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ABSTRAK 

Masyithoh, Evie. 2016. Pengaruh Perhatian Orangtua dan Motivasi Belajar 
Siswa terhadapHasil Belajar Matematika Kelas V Sekolah Dasar Negeri 
Daerah Binaan I Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I. Dra. Sri Ismi Rahayu, 

M.Pd., II. Drs. Teguh Supriyanto, M.Pd. 

Kata Kunci:Hasil Belajar Matematika;Perhatian Orangtua; Motivasi Belajar 

Siswa 

Hasil belajar Matematika tidak hanya dipengaruhi oleh kegiatan 

pembelajaran di sekolah, namunjuga karena rangsangan dari lingkungan sekitar 

dan motivasi siswa. Lingkungan sekitar yang dapat memengaruhi hasil belajar 

Matematika salah satunya adalah keluarga, terutama orangtua. Orangtua yang 

kurang memerhatikan pendidikan anaknya dapat menyebabkan anak kurang 

berhasil dalam belajarnya, dan sebaliknya. Selain dari perhatian orangtua, 

motivasi belajar siswa juga berpengaruh terhadap hasil belajar Matematika, jika 

siswa memiliki motivasi belajar yang rendah, maka hasil belajar yang diperoleh 

juga akan rendah, begitu pula sebaliknya. Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui pengaruh perhatian orangtua dan motivasi belajar siswa terhadap 

hasil belajar Matematika kelas V SD Negeri Daerah Binaan I Kecamatan Parakan. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian expost facto.Populasi dalam 

penelitian ini adalahseluruh siswa kelas V SD Negeri Daerah Binaan I Kecamatan 

Parakansebanyak328 siswa. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik proporsional random sampling. Penentuan jumlah sampel 

menggunakan tabel Issac dan Michaeldengan taraf signifikansi(α) = 0,05,
sehingga diperoleh sampel sebanyak 172siswa. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, angket, dan dokumentasi.  

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan uji t satu sampel, data 

perhatian orangtua menunjukkan bahwa thitung>ttabel(17,086 > 1,974) dan sig. 0,000 

< 0,05, data motivasi belajar siswa menunjukkan bahwa thitung>ttabel (23,612 > 

1,974) dan sig. 0,000 < 0,05, serta data hasil belajar siswa menunjukkan bahwa 

thitung>ttabel (5,074> 1,974) dan sig. 0,000 < 0,05. Sementara, hasil uji hipotesis 

mengunakan analisis regresi dengansignifikansi 0,05 diperoleh hasil pengaruh 

perhatian orangtua terhadap hasil belajar Matematika, │R│sebesar 0,578, 

(R
2
)sebesar 33,4%, dan thitung> ttabel (11,543 >1,974), hasil pengaruh motivasi 

belajar terhadap hasil belajar Matematika │R│sebesar 0,641, (R
2
)sebesar 41,1%, 

dan thitung> ttabel (29,852 >1,974), hasil pengaruh perhatian orangtua terhadap 

motivasi belajar │R│sebesar 0,689, (R
2
) sebesar 47,5%, dan thitung> ttabel (42,454 

>1,974), serta hasil pengaruh perhatian orangtua dan motivasi belajar siswa 

terhadap hasil belajar Matematika│R│sebesar 0,668, (R
2
) sebesar 44,6%, dan 

fhitung>ftabel (68,065 > 3,049). Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang 

positif dan signifikansebesar 44,6% antara perhatian orangtua dan motivasi belajar 

siswaterhadap hasil belajar Matematika kelas V sekolah dasar. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan membahas tentang hal-hal yang mendasari penulis 

untuk melakukan penelitian. Bab ini terdiri dari: (1) latar belakang masalah; (2) 

identifikasi masalah; (3) pembatasan masalah dan paradigma penelitian; (4) 

rumusan masalah; (5) tujuan penelitian; dan (6) manfaat penelitian. Uraiannya 

sebagai berikut: 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu indikator kesuksesan pelaksanaan pendidikan adalah tingginya 

mutu sumber daya manusia yang dihasilkan. Bentuk kesuksesan pendidikan dapat 

dilihat dari keberhasilan pembelajaran. Apabila pembelajaran berjalan dengan 

baik, maka diharapkan hasil belajar yang diraih siswa juga baik. 

Susanto (2013: 5) mengungkapkan “hasil belajar merupakan perubahan-

perubahan yang terjadi pada siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar”. Oleh karena itu, dapat 

dikatakan bahwa hasil belajar merupakan perolehan dari proses belajar siswa 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab I Pasal I Ayat I menjelaskan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara. 
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Ayat dari Undang-Undang tersebut menerangkan bahwa pendidikan 

merupakan usaha yang dirancang secara sengaja untuk menjadikan manusia dalam 

hal ini adalah siswa berhasil dalam kehidupannya. Susanto (2013: 83) 

menjelaskan “untuk mencapai tujuan pendidikan seutuhnya, maka sekolah 

merupakan salah satu tempat yang tepat bagi siswa dalam mengembangkan 

potensi diri sesuai dengan tujuan yang diharapkan”.

Hal tersebut mendasari terbentuknya Permendiknas nomor 22 tahun 2006 

yang mengatur tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. 

Di dalamnya telah diatur materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk 

mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, 

termasuk di dalamnya adalah sekolah dasar. 

Menurut Susanto (2013: 82-3), tujuan pendidikan di sekolah dasar 

dimaksudkan untuk membentuk manusia yang memiliki karakter serta 

kepribadian yang mulia, kreatif, kritis, santun, taat beragama, peduli terhadap 

sesama manusia dan lingkungan alam sekitar, bekerjasama, dan saling menolong. 

Tujuan akhir pendidikan dasar adalah diperolehnya pengembangan pribadi siswa 

yang membangun dirinya dan ikut serta bertanggung jawab terhadap 

pengembangan bangsa, mampu melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih 

tinggi dan mampu mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, 

dan lingkungannya. Apabila siswa mampu memenuhi standar tersebut, maka 

dikatakan berhasil dan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. 

Untuk mencapai tujuan akhir pendidikan perlu kerjasama yang baik antar 

semua pihak terkait. Munib, dkk. (2012: 24) menyatakan “tanggung jawab 
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pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan 

pemerintah. Pemerintah tidak boleh memonopoli semuanya, melainkan bersama 

dengan keluarga dan masyarakat berusaha agar pendidikan mencapai tujuan yang 

ditentukan”.

Adapun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 Bab VI Pasal 13 Ayat 1 tentang “Sistem Pendidikan Nasional” dinyatakan 

bahwa “Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal 

yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”. Oleh karena itu, Wahyudin, dkk. 

(2008: 3.4) menyatakan “dalam konteks ini sistem pendidikan nasional 

menyatakan bahwa keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar merupakan 

komponen sistem pendidikan”.

Dimyati dan Mudjiono (2013: 10) mengungkapkan bahwa hasil belajar 

berupa kapabilitas yang timbul dari rangsangan yang berasal dari lingkungan dan 

proses kognitif yang dilakukan oleh pebelajar. Dengan demikian, hasil belajar 

tidak hanya dipengaruhi oleh kegiatan pembelajaran di sekolah namun, juga 

karena rangsangan dari lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar yang dapat 

memengaruhi hasil belajar menurut Slameto (2010: 60), adalah faktor lingkungan 

keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga faktor tersebut mempunyai pengaruh 

yangpenting terhadap hasil belajar siswa, namun pengaruh paling besar adalah 

berasal dari keluarga. 

Menurut Munib, dkk. (2012: 72), “keluarga merupakan lingkungan 

pendidikan yang pertama dan utama”. Dikatakan sebagai pendidikan pertama, 

karena anak pertama kali mendapatkan pengaruh pendidikan adalah dari dan di 
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dalam keluarganya. Keluarga dikatakan sebagai pendidikan yang utama, karena 

sekalipun anak mendapatkan pendidikan dari sekolah dan masyarakat, namun 

tanggung jawab kodrati pendidikan terletak pada orangtuanya, sehingga idealnya 

keluarga memberikan lingkungan yang baik demi menunjang keberhasilan anak 

baik dalam segi akademik maupun sosial. 

Keluarga dalam hal ini orangtua mempunyai andil besar dalam 

keberhasilan belajar anak. Orangtua selain sebagai pendidik, juga pembimbing 

dan penanggung jawab bagi anak. Tanggung jawab orangtua tidak hanya sekedar 

menyekolahkan anaknya, namun juga harus memerhatikan kegiatan belajar anak 

di rumah. Jadi, menurut Djamarah (2014: 3), “keluarga merupakan sebuah 

institusi/lembaga pendidikan yang utama, pertama, dan bersifat kodrati”.

Slameto (2010: 61) mengungkapkan setiap orangtua pasti menginginkan 

anaknya tumbuh pintar, cerdas, dan berakhlak mulia. Untuk mencapai 

keberhasilan anak seperti yang diinginkan orangtua, harus disadari bahwa faktor 

orangtua sangatlah penting pengaruhnya. Orangtua yang kurang atau tidak 

memerhatikan pendidikan anaknya, misalnya mereka acuh tak acuh terhadap 

belajar anaknya, tidak memerhatikan sama sekali akan kepentingan-kepentingan 

dan kebutuhan-kebutuhan anaknya dalam belajar, tidak mengatur waktu 

belajarnya, tidak menyediakan atau melengkapi alat belajarnya, tidak 

memerhatikan apakah anaknya belajar atau tidak, tidak mau tahu bagaimanakah 

kemajuan belajar anaknya, dan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam belajar. 

Hal tersebut dapat menyebabkan anak tidak atau kurang berhasil dalam 

belajarnya. Oleh karena itu, orangtua perlu memberikan perhatian kepada anak. 
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Menurut Suryabrata (2014: 14), “perhatian adalah pemusatan tenaga psikis 

yang tertuju pada suatu objek yang datang dari dalam dan luar individu”.

Perhatian orangtua memiliki pengaruh psikologis yang kuat dalam kegiatan 

belajar anak. Anak cenderung akan giat dan sungguh-sungguh dalam belajar 

karena merasa diperhatikan dan dianggap penting oleh orangtuanya. Dengan 

perhatian yang diberikan orangtua, anak akan merasa bahwa keberhasilannya 

dalam belajar tidak hanya untuk dirinya, namun diharapkan juga oleh 

orangtuanya. 

Faktor yang memengaruhi hasil belajar siswa selain perhatian orangtua 

adalah motivasi. Dengan adanya motivasi, siswa akan belajar lebih giat, ulet, 

tekun, dan memiliki konsentrasi penuh dalam proses pembelajaran. Motivasi 

belajar merupakan salah satu hal yang perlu dibangkitkan dalam upaya 

pembelajaran di sekolah. 

Keberadaan motivasi memberikan konstribusi pada hasil belajar siswa. 

