BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS
A. Kajian Pustaka
1. Hasil Belajar Matematika Kelas V SD
a. Karakteristik Siswa Kelas V SD
Perkembangan yang dialami oleh setiap siswa itu berbeda-beda.
Seperti yang dijelaskan oleh Hamalik (2010: 86) menyatakan jika,
“Laju perkembangan setiap individu itu bersifat individual.” Usia siswa
di kelas 5 SD berkisar 9 -11 tahun dimana mereka memiliki
perkembangan yang berbeda-beda setiap siswanya dan berbeda antara
siswa kelas IV dan siswa kelas VI.
Berdasarkan pendapat Piaget (Umifaiqoh, 2019: 7) tentang
periode perkembangan kognitif anak yaitu periode tersebut ada empat
tahapan yaitu: (1) periode sensorimotor (0-2 tahun), anak mengenal
lingkungan dengan alat indra penglihatan, penciuman, pendengaran,
dan perabaan; (2) periode persiapan operasional (2-7 tahun)., anak baru
menggunakan bahasa simbolis dan belum melaksanakan operasi
mental; (3) periode operasi konkret (7-11 tahun), perkembangan
pemikiran didasarkan pada peristiwa yang langsung dialami anak
menerapkan logika pada barang-barang yang konkret dan belum
bersifat astrak maupun hipotesis; (4) periode operasi formal (11 tahun
ke atas), tahap ini adalah tahap akhir dari perkembangan kognitif
dengan ditandai tumbuhnya kemampuan bernalar tanpa harus
berhadapan dengan objek atau peristiwa secara langsung
Perkembangan
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(Wahyudi, 2015: 11) terdapat tiga tahapan, yaitu : (1) enaktif: anak
belajar menggunakan objek secara langsung menggunakan tangan; (2)
ikonik:
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mengaitkan dengan gambaran objek; dan (3) simbolik: tahap manipulasi
lambang secara langsung dan tidak berkaitan dengan objek.
Secara umum anak usia sekolah dasar menurut Bassett, Jacka,
dan Logan (Simatupang, 2011: 505-506) memiliki karakteristik antara
lain: rasa ingin tahu yang kuat dan tertarik akan dunia sekitar, senang
bermain dan bergembira, suka mengatur dirinya, mengeksplorasi
situasi, mencoba usaha baru, terdorong untuk berprestasi, belajar secara
efektif ketika merasa puas dan belajar dengan cara bekerja,
mengobservasi, berinisiatif, serta mengajar anak lainnya.
Dari beberapa penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa siswa
kelas V SD memiliki karakteristik bahwa ia memasuki perkembangan
belajar operasional konkret dengan perkembangan kognitif yang
ditandai rasa ingin tahu terhadap suatu hal, menyukai tantangan,
memecahkan masalah, penyelidikan, eksperimen dan memanipulasi
objek secara langsung. Cara berpikir siswa didasarkan dari peristiwa
yang langsung dialami oleh siswa dengan menerapkan logika pada
barang-barang yang konkret. Dalam hal ini siswa kurang bisa secara
mandiri menerapkan logika pada barang-barang yang konkret, mereka
masih butuh bimbingan dari peran pendidik serta perang orang tua agar
siswa mampu menerapkan logikanya pada hal yang konkret. Misalnya
ketika anak ingin mengeksplorasi sesuatu hal yang anak tersebut belum
ketahui, maka guru maupun orang tua berhak untuk memberi
pemahaman dari apa yang ingin diketahui. Waktu bermain atau
belajarpun siswa belum bisa membagi waktunya dengan baik, maka
guru maupun orang tua harus mampu mengajarkan bagaimana membagi
waktu antara bermain dan belajar.
b. Pengertian Hasil Belajar
Hasil belajar adalah kemampuan dan keterampilan yang
dimiliki siswa setelah siswa tersebut menerima sebuah pengalaman
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belajarnya (Sudjana, 2013: 22). Sejalan dengan pendapat Bloom
(Ayuwanti, 2016: 107) yang menyatakan bahwa hasil belajar meliputi
kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotori.
Hasil belajar menurut Sudjana (Susanto, 2016: 5) yaitu
perubahan yang terjadi pada siswa baik dari aspek kognitif, afektif,
dan psikomotori sebagai hasil kegiatan belajar. Dalam proses
pembelajaran, guru menetapkan tujuan pembelajaran kemudian siswa
yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran adalah siswa yang
mampu memahami atau berhasil dalam belajarnya. Hasil belajar ini
diukur dengan evaluasi belajar yang berupa tes maupun non-tes.
Menurut Nawawi (Susanto, 2013: 5) menyatakan bahwa hasil
belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam
mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor
yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran
tertentu.
Ambarwati (2017: 72) berpendapat, “To know the progress to
where the learning outcomes, which been achieved by learners, then
the evaluation should be done so it can be known high-low learning
outcomes of learners”. Artinya untuk mengetahui kemana kemajuan
hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik, maka evaluasi
harus dilakukan agar bisa diketahui tinggi-rendahnya hasil belajar
peserta didik. Pada penelitian ini, hasil belajar yang diukur adalah
hasil belajar kognitif siswa yang diukur dengan tes hasil belajar
matematika.
Berdasarkan beberapa pernyataan di atas yang disampaikan
oleh para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil belajar adalah
kemampuan atau keterampilan yang diperoleh dari pengalaman belajar
siswa yang diukur dengan tes maupun non-tes dan terbagi dalam
aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Hasil belajar yang dimaksud
dalam penelitian ini adalah hasil belajar dalam ranah kognitif. Hasil
belajar ini dinyatakan dengan sebuah angka-angka/ nilai-nilai.
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c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar
Menurut Soemanto (2012: 113-121) menyebutkan tiga faktor
yang mempengaruhi belajar siswa yaitu : (1) faktor-faktor stimulus
belajar, faktor stimulus belajar adalah faktor yang berasal dari luar
individu yang merangsang siswa untuk belajar; (2) faktor-faktor
metode belajar, metode balajar yang dipakai oleh guru mempengaruhi
metode belajar siswa; (3) faktor-faktor individual, faktor-faktor
individual ini sangat besar pengaruhnya terhadap belajar siswa.
Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar anak juga di
jelaskan Sobur (2016: 212-213) yang membagi menjadi dua bagian
yaitu :
1) Faktor Endogen. Faktor endogen dapat disebut faktor internal,
yaitu faktor dalam diri individu, meliputi faktor fisik dan faktor
psikis.
2) Faktor Eksogen. Faktor eksogen dapat disebut faktor eksternal,
yaitu faktor di luar individu, meliputi faktor keluarga, faktor
sekolah dan faktor lingkungan.
Berdasarkan uraian di atas, dapat kita ketahui bahwa faktorfaktor yang mempengaruhi hasil belajar anak terdiri dari faktor dalam
dan faktor luar. Pada faktor dalam dipengaruhi oleh faktor fisik, faktor
rohani, faktor kapasitas mental atau kemampuan, faktor perhatian dan
minat, faktor rasa percaya diri, dll. Untuk faktor dari luar dipengaruhi
oleh faktor guru, faktor sumber, faktor evaluasi, faktor berat ringannya
tugas, dan masih banyak lagi.
d. Pengertian Matematika
Susanto (2016: 185) menjelaskan bahwa matematika adalah
disiplin ilmu yang dapat meninkatkan kemampuan dalam berpikir,
berargumentasi, memberikan sokongan dalam penyelesaian masalah
dalam kehidupan sehari-hari, serta mendukung perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Wahyudi (2015: 68)
menyatakan bahwa matematika adalah suatu bahan kajian yang
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memiliki objek abstrak dan dibangun melalui proses penalaran
deduktif, yaitu kebenaran suatu konsep diperoleh sebagai akibat logis
dari kebenaran sebelumnya sudah diterima, sehingga kebenaran antar
konsep dalam matematika bersifat kuat.
Matematika menurut Permendikbud No 57 tahun 2014 tentang
Kurikulum 2013, didefinisikan sebagai studi dengan logika yang ketat
dari topik seperti kuantitas, struktur, ruang, dan perubahan.
Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa
matematika adalah suatu ilmu deduktif yang dapat meningkatkan
kemampuan berpikir, memberikan kontribusi dalam penyelesaian
masalah dikehidupan sehari-hari dan mendukung perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

