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ABSTRAK
Zahro. Isna Arofatu, 2018. Pengaruh Dukungan Self Regulated Learning oleh
Orang Tua terhadap Prestasi Belajar pada Mata Pelajaran Matematika
Siswa Kelas V SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran
2017/2018. Skripsi. Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Jurusan
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Pryla Rochmahwati, M.Pd.
Kata Kunci : Self Regulated Learning oleh Orang Tua, Prestasi Belajar
Dalam proses pembelajaran di sekolah, tidak sedikit siswa yang mempunyai
prestasi belajar rendah. Jika prestasi belajar siswa rendah belum tentu menunjukkan
bahwa peserta didik tersebut bodoh atau mempunyai IQ rendah. Ada beberapa faktorfaktor yang mempengaruhi rendahnya prestasi belajar. Yang tergolong menjadi dua,
yaitu : faktor internal dan eksternal. Dimana faktor eksternal meliputi faktor keluarga,
faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Oleh karena itu, disini peneliti akan meneliti
tentang self regulated learning oleh orang tua terhadap prestasi belajar.
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui tingkat dukungan Self
Regulated Learning oleh orang tua kelas V SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo Tahun
Pelajaran 2017/2018, (2) Untuk mengetahui prestasi belajar siswa pada mata
pelajaran matematika kelas V SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran
2017/2018, dan (3) Untuk mengetahui pengaruh dukungan self regulated learning
oleh orang tua terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas
V SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Jenis
penelitiannya adalah ex-post facto. Pemilihan sampel dengan sampling jenuh, yaitu
teknik penentuan sampel bila semua populasi digunakan sebagai sampel yaitu siswa
kelas V sebanyak 17 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan
dokumetasi. Adapun teknik analisis data menggunakan regresi linear sederhana
untuk mengetahui Pengaruh Dukungan Self Regulated Learning oleh Orang Tua
terhadap Prestasi Belajar pada Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas V SDN 03
Jimbe Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018.
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh (1) dukungan self regulated learning
oleh orang tua siswa kelas V SDN 03 Jimbe termasuk kategori cukup, dengan
presentase 76,470588% sebanyak 13 responden (2) Prestasi belajar pada pada mata
pelajaran Matematika siswa kelas V SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo dalam
kategori sedang, dengan presentase 58,823529% sebanyak 10 responden, dan (3)
Regulasi belajar oleh orang tua tidak berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi
belajar pada mata pelajaran Matematika Tahun pelajaran 2017/2018. Hal ini
dibuktikan dari analisis bahwa dengan taraf 0,05%, diperoleh
sebesar 4,54
sedangkan
sebesar 0,918. Sehingga
<
artinya dukungan self
regulated learning oleh orang tua tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
prestasi belajar pada mata pelajaran matematika siswa kelas V SDN 03 Jimbe
Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina
kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai didalam masyarakat dan kebudayaan.
Dalam perkembangannya, istilah atau paedagogie berarti bimbingan atau
pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia
menjadi dewasa.1 Menurut Langeveld pendidikan ialah setiap usaha,
pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju
kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu agar anak cukup
cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datangnya dari
orang dewasa (atau yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku,
putaran hidup sehari-hari, dan sebagainnya) dan ditunjukkan kepada orang
yang belum dewasa.2
Menurut UU No. 2 Tahun 1989 Bab IV Pasal 10 ayat 4, pendidikan
keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang
diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama,
nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan.3