Motivasi menurut Soemanto (1987) dalam Majid (2014: 307)  merupakan “suatu 

perubahan tenaga yang ditandai oleh dorongan efektif dan reaksi-reaksi 

pencapaian tujuan”. Melalui motivasi, siswa mempunyai dorongan terhadap 

perubahan perilaku yang lebih baik. Motivasi ada dua yaitu motivasi intrinsik dan 

ekstrinsik. Motivasi intrinsik berasal dari diri siswa sendiri, sedangkan motivasi 

ekstrinsik berasal dari luar siswa. Motivasi ekstrinsik ini diperlukan untuk 

mendukung motivasi intrinsik yang diperoleh dari keluarga, sekolah, dan 

lingkungan sekitar. Motivasi yang merupakan salah satu kemampuan dalam diri 

siswa berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, seperti yang dikemukakan oleh 
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Clark (1981) dalam Sudjana (2013: 39) “hasil belajar siswa di sekolah 70% 

dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan”. 

Siswa yang bermotivasi tinggi dalam belajar memungkinkan akan memperoleh 

hasil belajar yang tinggi pula, artinya semakin tinggi motivasinya, intensitas usaha 

dan upaya yang dilakukan, maka semakin tinggi hasil belajar yang diperolehnya. 

Berdasarkan hasil wawancara tidak terstruktur yang dilakukan oleh 

peneliti pada tanggal 14-19 Desember 2015 dengan kepala sekolah dan guru kelas 

V SD Negeri (SDN) Dabin I Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, 

diperoleh informasi antara lain, masih banyak dijumpai siswa dengan perhatian 

orangtua dan motivasi belajar yang kurang. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

perilaku siswa seperti ada siswa yang malas untuk mengerjakan tugas, tidak 

semua siswa memerhatikan penjelasan dari guru, sehingga ketika diberikan tugas 

tidak bisa mengerjakan, siswa kurang termotivasi untuk belajar, menganggap 

Matematika sebagai pelajaran yang sulit, sehingga hasil belajar Matematika siswa 

rata-rata masih tergolong rendah, dan cara guru dalam menyampaikan materi 

pelajaran yang kurang bervariasi. Sebagian besar siswa belum benar-benar 

mempunyai keinginan yang kuat untuk berprestasi, siswa lebih memilih bermain 

daripada belajar, masih banyak orangtua kurang peduli terhadap kegiatan 

anaknya, mereka lebih sibuk dengan pekerjaannya daripada kegiatan anaknya. 

Pekerjaan orangtua siswa mayoritas sebagai buruh, petani, dan pekerja pabrik 

yang harus dituntut untuk bekerja keras, sehingga perhatian terhadap anaknya 

menjadi berkurang. Hal tersebut dikarenakan letak wilayah SDN Dabin I yang 

masih tergolong pedesaan. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, kurangnya perhatian orangtua disebabkan 

anggapan bahwa pendidikan merupakan tugas guru di sekolah, sehingga sudah 

cukup hanya menyekolahkan saja, dan tanggung jawab mereka atas pendidikan 

anaknya telah terpenuhi. Mereka beranggapantidak perlu lagi memerhatikan 

belajar anaknya di rumah karena sudah cukup belajar disekolah. Selain itu, 

pengetahuan orangtua terhadap pentingnya pendidikan bagi anak masih rendah, 

serta mereka juga kurang menyadari pentingnya perhatian orangtua terhadap hasil 

belajar. 

Jadi, dapat dikatakan bahwa kurangnya perhatian orangtua dan motivasi 

belajar, diduga dapat berpengaruh pada hasil belajar siswa. Hasil belajar 

merupakan salah satu tolok ukur pembelajaran selama periode tertentu. 

Bagaimanapun kesibukan orangtua, hendaknya mereka bisa meluangkan waktu 

untuk memberikan perhatian kepada anak-anaknya dalam belajar. Perhatian 

orangtua dapat memengaruhi tinggi rendahnya motivasi belajar siswa yang 

berdampak pada hasil belajar siswa. 

Penelitian yang relevan dengan masalah tersebutadalah penelitian korelasi 

yang dilakukan oleh Yulianto (2012) dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan 

judul “Pengaruh Motivasi Belajar Matematika terhadap Prestasi Belajar 

Matematika Siswa Kelas V SD Gugus II Kecamatan Pengasih KabupatenKulon 

Progo Tahun Pelajaran 2011/ 2012”.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh motivasi belajar Matematika terhadap prestasi belajar Matematika siswa 

kelas V SD Gugus II Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan 

hasil perhitungan menggunakan analisis regresi linier sederhana, dapat dijelaskan 
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bahwa motivasi belajar Matematika berpengaruhsignifikan terhadap prestasi 

belajar Matematika siswa sebesar 76,3%. 

Penelitian deskriptif survey yang dilaksanakan oleh Santoso (2014) dari 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Pengaruh 

Perhatian Orang Tua di Rumah terhadap Prestasi Belajar Siswa di Bidang Studi 

Pendidikan Agama Islam di SMA Mujahiddin Surabaya”. Hasil penelitian ini 

adalah berdasarkan data hasil penelitian tentang perhatian orangtua, diperoleh 

nilai Mean 43,17, dan standar deviasi 3,364, dan data prestasi belajar siswa 

diperoleh Mean 42,33, dan standar deviasi 2,940, sedangkan prestasi belajar siswa 

kelas II pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (Y) dipengaruhi sebesar 

67,30 % oleh perhatian orangtua siswa, sedangkan sisanya 33,7% disebabkan oleh 

faktor lain. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk 

mengadakan penelitian lebih mendalam yang dituangkan dalam bentuk skripsi 

dengan judul: “Pengaruh Perhatian Orangtua dan Motivasi Belajar Siswa terhadap 

Hasil Belajar Matematika Kelas V Sekolah Dasar Negeri Daerah Binaan I 

Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung”.

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat 

diidentifikasi masalah-masalah yang ada yaitu: 

(1) Matematika merupakan salah satu mata pelajaran sulit. 

(2) Sebagian besar siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. 

(3) Sebagian siswa tidak memperhatikan penjelasan dari guru. 
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(4) Sebagian siswa menujukkan kurangnya motivasi belajar. 

(5) Kurangnya perhatian orangtua pada kegiatan belajar siswa, disebabkan 

sebagian besar orangtua lebih sibuk dengan pekerjaannya. 

(6) Rendahnyapengetahuan orangtua tentang pentingnya pendidikan 

menyebabkan mereka tidak menyadari akan pentingnya perhatian orangtua 

dalam kegiatan belajar anak yang sangat berpengaruh pada hasil belajar. 

(7) Orangtua menyerahkan tanggung jawab pendidikan sepenuhnya pada 

pihak sekolah tanpa memberikan perhatian terhadap kegiatan belajar 

anaknya di rumah. 

(8) Hasil belajar Matematika yang dicapai sebagian besar siswa kelas V SDN 

Dabin I Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung masih  tergolong 

rendah. 

1.3 Pembatasan Masalah dan Paradigma Penelitian 

Peneliti perlu menentukan pembatasan masalah untuk kefokusan 

penelitian, dan paradigma penelitian untuk menjelaskan hubungan antarvariabel 

penelitian. Uraiannya sebagai berikut: 

1.3.1 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar pelaksanaan penelitian lebih efektif 

dan efisien. Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah sebagai berikut:

(1) Orangtua dalam penelitian ini, terbatas pada orangtua dari siswa kelas V 

SDN Dabin I Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. 
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(2) Perhatian orangtua yang dimaksud dalam penelitian ini, terbatas pada 

perhatian orangtua terhadap kegiatan belajar siswa kelas V SDN Dabin I 

Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. 

(3) Motivasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini, terbatas pada 

motivasi dari dalam diri siswa (motivasi internal) kelas V SDN Dabin I 

Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. 

(4) Populasi dalam penelitian ini, terbatas pada seluruh siswa kelas V SDN 

Dabin I Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. 

(5) Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini, terbatas pada nilai 

ulangan tengah semester (UTS) genap Matematika kelas V tahun pelajaran 

2015/2016 SDN Dabin I Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.  

1.3.2 Paradigma Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tiga variabel yaitu perhatian orangtua (X1) dan 

motivasi belajar siswa (X2)sebagai variabel bebas yang memengaruhi hasil belajar 

Matematika (Y) sebagai variabel terikat. Berdasarkan pendapat Sugiyono (2013: 

70), paradigma penelitian yang diterapkan adalah paradigma ganda dengan dua 

variabel bebas, karena terdiri dari dua variabel bebas dan satu terikat. Hubungan 

antarvariabel dapat digambarkan seperti Bagan 1.1 berikut:

     

     

         

Bagan 1.1 Paradigma Penelitian Ganda 

r1

R

r2

Y

X1

X2

r3
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Keterangan: 

X1 :Perhatian orangtua. 

X2 : Motivasi belajar siswa. 

Y : Hasil belajar Matematika. 

r1 : Pengaruh perhatian orangtua terhadap hasil belajar Matematika. 

r2 : Pengaruh motivasi belajar siswa tehadap hasil belajar Matematika. 

r3 : Pengaruh perhatian orangtua terhadap motivasi belajar siswa. 

R : Pengaruh perhatian orangtua dan motivasi belajar siswa terhadap hasil 

belajar Matematika. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah, maka 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

(1) Seberapa tinggi perhatian orangtua siswa kelas V SDN Dabin I 

Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung?

(2) Seberapa tinggi motivasi belajar siswa kelas V SDN Dabin I 

Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung?

(3) Seberapa tinggi hasil belajar Matematika kelas V SDN Dabin I 

Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung?

(4) Adakah hubungan perhatian orangtua dengan hasil belajar Matematika 

kelas V SDN Dabin I Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung?

(5) Adakah hubungan motivasi belajar siswa dengan hasil belajar 

Matematika kelas V SDN Dabin I Kecamatan Parakan Kabupaten 

Temanggung?
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(6) Adakah hubungan perhatian orangtua dengan motivasi belajar siswa 

kelas V SDN Dabin I Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung?

(7) Adakah hubungan perhatian orangtua dan motivasi belajar siswa 

dengan hasil belajar Matematika kelas SDN Dabin I Kecamatan 

Parakan Kabupaten Temanggung?

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu tujuan umum dan khusus. Penjelasannya sebagai berikut: 

1.5.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perhatian 

orangtua dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar Matematika kelas V 

SDN Dabin I Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini yaitu untuk: 

(1) Menganalisis dan mendeskripsikan tingginya perhatian orangtua siswa 

V SDN Dabin I Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

(2) Menganalisis dan mendeskripsikan tingginya motivasi belajar siswa 

terhadap hasil belajar Matematika kelas V SDN Dabin I Kecamatan 

Parakan Kabupaten Temanggung.