e. Materi Pelajaran Matematika Kurikulum 2013 Kelas V SD
Ruang lingkup mata pelajaran matematika menurut Wahyudi
(2015: 70) yaitu :
Standar kompetensi merupakan kompetensi matematika yang
dibakukan dan harus dicapai oleh siswa pada akhir
pembelajaran. Standar ini dikelompokkan dalam kemahiran
matematika, bilangan, pengukuran dan geometri, aljabar,
statistika dan peluang, trigonometri, dan kalkulus.
Menurut Permendikbud Nomor 57 Tahun 2014 tentang
Kurikulum 2013 cakupan materi untuk mata pelajaran matematika di
SD meliputi bilangan asli, bulat, dan pecahan, geometri dan
pengukuran sederhana, dan statistika sederhana.
Dalam Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar dan Pendidikan Menengah,
Kompetensi Dasar Matematika kelas V semester 1 adalah sebagai
berikut:
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3.1. Menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua
pecahan dengan penyebut berbeda
3.2. Menjelaskan dan melakukan perkalian dan pembagian pecahan
dan desimal
3.3. Menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda (kecepatan
sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai
perbandingan volume dan waktu)
3.4. Menjelaskan skala melalui denah
Berdasarkan pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa ruang
lingkup mata pelajaran matematika yaitu bilangan, geometri dan
pengukuran, kemahiran matematika, pengolahan data, aljabar,
statistika dan peluang, trigonometri, dan kalkulus.