1

Hasbullah, Dasar-Dasar Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 1
Ibid, 2
3
Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan dan Remaja (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2012), 39
2
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Keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama bagi anak. Di dalam
lingkungan keluarga anak pertama-tama mendapatkan berbagai pengaruh
(nilai). Keluarga (orang tua) merupakan tempat pertama dan utama dalam
pendidikan anak, karena dari orang tua inilah anak mulai belajar berbagai
macam hal, terutama nilai-nilai, keyakinan, akhlak, belajar berbicara,
mengenal huruf, angka, bersosialisasi. Orang tua mengarahkan perilaku anak
secara rasional, dengan memberikan penjelasan terhadap maksud dari aturanaturan yang diberlakukan. 4
Pendidikan anak sebelum memasuki sekolah maupun sesudah
memasuki sekolah tetap menjadi tanggung jawab orang tua. Di sekolah anak
dibimbing, dididik, didampingi dan diarahkan oleh guru. Akan tetapi hal
tersebut tidak akan berjalan secara maksimal tanpa adanya tindak lanjut dan
kontrol yang dilakukan orang tua di rumah. Orang tua dalam keluarga
berperan sebagai guru, penuntun, pengajar, serta sebagai pemimpin pekerjaan
dan pemberi contoh.5 Dan maka sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang
tua untuk mendidik, mengarahkan, mendampingi, mengawasi serta membuat
aturan dalam hal untuk membimbing belajar anak-anaknya di rumah.
Belajar merupakan permasalahan yang kompleks, dan sulit dideteksi
bagaimana proses terjadinya. Mulai kecil, bahkan ada yang mengatakan sejak
dalam kandungan ibu hingga dewasa, setiap orang mengalami peristiwa
4

Sri Lestari, Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga
(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 49.
5
Moh. Shochib, Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri
(Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 2.

belajar. Melalui peristiwa belajar anak akan memperoleh pengetahuan,
keterampilan, kebiasaan, nilai dan sikap, sebagai bekal mempertahankan
eksistensinya dalam hidup dan penghidupan.6
Prestasi belajar merupakan hasil yang ditunjukkan siswa setelah
melakukan proses belajar mengajar. Prestasi belajar biasanya ditunjukkan
dengan angka dan nilai sebagai laporan hasil belajar peserta didik kepada
orang tuanya. Jika prestasi belajar siswa rendah belum tentu menunjukkan
bahwa peserta didik tersebut bodoh atau mempunyai IQ rendah. Banyak
faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya prestasi belajar. Menurut
Slameto faktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu tergolong menjadi dua,
yaitu : faktor internal dan eksternal. Dimana faktor eksternal meliputi faktor
keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat.7
Keluarga mempunyai peran yang penting terhadap keberhasilan anakanaknya. Apabila hubungan antara anggota keluarga, khususnya orang tua
dengan anak-anaknya bersifat merangsang dan membimbing anak, akan
memungkinkan anak tersebut mencapai prestasi yang baik. Sebaliknya apabila
orang tua acuh terhadap aktivitas belajar anak, biasanya anak cenderung malas
belajar, akibatnya kecil kemungkinan anak mencapai prestasi yang baik.8

6

Agus Wibowo, Pendidikan Karakter Usia Dini Strategi Membangun Karakter di Usia
Emas, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 97.
7
Slameto, Belajar dan Faktor Yang Mempengaruhinya (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 54
8
Muhammad Fathurrohman & Sulistyorini, Belajar & Pembelajaran Meningkatkan Mutu
Pembelajaran Sesuai Standar Nasional (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 129.

Dalam sebuah Hadits Rasuluallah Shallahu Alaihi wa Sallam bersabda
: “Perhatikan anak-anak mu, dan didiklah mereka dengan baik.” (HR.Ibnu
Majah). Hadits tersebut berisikan pola pendidikan yang sangat baik. Ia
menghimbau kepada orang tua dan kaum pendidik untuk bersahabat dengan
anak maupun anak didik mereka, mengawasi, memperhatikan, dan mendidik
mereka dengan sebaik mungkin.9 Anak mempunyai persepsi mengenai
keluarga tempat ia hidup. Persepsi tentang keluarga ini didasarkan pada
kepercayaan, norma-norma, mitos, nilai-nilai, sikap dalam keluarga serta
pengaruh budaya yang baik secara implisit maupun eksplisit ditransmisikan
ke anak. 10
Keluarga adalah ayah, ibu, dan anak-anak serta family yang menjadi
penghuni rumah. Faktor orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap
keberhasilan anak dalam belajar. Tinggi rendahnya pendidikan orang tua,
besar kecilnya penghasilan, cukup atau kurang perhatian dan bimbingan orang
tua, rukun atau tidaknya kedua orang tua, akrab atau tidaknya hubungan orang
tua dengan anak-anaknya, tenang atau tidaknya situasi dalam rumah,
semuanya itu turut mempengaruhi pencapaian hasil belajar. 11
Keberhasilan pendidikan anak tidak hanya tergantung pada latar
belakang kehidupan maupun status sosial, tetapi sangat dipengaruhi oleh
9

