BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Deskripsi Data
Penelitian in menggunakan data yang berasal dari nilai hasil belajar
matematika kelas V yang berupa nilai tes dan berasal dari skor angket
perhatian orang tua. Berikut adalah deskripsi data hasil penelitian yang
telah dilakukan.
a. Variabel Hasil Belajar Matematika
Hasil belajar matematika siswa merupakan variabel dependent
pada penelitian ini. Instrumen yang digunakan untuk mendapatkan
data hasil belajar matematika siswa yaitu instrumen tes. Instrumen tes
hasil belajar matematika diujikan kepada siswa kelas V SD yang
menjadi sampel penelitian. Data hasil skor yang didapatkan kemudian
ditabulasikan dalam Microsoft Excel. Setelah itu, data diolah
menggunakan aplikasi SPSS versi 23 untuk dianalisis secara deskriptif.
Hasil dari analisis deskriptif ini, didapatkan nilai rata-rata, nilai
tengah, nilai yang sering muncul, varian, rentang, nilai maksimum,
nilai minimum, dan jumlah. Hasil perhitungan analisis deskriptif
variabel hasil belajar matematika dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif Hasil Belajar Matematika
Statistics
Hasil Belajar Matematika
N

Valid
Missing

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Range
Minimum
Maximum
Sum

322
0
14.05
14.00
12a
4.467
19.950
-.019
.136
-.415
.271
21
3
24
4525
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Berdasarkan output SPSS versi 23 di atas, terlihat bahwa jumlah
siswa sampel penelitian hasil belajar yaitu 322 siswa. Nilai rata-rata
data hasil belajar matematika yaitu 14,05. Median atau nilai tengah
data hasil belajar matematika yaitu 14,00. Modus atau nilai yang sering
muncul pada data hasil belajar matematika yaitu 12. Simpangan
bakunya (standar deviation) yaitu 4,467. Ragam (variance) data hasil
belajar matematika yaitu 19,950.
Kemiringan (skewness) kurva yaitu -0,019, artinya nilai
skewness negatif tidak terlalu jauh dari nol, maka data cenderung
condong ke kiri. Nilai

keruncingan (kurtosis) kurva yaitu -0.415,

artinya koefisien keruncingan < 3, sehingga bentuk distribusi
frekuensinya adalah platikurtis atau tumpul.
Kisaran (range) data hasil belajar matematika yaitu 21. Nilai
minimum yang didapatkan dari hasil penelitian untuk hasil belajar
matematika yaitu 3, sedangkan nilai maksimumnya yaitu 23. Jumlah
skor seluruh data hasil belajar matematika yaitu 4525.
Data hasil belajar matematika diharapkan berdistribusi normal
karena memiliki nilai mean, median, dan modus yang hampir sama.
Selain itu, jika dilihat dari perhitungan rasio skewness yaitu -0,13 dan
rasio kurtosis yaitu -1,53. Maka data hasil belajar matematika masih
berdistribusi normal, karena berada di antara nilai -2,00 sampai 2,00.
b. Variabel Perhatian Orang Tua
Variabel perhatian orang tua merupakan variabel independent
pada penelitian ini. instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data
perhatian orang tua yaitu menggunakan angkat. Angket diujikan
kepada orang tua siswa kelas V SD yang menjadi sampel penelitian.
Data hasil skor yang didapatkan kemudian dimasukkan dalam
Microsoft Excel, kemudian data tersebut (data ordinal) diubah terlebih
dahulu menjadi data interval. Setelah itu, data diolah menggunakan
aplikasi SPSS versi 23 untuk dianalisis secara deskriptif. Hasil
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perhitungan analisis deskriptif variabel perhatian orang tua dapat
dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Hasil Analisis Deskriptif Angket Perhatian Orang Tua
Statistics
PerhatianOrangTua
N