Ruang lingkup

matematika di SD mencakup bilangan, pengukuran geometri serta
pengelolaan data.
Dari uraian di atas, kecakapan pengetahuan yang dicapai
melalui proses belajar mengajar matematika di kelas V SD adalah
penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda,
perkalian dan pembagian pecahan dan desimal, perbandingan dua
besaran yang berbeda (kecepatan dan debit), serta skala yang
ditunjukkan dengan skor/ angka melalui hasil tes evaluasi.
2. Perhatian Orang Tua
a. Pengertian Perhatian Orang Tua
Slameto (2010: 105) menyatakan bahwa perhatian merupakan
kegiatan yang dilakukan seseorang dalam suatu hubungan dengan
pemilihan rangsangan yang datang dari lingkungannya. Perhatian
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014: 487) adalah melihat
lama dan teliti, teliti adalah cermat dan seksama, seksama artinya
penuh ketelitian.
Selanjutnya Sagala (2012: 11) menjelaskan bahwa “ perhatian
bisa dilihat dari segi praktis yaitu perhatian dipandang dari segi
subyek dan objek”. Dilihat dari subyek, perhatian adalah hal yang
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terjadi karena rasa terarik pda diri subyek. Sedangkan dipandang dari
objeknya, perhatian terjadi karena rasa tertarik objek yang berbeda
dengan objek lainnya.
Selanjutnya, menurut Walgito (2010: 101) menyatakan bahwa
perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas
yang ditunjukkan pada suatu kelompok atau objek.
Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan jika
perhatian merupakan suatu kegiatan