M. Jamaluddin Mahfuzh, Psikologi Anak dan Remaja Muslim, (Jakarta : Pustaka AlKautsar, 2001), 133-134.
10
Kathryn Geldard & David Geldard, Konseling Anak-Anak Sebuah Pengantar Praktis Edisi
Ketiga, (Jakarta: PT Indeks, 2012), 99.
11
Fathurrohman & Sulistyorini, Belajar & Pembelajaran Meningkatkan Mutu Pembelajaran
Sesuai Standar Nasional, 128.

peran keluarga yang menjadi motivator utama dalam menanamkan
seperangkat keberhasilan yang perlu direncanakan demi masa depan.
Keberhasilan pendidikan anak bisa saja berasal dari keluarga semua ras,
agama, tingkat ekonomi rendah maupun atas, bahkan terkadang berasal dari
keluarga yang tidak memiliki masa depan karena faktor perceraian orang tua.
Status anak sebagai keluarga kaya maupun bangsawan pun tidak bisa menjadi
jaminan bagi mereka untuk mencapai keberhasilan dalam pendidikan dan
masa depan yang gemilang.12
Keterlibatan orang tua adalah suatu derajat yang ditunjukkan orang tua
dalam hal ketertarikan, berpengetahuan, dan kesediaan untuk berperan aktif
dalam aktivitas anak sehari-hari. Keterlibatan orang tua juga dapat diartikan
sebagai persepsi orang tua terhadap keterlibatannya dalam pengasuhan anak
dalam bentuk partisipasi aktif ketika bermain dan mengisi waktu luang
maupun kontribusi substansif dalam perawatan dan supervisi. Menurut
Grolnick dan Slowiaczek menggambarkan keterlibatan orang tua dalam empat
dimensi, yakni keterlibatan di sekolah, keterlibatan di rumah, keterlibatan
dalam kehiduan pribadi anak, dan keterlibatan dalam aktivitas kognitif.13
Kemampuan kognitif yang amat penting kaitannya dengan proses
pembelajaran adalah strategi belajar memahami isi materi pelajaran, strategi
meyakini arti penting isi materi pelajaran, dan aplikasinya serta menyerap
12

Mohammad Takdir Ilahi, Quantum Parenting Kiat Sukses Mengasuh Anak Secara Efektif
Dan Cerdas (Yogyakarta: Katahani, 2013), 97
13
Sri Lestari, Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam
Keluarga, 60-61.

nilai-nilai yang terkandung dalam materi pelajaran tersebut. Menurut Gagne,
bahwa unsur-unsur yang mempengaruhi proses pembelajaran agar menjadi
efektif adalah strategi dalam menentukan tujuan belajar, mengetahui kapan
strategi yang digunakan dan memonitor keefektifan stategi belajar tersebut.
Dalam proses pembelajaran baik ditingkat dasar maupun lanjutan, regulasi
diri dalam belajar (self regulated learning) merupakan sebuah pendekatan
yang penting.14
Menurut Glynn, Aultman, & Owens bahwa Self regulated learning
merupakan kombinasi keterampilan belajar akademik dan pengendalian diri
yang membuat pembelajaran terasa lebih mudah, sehingga para siswa lebih
termotivasi. Begitu juga menurut Matinez-Pons bahwa self regulated learning
telah dikaji berdasarkan keterlibatan orang tua dapat meningkatkan self
regulated learning anaknya sehingga prestasi akademiknya meningkat. Orang
tua mengajarkan dan mendukung self regulated learning melalui modeling,
memberi dorongan, memfasilitasi, me-reward goal setting, penggunaan
strategi yang baik, dan proses-proses lainnya.15
Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan berdasarkan kenyataan
di lapangan bahwasanya banyak orang tua khususnya ibu yang pergi
meninggalkan anaknya untuk bekerja di luar negeri. Kemudian anak di rumah
bersama sang ayah tetapi ada juga yang kedua orang tuanya juga pergi bekerja
14