(3) Menganalisis dan mendeskripsikan tingginya hasil belajar Matematika 

kelas V SDN Dabin I Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.
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(4) Menganalisis dan mendeskripsikan ada tidaknya hubungan perhatian 

orangtua dengan hasil belajar Matematika kelas V SDN Dabin I 

Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

(5) Menganalisis dan mendeskripsikan ada tidaknya hubungan motivasi 

belajar siswa dengan hasil belajar Matematika kelas V SDN Dabin I 

Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

(6) Menganalisis dan mendeskripsikan ada tidaknya hubunganperhatian 

orangtua dengan motivasi belajar siswa kelas V SDN Dabin I 

Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

(7) Menganalisis dan mendeskripsikan ada tidaknya hubungan perhatian 

orangtua dan motivasi belajar siswa dengan hasil belajar Matematika 

kelas SDN Dabin I Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan praktis. Uraian dari 

keduanya sebagai berikut: 

1.6.1    Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini memberikan beberapa manfaat, antara lain 

sebagai berikut: 

(1) Memberikan gambaran tentang pengaruh perhatian orangtua dan 

motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar Matematika kelas V SDN 

Dabin I Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. 

(2) Penelitian ini juga dapat dijadikan sumber bacaan dan bahan kajian 

lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya, khususnya di bidang psikologi 

pendidikan. 
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1.6.2    Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi siswa, guru dan 

sekolah, orangtua, dan peneliti. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:  

1.6.2.1 Bagi Siswa 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadikan siswa lebih patuh dan 

menghargai perhatian yang diberikan oleh orangtuanya, serta menumbuhkan 

motivasi belajar siswa dan meningkatkan hasil belajar Matematika. 

1.6.2.2 Bagi Guru dan Sekolah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan introspeksi guru, 

bahwa untuk meningkatkan hasil belajar siswa perlu kerjasama dengan orangtua 

dalam hal memerhatikan belajar siswa. Serta dapat memberikan informasi kepada 

sekolah untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun program-program 

sekolah sebagai usaha peningkatan hasil belajar siswa terutama pada mata 

pelajaran Matematika, supaya lebih memerhatikan keterlibatan orangtua dan lebih 

memacu motivasi belajar siswa. 

1.6.2.3 Bagi Orangtua 

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan informasi bagi orangtua, 

sehingga dapat meningkatkan kesadaran orangtua akan pentingnya pemberian 

perhatian kepada anak dalam kegiatan belajarnya di rumah, orangtua juga selalu 

memacu siswa agar memiliki motivasi belajar yang tinggi, sehingga hasil belajar 

anak yang dicapai di sekolah lebih maksimal. 

1.6.2.4 Bagi Peneliti 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang pengaruh perhatian orangtua dan motivasi belajar siswa 

terhadap hasil belajar.
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

Pada bagian ini dijelaskan tentang kajian teori, empiris, kerangka berpikir, 

dan hipotesis penelitian. Uraiannya sebagai berikut: 

2.1 Kajian Teori 

Bagian ini berisi teori-teori yang berpengaruh dengan penelitian ini. Teori 

yang berpengaruh dengan penelitian ini yaitu pengertian belajar, faktor-faktor 

yang memengaruhi belajar, hasil belajar, pengertian pembelajaran, pembelajaran 

Matematika di sekolah dasar, pengertian perhatian orangtua, macam-macam 

perhatian, faktor-faktor yang memengaruhi perhatian orangtua, bentuk-bentuk 

perhatian orangtua dalam kegiatan belajar anak, pengertian motivasi, motivasi 

belajar, ciri-ciri motivasi belajar, faktor-faktor yang memengaruhi motivasi 

belajar, prinsip-prinsip motivasi belajar, fungsi motivasi dalam kegiatan belajar, 

bentuk-bentuk motivasi belajar, dan karakteristik siswa sekolah dasar. Uraiannya 

sebagai berikut: 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Gagne (1984) dalam Dahar (2011: 2) mendefinisikan “belajar sebagai 

suatu proses dimana suatu individu berubah perilakunya sebagai akibat 

pengalaman”. Djamarah (2011: 13) menegaskan “belajar adalah serangkaian 

kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai 

hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang
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menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor”. Sudjana (2013: 28) menjelaskan 

“belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri 

individu”. Perubahan yang dimaksud seperti pengetahuannya, pemahaman, sikap 

dan tingkah laku, keterampilan, kemampuan, dan sebagainya.

Menurut Anni (2006: 2), “belajar merupakan proses penting bagi 

perubahan perilaku manusia dan mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan 

dikerjakan”. Pendapat yang sama disampaikan oleh Slavin (1994) dalam Rifa’i 

dan Anni (2012: 66), belajar “merupakan perubahan individu yang disebabkan 

oleh pengalaman”. Slameto (2010: 2) menegaskan “belajar adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya”. Dalyono (2015: 49) mendefinisikan “belajar adalah suatu 

usaha atau kegiatan yang bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri 

seseorang, mencakup perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu 

pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. 

Hamdani (2011: 21) menyatakan “belajar merupakan suatu perubahan 

tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan”. Misalnya, dengan 

membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan sebagainya. Selain itu, belajar 

akan lebih baik jika subjek belajar mengalami atau melakukannya. Jadi, tidak 

bersifat verbalistik. Daryanto (2010: 2) mengemukakan, “belajar adalah proses 

usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya. 
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Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu aktivitas yang dilakukan individu dengan sengaja dalam keadaan 

sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru, 

sehingga memungkinkan terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap, baik 

dalam berpikir, merasa, maupun bertindak.

2.1.2 Faktor-faktor yang Memengaruhi Belajar 

Kegiatan belajar yang telah dilakukan seseorang menghasilkan perubahan 

perilaku. Perubahan perilaku sebagai hasil belajar berbeda antara individu satu 

dan lainnya. Perbedaan tersebut bergantung pada faktor-faktor yang 

memengaruhinya.

Menurut Dalyono (2015: 55) menjelaskan faktor-faktor yang 

memengaruhi belajar siswa adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal meliputi, intelegensi dan bakat, minat dan motivasi, kesehatan, dan cara 

belajar. Faktor eksternal meliputi, keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar. 

Sementara Rifa’i dan Anni (2012: 80) menjelaskan faktor-faktor yang 

memberikan kontribusi terhadap proses dan hasil belajar adalah kondisi internal 

dan eksternal siswa. Kondisi internal meliputi, kondisi fisik, seperti kesehatan 

tubuh; kondisi psikis, seperti kemampuan intelektual; dan kondisi sosial, seperti 

kemampuan bersosialisasi. Kondisi eksternal mencakup, variasi dan tingkat 

kesulitan materi belajar, tempat belajar, iklim, suasana lingkungan, dan budaya 

belajar masyarakat. 

Pendapat yang sama disampaikan oleh Slameto (2010: 54-72), bahwa 

faktor yang memengaruhi belajar dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. (1) 

Faktor internal, faktor ini dibagi menjadi tiga faktor, yaitu: faktor jasmaniah, 
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psikologis, dan kelelahan. Faktor jasmaniah, berkaitan dengan kondisi fisik siswa, 

meliputi kesehatan dan cacat tubuh; faktor psikologis, berkaitan dengan kondisi 

kejiwaan siswa, antara lain: inteligensi, perhatian, bakat, motif, dan kematangan; 

faktor kelelahan dibedakan menjadi kelelahan jasmani dan rohani; (2) Faktor 

eksternal, faktor ini dibagi menjadi tiga faktor, yaitu: faktor keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. Faktor keluarga, berpengaruh terhadap proses belajar siswa, keluarga 

merupakan lingkungan awal seorang anak belajar; faktor sekolah, memengaruhi 

belajar siswa mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, 

siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar 

pelajaran, metode belajar, serta tugas rumah; faktor masyarakat, berpengaruh 

terhadap belajar siswa karena keberadaan siswa di dalamnya. Lingkungan yang 

baik akan mendidik anak menjadi anak yang baik dan juga sebaliknya. Faktor 

masyarakat disini meliputi: kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman 

bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

memengaruhi belajar yaitu aspek-aspek internal dan eksternal. Belajar menjadi 

proses yang kompleks dengan banyak faktor yang memengaruhinya, sehingga 

setiap faktornya harus diperhatikan. Jika ada faktor yang bersifat menghambat, 

maka akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Oleh karena itu, perlu ada 

kerjasama yang baik antara pihak keluarga, sekolah, dan masyarakat agar siswa 

dapat belajar dengan optimal.

2.1.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar menurut Rifa’i dan Anni (2012: 69), merupakan  “perubahan 

perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar”. Suprijono 
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(2014: 5) menyatakan “hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, sikap-

sikap, apresiasi, dan keterampilan”.

Bloom (1956) Suprijono (2014: 6) berpendapat “hasil belajar itu 

mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik”. Domain kognitif

meliputi knowledge (pengetahuan dan ingatan), comprehension (pemahaman, 

menjelaskan, meringkas, dan contoh), application (menerapkan), analysis 

(menguraikan dan menentukan pengaruh), synthesis (mengorganisasikan, 

merencanakan, dan membentuk bangunan baru), dan evaluation (menilai). 

Domain afektif meliputi receiving (sikap menerima), responding (memberikan 

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

(karakterisasi). Domain psikomotor meliputi initiatory, preroutine, dan 

rountinized. Psikomotor juga mencakup keterampilan produktif, teknik fisik, 

sosial, manajerial, dan intelektual.

Menurut Brahim (2007) dalam Susanto (2013: 5), “hasil belajar dapat 

diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran 

di sekolah yang dinyatakan dengan skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal 

sejumlah materi pelajaran tertentu”. Gagne (1988) dalam Dahar (2011: 118) 

menyatakan “hasil belajar meliputi lima kemampuan, yaitu kemampuan 

intelektual, strategi kognitif, sikap, informasi verbal, dan keterampilan motorik”.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar merupakan suatu perubahan perilaku pada siswa yang ditandai adanya 

aktivitas belajar yang mencakup tiga ranah belajar yaitu kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Ranah kognitif mencakup kemampuan memahami, mengingat, 

menjelaskan, meringkas, menerapkan, menganalisis, mengorganisasi, dan menilai. 
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Ranah afektif mencakup sikap, nilai, respon, dan karakter. Ranah psikomotor 

mencakup keterampilan produktif, teknik fisik, teknik sosial, teknik manajerial, 

dan teknik intelektual. Pada penelitian ini, hasil belajar diambil dari nilai UTS 

genap Matematika kelas V tahun pelajaran 2015/2016.

2.1.4 Pengertian Pembelajaran 

Istilah pembelajaran merupakan istilah baru yang digunakan untuk 

menunjukkan kegiatan guru dan siswa. Sebelumnya kita menggunakan istilah 

proses belajar mengajar dan pengajaran. Undang-Undang Republik Indonesia 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 20 

dalam Susanto (2013: 19) menjelaskan “pembelajaran diartikan sebagai proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar”. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu siswa 

agar dapat belajar dengan baik.