yang dilakukan dengan

menfokuskan pada sebuah hal yang menciptakan ketertarikan serta
memberikan dukungan.
Orang tua menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014:
987) adalah orang yang dihormati (disegani) di kampung atau tetua.
Munib, dkk (Sulistyanto, 2016: 30), menyatakan bahwa orang tua atau
pengganti orang tua menjadi pendidik dalam pendidikan keluarga.
Orang tua disebut sebagai pendidik karena kodrati. Jadi orang tua
adalah orang dihormati dan memiliki peran dalam mendidik di sebuah
keluarganya. Orang tua mempunyai sebuah tanggung jawab
membimbing, mengasuh, merawat, dan mendidik anaknya guna
mencapai

tujuan

tertentu

dan

mempersiapkan

kehidupan

bermasyarakat.
Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa perhatian
orang tua adalah fokus orang tua kepada anaknya yang menimbulkan
bertambahnya aktivitas yang ditujukan pada anaknya baik kebutuhan
fisik maupun non fisik.
Orang tua yang kurang/ tidak memperhatikan pendidikan
anaknya, misalnya mereka acuh tak acuh terhadap belajar anaknya,
tidak memperhatikan sama sekali kepentingan-kepentingan dan
kebutuhan-kebutuhan anaknya dalam belajar, tidak mengatur waktu
belajarnya, tidak menyediakan/ melengkapi alat belajarnya, tidak
memperhatikan apakah anak belajar atau tidak, tidak mau tahu
bagaimanakah kemajuan belajar anaknya, kesulitan-kesulitan yang
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dialami dalam belajar dan lain-lain, dapat menyebabkan anak tidak/
kurang berhasil dalam belajarnya (Slameto, 2010:61)
b. Jenis-jenis Perhatian Orang Tua
Perhatian orang tua dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti
yang dikemukakan oleh Abu Ahmadi (2009: 144-146) yaitu :
1) Perhatian Spontan dan Tidak Spontan
Perhatian spontan adalah perhatian yang timbul dengan
sendirinya yang berhubungan dengan minat individu terhadap
suatu objek. Perhatian tidak spontan yakni perhatian yang muncul
secara sengaja yang harus ada kemauan yang menimbulkannya.
2) Perhatian Statis dan Dinamis
Perhatian statis yakni perhatian yang bersifat tetap terhadap
sesuatu (tidak berkurang kekuatannya). Dalam waktu yang lama
orang bisa memberikan perhatian yang kuat. Sedangkan perhatian
dinamis adalah perhatian yang berubah-ubah, mudah berpindah,
mudah bergerak, dari sebuah objek ke objek yang lain.
3) Perhatian Konsentratif dan Distributif
Perhatian

konsentratif

(perhatian

memusat)