Eva Latipah, “Strategi Self-Regulated Learning dan Prestasi Belajar: Kajian Meta
Analisis”, Jurnal Psikologi, Vol. 37, No. 1, Juni 2010, 111
15
Martinez Pons, A Social Cognitive View’ of Parental Influence on Student Academic Self
Regulation. 2002. Dalam jurnal Eva Latipah, “Strategi Self-Regulated, 112.

keluar negeri, kemudian sang anak dirumah bersama neneknya. Dengan
begitu proses belajar anak ketika dirumah belum terasa maksimal.
Dikarenakan pendampingan orang tua yang belum sepenuhnya. Sehingga
prestasi belajar anak juga belum maksimal. Karena peneliti juga melakukan
wawancara dengan saudara Alfian Beliau adalah salah satu guru di SDN 03
Jimbe, beliau memaparkan bahwa : “Untuk prestasi belajar kelas V di SDN 03
Jimbe khususnya mata pelajaran Matematika rata-rata sudah baik, tetapi ada
juga beberapa anak yang nilainya masih dibawah KKM.”16
Berangkat dari permasalahan-permasalahan diatas, peneliti tertarik
untuk meneliti pengaruh tentang dukungan keluarga, dimana keluarga atau
orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan belajar anak.
Khususnya dalam permasalahn prestasi belajar yang didapatkan anak. Dimana
peneliti mengadakan penelitian tersebut di SD dalam bentuk karya ilmiah
yang berjudul “Pengaruh Dukungan Self Regulated Learning oleh Orang
Tua terhadap Prestasi Belajar pada Mata Pelajaran Matematika Siswa
Kelas V SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018”.

B. Batasan Masalah
Karena keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori-teori, dan supaya
penelitian dapat dilakukan secara mendalam, maka peneliti memberi
pembatasan terhadap ruang lingkup masalah.

16

Observasi pada tanggal 31 Januari 2017

Adapun masalah penelitian dibatasi pada masalah pengaruh dukungan
self regulated learning oleh orang tua terhadap prestasi belajar pada mata
pelajaran matematika siswa kelas V SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo Tahun
Pelajaran 2017/2018.

C. Rumusan Masalah
1.

Bagaimana dukungan self regulated learning oleh orang tua kelas V SDN
03 Jimbe Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018?

2.

Bagaimana prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas V
SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018?

3.

Bagaimana pengaruh dukungan self regulated learning oleh orang tua
terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas V
SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018?

D. Tujuan Penelitian
1.

Untuk mengetahui dukungan self regulated learning oleh orang tua kelas
V SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018.

2.

Untuk mengetahui prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika
kelas V SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018.

3.

Untuk mengetahui pengaruh dukungan self regulated learning oleh orang
tua terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas
V SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018.

E. Manfaat Penelitian
1.

Secara teoritis
a.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguji ada tidaknya pengaruh
dukungan self regulated learning yang dilakukan orang tua terhadap
prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika.

b.

Dapat digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi
penelitian selanjutnya.

2.

Secara praktis
a. Bagi peneliti
Hasil penelitian sebagai bahan referensi untuk penelitian
selanjutnya serta untuk menambah wawasan pengetahuan tentang
dukungan self regulated learning yang dilakukan orang tua terhadap
prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika.
b. Bagi orang tua
Dapat menjadi bahan pertimbangan dan pijakan bagi orang tua
untuk selalu membimbing dan memperhatikan anak-anaknya dalam
semua kegiatan yang dilakukan.
c. Bagi anak
Penerapan dukungan self regulated learning yang dibuat orang
tua dengan tujuan semoga prestasi yang dimiliki anak akan selalu
meningkat.

d. Bagi sekolah
Sebagai saran dan masukan bagi kepala sekolah dan guru untuk
menjalin kerja sama dengan orang tua siswa dalam hal hasil belajar
siswa khususnya prestasi belajar siswa pada mata pelajaran
matematika.