Valid
Missing

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Range
Minimum
Maximum
Sum

322
0
174.73
175.43
180
17.876
319.559
.157
.136
-.318
.271
86
135
222
56261
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Berdasarkan outpus SPSS versi 23 di atas,

terlihat bahwa

jumlah sampel penelitian perhatian orang tua yaitu 322. Nilai rata-rata
data perhatian orang tua yaitu 174,73. Median atau nilai tengah data
perhatian orang tua yaitu 175,43. Modus atau nilai yang sering muncul
pada data perhatian orang tua yaitu 180. Simpangan bakunya (standar
deviation) yaitu 17, 876. Ragam (variance) data perhatian orang tua
yaitu 319, 559.
Kemiringan (skewness) kurva yaitu 0,157, artinya nilai
skewness positif, tidak terlalu jauh dari nol, maka data cenderung
condong ke kanan. Keruncingan (kurtosis) kurva yaitu -0,318, artinya
koefisien keruncingan < 3, sehingga bentuk distribusi frekuensinya
adalah platikurtis atau tumpul.
Rentang data perhatian orang tua yaitu 86. Nilai minimum yang
didapatkan

dari

hasil

penelitian

yaitu

135,

sedangkan

nilai

maksimumnya yaitu 222. Jumlah skor seluruh data perhatian orang tua
yaitu 56261.
Data perhatian orang tua diharapkan berdistribusi normal karena
nilai mean, median, dan modus yang hampir sama. Selain itu dilihat
dari perhitungan rasio skewness yaitu 1,15 dan rasio kurtosis yaitu 1,17, maka data perhatian orang tua masih berdistribusi normal, karena
berada di antara nilai -2,00 sampai 2,00.
2. Hasil Uji Prasyarat Analisis
a. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang
diperoleh pada penelitian berasal dari populasi yang terdistribusi
normal atau tidak normal. Pada analisis ini, peneliti menggunakan
bantuan SPSS versi 23. Data dapat dikatakan berdistribusi normal
apabila nilai Sig. ≥a (5%).
Bentuk hipotesis uji normalitas pada penelitian ini yaitu:
H0 : data berasal dari populasi berdistribusi normal
Ha : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal
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Kriteria pengujian (berdasarkan signifikansi) dalam uji normalitas ini
yaitu:
Jika signifikansi > 0,05, maka H0 diterima
Jika signifikansi ≤ 0,05, maka H0 ditolak
1) Uji Normalitas Variabel Hasil Belajar Matematika
Hasil uji normalitas hasil belajar matematika dapat dilihat pada
tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Hasil Analisis Uji Normalitas Variabel Hasil Belajar
Matematika
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Statistic df
Sig.
Statistic df
Sig.
HasilBelajar

.050

322

.054

.990

322

.021

a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan

uji

normalitas

yang

telah

dilakukan,

didapatkan hasil pada kolom Kolmogorov-Smirnov nilai Sig. yaitu
0,054, dapat diketahui bahwa Sig > 0,05. Oleh karena itu, dapat
disimpulkan bahwa terima H0 atau variabel hasil belajar
matematika berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
2) Uji Normalitas Variabel Perhatian Orang Tua
Hasil uji normalitas data motivasi belajar dapat dilihat pada
tabel berikut ini:
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Tabel 4.4 Hasil Analisis Uji Normalitas Perhatian Orang Tua
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic df
Sig.
PerhatianOrang
Tua