adalah

perhatian yang hanya ditujukan kepada sebuah objek tertentu yang
bersifat tetap kukuh, kuat dan tidak memindahkan perhatiannya
pada lain objek. Contohnya seseorang yang sedang memanah.
Perhatian distributif (perhatian terbagi-bagi) adalah perhatian pada
beberapa arah/ dalam waktu yang bersamaan. Contohnya seorang
guru yang sedang mengajar.
4) Perhatian Sempit dan Luas
Perhatian dapat dikatakan sempit karena orang mudah
memusatkan perhatiannya pada suatu objek, walaupun dalam
keadaan ramai namun masih tetap tertuju pada objek tersebut.
Perhatian luas yaitu suatu perhatian yang mudah tertarik pada hal
baru, perhatiannya tidak dapat tertuju pada sebuah objek.
5) Perhatian Fiktif dan Fluktuatif
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Perhatian fiktif atau perhatian melekat adalah perhatian
yang mudah difokuskan pada sebuah hal, perhatian ini terikat
dalam waktu lama pada objek tersebut. Sedangkan perhatian
fluktuatif atau perhatian bergelombang yaitu orang yang bisa
memperhatikan berbagai macam hal secara langsung, namun tidak
bisa secara seksama. Perhatian ini sangat subjektif sehingga ia
mengungkapkan perhatiannya pada sebuah hal yang dirasa penting
dalam dirinya.
Selanjutnya menurut Soemanto (2012: 34) ada bermacammacam perhatian yang meliputi : (1) perhatian menurut cara
kerjanya dibedakan menjadi perhatian spontan ( perhatian tidak
sengaja atau tidak sekehendak) dan perhatian refleksif (perhatian
yang disengaja atau sekehendak subjek); (2) perhatian menurut
intensitasnya dibedakan menjadi perhatian intensif (perhatian yang
diperkuat dengan banyaknya rangsangan) dan perhatian tak intensif
(perhatian yang kurang diperkuat oleh sebuah rangsangan); (3)
perhatian menurut luasnya dibedakan menjadi perhatian terpusat
(perhatian yang tertuju pada objek yang sangat terbatas) dan
perhatian terpencar (perhatian yang suatu saat tertuju kepada
lingkup objek yang luas dan tertuju ke bermacam-macam objek).
Dari berbagai uraian di atas bisa diketahui bahwa terdapat
bermacam-macam perhatian yang diberikan orang tua kepada
anaknya. Setiap orang tua mengungkapkan perhatian yang
berbeda-beda kepada anaknya. Orang tua memberikan perhatian
kepada anaknya yang merupakan suatu bentuk kasih sayang dari
orang tua. Bentuknya kasih sayang yang diberikan kepada anaknya
juga sangat beragam. Contohnya adalah memberikan dukungan
belajar pada anaknya agar mencapai prestasi yang di harapkan dan
tentunya bisa mengapai cita-citanya. Di samping itu, orang tua juga
membimbing anaknya dalam kegiatan belajar seperti pemberian
waktu belajar atau memperhatikan maju mundurnya belajar
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anaknya. Berbagai macam perhatian tersebut membentuk suatu
perhatian tersendiri sehingga perhatian antara orang tua satu
dengan yang lainnya akan berbeda-beda.
c. Pentingnya Perhatian Orang Tua
Pendidikan keluarga adalah pendidikan dasar dengan pendapat
Slameto (2010: 61) yang menyatakan bahwa perhatian orang tua
mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Jika orang tua kurang atau
tidak memberikan perhatian terhadap pendidikan anaknya, tidak
menyediakan alat belajar, tidak memperhatikan perkembangan belajar
anaknya dapat menyebabkan anak kurang berhasil dalam hasil
belajarnya. Walaupun anak pandai namun perhatian orang tuanya
kurang, anak tersebut bisa malas belajar dan kesulitan dalam proses
belajarnya.
Menurut Tu’u (Sulistyanto, 2016: 31) keluarga memiliki
potensi besar dan memberikan pengaruh positif terhadap prestasi
anaknya. Sudah sepantasnya sebuah keluarga memberi semangat,
bimbingan, dukungan, dan memberi teladan yang baik bagi anakanaknya.
Diadha

(Juwariyah, Slamet dan Kustino, 2019: 365)

berpendapat,” … family contribution for education is an activity that
connectsparents at home with an educationinstitution, directlyand
indirectly, support children education”. Artinya kontribusi keluarga
untuk pendidikan adalah kegiatan yang menghubungkan orang tua di
rumah dengan lembaga pendidikan secara langsung dan tidak
langsung, dapat mendukung pendidikan anak-anak.
Dari penjelasan ahli di atas dapat ditarik kesimpulan jika peran
perhatian orang tua penting guna meningkatkan keberhasilan anak
dalam belajar di sekolah maupun di masyarakat sehingga hasil belajar
siswa akan meningkat.
d. Faktor yang Mempengaruhi Perhatian Orang Tua
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Orang tua dalam memberikan sebuah perhatian dipengaruhi
oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
perhatian dapat dilihat dari segi objek dan faktor dilihat dari segi
subjek (Suryabrata, 2015: 16). Faktor perhatian yang dilihat dari segi
objeknya adalah suatu hal yang menarik sebuah perhatian yang keluar
dari konteksnya. Misalnya adalah kegiatan pembelajaran di suatu
kelas, kemudian ada siswa yang berbicara dengan temannya, namun
siswa yang lain memperhatikan penjelasan guru. Siswa yang berbicara
tersebut bisa menarik perhatian guru dan siswa lainnya.
Faktor perhatian dilihat dari subjek adalah hal yang menarik
dan terdapat ikatan dengan subjeknya. Misalnya adalah hal yang
berkaitan

