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Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan 

yang positif dan signifikan antara kemampuan numerik, perhatian orang tua dan minat 

belajar dengan hasil belajar matematika siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua siswa kelas reguler VII SMP Negeri 15 Yogyakarta sebanyak 5 kelas. Diambil 

kelas VII C sebagai kelas sampel penelitian dengan teknik random sampling terhadap 

kelas. Teknik pengumpulan data berupa teknik angket dan tes. Instrumen penelitian 

dalam bentuk angket untuk variabel perhatian orang tua dan variabel  minat belajar 

sedangkan instrumen penelitian dalam bentuk tes untuk variabel kemampuan numerik 

dan variabel hasil belajar matematika.Uji instrumen penelitian menggunakan uji 

validitas, uji daya beda dan uji reliabilitas. Uji prasyarat analisis meliputi uji 

normalitas, uji independen dan uji linearitas. Analisis data untuk pengujian hipotesis 

menggunakan analisis korelasi product moment dan analisis regresi linear ganda. 

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang positif dan signifikan antara: (1) 

kemampuan numerik dengan hasil belajar matematika (2) perhatian orang tua dengan 

hasil belajar matematika (3) minat belajar dengan hasil belajar matematika, dengan 

(4) kemampuan numerik dan perhatian orang tua dengan hasil belajar matematika, 

dengan (5) kemampuan numerik dan minat belajar dengan hasil belajar matematika 

(6) perhatian orang tua dan minat belajar dengan hasil belajar matematika (7) 

kemampuan numerik, perhatian orang tua dan minat belajar dengan hasil belajar 

matematika. 
Kata kunci : Kemampuan Numerik, Perhatian Orang Tua, Minat Belajar, Hasil 

Belajar 

I. PENDAHULUAN 

 

 

Pengertian “pendidikan” menurut referensi [6] menyebutkan bahwa Pendidikan dalam bahasa Inggris, 

education (pendidikan) berasal dari kata educate (mendidik) artinya memberi peningkatan (to elicit, to 

give rise to), dan mengembangkan (to evolve, to develop). Dalam pengertian yang sempit, education atau 

pendidikan berarti perbuatan atau proses perbuatan untuk memeroleh pengetahuan. 

Menurut referensi [7], bahwa matematika berasal dari perkataan latin, yang mulanya diambil dari 

perkataan Yunani, mathematike, yang berarti “relating to learning” mempunyai akar kata mathema yang 

berarti pengetahuan atau  ilmu (knowledge, science). Perkataan mathematike berhubungan sangat erat 

dengan sebuah kata lainnya yang serupa, yaitu mathanein yang mengandung arti belajar (berpikir). 

Matematika merupakan ilmu dasar yang harus dikuasai dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Matematika juga memegang peranan penting dalam berkembangnya kemampuan berfikir logis, 

analitis, sistematis dan kreatif.Menurut referensi [7], bahwa matematika berasal dari perkataan latin, yang 

mulanya diambil dari perkataan Yunani, mathematike, yang berarti “relating to learning” mempunyai akar 

kata mathema yang berarti pengetahuan atau  ilmu (knowledge, science). Perkataan mathematike 

berhubungan sangat erat dengan sebuah kata lainnya yang serupa, yaitu mathanein yang mengandung arti 

belajar (berpikir). Namun matematika menjadi salah satu pelajaran yang kurang disukai oleh sebagian 

siswa, karena matematika sering dirasakan menakutkan, membosankan, dan dirasa sulit untuk dipelajari. 

Mempelajari matematika berbeda dengan pelajaran lain yang dapat dipelajari hanya dengan 

menghafal. Oleh karena itu diperlukan kemampuan berhitung (numerik) dalam menyelesaikan persoalan 

matematika. Tes kemampuan numerik bisa dikatakan sebagai sebuah tes yang berkaitan dengan 

kecermatan dan kecepatan dalam penggunaan fungsi-fungsi hitung dasar. Sebagai bagian dari tes 

psikologi maka tujuan dari tes ini tidak sekadar untuk mengukur inteligensia seseorang, khususnya dalam 
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hal kecerdasan berhitung. Dengan model-model soal yang telah dipadukan dengan ilmu psikologi maka 

tes ini dapat mengungkap kemampuan penalaran berhitung dan berfikir secara logis, ketelitian, dan 

keakuratan individu dalam mengerjakan sesuatu. Kemampuan tersebut sangatlah dibutuhkan terutama 

oleh karyawan pada bidang yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknikal. Jenis-jenis tes 