.044

322

.200*

Shapiro-Wilk
Statistic df
Sig.
.989

322

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan

uji

normalitas

yang

telah

dilakukan,

didapatkan hasil bahwa pada kolom Kolmogorov-Smirnov nilai
Sig. yaitu 0,200, sehingga dapat diketahui bahwa Sig >0,05. Oleh
karena itu, dapat disimpulkan bahwa terima H0 atau variabel
perhatian orang tua berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
b. Uji Linieritas
Linieritas artinya asumsi adanya hubungan dalam bentuk garis
lurus antara variabel. Pada analisis ini, peneliti menggunakan bantuan
SPSS versi 23.
Bentuk hipotesis uji linieritas penelitian ini yaitu:
H0 : terdapat hubungan linear antara variabel X dan variabel Y
H1 : tidak terdapat hubungan linear antara variabel X dan variabel Y
Kriteria pengujian (berdasarkan signifikansi) dalam uji linieritas yaitu:
Jika Sig. Deviation From Linearity > α, maka terima H0,
Jika Sig. Deviation From Linearity ≤ α, maka tolak H0 → α yang
digunakan yaitu 5%.
Hasil uji linieritas hasil belajar dan perhatian orang tua dapat
dilihat pada tabel berikut ini:

.020
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Tabel 4.5 Hasil Uji Linieritas Hasil Belajar dan Perhatian Orang Tua

ANOVA Table
Sum of
Squares
HasilBelajar * Between (Combined)
5460.436
PerhatianOrang Groups
Linearity
515.490
Tua
Deviation
4944.946
from Linearity
Within Groups
943.667
Total
6404.102

Mean
df
Square
F
261 20.921 1.330
1 515.490 32.776
260

19.019

60
321

15.728

1.209

Berdasarkan uji linieritas yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa
Sig Deviation form Linearity yaitu 0,191, sehingga dapat diketahui
bahwa signifikansi >0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terima H0
atau data hasil belajar dengan perhatian orang tua memiliki hubungan
yang linear.
3. Uji Hasil Hipotesis
a. Analisis Korelasi Sederhana
Uji korelasi merupakan uji statistik yang bertujuan untuk mengetahui
adanya hubungan antar variabel. Korelasi yang akan diuji dalam
penelitian ini yaitu korelasi antara hubungan perhatian orang tua dan
hasil belajar matematika siswa kelas V. Analisis uji korelasi tersebut
dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS versi 23.
Bentuk hipotesis penelitiannya yaitu:
Ho : ρ = 0

------- 0 berarti tidak ada hubungan

H1 : ρ ≠ 0

------- ≠ 0 berarti ada hubungan antara perhatian
orang tua dengan hasil belajar matematika.

Kriteria pengujian (berdasar signifikansi) yaitu :
Jika ρ value > 0,05, maka terima Ho
Jika ρ value < 0,05, maka tolak Ho

Sig.
.093
.000
.191

49

Hasil uji korelasi variabel perhatian orang tua dan hasil belajar
matematika siswa kelas V dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6 Hasil Analisis Korelasi Perhatian Orang Tua dengan Hasil
Belajar Matematika
Correlations
PerhatianOrangTua HasilBelajar
PerhatianOrang Pearson Correlation
Tua
Sig. (1-tailed)
N
HasilBelajar
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N

1
322
.284**
.000
322

.284**
.000
322
1

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).
Berdasarkan uji korelasi yang telah dilakukan dengan aplikasi
SPSS versi 23, ditunjukkan bahwa nilai Sig,(1-tailed) yaitu 0,000.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa nilai p value < 0,05 yang
berarti tolak H0. Pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
terdapat hubungan positif dan signifikan antara perhatian orang tua
dengan hasil belajar matematika siswa. Hasil analisis koefisien
korelasi antara variabel perhatian orang tua dan hasil belajar
matematika yaitu 0,284.
Sesuai dengan hasil dari uji korelasi di atas, maka hipotesis yang
menyatakan ada korelasi positif dan signifikan antara perhatian orang
tua dengan hasil belajar matematika siswa kelas V SDN se-Kecamatan
Kebumen tahun ajaran 2019/2020 dapat diterima.
b. Analisis Sumbangan Efektif (SE)
Sebelum melakukan perhitungan sumbangan efektif, peneliti
terlebih dahulu mencari nilai koefisien determinasi dan sumbangan
relatif. Koefisien determinasi pada penelitian ini menggunakan rumus

322
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menurut Riduwan (2013: 81) dapat dihitung menggunakan rumus
sebagai berikut ini:
r = 0,284
KP = r2 x 100%
Keterangan :