Menurut Suprijono (2014: 13), “pembelajaran merupakan dialog interaktif 

dalam suatu proses konstruktif dengan subjek siswa”. Hal ini berarti bahwa 

pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh 

guru sebagai pendidik, dan belajar dilakukan oleh siswa.

Menurut Gagne (1981) dalam Rifa’i dan Anni (2012: 158) menyatakan 

“pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal siswa yang dirancang 

untuk mendukung proses internal belajar”. Pendapat yang sama disampaikan oleh 

Briggs (1992) dalam Rifa’i dan Anni (2012: 159), “pembelajaran adalah 

seperangkat peristiwa (events) yang memengaruhi siswa sedemikian rupa 

sehingga siswa itu memperoleh kemudahan dalam berinteraksi dengan 

lingkungan”. Seperangkat peristiwa itu membangun suatu pembelajaran yang 
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bersifat internal, jika siswa melakukan self instruction dan disisi lain, 

kemungkinan juga bersifat eksternal, yaitu jika bersumber antara lain dari  

pendidik.

Hamalik (2014: 57) mengemukakan “pembelajaran adalah suatu 

kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan, dan prosedur yang saling memengaruhi mencapai tujuan 

pembelajaran”. Manusia terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, 

dan tenaga lainnya, misalnya tenaga laboratorium. Material, meliputi buku-buku, 

papan tulis, kapur, fotografi, slide, film, audio, dan video tape.Fasilitas dan 

perlengkapan, terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan audio visual, dan 

komputer. Prosedur, meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi, praktik, 

belajar, ujian, dan sebagainya. Prastowo (2013: 58) menyatakan “pembelajaran 

menunjukkan pada usaha siswa dalam mempelajari bahan pelajaran sebagai akibat 

perlakuan guru”.

Berdasarkan beberapa pengertian pembelajaran tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dan 

siswa yang terjadi secara intens dan terarah menuju pada target atau tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumya dalam suatu lingkungan belajar.

2.1.5 Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Menurut Susanto (2013: 189), “Matematika merupakan cara berpikir logis 

yang dipresentasikan dalam bilangan, ruang, dan bentuk dengan aturan yang telah 

ada dan tidak dapat dilepaskan dari aktivitas manusia”. Matematika sangat 

diperlukan untuk kehidupan sehari-hari dan dalam menghadapi kemajuan IPTEK, 

sehingga pembelajaran Matematika perlu diberikan sejak SD, bahkan TK.
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Muhsetyo, dkk. (2010: 1.26) menjelaskan “pembelajaran Matematika 

adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada siswa melalui serangkaian 

kegiatan yang terencana sehingga siswa memperoleh kompetensi tentang bahan 

Matematika yang dipelajari”.

Pada satuan pendidikan SD/MI, ruang lingkup Matematika meliputi aspek-

aspek sebagai berikut: bilangan, geometri dan pengukuran, serta pengolahan data. 

Secara umum, “tujuan pembelajaran Matematika di SD yaitu agar siswa mampu 

dan terampil menggunakan Matematika, dapat memberikan tekanan penalaran 

dalam penerapan Matematika” (Susanto 2013: 189). Oleh karena itu, 

pembelajaran Matematika di SD sangat dibutuhkan untuk mengasah kemampuan 

siswa memahami dan menyelesaikan masalah.

2.1.6 Pengertian Perhatian Orangtua 

Perhatian orangtua merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh seorang 

anak dalam membantu tumbuh kembangnya. Setiap orangtua pastinya 

menginginkan anaknya tumbuh menjadi manusia yang pintar, cerdas, berguna 

bagi nusa, bangsa, dan agamanya. Hal tersebut dapat tercapai apabila anak 

berhasil dalam proses belajarnya. Salah satu yang menentukan dan dapat 

membantu keberhasilan belajar anak adalah perhatian dari orangtuanya. Oleh 

karena itu, orangtua harus menyadari pentingnya perhatian terhadap keberhasilan 

belajar anaknya.

Sebelum membahas lebih jauh tentang perhatian orangtua, perlu dipahami 

terlebih dahulu pengertian dari perhatian itu sendiri. Departemen Pendidikan 

Nasional (2014: 487) menyatakan “perhatian diartikan sebagai hal memerhatikan; 

apa yang diperhatikan”. Beberapa ahli juga mengungkapkan pengertian perhatian, 



23

di antaranya Suryabrata (2014: 14) mengungkapkan “perhatian adalah pemusatan 

tenaga psikis tertuju pada suatu objek, atau banyak sedikitnya kesadaran yang 

menyertai suatu aktivitas yang dilakukan”. Pendapat yang sama disampaikan oleh 

Slameto (2010: 105), “perhatian adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam 

pengaruhnya dengan pemilihan rangsangan yang datang dari luar lingkungan 

sekitar”. Simpulan dari beberapa pendapat para ahli tersebut adalah bahwa 

perhatian merupakan pemusatan tenaga fisik maupun psikis yang tertuju pada 

suatu objek yang dikehendakinya.

Selanjutnya, pengertian orangtua adalah komponen keluarga yang terdiri 

dari ayah dan ibu dan merupakan hasil ikatan perkawinan yang sah. Orangtua 

memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-

anaknya. Departemen Pendidikan Nasional (2014: 986-7) menerangkan orangtua 

adalah “ayah ibu kandung, orang yang dianggap tua, orang yang dihormati”. 

Orangtua dalam penelitian ini adalah ayah dan ibu dari anak (jika anak itu tinggal 

bersama ayah dan ibu) atau orang lain yang bertanggung jawab atas pendidikan 

anak tersebut, wali siswa atau orangtua asuh jika anak tersebut tinggal bersama 

wali.

Dapat disimpulkan bahwa perhatian orangtua merupakan pemusatan 

tenaga fisik dan psikis dari orangtua yang tertuju pada anaknya. Pemusatan tenaga 

fisik dan psikis ini tergambar dengan pemberian dukungan, dorongan, dan arahan 

oleh orangtua kepada anaknya dalam rangka menunjang keberhasilan belajar 

anak. 

Orangtua merupakan pengemban tanggung jawab pendidikan anak. Secara 

kodrati, orangtua bertanggung jawab atas pendidikan anak, dan dengan kasih 
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sayangnya, orangtua mendidik anak. Tanggung jawab ini tidak bisa digantikan 

atau hanya diserahkan kepada guru di sekolah. Orangtua merupakan pendidik 

yang pertama dan paling utama, sedangkan guru di sekolah hanya merupakan 

pendidik setelah orangtua.

2.1.7 Macam-macam Perhatian 

Suryabrata (2014: 14) membedakan perhatian menjadi beberapa macam, 

yaitu: atas dasar intensitasnya; cara timbul; dan luasnya objek yang dikenai 

perhatian.Atas dasar intensitasnya, yaitu banyak sedikitnya kesadaran yang 

menyertai suatu aktivitas atau pengalaman batin, perhatian dibedakan menjadi 

perhatian intensif dan perhatian tidak intensif. Atas dasar cara timbulnya, 

dibedakan menjadi perhatian spontan (perhatian tak disengaja) dan perhatian 

sekehendak (perhatian disengaja).Kemudian atas dasar luasnya objek yang dikenai 

perhatian, dibedakan menjadi perhatian terpancar (distribusif) dan perhatian 

terpusat (konsentratif).

Ahmadi (2009: 144-6) mengemukakan macam-macam perhatian antara 

lain: perhatian spontan dan disengaja; perhatian statis dan dinamis; perhatian 

konsentratif dan distributif; perhatian sempit dan luas; dan perhatian fiktif dan 

fluktuatif. Perhatian spontan yaitu perhatian yang timbul dengan sendirinya, 

karena tertarik pada sesuatu dan tidak didorong oleh kemauan, atau biasa disebut 

perhatian asli, sementara perhatian disengaja adalah perhatian yang timbul karena 

kemauan dan biasanya ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Perhatian statis 

merupakan perhatian yang tetap terhadap sesuatu, sementara perhatian dinamis 

adalah perhatian yang mudah berubah-ubah, mudah bergerak, mudah berpindah 

dari objek yang satu ke objek yang lain. Perhatian konsentratif (memusat), yaitu 
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perhatian yang hanya ditujukan pada satu objek tertentu, sementara perhatian 

distributif (terbagi-bagi), merupakan perhatian yang ditujukan kepada beberapa 

arah dalam waktu yang bersamaan. Perhatian sempit adalah perhatian yang 

ditujukan pada suatu objek yang terbatas dan tidak mudah berpindah ke objek 

lain, sementara perhatian luas merupakan perhatian yang tidak dapat mengarah 

pada hal-hal tertentu saja, sehingga orang yang mempunyai perhatian luas mudah 

tertarik pada hal-hal yang baru. Perhatian fiktif (melekat), merupakan perhatian 

yang mudah dipusatkan pada suatu hal dan melekat lama pada objek tertentu, 

sementara perhatian fluktuatif (bergelombang) adalah perhatian yang sangat 

subjektif, sehingga yang melekat hanyalah hal-hal yang dirasa penting bagi 

dirinya.

2.1.8 Faktor-faktor yang Memengaruhi Perhatian Orangtua 

Ada banyak faktor yang memengaruhi perhatian orangtua, di antaranya 

adalah faktor kondisi individu yang bersangkuan. Menurut Ahmadi (2009: 146-7) 

perhatian dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: pembawaan; latihan dan 

kebiasaan; kebutuhan; kewajiban; keadaan jasmani; suasana jiwa; suasana di 

sekitar; dan kuat tidaknya perangsang dari objek itu sendiri. (1) Pembawaan, 

individu pasti mempunyai pembawaan tertentu, sehingga akan timbul perhatian 

terhadap objek tersebut. (2) Latihan dan kebiasaan, dari hasil latihan-latihan atau 

kebiasaan, dapat memudahkan timbulnya perhatian terhadap bidang tertentu 

walaupun tidak ada bakat bawaan tentang bidang tersebut. (3) Kebutuhan, 

merupakan dorongan yang harus dicurahkan, adanya kebutuhan tentang sesuatu 

memungkinkan timbulnya perhatian terhadap objek tersebut. (4) Kewajiban, di 

dalamnya terkandung tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh orang yang 
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bersangkutan, ia menyadari atas kewajibannya. (5) Keadaan jasmani, sangat 

memengaruhi perhatian terhadap suatu objek, apabila keadaan jasmani tidak baik, 

maka akan mengganggu perhatian. (6) Suasana jiwa, seperti keadaan batin, 

perasaan, fantasi, dan pikiran sangat memengaruhi perhatian kita, mungkin dapat 

mendorong dan sebaliknya dapat juga menghambat. (7) Suasana di sekitar, seperti 

kegaduhan, keributan, kekacauan, temperatur, sosial ekonomi, keindahan, dan 

sebagainya, juga dapat memengaruhi perhatian. Serta, (8) kuat tidaknya 

perangsang dari objek itu sendiri, kuatnya perangsang yang bersangkutan dengan 

objek perhatian, juga sangat memengaruhi perhatian kita, jika rangsangannya 

kuat, kemungkinan perhatian terhadap objek tersebut besar pula. Sebaliknya jika 

rangsangannya lemah, perhatian kita juga tidak akan begitu besar.