kemampuan numerik adalah tes kemampuan kuantitatif dan penalaran matematika, tes deret/irama 

bilangan, matematika berpola, tes kecepatan berhitung dan tes ketelitian.[3] 
Anggapan bahwa matematika pada umumnya selalu dihubungkan dengan sesuatu yang sulit dan 

abstrak. Sehingga berakibat matematika menjadi salah satu bidang studi yang secara umum dianggap 

paling sukar dan membosankan bagi siswa. Selain itu dikuatkan oleh guru pengampu mata pelajaran 

matematika SMP Negeri 15 Yogyakarta yang mengatakan bahwa kemampuan siswa dalam berhitung 

masih kurang. Alasan inilah yang menjadi alasan siswa kesulitan dalam belajar matematika dan enggan 

mempelajarinya. 

Faktorfaktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi  dapat digolongkan menjadi dua saja, 

yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang 

sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu. [8] 

Pendidikan yang pertama bagi perkembangan kepribadian dan pendidikan anak yaitu keluarga. Hal ini 

dikarenakan seorang anak mengenal pendidikan dari keluarga. Semua sikap dan tingkah laku orang tua 

sangat mempengaruhi perkembangan anak. Orang tua harus dapat memantau proses belajar anaknya 

dengan baik. Motivasi dari orang tua juga harus ada karena sebagian besar waktu siswa lebih banyak 

dilakukan di rumah. 

Menurut referensi [5] dikemukakan bahwa fungsi keluarga atau orang tua dalam mendukung 

pendidikan anak di sekolah adalah orang tua harus memperhatikan sekolah anaknya, yaitu dengan 

memperhatikan pengalaman-pengalaman dan menghargai segala usahanya dan orang tua menunjukkan 

kerjasama dalam menyerahkan cara belajar di  rumah, membuat pekerjaan rumah dan memotivasi dan 

membimbing anak dalam belajar. 

Menurut referensi [8] berpendapat bahwa orang tua yang tidak mau tahu kesulitan-kesulitan belajar  

anaknya dapat menyebabkan anak kurang atau tidak berhasil dalam belajarnya. Dari pendapat tersebut 

dapat dimengerti bahwa pentingnya peran orang tua dalam membantu kesulitan-kesulitan belajar anak. 

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut orang tua dapat melakukannya dengan cara memberikan 

keterangan-keterangan yang diperlukan anaknya ketika anak kesulitan dalam belajar atau orang tua 

meminta bantuan orang lain yang dapat memberi bimbingan belajar. 

Adapun bentuk-bentuk  perhatian terhadap belajar anak adalah sebagai berikut. 

1) Tempat belajar 

Referensi [9] mengungkapkan bahwa tempat belajar yang baik merupakan tempat tersendiri yang 

tenang, warna dinding sebaiknya jangan terlalu mencolok, dari dalam rumah jangan sampai ada hal-hal 

yang mengganggu perhatian (misalnya gambar-gambar yang mencolok dan sebagainya). Perlu pula 

diperhatikan tentang penerangan yang harus cukup, karena penerangan yang kurang baik akan 

menyebabkan kelelahan pada mata yang tentu akan mengganggu jalannya proses belajar. Ventilasi 

udarapun perlu diperhatikan sebaik-baiknya. 

2) Alat-alat belajar 

Referensi [9] berpendapat bahwa belajar tidak dapat berjalan dengan baik bilamana tanpa alat-alat 

belajar yang cukup. Proses belajar akan terganggu kalau alat yang diperlukan tidak ada. Semakin lengkap 

alatnya maka akan semakin mudah untuk belajar sebaik-baiknya. Sebaliknya, bila alat tidak lengkap maka 

proses belajar akan terganggu sehingga hasilnyapun akan kurang baik. Ketidak-tersediaan alat dapat 

menimbulkan frustasi bagi anak. 

3) Suasana dalam belajar 

Referensi [9] mengungkapkan “hendaknya dapat diciptakan suasana belajar yang baik. Suasana 

belajar yang baik akan memberikan motivasi yang baik terhadap proses belajar dan ini akan berpengaruh 

baik terhadap prestasi belajar anak-anak.” 