F. Sistematika Pembahasan
Untuk dapat memberikan gambaran mengenai penelitian ini dapat
disusun sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I

: PENDAHULUAN
Yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi
masalah dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, sistematika pemahasan.

BAB II

: KAJIAN PUSTAKA
Dalam Bab ini menguraikan tentang telaah hasil penelitian
terdahulu, deskripsi teori tentang self regulated learning,
orang tua, prestasi belajar, pembelajaran mata pelajaran
Matematika di SD/MI, kerangka berfikir dan hipotesis
penelitian.

BAB III

: METODE PENELITIAN
Dalam Bab ini menguraikan metode penelitian yang meliputi
rancangan penelitian populasi dan sampel, instrument

pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan teknik
analisis data.
BAB IV

: TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN
Dalam Bab ini berisi hasil penelitian yang meliputi gambaran
umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data
(pengajuan hipotesis) dan pembahasan atau interpretasi atas
angka statistik.

BAB V

: PENUTUP
Dalam Bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh uraian
bab terdahulu dan adanya saran yang bisa digunakan untuk
menunjang peningkatan dari permasalahan yang dilakukan.

BAB II
TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI,
KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu
Hasil telaah pustaka yang dilakukan pada penelitian terdahulu yang ada
kaitannya dengan variabel yang akan diteliti pada penelitian ini antara lain :
1.

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Perhatian Orang Tua terhadap
Prestasi Belajar Siswa Kelas IV di SDIT Alam Harapan Ummat
Purbalingga” Penelitian ini dilakukan oleh Marini Saraswati, Program Studi
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu
Keguruan, IAIN Purwokerto, pada Tahun 2017. Dalam penelitian ini
didapatkan kesimpulan terdapat pengaruh yang signifikan antara perhatian
orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas IV di SDIT Alam Harapan
Ummat Purbalingga. Besarnya pengaruh variabel X (perhatian orang tua)
terhadap variabel Y (prestasi belajar siswa) adalah sebesar 43,2% sedangkan
sisanya yaitu 56,8% dipengaruhi oleh faktor lain seperti faktor internal yang
diantaranya inteligensi, minat dan motivasi, cara belajar siswa dan faktor
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eksternal yang tidak di teliti dalam penelitian ini seperti faktor sekolah dan
masyarakat.1
Perbedaan antara penulis dengan telaah terdahulu terdapat pada
variabel Independent. Penelitian terdahulu membahas tentang perhatian
orang tua sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang
dukungan self regulated learning yang dibuat orang tua.

Sedangkan

persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan
penulis terdapat pada variabel dependennya, yaitu sama-sama meneliti
tentang prestasi belajar.
Penelitian yang berjudul “Hubungan Motivasi Orang Tua dengan Prestasi

2.

Belajar Matematika pada Siswa Kelas V SD Global Surya Bandar
Lampung Tahun Ajaran 2016/2017” penelitian ini dlakukan oleh M.Irfan
Fadhlullah, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung,
pada tahun 2017. Dalam penelitian ni didapatkan kesimpulan bahwa ada
hubungan positif antara motivasi orang tua dengan prestasi belajar
matematika pada siswa kelas V SD Global Surya Lampung. Dengan analisa
data yaitu nilai koefesien korelasi antara variabel X (motivasi orang tua) dan
variabel Y (prestasi belajar Matematika) sebesar 0,47454 yang berarti
positif. Sehingga semakin tinggi motivasi orang tua semakin tinggi pula
prestasi belajar matematika. Korelasi antata motivasi orang tua dengan

1

Marini Saraswati NIM (1323305012), “Pengaruh Perhatian Orang Tua terhadap Prestasi
Belajar Siswa Kelas IV di SDIT Alam Harapan Ummat Purbalingga”, (Institut Agama Islam Negeri
Purwokerto : 2017)

prestasi belajar matematika masuk pada kategori korelasi sangat lemah yang
berada pada interpretasi 0,26-0,50. Koefesien determinasi motibasi orang tua
terhadap prestasi belajar matematika sebesar 22,52% yang berarti variabel X
memberikan kontribusi terhadap varabel Y sebesar 22,52%.2
Perbedaan antara penulis dengan telaah terdahulu terdapat pada
variabel Independent. Penelitian terdahulu membahas tentang motivasi orang
tua sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang dukungan
self regulated learning yang dibuat orang tua. Sedangkan persamaan antara
penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada
variabel dependennya, yaitu sama-sama meneliti tentang prestasi belajar
pada mata pelajaran Matematika.
Penelitian yang berjudul “Hubungan Regulasi Diri Dengan Prestasi

3.