2.1.9 Bentuk-bentuk Perhatian Orangtua dalam Kegiatan Belajar Anak 

Perhatian orangtua, terutama dalam hal pendidikan anak, sangat 

diperlukan. Terlebih lagi yang harus difokuskan adalah perhatian orangtua 

terhadap kegiatan belajar yang dilakukan anak sehari-hari di rumah. Menurut 

Slameto (2010: 61), perhatian orangtua yang memengaruhi keberhasilan belajar 

anak, antara lain mengatur waktu belajar anak, maksudnya waktu belajar anak 

diperhatian dan diatur sesuai kebutuhan dan kemampuan anaknya; memerhatikan 

kesehatan anak, maksudnya orangtua memahami dan memerhatikan kesehatan 

anaknya; serta memenuhi kebutuhan anak dalam belajar, maksudnya orangtua 

memberikan kebutuhan belajar anak, misalnya menyediakan/melengkapi alat-alat 

belajar, sarana, dan prasarana belajar anak. 

Dalyono (2015: 236-40) mengungkapkan perhatian orangtua yang 

memengaruhi keberhasilan belajar anak, antara lain memberikan bimbingan 
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belajar, pengawasan terhadap belajar, pemberian penghargaan dan hukuman, 

penciptaan suasana belajar yang nyaman dan tenteram, dan pemenuhan kebutuhan 

belajar. Jadi, dari kedua sumber dapat diuraikan bentuk-bentuk perhatian orangtua 

dalam kegiatan belajar anak, yaitu sebagai berikut: 

Pemberian bimbingan belajar, bimbingan belajar terhadap anak berarti 

pemberian bantuan kepada anak dalam menghadapi masalah-masalah dalam 

belajarnya. Anak sangat membutuhkan bimbingan dari orangtua, terlebih lagi 

dalam masalah belajar. Seorang anak mudah sekali putus asa karena masih labil, 

untuk itu orangtua perlu memberikan bimbingan pada anak selama belajar.

Pengawasan terhadap belajar, orangtua perlu mengawasi pendidikan anak-

anaknya, sebab tanpa pengawasan yang ketat dari orangtua, besar kemungkinan 

pendidikan anak tidak akan berjalan lancar. Pengawasan orangtua berarti 

mengontrol semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh anak, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Dengan memberikan pengawasan terhadap 

belajar anak, orangtua akan mengetahui kesulitan apa yang dialami anak, 

kemunduran atau kemajuan belajar anak, serta apa saja yang dibutuhkan anak 

sepengaruh dengan aktivitas belajarnya.

Pemberian penghargaan dan hukuman, orangtua sebaiknya memberikan 

pujian dan penghargaan kepada anak, atas kemampuan atau prestasi yang 

diperolehnya. Pujian dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa orangtua menilai 

dan menghargai usaha yang dilakukan anak. Bentuk lain penghargaan orangtua 

selain memberikan pujian adalah dengan memberikan hadiah. Hadiah ini 

dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada anak, membuat anak gembira, 

serta untuk mempererat pengaruh orangtua dengan anak. Namun, kadang kala 
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orangtua juga dapat menggunakan hukuman. Hukuman diberikan jika anak 

melakukan sesuatu yang buruk, misalnya ketika anak malas belajar atau malas 

masuk ke sekolah. Tujuan pemberian hukuman ini adalah menghentikan tingkah 

laku yang kurang baik, dan tujuan selanjutnya adalah mendidik dan mendorong 

anak untuk menghentikan sendiri tingkah laku yang tidak baik. Di samping itu, 

hukuman yang diberikan tidak boleh melebihi batas apalagi sampai menimbulkan 

trauma pada anak.

Pemenuhan kebutuhan belajar, kebutuhan belajar adalah segala alat dan 

sarana yang diperlukan untuk menunjang kegiatan belajar anak. Kebutuhan 

tersebut bisa berupa ruang belajar anak, seragam sekolah, buku-buku, alat-alat 

belajar, dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan belajar ini sangat penting bagi anak, 

karena akan dapat mempermudah belajarnya. Tersedianya fasilitas dan kebutuhan 

belajar yang memadai akan berdampak positif dalam aktivitas belajar anak. Anak 

yang tidak terpenuhi kebutuhan belajarnya seringkali tidak memiliki semangat 

belajar. Lain halnya jika segala kebutuhan belajarnya tercukupi, maka anak 

tersebut lebih bersemangat dan termotivasi dalam belajar.

Menciptakan suasana belajar yang nyaman dan tenteram, orangtua harus 

menciptakan ruang dan suasana rumah yang aman, tenteram dan nyaman ketika 

anak sedang belajar, sehingga anak tidak merasa terganggu. Suasana rumah yang 

gaduh dan ramai tidak akan memberikan ketenangan kepada anak yang sedang 

belajar. Suasana rumah yang tenang dan tenteram akan membuat anak merasa 

betah tinggal di rumah, dapat berkonsentrasi dalam belajar, sehingga akan 

mendukung belajar anak. Sebaliknya, suasana rumah yang gaduh dan tidak 

kondusif, akan membuat anak susah konsentrasi dalam belajar.
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Memerhatikan kesehatan anak, orangtua harus memerhatikan makanan 

yang dimakan anak, gizi makanan yang diberikan, istirahat anak, dan kesehatan 

badannya. Selain itu, juga perlu memeriksakan anak ke dokter atau Puskesmas 

terdekat ketika anak sakit. Saat kesehatan anak baik, maka kegiatan belajar 

anakpun akan berjalan dengan baik dan memungkinkan anak mendapatkan hasil 

belajar yang maksimal. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa usaha dan 

berbagai bentuk perhatian orangtua dapat mendukung kelancaran dan 

keberhasilan kegiatan belajar anak, sehingga dapat memengaruhi hasil belajarnya. 

Bagaimanapun sibuknya orangtua, hendaknya mereka tetap memberikan waktu 

dan perhatian kepada anak-anaknya setiap hari, karena anak merupakan tunas dan 

harapan masa depan bangsa. Bentuk perhatian orangtua dapat direalisasikan 

dengan cara memberikan bimbingan belajar, pengawasan terhadap belajar anak, 

pemberian penghargaan dan hukuman, pemenuhan kebutuhan belajar, penciptaan 

suasana belajar yang tenteram dan nyaman, serta memerhatikan kesehatan anak.

2.1.10 Pengertian Motivasi 

Setiap individu memiliki kondisi internal, dimana kondisi internal tersebut 

turut berperan dalam aktivitas dirinya sehari-hari. Salah satu kondisi internal 

tersebut adalah motivasi. Motivasi merupakan salah satu faktor penting 

keberhasilan siswa dalam belajar, sebab motivasi pada seseorang digunakan 

sebagai penggerak dalam melakukan suatu aktivitas seperti belajar. Slavin (1994) 

dalam Rifa’i dan Anni (2012: 135) berpendapat “motivasi merupakan proses 

internal yang mengaktifkan, memandu, dan memelihara perilaku seseorang secara 
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terus-menerus”. Adapun Nasution (1995) dalam Hamdani (2011: 142) 

menyatakan “motivasi adalah segala daya yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu”. Pendapat yang sama disampaikan oleh Islamuddin (2012: 

259) “motivasi adalah suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri 

seseorang ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu”.

Sementara Soemanto (1987) dalam Majid (2014: 308) mengemukakan 

“motivasi berkaitan dengan tiga hal yang sekaligus merupakan aspek-aspek dari 

motivasi”. Ketiga hal tersebut adalah keadaan yang mendorong tingkah laku 

(motivating states), tingkah laku yang didorong oleh keadaan tersebut (motivated 

behavior), dan tujuan dari tingkah laku (goals or ends of such behavior). Pendapat 

yang sama disampaikan oleh Majid (2014: 308), “motivasi merupakan kekuatan 

yang menjadi pendorong individu untuk melakukan suatu kegiatan agar mencapai 

tujuan”. Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk 

melakukan atau mencapai suatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai 

rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan 

hidup. Dengan kata lain, motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu 

tujuan.

Mc. Donald (1959) dalam Sardiman (2014: 73-4) menjelaskan “motivasi 

adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan 

munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan”. Jadi, 

motivasi dalam hal ini sebenarnya merupakan respon dari suatu aksi yaitu tujuan. 

Motivasi muncul dari dalam diri seseorang, tetapi kemunculannya karena 

terangsang atau terdorong oleh adanya unsur lain dalam hal ini adalah tujuan. 
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Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

motivasi merupakan suatu dorongan pada diri seseorang untuk melakukan suatu 

aktivitas yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. 

2.1.11 Motivasi Belajar 

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling memengaruhi. 

Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik dan ekstrinsik. Kedua faktor 

tersebut disebabkan oleh rangsangan tertentu, sehingga seseorang berkeinginan 

untuk melakukan aktivitas belajar yang lebih giat dan semangat. Pakar psikologi 

menggunakan kata motivasi dengan mengaitkan belajar untuk menggambarkan 

proses yang dapat: (1) memunculkan dan mendorong perilaku; (2) memberikan 

arah atau tujuan perilaku; (3) memberikan peluang terhadap perilaku yang sama; 

dan (4) mengarahkan pada pilihan perilaku tertentu (Rifa’i dan Anni 2012: 134).

Pendapat yang sama disampaikan oleh Uno (2013: 23), “motivasi belajar 

adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar 

untuk mengadakan perubahan tingkah laku”. Motivasi belajar menurut Suprijono 

(2014: 163), adalah “proses yang memberi semangat belajar, arah, dan kegigihan 

perilaku”. Motivasi dalam belajar dibutuhkan setiap siswa, agar tergerak untuk 

belajar dan memperoleh hasil yang memuaskan. Semua itu bersumber dari diri 

siswa yang paling utama, karena adanya motivasi dalam diri akan memengaruhi 

perilaku belajar. Namun, ketika tidak ada dorongan pada diri siswa, perlu ada 

dorongan dari luar. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada diri siswa, sehingga 
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siswa tersebut berkeinginan untuk mengadakan perubahan perilaku, misalnya; 

belajar lebih giat dan semangat.

2.1.12 Ciri-ciri Motivasi Belajar 

Motivasi belajar pada diri seseorang juga bisa dilihat dari ciri-cirinya. Ciri-

ciri motivasi belajar menurut Sardiman (2014: 83), sebagai berikut: (1) Tekun 

menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam waktu lama, tidak pernah 

berhenti sebelum selesai). (2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak cepat putus asa). 