Selain memperhatikan suasana belajar yang nyaman untuk anak,orang tua juga harus memperhatikan 

kesulitan-kesulitan belajar anak dan memotivasi anak untuk belajar lebih rajin. Menurut referensi [8] 

berpendapat bahwa “…orang tua yang tidak mau tahu kesulitan-kesulitan belajar  anaknya dapat 

menyebabkan anak kurang/tidak berhasil dalam belajarnya”. Dari pendapat tersebut dapat dimengerti 

bahwa pentingnya peran orang tua dalam membantu kesulitan-kesulitan belajar anak. Untuk mengatasi 

kesulitan-kesulitan tersebut orang tua dapat melakukannya dengan cara memberikan keterangan-

keterangan yang diperlukan anaknya ketika anak kesulitan dalam belajar atau orang tua meminta bantuan 

orang lain yang dapat memberi bimbingan belajar. 

4) Waktu belajar 
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Referensi [9] berpendapat bahwa pembagian waktu untuk belajarpun harus diperhatikan dengan 

sebaik-baiknya. Harus ada time table yang tertentu. Jangan belajar seenaknya,tetapi harus dilakukan 

secara teratur menurut waktu-waktu yang telah direncanakan. Tentang lamanya belajar tergantung pada 

banyak sedikitnya materi yang dipelajari. Tetapi belajar terlampau lamapun akan melelahkan dan kurang 

efisien. Berhubung dengan hal tersebut maka belajar harus dilakukan dengan teratur dan terencana.  

Seorang anak yang belajarnya tidak teratur, misalnya belajar ketika ada ulangan saja maka materi-

materi pelajaran akan menumpuk sehingga hasilnya kurang maksimal. Seorang anak sebaiknya 

dibiasakan belajar setiap hari secara teratur meskipun hanya sebentar. Seorang anak yang belajar secara 

teratur, akan lebih memahami materi yang diberikan oleh guru karena materi yang dipelajari tidak terlalu 

banyak dan hasil belajar akan lebih baik. 

Berdasarkan informasi dari siswa kelas VII SMP Negeri 15 Yogyakarta pada tanggal 20 Oktober 2015 

banyak orang tua yang menganggap bahwa masalah pendidikan anak sepenuhnya adalah tanggung jawab 

sekolah. Apabila anak sudah menginjak usia sekolah, sebagian besar orang tua kurang memperhatikan 

perkembangan pendidikan anaknya. Orang tua beranggapan apabila sudah memenuhi kebutuhan sekolah 

maupun fasilitas, maka mereka  sudah cukup memenuhi tanggung jawabnya sebagai orang tua terhadap 

anaknya. Perhatian orang tua sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan hasil belajar matematika, baik 

berupa dukungan dan dorongan dalam belajar maupun penyediaan fasilitas yang bisa mendukung siswa 

dalam belajar. 

Menurut referensi [2], bahwa secara sederhana, minat (interest) berarti kecenderungan dan kegairahan 

yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Untuk membangkitkan minat belajar siswa 

tersebut, banyak cara yang bisa digunakan. Antara lain, pertama, dengan membuat materi yang akan 

dipelajari semenarik mungkin dan tidak membosankan, baik dari bentuk buku materi, desain 

pembelajaran yang membebaskan siswa untuk mengeksplor apa yang dipelajari, melibatkan seluruh 

domain belajar siswa (kognitif, afektif, psikomotorik) sehingga siswa menjadi aktif, maupun performansi 

guru yang menarik saat mengajar. Kedua, pemilihan jurusan atau bidang studi. Dalam hal ini alangkah 

baiknya jika jurusan atau bidang studi dipilih sendiri oleh siswa sesuai dengan minatnya. 

Berdasarkan hasil observasi dan informasi dari siswa kelas VII SMP Negeri 15 Yogyakarta pada 

tanggal 20 Oktober 2015 dalam proses belajar matematika, beberapa siswa kurang minat terhadap 

pelajaran matematika, karena menurut siswa pelajaran matematika adalah pelajaran yang sulit. Apabila 

bahan pelajaran tidak sesuai dengan minat belajar siswa, maka siswa tidak antusias memperhatikan 

karena tidak ada daya tarik baginya. Tidak bisa dielakkan, rendahnya minat belajar siswa selama 

mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas akan berdampak langsung terhadap pemahaman dan 

penguasaan materi pelajaran matematika. Pemahaman dan penguasaan materi pelajaran matematika yang 

kurang baik yang menyebabkan terjadinya kesulitan belajar matematika. Padahal dalam belajar 

matematika minat sangatlah diperlukan. 

Menurut referensi [4] bahwa hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan 

tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi 

siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar. Rendahnya hasil belajar 

matematika siswa kelas VII SMP Negeri 15 Yogyakarta dapat dilihat dari nilai rata-rata matematika pada 

ujian akhir semester masih rendah. Nilai matematika ujian akhir semester kelas VII SMP Negeri 15 

Yogyakarta lebih dari 50 % dibawah standar KKM.Hal ini membuktikan bahwa masih banyak siswa yang 

mengalami kesulitan dalam belajar matematika. 