dengan

hubungan

sejarah

seseorang.

Anak

akan

diperhatikan oleh orang tuanya karena ia adalah darah dagingnya.
Berdasarkan uraian di atas dapat kita ketahui bahwa faktor
yang mempengaruhi perhatian orang tua terdapat dua faktor, yaitu
faktor yang dilihat dari objek dan dilihat dari subjeknya.
e. Indikator Perhatian Orang Tua
Perhatian orang tua kepada anaknya disampaikan dalam
berbagai bentuk, salah satunya penyediaan fasilitas belajar anak. Ada
pula yang memberikan penghargaan kepada anaknya ketika ia naik
kelas dengan membelikan seragam baru. Bentuk simpati orang tua
pada anaknya dapat berupa memberi bantuan ketika anak merasa
kesulitan atau memberi semangat ketika anak mendapat hasil ulangan
yang jelak.
Kemajuan belajar anak tidak lepas dari peranan orang tuanya
(Ahmadi dan Supriyono dalam Sulistyanto, 2016: 16). Bentuk
perhatiannya seperti

memberikan fasilitas

belajar secukupnya

contohnya tempat belajar atau alat belajar.
Terdapat beberapa bentuk perhatian orang tua terhadap
anaknya yaitu : (1) orang tua memberi motivasi belajar pada anaknya;
(2) orang tua memberi penghargaan; (3) orang tua membimbing anak
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dalam proses belajar; (4) orang tua menciptakan suasana rumah yang
tentram dan harmonis; dan (5) orang tua menyediakan sarana
prasarana sekolah yang diperlukan anak (Ahmadi dan Supriyono
dalam Sulistyanto, 2016: 33).
Menurut Slameto (2013: 61) perhatian orang tua pada anaknya
yaitu : (1) mendiskusikan kebutuhan anaknya; (2) mengatur waktu
belajar anak; (3) menyediakan atau melengkapi alat belajar; (4)
menciptakan hubungan anggota keluarga yang baik; (5) menciptakan
suasana rumah yang tenang dan tentram; (6) pengertian orang tua; dan
(7) latar belakang kebudayaan orang tua.
Penjelasan di atas merupakan bentuk-bentuk perhatian orang
tua kepada anaknya. Dari penjelasan tersebut dibentuk indikator
perhatian orang tua yang mengacu pada pendapat ahli di atas yaitu
sebagai berikut ini : (1) memberikan dukungan/ dorongan belajar; (2)
mengatur waktu belajar anak; (3) membimbing anak; (4) memberikan
penghargaan; (5) menciptakan hubungan baik antar anggota keluarga;
(6) menciptakan suasana rumah yang tentram; dan (7) memberikan
kebutuhan alat belajar anak.

