan menghargai perhatian 

yang diberikan orang tua terutama dalam kegiatan belajar untuk mencapai 

hasil belajar yang maksimal.
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2. Pendidik 

Pendidik diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya 

perhatian orang tua dalam kegiatan belajar untuk meningkatkan hasil 

belajar peserta didik. 

3. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah diharapkan dapat meningkatkan perhatian terhadap 

kegiatan belajar peserta didik melalui komunikasi dan kerjasama yang baik 

dengan seluruh pihak sekolah. 

4. Orang Tua 

Orang tua diharapkan dapat lebih memperhatikan kebutuhan-kebutuhan 

belajar anaknya, memberikan bimbingan dan pengawasan belajar untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

5. Peneliti lanjutan 

Kepada peneliti selanjutnya yang akan melalukan penelitian dibidang ini, 

diharapkan dapat memperluas objek penelitian serta mempertimbangkan 

faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik.
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	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, ...
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	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
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	Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Slameto (2013: 54) faktor yang mempengaruhi hasil belajar meliputi faktor intern dan ekstern.
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	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
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	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)
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	6) Menciptakan (Create)
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	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
	2) Pengawasan terhadap belajar
	3) Pemberian motivasi belajar
	4) Pemenuhan kebutuhan belajar
	5) Menciptakan suasana belajar yang kondusif
	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...

	3.7.3 Hasil Uji Prasyarat Instrumen
	3.8 Teknik Analisis Data
	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...
	Keterangan:
	rxy  = Koefisien korelasi X dan Y
	N  = Jumlah responden
	𝛴𝑋𝑌 = Total perkalian skor X dan Y
	𝛴𝑋  = Jumlah skor variabel X
	𝛴𝑌  = Jumlah skor variabel Y
	𝛴,𝑋-2. = Total kuadrat skor variabel X
	𝛴,𝑌-2. = Total kuadrat skor variabel Y
	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.
	4.2.2  Data Hasil Belajar Matematika
	4.3.1  Hasil Uji Prasyarat Analisis Data
	4.3.2  Hasil Uji Hipotesis Penelitian