(3) Menunjuk-kan minat terhadap bermacam-macam masalah (minat untuk 

sukses). (4) Lebih senang bekerja mandiri. (5) Cepat bosan pada tugas-tugas yang 

rutin (hal-hal yang bersifat mekanis,  dan berulang-ulang). (6) Memertahankan 

pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu). Serta, (7) Tidak mudah 

melepaskan hal yang sudah diyakini. Senang mencari dan memecahkan masalah 

soal-soal.

Menurut Uno (2013: 23), motivasi belajar bisa juga dilihat dari indikator-

indikator sebagai berikut: (1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil yaitu motivasi 

sebagai pengarah untuk melakukan suatu kegiatan belajar agar tercapai tujuan 

yang diinginkan. (2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar yaitu 

kesadaran untuk belajar memotivasi seseorang untuk melakukan perbuatan 

belajar. (3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan yaitu setiap siswa memiliki 

harapan. Harapan dapat dikatakan sebagai cita-cita siswa. Dalam  mencapai cita-

cita, salah satu bentuk  usaha yang dilakukan siswa, seperti giat belajar. (4) 

Adanya penghargaan dalam belajar yaitu pemberian penghargaan dalam  bentuk 

apapun dari guru, memberikan motivasi untuk belajar lebih giat daripada 

sebelumnya. (5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar yaitu segala sesuatu 
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bagi siswa yang menarik perhatiannya dalam pembelajaran, memberikan motivasi 

untuk belajar. Serta, (6) Adanya lingkungan belajar yang kondusif, menyebabkan 

siswa dapat belajar dengan baik.

2.1.13 Faktor-faktor yang Memengaruhi Motivasi Belajar 

Motivasi belajar seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Rifa’i dan 

Anni (2012: 137-44)  berpendapat  bahwa  ada  enam faktor yang memengaruhi 

motivasi belajar yaitu: (1) Sikap merupakan produk dari kegiatan belajar dan 

diperoleh melalui proses seperti: pengalaman, pembelajaran, identifikasi, dan 

perilaku peran (guru-siswa, orangtua-anak, dan sebagainya); (2) Kebutuhan 

adalah kondisi seseorang sebagai suatu kekuatan internal yang memandu siswa 

untuk mencapai tujuan; (3) Rangsangan merupakan perubahan di dalam persepsi 

atau pengalaman dengan lingkungan yang membuat seseorang aktif; (4) Afeksi 

berkaitan dengan pangalaman emosional dari individu pada waktu belajar. 

Maksudnya siswa merasakan sesuatu saat belajar dan memotivasi untuk mencapai 

tujuan; (5) Kompetensi merupakan suatu usaha seseorang untuk berinteraksi 

dengan lingkungannya; serta, (6) Penguatan merupakan suatu usaha untuk 

memertahankan atau meningkatkan kemungkinan respon.

Sementara Dimyati dan Mudjiono (2013: 97-100) menyatakan dalam 

proses belajar, motivasi dapat tumbuh dan hilang atau berubah dikarenakan 

faktor-faktor yang memengaruhinya. Beberapa faktor yang memengaruhi motivasi 

belajar sebagai berikut: cita-cita atau aspirasi siswa; kemampuan belajar siswa; 

kondisi siswa; kondisi lingkungan siswa; unsur-unsur dinamis dalam belajar dan 

pem-belajaran; dan upaya guru dalam membelajarkan siswa. Faktor-faktor yang 

telah disebutkan tersebut mempunyai peranan pada motivasi siswa. Apabila 
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faktor-faktor itu bisa diketahui dan dipahami oleh guru dan keluarga, maka akan 

lebih mudah memunculkan motivasi belajar pada siswa.

2.1.14 Prinsip-prinsip Motivasi Belajar 

Aktivitas belajar dan motivasi merupakan dua hal yang tidak dapat 

terpisahkan. Adanya motivasi mendorong individu untuk melakukan aktivitas 

belajar. Aktivitas belajar merupakan kegiatan yang melibatkan unsur jiwa dan 

raga. Aktivitas belajar tidak akan pernah dilakukan tanpa ada suatu dorongan atau 

penggerak yang kuat dalam diri individu maupun dari lingkungan.

Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku. Belajar sendiri 

tidak lepas dari faktor-faktor yang memengaruhi. Faktor belajar salah satunya 

adalah motivasi. Motivasi ini memberikan dampak pada pembelajaran, sehingga 

yang dicapai akan maksimal. Seperti yang dikemukakan oleh Djamarah (2011: 

152-5), terdapat beberapa prinsip motivasi yang mendukung pada pembelajaran 

meliputi: motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar; 

motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar; 

motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman; motivasi berpengaruh erat 

dengan kebutuhan dalam belajar; motivasi dapat memupuk optimisme dalam 

belajar; dan motivasi melahirkan  prestasi dalam belajar.

Prinsip-prinsip motivasi menurut Hoover (t.t) dalam Hamalik (2014: 114-

6) sebagai berikut: pujian lebih efektif daripada hukuman; semua siswa 

mempunyai kebutuhan psikologis (yang bersifat dasar) yang perlu mendapat 

kepuasan; motivasi bersumber dari dalam diri individu lebih efektif daripada 

motivasi yang berasal dari luar; pemahaman yang jelas terhadap tujuan-tujuan 

yang akan merangsang motivasi belajar; tugas-tugas yang dibebankan oleh diri 
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sendiri akan menimbulkan minat yang lebih besar untuk melaksanakannya 

daripada tugas-tugas yang dipaksakan dari luar; kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

untuk merangsang minat belajar bagi siswa yang lamban, ternyata tidak bermakna 

bagi siswa yang tergolong pandai, karena adanya perbedaan tingkat kemampuan; 

tugas-tugas yang terlampau sulit dikerjakan dapat menyebabkan frustasi pada 

siswa; setiap siswa memiliki kadar emosi yang berbeda satu dengan yang lainnya; 

pengaruh kelompok umumnya lebih efektif dalam motivasi belajar dibandingkan 

dengan paksaan orang dewasa; dan motivasi yang kuat memiliki pengaruh yang 

erat dengan kreativitas siswa.

Beberapa pendapat tersebut, membuktikan pentingnya motivasi dalam 

aktivitas belajar, agar timbul kesadaran untuk melakukan suatu aktivitas karena 

ingin mencapai tujuan yang dikehendaki dan mendapat kepuasaan dengan 

aktivitas yang dilakukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan prinsip-prinsip 

motivasi antara lain: mendorong untuk berbuat; pujian lebih efektif daripada 

hukuman; keberadaan akan pentingnya minat; dan motivasi menumbuhkan 

optimisme.

2.1.15 Fungsi Motivasi dalam Kegiatan Belajar 

Motivasi dianggap penting dalam upaya belajar dan pembelajaran dilihat 

dari segi fungsi dan nilainya atau manfaatnya. Motivasi mendorong timbulnya 

tingkah laku dan memengaruhi serta mengubah tingkah laku. Fungsi motivasi 

menurut Hamalik (2014: 108), yaitu sebagai berikut: Mendorong timbulnya 

tingkah laku atau perbuatan. Adanya motivasi, akan menimbulkan suatu 

perbuatan misalnya giat belajar. Motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya 

mengarahkan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi 
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berfungsi sebagai penggerak, artinya menggerakkan tingkah laku seseorang untuk 

melakukan kegiatan. Besar/kecilnya  motivasi akan menentukan cepat atau 

lambatnya suatu pekerjaan.

Fungsi motivasi menurut Sardiman (2014: 85), ada tiga fungsi motivasi, 

yaitu: mendorong manusia untuk berbuat, maksudnya motivasi dapat mendorong 

manusia/individu untuk melakukan suatu kegiatan; menentukan arah perbuatan, 

maksudnya motivasi dapat memberikan arah suatu kegiatan yang akan dilakukan; 

dan menyeleksi perbuatan, maksudnya motivasi dapat menentukan antara 

perbuatan yang harus dikerjakan dan perbuatan yang harus dihindari. Sementara 

menurut Djamarah (2011: 157), motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik 

memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai pendorong, pengarah, dan penyeleksi 

perbuatan. Motivasi sebagai pendorong perbuatan, berfungsi sebagai pendorong 

dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Motivasi sebagai penggerak perbuatan, 

individu dapat menentukan perbuatan-perbuatan yang lebih bermanfaat untuk 

mencapai tujuan dan mengurangi perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, 

agar tujuan tersebut dapat tercapai. Motivasi sebagai pengarah perbuatan, yaitu ke 

arah tujuan yang akan dicapai. Jadi, motivasi dapat memberikan arah kegiatan 

yang harus dikerjakan sesuai dengan tujuannya. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi 

motivasi dalam pembelajaran sangat memengaruhi hasil belajar siswa, sehingga 

siswa mempunyai dorongan untuk melakukan perbuatan seperti belajar. Fungsi 

motivasi belajar menurut para ahli meliputi motivasi pendorong, penggerak, 

pengarah, dan penyeleksi perbuatan.



37

2.1.16 Bentuk-bentuk Motivasi Belajar 

Menurut Djamarah (2011: 158-67), ada beberapa bentuk dan cara untuk 

menumbuhkan motivasi dalam belajar siswa di sekolah, antara lain: (1) Memberi 

angka, angka yang dimaksud sebagai simbol atau nilai dari hasil aktivitas belajar 

siswa. (2) Hadiah, dapat dikatakan sebagai motivasi. Akan tetapi, hadiah untuk 

sesuatu pekerjaan mungkin tidak akan menarik perhatian siswa yang tidak senang 

dan tidak berbakat dalam perkerjaan tersebut. (3) Saingan atau kompetisi, dapat 

dijadikan sebagai alat motivasi untuk mendorong belajar siswa. (4) Persaingan, 

baik persaingan individual maupun kelompok, dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. (5) Ego-involvement, menumbuhkan kesadaran kepada siswa, agar 

merasakan pentingnya tugas dan menerima sebagai tantangan. (6) Memberi 

ulangan, para siswa akan lebih giat belajar, jika akan menghadapi ulangan. (7) 

Mengetahui Hasil, dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi jika terjadi 

kemajuan dalam belajar, siswa akan berusaha mempertahankannya atau bahkan 

lebih giat belajar untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik. (8) Pujian, 

merupakan bentuk reinforcement positif dan juga merupakan motivasi yang baik 

bagi siswa. Pujian yang tepat, akan meningkatkan motivasi belajarnya.(9) 

Hukuman, sebagai reinforcement negatif, tetapi jika diberikan secara tepat dan 

bijak, bisa menjadi alat motivasi. (10) Hasrat untuk Belajar, berarti ada unsur 

kesengajaan atau ada maksud untuk belajar. Hasrat untuk belajar berarti pada diri 

siswa itu memang ada motivasi untuk belajar, sehingga hasilnya akan lebih baik. 