Belajar Pada Siswa SMA 29 Jakarta” penelitian ini dilakukan oleh Rozana
Ika Agustiya, Fakultas Psikologi, UIN Syafir Hidayatullah Jakarta, pada
Tahun 2008. Dalam penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa adanya
hubungan yang signifikan antara regulasi diri dengan prestasi belajar.
Dengan koefesien determinasi pengaruh regulasi diri terhadap pestasi belajar
hanya sebesar 12,3% sedangkan sisanya (100% - 12.3% = 87,7%)
dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.3

2

M.Irfan Fadhlullah, “Hubungan Motivasi Orang Tua dengan Prestasi Belajar Matematika
Pada Siswa Kelas V SD Global Surya Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017”, (Universitas
Lampung : 2017)
3
Rozana Ika Agustiya NIM (103070029118), “Hubungan Regulasi Diri dengan Prestasi
Belajar pada Siswa SMA 29 Jakarta”, (UIN Syafir Hidayatullah Jakarta : 2008)

Perbedaan antara penulis dengan telaah terdahulu terdapat pada
variabel Independen. Penelitian terdahulu juga membahas tentang regulasi
atau biasa dikenal dengan self regulated learning tetapi penelitian terdahulu
lebih menekankan pada regulasi diri sedangkan pada penelitian yang
dilakukan oleh penulis lebih menekankan self regulated learning yang
melakukan orang tua. Sedangkan persamaan dengan penelitian yang
dilakukan oleh penulis terdapat pada variabel Dependent nya, yaitu samasama membahas tentang prestasi belajar.

B. Landasan Teori
1.

Self Regulated Learning
a.

Pengertian Self Regulated Learning
Bandura

dalam

Suminarti

Fasikhah

dan

Siti

fatimah

mendefinisikan self-regulated learning yaitu sebagai suatu keadaan
dimana individu yang belajar sebagai pengendali aktivitas belajarnya
sendiri, memonitor motivasi dan tujuan akademik, mengelola sumber
daya manusia dan benda, serta menjadi perilaku dalam proses
pengambilan keputusan dan pelaksana dalam proses belajar. Lebih
lanjut Zimmerman mendefinisikan self-regulated learning sebagai
kemampuan

pebelajar

untuk

berpartisipasi

aktif

dalam

proses

belajarnya, baik secara metakognitif, secara motivasional dan secara
behavioral.4
Self-regulated learning merupakan kombinasi keterampilan
belajar akademik dan pengendalian diri yang membuat pembelajaran
terasa lebih mudah, sehingga para siswa lebih termotivasi. Mereka
memiliki keterampilan (skill) dan kemauan (will) untuk belajar. Siswa
yang belajar dengan regulasi diri mentransformasikan kemampuankemampuan mentalnya menjadi keterampilan-keterampilan dan stategi
akademik.5
Zimmerman & Matinez-Pons mendefiniskan Self-regulated
learning sebagai tingkatan dimana partisipan secara aktif melibatkan
metakognisi, motivasi, dan perilaku dalam proses belajar. Self-regulated
learning juga didefinisikan sebagai bentuk belajar individual dengan
bergantung

pada

motivasi

belajar

mereka,

secara

otonomi

mengembangkan pengukuran (kognisi, metakognisi, dan perilaku), dan
memonitor

kemajuan

belajarnya.