Dari uraian di atas, maka penulis memandang perlu diadakannya penelitian dengan judul “Hubungan 

antara Kemampun Numerik, Perhatin Orang Tua dan Minat Belajar dengan Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas VII SMP Negeri 15 Yogyakarta Semester Genap Tahun Ajaran 2015/2016”. 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti 

yaitu adakah hubungan positif dan signifikan antara kemampuan numerik, perhatian orang tua dan minat 

belajar dengan hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 15 Yogyakarta semester genap 

tahun ajaran 2015/2016 ? 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan 

positif dan signifikan antara kemampuan numerik, perhatian orang tua dan minat belajar dengan hasil 
belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 15 Yogyakarta semester genap tahun ajaran 2015/2016 ? 

 

 

II. METODE PENELITIAN 
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Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif. Tempat penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 15 

Yogyakarta. Sedangkan  waktu penelitian dilaksanakan  pada semester genap tahun ajaran 

2015/2016.Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII semester genap SMP 

Negeri 15 Yogyakarta yang terdiri dari 5 kelas yang semuanya homogen, karena kelas disusun secara 

acak tanpa kelas unggulan.  

Dalam penelitian ini sampel diambil secara acak dengan menggunakan teknik random sampling 

terhadap kelas. Dikatakan random karena pengambilan kelas sampel dilakukan secara acak dari kelas 

yang ada, karena kemampuan setiap kelas dalam populasi sama dan yang terambil sebagai kelas sampel 

adalah kelas VII C dengan siswa sebanyak 34 orang. 

Variabel penelitian terdapat dua variabel yaitu variabel bebas (Independen) dan variabel terikat 

(dependen). Variabel bebas (Independen) terdiri dari kemampuan numerik (X1), perhatian orang tua (X2) 

dan minat belajar (X3), sedangkan variabel terikat  (dependen) yaitu hasil belajar matematika (Y).Teknik 

pengumpulan data digunakan metode angket  dan tes.Dalam penelitian ini, metode angket digunakan 

untuk memperoleh data perhtin orng tua dan minat belajar siswa. Sedangkan metode tes digunakan untuk 

memperoleh data tentang kemampuan numerik dan hasil belajar matematika siswa kelas VII di SMP 

Negeri 15 Yogyakarta. Uji instrumen angket menggunakan uji validitas isi oleh penelaah dan uji 

reliabilitas instrumen dengan rumus alpha, sedangkan uji instrumen soal  menggunakan uji validitas 

instrumen dengan teknik korelasi product moment, uji daya beda dan uji reliabilitas instrumen dengan 

rumus KR-20 [1]. Setelah data terkumpul, dilakukan uji prasyarat analisis yang harus dipenuhi meliputi 

uji normalitas, uji linearitas dan uji independensi. Analisis data menggunakan analisis korelasi product 

moment dan analisis regresi linier ganda. 
 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bagian ini dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil penelitian yang dianalisis secara 

korelasi. Penelitian ini menemukan bahwa hasil uji hipotesis yang ketujuh adalah ada hubungan yang 

positif dan signifikan antara kemampuan numerik, perhatian orang tua dan minat belajar siswa dengan 

hasil belajar matematika. Dengan kata lain, semakin baik kemampuan numerik siswa maka hasil 

belajarnya pun akan semakin baik. Begitu juga dengan perhatian orang tua, semakin tinggi orang tua 

memberikan perhatian terhadap anaknya dengan semaksimal mungkin maka semakin tinggi pula hasil 

belajarnya. Selain itu, minat belajar juga berpengaruh terhadap hasil belajar, karena apabila minat belajar 

tinggi maka hasil belajarnya juga akan semakin tinggi. 

Dalam penelitian ini juga menggunakan uji prasarat analisis yang meliputi: 

1. Uji normalitas  

Uji normalitas ini digunakan untuk menguji sebaran data yang diperoleh masing-masing variabel 

apakah berdistribusi normal atau tidak. Rangkuman hasil uji normalitas dari keempat variabel adalah : 

 

TABEL 1. Rangkuman Hasil Uji Normalitas Variabel Penelitian 

 

N

o 
Variabel   

         
      Dk Ket 

1 
Kemampuan 

Numeriik     
 

5,046 

 

9,488 
4 Normal 

2 

Perhatian 

Orang Tua 

     

 

1,088 

 

7,815 3 Normal 

3 
Minat Belajar 

     
2,207 9,488 

4 Normal 

4 

Hasil Belajar 

Matematika 

    

 

3,687 

 

5,992 2 Normal 

 

 

2. Uji independensi  

Uji independensi digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan antar variabel bebas. 