(11) Minat, sangat erat pengaruhnya dengan motivasi. Motivasi muncul, karena 

ada kebutuhan. Proses belajar akan berjalan lancar jika disertai dengan minat. 

Serta, (12) Tujuan yang diakui, rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik 
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oleh siswa merupakan alat motivasi yang sangat penting, jika siswa memahami 

tujuan yang hendak dicapai, maka akan timbul motivasi untuk terus belajar.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk 

motivasi belajar sangat memengaruhi hasil belajar siswa, sehingga siswa akan 

berusaha untuk lebih giat belajar. Bentuk-bentuk motivasi belajar menurut para 

ahli meliputi memberi angka, hadiah,saingan atau kompetisi, ego-involvement,

memberi ulangan, mengetahui hasil, pujian, hukuman, hasrat untuk belajar, minat, 

dan tujuan yang diakui.

2.1.17 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Piaget (1964) dalam Dahar (2011: 136-41) menyatakan karakteristik siswa 

sekolah dasar terdiri dari beberapa tingkat perkembangan intelektual melalui 

tahap-tahap berikut: sensori-motor dialami anak usia 0-2 tahun, pada tahap ini, 

anak dapat mengenal lingkungan melalui kemampuan sensorik dan motorik, anak 

me-ngenal lingkungan dengan penginderaannya; pra-operasional dialami anak 

usia 2-7 tahun, pada tahap ini, anak mengandalkan diri pada persepsi tentang 

realitas, anak sudah mampu menggunakan simbol, bahasa, konsep sederhana, 

berpartisipasi, membuat gambar, dan menggolong-golongkan; operasional konkret 

dialami anak usia 7-11 tahun, pada tahap ini, anak sudah memahami pengaruh 

fungsional, karena mereka menguji coba suatu permasalahan, cara berpikir anak 

masih konkret, belum menangkap yang abstrak, tahap ini merupakan permulaan 

berpikir rasional; serta operasi formal dialami anak usia 11 tahun ke atas, pada 

tahap ini, anak dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk 

operasi yang lebih kompleks, mereka bisa mencapai logika dan rasio serta 
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memiliki kemampuan berpikir abstrak, arti simbolik dan kiasan dapat mereka 

mengerti. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, anak usia sekolah dasar termasuk ke 

dalam tahap operasional konkret. Hal ini disebabkan pada tahap operasional 

konkret ini, anak sudah mulai bisa mengembangkan pikiran logis, namun dalam 

bentuk benda konkret. 

2.2 Kajian Empiris 

Penelitian tentang pengaruh perhatian orangtua dan motivasi belajar siswa 

sebelumnya telah beberapa kali dilaksanakan. Hasil penelitian yang relevan 

dengan penelitian ini, di antaranya yaitu:

Pertama, penelitian yang dilaksanakan oleh Mustikasari (2013) dari 

Universitas Negeri Semarang dengan judul “Pengaruh Motivasi Belajar dan 

Perhatian Orang Tua terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas X 

Kompetensi Keahlian Akuntansi SMK Negeri 9 Semarang Tahun Pelajaran 

2012/2013”. Hasil penelitian menunjukkan motivasi belajar dan perhatian 

orangtua berpengaruh terhadap prestasi belajar Akuntansi siswa kelas X 

Akuntansi SMK Negeri Semarang tahun pelajaran 2012/2013  secara simultan 

sebesar 59,1%, sedangkan secara parsial motivasi belajar berpengaruh 36,8% dan 

perhatian orangtua berpengaruh 10,5% terhadap prestasi belajar Akuntansi.

Kedua, penelitian yang dilaksanakan oleh Setyowati (2007) dari 

Universitas Negeri Semarang dengan judul “Pengaruh Motivasi Belajar terhadap 

Hasil Belajar Siswa Kelas VII SMPN 13 Semarang”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa motivasi belajar pada siswa kelas VII SMPN 13 Semarang 
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dalam kategori cukup. Hasil penelitian ini menunjukkan ada pengaruh yang 

signifikan motivasi belajar terhadap hasil belajar pada siswa kelas VII SMPN 13 

Semarang. Besarnya motivasi belajar yang memengaruhi hasil belajar siswa kelas 

VII SMPN 13 Semarang ini yaitu 29,766%, sedangkan 71,344% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Ketiga, penelitian yang dilaksanakan oleh Septiningsih, Triyono, dan 

Joharman (2013) dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul 

“Pengaruh Perhatian Orang Tua dan Intensitas Belajar terhadap Hasil Belajar 

Pecahan Kelas III SD se-Kecamatan Padureso”. Hasil penelitian menunjukkan

ada pengaruh perhatian orangtua terhadap hasil belajar pecahan kelas III SD se-

Kecamatan Padureso sebesar 11%, ada pengaruh intensitas belajar terhadap hasil 

belajar  pecahan  siswa kelas III  SD se-Kecamatan  Padureso sebesar 35%, 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti sebesar 65%.

Keempat, penelitian yang dilaksanakan oleh Harun, Mashudi, dan 

Achmadi (2013) dari Untan dengan judul “Pengaruh Motivasi Belajar Siswa dan 

Latar Belakang Status Sosial Ekonomi Orang Tua Siswa terhadap Hasil Belajar 

IPS Ekonomi Kelas VIII SMP Negeri 1 Kecamatan Lumar Kabupaten 

Bengkayang Tahun Pelajaran 2012/2013”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ada pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi belajar siswa dan latar 

belakang status sosial ekonomi orangtua siswa terhadap hasil belajar bagi siswa 

kelas VIII SMP Negeri 1 Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang tahun 

pelajaran 2012/2013 dengan nilai koefisien korelasi ganda yaitu 91,70%. Ini 

berarti bahwa nilai koefisien korelasi simultan yaitu 91,70% memiliki tingkat 

pengaruh antara variabel X dan Y dalam taraf tinggi, atau secara persentase 
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pengaruh motivasi belajar siswa dan latar belakang status sosial ekonomi orangtua 

siswa terhadap hasil belajar siswa sebesar 84,1%, sedangkan sisanya sebesar 

15,90% dari hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor lain.

Kelima, penelitian yang dilaksanakan oleh Riyanto (2012) dari Universitas 

Negeri Yogyakarta dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan Internet dan Motivasi 

Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X Elektronika Industri di SMK 

Muda Patria Kalasan”. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh yang 

signifikan antara pemanfaatan internet terhadap prestasi belajar siswa kelas X 

Elektronika Industri di SMK Muda Patria Kalasan sebesar 66,20%, adanya 

pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar pada 

siswa kelas X Elektronika Industri di SMK Muda Patria Kalasan sebesar 52,70%, 

dan ada pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan internet dan motivasi 

belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas X Elektronika Industri di SMK Muda 

Patria Kalasan sebesar 75,60%.

Keenam, penelitian yang dilaksanakan oleh Hamdu dan Agustina (2011) 

dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul “Pengaruh Motivasi Belajar 

Siswa terhadap Prestasi Belajar IPA Kelas IV SDN Tarumanagara Tawang 

Tasikmalaya”. Hasi penelitian diperoleh koefisien korelasi (r) sebesar 0,693, 

artinya motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa memiliki pengaruh yang 

signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

motivasi  belajar  terhadap  prestasi belajar IPA. Setelah dikorelasikan, 

menunjukkan interprestasi tingkat reliabilitas tinggi, dan besar pengaruh motivasi 

belajar terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas IV SDN Tarumanagara Tawang

Tasikmalaya adalah 48,1%.
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Ketujuh, penelitian yang dilaksanakan oleh Iftikhah (2013) dari IKIP 

Veteran Semarang dengan judul “Pengaruh Perhatian Orang Tua terhadap 

Motivasi Belajar Siswa”. Hasil penelitian diketahui sebagian besar perhatian 

orangtua diberikan dengan baik yaitu 28 siswa (49,12%), dan baik sekali 29 siswa 

(50,88%). Terdapat pengaruh yang signifikan antara perhatian orangtua terhadap 

motivasi belajar. Sementara untuk besar motivasi belajar siswa baik yaitu 28 

siswa (49,12%), dan baik sekali 29 siswa (50,88%). Jadi, dalam pengaruh ini 

orangtua sangat berpengaruh dalam motivasi belajar.

Kedelapan, penelitian yang dilaksanakan oleh Olatoye dan Agbatogun 

(2009) dengan judul “Parental involvement as a correlate of pupils’ achievement 

in mathematics and science in Ogun State, Nigeria”. 

This  study  investigated  the  achievement  of  pupils  in  the  public  

and  private  primary  schools  in mathematics  and  science. From  the 

results  of  this  study,  parental  involvement  accounts  for 16.1% of 

the total variance  in mathematics achievement of primary school 

pupils (R2 = 0.161, p < 0.05) and  13.5%  of  the  total  variance  in  

pupils’  achievement  in  science  (R2  =  .057,  p  <  0.05). These  
percentages  are  significant  at  0.05  level of  confidence.  It  shows 

that  parental  involvement  is  an important predictor of mathematics 

and science  achievement. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan orangtua terhadap 

prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keterlibatan orangtua terhadap 

prestasi belajar matematika siswa sekolah dasar sebesar 16,1%, sementara  

keterlibatan orangtua terhadap pencapaian prestasi Ilmu Pengetahuan Alam 

sebesar 13,5%. Hal ini menunjukan bahwa keterlibatan orangtua merupakan hal 

penting dalam pencapaian prestasi belajar Matematika dan IPA. 
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Kedelapan, penelitian yang dilaksanakan olehBakar (2014) dengan judul 

“The Effect of Learning Motivation on Student’s Productive Competencies in 

Vocational High School, West Sumatera”

The study found that: (1) the learning motivation of vocational high 

school students was in good  category, (2) productive competencies of 

students were in the good category, (3) there was a positive and 

significant influence of the learning motivation on the productive 

competencies of  West Sumatra vocational high school students by 11.5 

%, and (4)  This means that the new policy of vocational education 

should be taken by local government to learning process in improving 

the productive competencies of vocational students in West Sumatera 

region. 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh motivasi belajar pada 

kompetensi produktif siswa SMK di wilayah Sumatra Barat. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa motivasi belajar dari siswa SMK dalam kategori baik, 

kompetensi produktif siswa berada dalam kategori baik, ada pengaruh positif dan 

signifikan antara motivasi belajar dengan kompetensi produktif siswa sebesar 

11,5%. 

Penelitian yang telah dipaparkan merupakan penelitian yang relevan 

dengan penelitian ini. Persamaannya terletak pada variabel bebas yang digunakan 

dalam penelitian yaitu perhatian orangtua dan motivasi belajar, dan perbedaannya 

terletak pada tempat penelitian, subjek penelitian, serta pada sebagian penelitian 

tersebut ada yang berbeda variabel bebas dan terikatnya dengan penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode penelitian 

ex post facto. Kerlinger (1973) dalam Thoifah (2015: 225) mengemukakan 

“penelitian ex post facto adalah penyelidikan empiris yang sistematis dimana 

peneliti tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung, karena eksistensi 
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dari variabel tersebut telah terjadi, atau karena variabel tersebut pada dasarnya 

tidak dapat dimanipulasi”.