Self-regulated

learning

mengintegrasikan banyak hal tentang belajar efektif. Pengetahuan,
motivasi, dan disiplin diri atau volition (kemauan -diri) merupakan

4

Siti Suminarti Fasikhah dan Siti Fatimah, “Self-Regulated Learning (SRL) dalam
Meningkatkan Prestasi Akademik pada Mahasiswa”, Vol. 01, No. 01, Januari 2013. Diakses pada
tanggal 02 Januari pukul 09.49.
5
Eva Latipah, “Strategi Self-Regulated Learning dan Prestasi Belajar: Kajian Meta
Analisis”, Jurnal Psikologi, Vol. 37, No. 1, Juni 2010, 112.

faktor-faktor

penting

yang

dapat

mempengaruhi

Self-regulated

learning.6
Menurut Matinez-Pons bahwa self regulated learning telah dikaji
berdasarkan keterlibatan orang tua dapat meningkatkan self regulated
learning anaknya sehingga prestasi akademiknya meningkat. Orang tua
mengajarkan dan mendukung self regulated learning melalui modeling,
memberi dorongan, memfasilitasi, me-reward goal setting, penggunaan
strategi yang baik, dan proses-proses lainnya.7

b. Proses Self-Regulated Learning (Regulasi Belajar)
Secara khusus, pembelajaran yang diatur sendiri (self-regulated
learning) mencakup proses-proses berikut ini :8
1) Penetapan Tujuan (Goal Setting)
2) Perencanaan (Planning)
3) Motivasi Diri (Self Motivation)
4) Control Atensi (Attention Control)
5) Penggunaan Strategi Belajar Yang Fleksibel (Flexible Use Of
Learning Strategies)
6) Monitor Diri (Self Monitoring)

6

Eva Latipah, “Strategi Self-Regulated Learning….., Vol 37. No.1, Juni 2010, 112-113.
Martinez Pons, A Social Cognitive View’ of Parental Influence on Student Academic Self
Regulation. 2002. Dalam jurnal Eva Latipah, “Strategi Self-Regulated…. 112.
8
Jeanne Ellis Ormrod, Psikologi Pendidikan: Membantu Siswa Tumbuh dan Berkembang,
(Jakarta: Erlangga, 2009), 38
7

7) Mencari Bantuan Yang Tepat (Appropriate Help Seeking)
8) Evaluasi Diri (Self Evaluation)
2.

Pengertian Orang Tua
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan yang dimaksud dengan
orang tua yaitu : “orang tua adalah ayah, ibu kandung, dan orang-orang yang
dianggap tua. Pendapat lain mengemukakan bahwa “orang tua adalah
bapak/ibu

yang

memiliki

wewenang

dan

tanggung

jawab

untuk

membesarkan anak-anaknya”9
Orang tua yaitu ayah dan ibu. Orang tua adalah pendidik yang utama
dan pertama bagi anak. Dari orang tualah anak-anak menerima pendidikan.
Perlakuan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilainilai kehidupan yang diberikan kepada anak, baik nilai agama maupun nilai
sosial budaya merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak
menjadi pribadi dan warga masyarakat yang sehat dan produktif.10
Anak adalah perwujudan cinta kasih orang dewasa yang siap atau tidak
siap menjadi orang tua. Memiliki anak siap atau tidak,mengubah banyak hal
dalam kehidupan kita, dan pada akhirnya mau atau tidak kita dituntut siap
menjadi orang tua yang harus dapat mempersiapkan anak-anak kita agar
dapat menjalankan kehidupan masa depan yang lebih baik.11

9

Kartini Kartono, Bimbingan Keluarga (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 2.
Syamsu Yusuf & Achmad Juntika Nurihsan, Teori Kepribadian (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2008), 20.
11
Anwar Arsyad Ahmad, Pendidikan Anak Usia Dini (Bandung: Alfabeta), 17.
10

Bagi anak, orang tua adalah model yang harus ditiru dan diteladani.
Sebagai model, orang tua seharusnya memberikan contoh yang terbaik bagi
anak dalam keluarga.12 Apalagi jika orang tua mendidik dengan kasih
sayang, dan pengawasan yang diberikan secara maksimal maka kepribadian
anak akan berkembang dengan baik.

3.

Prestasi Belajar
a.