Rangkuman hasil uji independensi dari ketiga variabel bebas adalah: 
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TABEL 2.Rangkuman Hasil Uji Independen 

 
N

o 
Variabel   

      
   

     
 Dk Ket. 

1 
   terhadap 

   

3

2,451 

4

3,775 

 

30 
Independen 

2 
   terhadap 

   

2

2,433 

4

3,775 

 

30 
Independen 

3 
   terhadap 

   

2

1,308 

3

7,652 

 

25 
Independen 

 

 

 

3. Uji linearitas  

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui antara variabel bebas dan variabel terikat 

apakah mempunyai hubungan linear atau tidak. Rangkuman hasil uji linearitas dari keempat 

variabeladalah: 

 

TABEL 3. Rangkuman Hasil Uji Linearitas   

 
No Variabel                Ket. 

1    terhadap   
0,124 2,355 Linear 

2    terhadap   0,233 2,413 Linear 

3    terhadap   0,313 2,5436 Linear 

 

 

 

4. Uji Hipotesis 
Dari analisis korelasi ganda diperoleh nilai koefisien korelasi ganda     sebesar 0,610. Pada penelitian 

ini juga diperoleh koefisien determinasi      sebesar 0,372 artinya variansi hasil belajar matematika     
yang dapat dijelaskan oleh kemampuan numerik     , perhatian orang tua     , dan minat belajar     
melalui garis linear                                            . Ini berarti kenaikan satu unit 
     mengakibatkan        kenaikan Y,  kenaikan satu unit      mengakibatkan       kenaikan Y, dan 
kenakan satu unit      mengakibatkan       kenaikan Y. Sedangkan untuk sumbangan relatif    sebesar 
30,351 ,    sebesar 56,924  dan    sebesar          serta sumbangan efektif    sebesar         , 
   sebesar          dan     sebesar        . Hal ini menunjukkan bahwa perhatian orang tua  
memberikan hubungan yang lebih signifikan terhadap hasil belajar matematika dibandingkan dengan 
kemampuan numerik dan minat belajar. Posisi hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh [10] menunjukkan bahwa kemampuan numerik memberikan hubungan yang lebih 
signifikan terhadap hasil belajar matematika, dengan t_hitung = 4,0914 dan t_tabel = 1,6971 sehingga 
t_hitung> t_tabel, koefisien korelasi sebesar = 0,59845242 dan Ŷ = 70,8537 + 0,0683X_1. Sumbangan 
Relatif = 62,97230496% dan Sumbangan Efektif = 24,84231182%. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat diambil 
kesimpulan penelitian bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara kemampuan numerik, 
perhatian orang tua dan minat belajar dengan hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 15 
Yogyakarta  semester genap tahun ajaran 2015/2016.Hal ini ditunjukkan dengan uji – Fyaitu         
       atau            dengan koefisien korelasi ganda     sebesar 0,610dan koefisien determinasi 

     sebesar      . Persamaan regresi linier                                    
         .Besar sumbangan relatif    sebesar 30,351 ,    sebesar 56,924  dan    sebesar          
serta sumbangan efektif    sebesar         ,    sebesar           dan     sebesar        . 

Saran yang dapat diberikan sesuai dengan simpulan di atas adalah pertama, hendaknya siswa selalu 
rajin belajar, rajin mengerjakan soal khususnya mata pelajaran matematika yang membutuhkan latihan 
rutin, lebih mengoptimalkan kemampuan numeriknya dan meningkatkan minat belajar untuk hasil belajar 
matematika yang  lebih baik. Kedua, perhatian orang tua lebih mendominasi dalam hubungannya dengan 
hasil belajar matematika sehingga orang tua hendaknya senantiasa memperhatikan sikap belajar anaknya 
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dan melengkapi alat-alat belajar anak, serta selalu membina hubungan yang harmonis dengan anaknya, 
karena keberhasilan anak tidak lepas dari dukungan orang tuanya. Ketiga, populasi dalam penelitian 
termasuk dalam jumlah yang terbatas sehingga diharapkan bagi para peneliti untuk melakukan penelitian 
dengan populasi yang lain atau memperluas populasi.    
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