Penelitian yang telah dilaksanakan, digunakan sebagai bahan 

pengembangan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh perhatian orangtua dan 

motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar Matematika.

2.3 Kerangka Berpikir 

Hasil belajar merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan siswa dalam 

menempuh pendidikan. Hasil belajar ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yakni 

faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang ada dalam 

diri individu yang meliputi faktor jasmaniah, kelelahan, dan faktor psikologis 

seperti intelegensi, bakat, minat, dan motivasi. Faktor eksternal merupakan faktor 

yang ada di luar individu yang terdiri dari faktor sekolah, masyarakat, dan 

keluarga. Dari faktor internal dan eksternal yang ada, faktor yang berpengaruh 

terhadap hasil belajar adalah motivasi belajar dan perhatian orangtua. 

Motivasi belajar merupakan suatu dorongan individu untuk melakukan 

suatu perubahan perilaku untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi belajar siswa 

pada suatu mata pelajaran seperti Matematika, memengaruhi hasil belajarnya. 

Apabila motivasi belajar Matematika tinggi, maka hasil belajarnya akan tinggi 

pula, sedangkan apabila motivasi rendah, maka hasilnya akan rendah. 

Segala bentuk perhatian dari orangtua sangatlah dibutuhkan oleh anak, 

karena perhatian orangtua dapat menjadi pendorong yang kuat agar anak giat 

belajar dan mencapai hasil belajar yang baik. Bentuk perhatian orangtua tersebut 

dapat berupa pemberian bimbingan belajar, pengawasan terhadap kegiatan belajar 
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anak, pemberian penghargaan dan hukuman, pemenuhan fasilitas belajar, 

menciptakan suasana tenang dan tenteram, dan memerhatikan kesehatan anak. 

Jika, semakin baik dan tinggi perhatian orangtua yang diberikan kepada anak, 

maka semakin berpengaruh terhadap hasil belajar yang dicapainya, dan 

sebaliknya. Kerangka berpikir dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut: 

Bagan 2.1 Pola Kerangka Berpikir 

Keterangan dari bagan tersebut yaitu: 

  = diteliti, adakah pengaruh motivasi belajar dan perhatian 

orangtua terhadap hasil belajar Matematika 

=     tidak diteliti 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013: 99), “hipotesis adalah jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah penelitian 

telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Arikunto (2013: 110) 

Faktor-faktor yang Memengaruhi Hasil Belajar

Faktor eksternal

1. Faktor sekolah

2. Faktor masyarakat

3. Faktor keluarga

a. Keadaan ekonomi

b. Cara mendidik 

Hasil belajar 

Matematika

Faktor Internal

1. Faktor jasmaniah

2. Faktor kelelahan

3. Faktor psikologis

a. Intelegensi

b. Bakat

c. Minat

d. Motivasi belajar c.   Perhatian orangtua
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mendefinisikan “hipotesis sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan peneliti, sampai terbukti melalui data yang terkumpul”. 

Berdasarkan kajian teori, rumusan masalah, dan kerangka berpikir, dapat 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

(1) H0 : Perhatian orangtua siswa kelas V SD Negeri Dabin I Kecamatan 

Parakan Kabupaten Temanggung maksimal 65% dari yang 

diharapkan (μ ≤ 65%). 

Ha : Perhatian orangtua siswa kelas V SD Negeri Dabin I Kecamatan 

Parakan Kabupaten Temanggung lebih dari 65% (µ > 65%).

(2) H0  : Motivasi belajar siswa kelas V SD Negeri Dabin I Kecamatan 

Parakan Kabupaten Temanggung maksimal 65% dari yang 

diharapkan (μ ≤ 65%).

Ha : Motivasi belajar siswa kelas V SD Negeri Dabin I Kecamatan Parakan 

Kabupaten Temanggung lebih dari 65% (µ > 65%).

(3) H0 : Hasil belajar Matematika kelas V SD Negeri Dabin I Kecamatan 

Parakan Kabupaten Temanggung maksimal 60% dari yang 

diharapkan (μ ≤ 60%).

Ha : Hasil belajar Matematika kelas V SD Negeri Dabin I Kecamatan 

Parakan Kabupaten Temanggung lebih dari 60% (µ > 60%).

(4) H0 : Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara perhatian 

orangtua terhadap hasil belajar Matematika kelas V SD Negeri 

Dabin I Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung (ρ ꞊ 0).
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Ha : Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara perhatian orangtua 

terhadap hasil belajar Matematika kelas V SD Negeri Dabin I 

Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung (ρ ≠ 0).

(5) H0 : Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi 

belajar siswa terhadap hasil belajar Matematika kelas V SD Negeri 

Dabin I Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung (ρ ꞊ 0).

Ha : Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi belajar 

siswa terhadap hasil belajar Matematika kelas V SD Negeri Dabin I 

Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung (ρ ≠ 0).

(6) H0 : Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara perhatian 

orangtua terhadap motivasi belajar siswa kelas V SD Negeri Dabin I 

Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung (ρ ꞊ 0).

Ha : Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara perhatian orangtua 

terhadap motivasi belajar siswa kelas V SD Negeri Dabin I 

Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung (ρ ≠ 0).

(7) H0 : Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara perhatian 

orangtua dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar 

Matematika kelas V SD Negeri Dabin I Kecamatan Parakan 

Kabupaten Temanggung (ρ ꞊ 0).

Ha : Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara perhatian orangtua 

dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar Matematika kelas V 

SD Negeri Dabin I Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung (ρ ≠ 

0).
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BAB 5 

PENUTUP 

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Perhatian Orangtua dan Motivasi 

Belajar Siswa terhadap Hasil Belajar Matematika Kelas V Sekolah Dasar Negeri 

Daerah Binaan I Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung telah selesai 

dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat dibuat simpulan 

dan saran dari penelitian ini. Uraiannya sebagai berikut: 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis data, pengujian hipotesis serta hasil pembahasan yang 

telah dikemukakan peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

(1) Perhatian orangtua siswa kelas V SD Negeri Dabin I Kecamatan Parakan 

Kabupaten Temanggung Tahun Pelajaran 2015/2016 lebih dari 65%. 

(2) Motivasi belajar siswa kelas V SD Negeri Dabin I Kecamatan Parakan 

Kabupaten Temanggung Tahun Pelajaran 2015/2016 lebih dari 65%. 

(3) Hasil belajar Matematika kelas V SD Negeri Dabin I Kecamatan Parakan 

Kabupaten Temanggung Tahun Pelajaran 2015/2016 lebih dari 60%. 

(4) Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara perhatian orangtua 

terhadap hasil belajar Matematika kelas V SD Negeri Dabin I Kecamatan 

Parakan Kabupaten Temanggung tahun pelajaran 2015/2016. Hal ini 

dibuktikan dengan perolehan thitung>ttabel(11,543>1,974) dan 

signifikansinya 0,000 < 0.05, berarti H0 ditolak. Besarnya perhatian 
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orangtua terhadap hasil belajar Matematika tergolong sedang, dengan 

koefisien R sebesar 0,578. Kemudian, kontribusi perhatian orangtua 

terhadap hasil belajar Matematika sebesar 33,4%, sisanya 66,6% 

ditentukan oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

(5) Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi belajar siswa 

terhadap hasil belajar Matematika kelas V SD Negeri Dabin I Kecamatan 

Parakan Kabupaten Temanggung tahun pelajaran 2015/2016. Hal ini 

dibuktikan dengan perolehan thitung>ttabel(29,852>1,974) dan 

signifikansinya 0,000 < 0.05, berarti H0 ditolak. Besarnya motivasi belajar 

siswa terhadap hasil belajar Matematika tergolong kuat, dengan koefisien 

R sebesar 0,641. Kemudian, kontribusi motivasi belajar siswa terhadap 

hasil belajar Matematika sebesar 41,1%, sisanya 58,9% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

(6) Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara perhatian orangtua 

terhadap motivasi belajar siswa kelas V SD Negeri Dabin I Kecamatan 

Parakan Kabupaten Temanggung tahun pelajaran 2015/2016. Hal ini 

dibuktikan dengan perolehan thitung > ttabel (42,454 >1,974) dan 

signifikansinya 0,000 < 0.05, berarti H0 ditolak. Besarnya perhatian 

orangtua terhadap motivasi belajar siswa tergolong kuat, dengan koefisien 

R sebesar 0,689. Kemudian, kontribusi perhatian orangtua terhadap 

motivasi belajar siswa sebesar 47,5%, sisanya 52,5% ditentukan oleh 

faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

(7) Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara perhatian orangtua dan 

motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar Matematika kelas V SD 
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Negeri Dabin I Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung tahun 

pelajaran 2015/2016. Besarnya perhatian orangtua dan motivasi belajar 

siswa terhadap hasil belajar Matematika tergolong kuat, dengan koefisien 

│R│ sebesar 0,668. Besar sumbangan pengaruh perhatian orangtua dan 

motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar Matematika (Fhitung) sebesar 

68,065. Kontribusi perhatian orangtua dan motivasi belajar siswa terhadap 

dengan hasil belajar Matematika sebesar 0,446 x 100% = 44,6%, 

sedangkan sisanya sebesar 55,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

termasuk dalam penelitian. 
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5.2 Saran 

(1) Perhatian orangtua berpengaruh terhadap hasil belajar Matematika. Oleh 

karena itu, perhatian yang tinggi dari orangtua terhadap kegiatan belajar 

anak sangat diperlukan, agar hasil belajar bisa tercapai secara maksimal. 

(2) Motivasi belajar siswa berpengaruh terhadap hasil belajar Matematika. 

Oleh karena itu, motivasi belajar pada diri siswa harus selalu ditingkatkan, 

agar hasil belajar bisa tercapai secara maksimal. 

(3) Guru dan orangtua harus bisa menjalin kerjasama yang baik, sehingga 

anak bisa mendapatkan perhatian dalam kegiatan belajarnya tidak hanya di 

sekolah, namun juga di rumah. 

(4) Guru dan orangtua harus bisa menjalin komunikasi dan kerjasama yang 

baik dalam memerhatikan kegiatan belajar anak, baik saat di rumah 

maupun di sekolah, sehingga mampu menumbuhkan motivasi belajar pada 

diri anak. 

(5) Sekolah diharapkan memiliki program tambahan waktu belajar bagi siswa, 

terutama siswa yang belum mencapai KKM. 

(6) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti faktor-faktor lain 

yang juga memengaruhi psikologis dan hasil belajar Matematika, sehingga 

tujuan pendidikan bisa tercapai. 
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