KP = koefisien determinasi dalam persen
r2 = koefisien korelasi

KP = (0,284)2 x 100%
= 0,081 x 100%
= 8,1 %
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, didapatkan nilai koefisien
determinasi dalam persen yaitu 8,1 % dengan koefisien determinasi
sebesar 0,081. Setelah diketahui nilai koefisien determinasi (R2), maka
analisis selanjutnya yaitu mencari sumbangan relatif. Sumbangan
relatif pada penelitian ini menggunakan rumus:
SR = b (∑xy) x 100%
JK reg
Peneliti menggunakan analisis regresi dengan aplikasi SPSS
versi 23 untuk mencari nilai b dan JK reg, sedangkan untuk mencari
jumlah xy peneliti menggunakan aplikasi MS. Excel. Hasil
perhitungan jumlah xy dapat dilihat pada lampiran 1. Berikut
merupakan hasil analisi regresi :
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Tabel 4.7 Hasil Analisis Nilai JK reg pada Uji Regresi
ANOVAa
Model
1
Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
515.490
5888.612
6404.102

df

Mean Square
1
515.490
320
18.402
321

F
28.013

Sig.
.000b

a. Dependent Variable: HasilBelajar
b. Predictors: (Constant), PerhatianOrangTua
Tabel 4.8 Hasil Analisis Nilai b pada Uji Regresi

Model
1
(Constant)
Perhatian
OrangTua

Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
1.667
2.352
.071

.013

.284

t
.708

Sig.
.479

5.293

.000

a. Dependent Variable: HasilBelajar
Berdasarkan tabel 4.7 dan 4.8, maka didapatkan nilai JK reg
sebesar 515,490 dan b sebesar 0,071, maka sumbangan relatif dapat
dicari dengan perhitungan sebagai berikut.
SR = b (∑xy) x 100%
JK reg
SR = 0,071 (7266,015) x 100%
515,490
SR = 515,887 x 100%
515,490
SR = 100%

Analisis selanjutnya mencari sumbangan efektif. Sumbangan
efektif merupakan sumbangan suatu variabel prediktor terhadap
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variabel

kriterium.

Sumbangan

efektif

pada

penelitian

ini

menggunakan rumus:
SE = (SR) x (R2)
SR = 100%
(R2) = 0,081
Maka sumbangan efektifnya:

SE = 100 % x 0,081
SE = 8,1 %

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa
sumbangan efektif dari perhatian orang tua terhadap hasil belajar
matematika siswa sebesar 8,1 %, sedangkan sisanya 91,9 %
dipengaruhi oleh faktor lain.