B. Kerangka Berpikir
Hasil belajar yang maksimal dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik
faktor dari dalam maupun faktor dari luar. Hasil belajar yang maksimal
penting untuk diraih siswa dalam semua mata pelajaran. Salah satunya
yaitu mata pelajaran matematika. Hasil belajar matematika merupakan
keberhasilan yang dicapai siswa dalam mempelajari matematika melalui
pengalaman belajar deduktif yang dinyatakan dengan perubahan aspek
kognitif yang meliputi mengingat, memahami, dan mengaplikasikan.
Unsur dalam matematika yang begitu kompleks dan penting bagi
kehidupan,

mengharuskan

siswa

lebih

fokus

dalam

mengikuti

pembelajarannya. Perhatian orang tua menjadi faktor yang membantu
siswa dalam menyerap berbagai informasi yang guru berikan saat belajar.
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Kehadiran anak di keluarga secara tidak langsung memberikan
tanggung jawab pada orang tuanya. Salah satunya yaitu tanggung jawab
dalam pendidikan. Pendidikan di keluarga wajib membentuk suasana yang
harmonis, disamping itu anak juga perlu perhatian orang tua guna
membangkitkan jiwa dan mental anak dalam memilih sikap belajarnya.
Fungsi orang tua yaitu melaksanakan pendidikan terhadap anaknya dalam
rangka perkembangannya. Walaupun pihak sekolah ikut terlibat dalam
pendidikan, namun orang tua menjadi tanggung jawab utama. Maka
perhatian orang tua pada anaknya harus dilakukan dengan sengaja,
terkonsentrasi dan intensif serta dengan rasa kasih sayang.
Perhatian orang tua ini menjadi modal utama bagi anak dalam
mengembangkan

keterampilan

dan

kemampuannya

serta

mampu

mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang ada dalam dirinya. Ketika
orang tua memberikan perhatian yang baik, maka anak memiliki semangat
serta termotivasi dalam meningkatkan hasil belajarnya. Sebaliknya ketika
orang tua kurang memberikan perhatian yang baik, maka anak kurang
memiliki semangat dan kurang termotivasi dalam meningkatkan hasil
belajarnya.
Oleh karena itu, perhatian orang tua sangat mempengaruhi hasil
belajar matematika. Siswa yang memiliki perhatian orang tua yang tinggi
akan memiliki hasil belajar matematika yang baik begitu pula sebaliknya
semakin kecil perhatian orang tua maka hasil belajar matematika semakin
rendah.
Uraian di atas menjelaskan bahwa ada indikasi berupa pengaruh
antara perhatian orang tua (X) dan hasil belajar matematika (Y). hal
tersebut dapat dilihat pada skema gambar 2.1 berikut ini :
Perhatian Orang Tua
(X)

Hasil Belajar
Matematika (Y)

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian
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C. Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah
yang diajukan oleh peneliti dari hasil penjabaran landasan teori dan masih
diuji kebenarannya. Menurut Ridwan (2010: 37) hipotesis akan ditolak
atau diterima setelah melakukan penelitian.
Sugiyono (2014: 159) menyatakan bahwa hipotesis dibedakan
menjadi dua yaitu hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis
penelitian adalah jawaban sementara atas rumusan masalah yang diajukan
secara umum. Hipotesis statistik diartikan sebagai pernyataan mengenai
keadaan yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh
dari sampel penelitian (statistik). Hipotesis ststistik terdiri dari dua
hipotesis yaitu hipotesis kerja dan hipotesis nol. Hipotesis kerja dinyatakan
dengan kalimat positif, sedangkan hipotesis nol dinyatakan dengan kalimat
negatif.
Jadi, hipotesis dibuktikan kebenarannya setelah melakukan
penelitian.
Hipotesis pada penelitian ini yaitu :
H0

: tidak ada pengaruh positif perhatian orang tua dengan hasil
belajar matematika siswa kelas V SDN se-Kecamatan Kebumen
tahun 2019/2020.

H1

: ada pengaruh positif perhatian orang tua dengan hasil belajar
matematika siswa kelas V SDN se-Kecamatan Kebumen tahun
2019/2020.

Hipotesis ststistik dari penelitian ini adalah :
H0 : ρ = 0 → berarti tidak ada pengaruh antara perhatian orang tua
dengan hasil belajar matematika
H1 : ρ ≠ 0 → berarti ada pengaruh antara perhatian orang tua dengan
hasil belajar matematika