B. Pembahasan
1. Hubungan Perhatian Orang tua dan Hasil Belajar Matematika
Hubungan perhatian orang tua dengan hasil belajar matematika
siswa dicari menggunakan Korelasi Pearson. Peneliti menggunakan
bantuan aplikasi SPSS versi 23 dalan menguji hipotesis penelitian,
hipotesis dalam penelitian ini yaitu terdapat korelasi positif dan
signifikan antara perhatian orang tua dengan hasil belajar matematika
siswa kelas V SDN se-Kecamatan Kebumen tahun ajaran 2019/2020.
Hasil pengujian hipotesis menggunakan SPSS versi 23
menunjukkan bahwa nilai Sig. (1-tailed) yaitu 0,000. Nilai Sig.
tersebut < 0,05, artinya hipotesis penelitian ini dapat diterima atau
perhatian orang tua berkorelasi positif dan signifikan dengan hasil
belajar matematika siswa kelas V SDN se-Kecamatan Kebumen tahun
ajaran 2019/2020. Hasil analisis koefisien korelasi antara variabel
perhatian orang tua dan hasil belajar siswa yaitu 0,284, memiliki
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hubungan yang positif dengan kategori sedang (nilai mendekati 0). Hal
in sesuai dengan pendapat Priyatno (2012: 83) yang menyatakan
bahwa nilai koefisien korelasi berkisar antara 0 sampai 1, jika
mendekati 0 maka hubungan semakin lemah dan sebaliknya.
Berdasarkan penelitian dan perhitungan yang telah dilakukan,
dapat diketahui bahwa perhatian orang tua memiliki hubungan positif
dengan hasil belajar matematika. Oleh karena itu, dapat dikatakan
bahwa semakin tinggi perhatian orang tua, maka akan semakin tinggi
pula hasil belajar matematika siswa. Begitupun sebaliknya, semakin
rendah perhatian orang tua, maka akan semakin rendah pula hasil
belajar matematika siswa.
Hal ini sesuai dengan pendapat Munib, dkk (Sulistyanto, 2016 :
129) bahwa orang tua atau pengganti orang tua yang menjadi pendidik
dalam keluarga. 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.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan
oleh Handayani (2017: 136) yang menyatakan bahwa terdapat
pengaruh positif perhatian orang tua terhadap hasil belajar matematika
di SDN Wilayah binaan Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur,
dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,746.
Selain itu hasil penelitian ini juga diperkuat dengan penelitian
yang dilakukan oleh Soegeng dan Nisa (2014: 7) yang menyatakan
bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara perhatian orang
tua dengan hasil belajar siswa pada peembelajaran tematik integratif
siswa kelas IV SD Negeri Kembangarum 2 Mranggen, dengan rhitung
sebesar 0,564.
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Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan penelitian yang
dilakukan Mawarsih (2013: 75) bahwa terdapat pengaruh yang
signifikan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa SMA
Negeri Jumapolo.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil
penelitian in telah sesuai dengan teori yang ada dan didukung pula
dengan penelitian yang relevan, maka hasil penelitian ini adalah ada
pengaruh yang positif dan signifikan antara perhatian orang tua dan
hasil belajar matematika siswa kelas V SDN se-Kecamatan Kebumen
tahun 2019/2020.
2. Sumbangan Perhatian Orang Tua terhadap Hasil Belajar
Matematika
Sumbangan perhatian

orang tua terhadap

hasil

belajar

matematika pada penelitian ini menggunakan rumus Winarsunu (2017:
203-204). Sebelum melakukan perhitungan, peneliti mencari nilai
koefisien determinasi dan mencari nilai sumbangan relatif terlebih
dahulu. Mencari sumbangan relatif memerlukan nilai JK reg, b, dan
jumlah xy. Penggunaan aplikasi SPSS versi 23 gidunakan untuk
mencari nilai JK reg, nilai b dengan menggunakan analisis regresi.
Sedangkan aplikasi MS. Excel digunakan untuk mencari jumlah xy.
Hasil perhitungan sumbangan efektif pada variabel perhatian
orang tua dan hasil belajar matematika didapatkan hasil sebesar 8,1 %,
artinya perhatian orang tua dapat berperan dalam meningkatkan hasil
belajar matematika sebesar 8,1 % dan sisanya 91,9 % dipengaruhi oleh
faktor lain. Menurut Sobur (2016: 212) terdapat faktor lain yang
mempengaruhi hasil belajar siswa, yaitu faktor endogen dan faktor
eksogen. Faktor endogen meliputi faktor fisik (kesehatan dan cacat
tubuh) dan faktor psikis (faktor kemampuan, perhatian dan minat,
bakat, motivasi, kematangan, dan kepribadian). Sedangkan faktor
eksogen meliputi faktor keluarga (seperti; kondisi ekonomi keluarga,
hubungan emosional orang tua dan anak, cara mendidik anak), faktor
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sekolah (seperti: faktor lingkungan sosial sekolah, faktor guru dan cara
mengajar, hubungan guru dan murid, disiplin) dan faktor lingkungan
lain (seperti: jarak antar rumah dan sekolah, teman bergaul, dan
aktivitas dalam masyarakat.