Pengertian Prestasi Belajar
Prestasi belajar merupakan gabungan dari dua kata, yaitu prestasi
dan belajar. Yang mana pada setiap kata tersebut memiliki makna
tersendiri. Prestasi dapat diartikan sebagai hasil yang diperoleh karena
adanya aktivitas belajar yang telah dilakukan. Menurut Djamarah,
prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan,
diciptakan baik secara individual maupun kelompok.13 Dari uraian di
atas dapat diambil kesimpulan bahwa prestasi adalah suatu hasil yang
telah diperoleh atau dicapai dari aktivitas yang telah dilakukan atau
dikerjakan.
Sedangkan belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan
seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru
secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi

12

Syaiful Bahri Djamarah, Pola Kumunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga (Jakarta:
PT. Rineka Cipta, 2004), 29.
13
ibid

dengan lingkungannya. Belajar merupakan perubahan tingkah laku atau
penampilan, dengan serangkaian kegiatan, misalnya dengan membaca,
mengamati, mendengarkan, meniru, dan sebagainya.14
Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dijelaskan pengertian
prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai dari suatu kegiatan yang
berupa perubahan tingkah laku yang dialami oleh subyek belajar di
dalam suatu interaksi dengan lingkungannya. Berikut pengertian prestasi
belajar yang dikemukakan oleh beberapa ahli, sebagai berikut:
1) Menurut Sutratinah Tirtonegoro dalam Fathurrohman & Sulistyorini
menyatakan bahwa prestasi belajar adalah penilaian hasil usaha
kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka,
huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah
dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu. 15
2) Menurut

Donni

Juni

Priansa,

prestasi

belajar

merupakan

kemampuan yang meliputi segenap ranah psikologi (kognitif,
afektif, dan psikomotor) yang berubah sebagai akibat pengalaman
dan proses belajar peserta didik.16
3) Menurut Saifuddin Azwar, pengertian prestasi atau keberhasilan
belajar dapat dioperasionalkan dalam bentuk indikator-indikator

14

Muhammad Fathurrohman & Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran, 118.
Ibid., 119.
16
Donni Juni Priansa, Kinerja dan Profesionalisme Guru (Bandung: Alfabeta, 2014),289.
15

berupa nilai raport, indeks prestasi studi, angka kelulusan, predikat
keberhasilan dan semacamnya.17
Prestasi belajar akan terlihat berdasarkan perubahan perilaku
sebelum dan sesudah belajar peserta didik. Hal tersebut pada dasarnya
dapat dijadikan sebagai tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu kegiatan
belajar dan mengajar. Berhasil tidaknya peserta didik dalam belajar
disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian
prestasi belajar, yaitu berasal dari dalam diri peserta didik yang belajar,
dan ada pula dari luar dirinya.18
Prestasi merupakan hasil dari pembelajaran. Semua itu diperoleh
dari evaluasi atau penilaian. Setiap orang akan memiliki hasil belajar
atau prestasi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Prestasi yang
diperoleh dari hasil pembelajaran setelah dinilai dan dievaluasi dapat
saja rendah, sedang, ataupun tinggi. Prestasi dari sisi nilai yang
diperoleh berdasarkan hasil ranah kognitif (akal). Padahal masih ada
ranah

lain

yang

tidak

kalah

penting,

yaitu

ranah

afektif

(rasa/sikap/perilaku/akhlak) dan ranah psikomotorik (keterampilan).19
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Saifuddin Azwar, Pengantar Psikologi Inteligensi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 164.
Donni Juni Priansa, Kinerja dan Profesionalisme Guru, 289.
19
Helmawati, Pendidikan Keluarga (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 205-206.
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b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar
Pencapaian prestasi yang baik merupakan usaha yang tidak mudah,
karena prestasi belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam
pendidikan formal, guru sebagai pendidik harus dapat mengetahui
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa tersebut,
karena sangat penting untuk dapat membantu siswa dalam rangka
pencapaian prestasi belajar yang diharapkan. Menurut Merson U.
Sangalang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam
mencapai hasil belajar yang baik terdiri dari:
1) Faktor internal meliputi: kecerdasan, bakat, minat dan perhatian,
kesehatan, dan cara belajar.
2) Faktor eksternal meliputi: lingkungan keluarga, pergaulan, sekolah,
dan sarana pendukung belajar.20
Menurut Saifuddin Azwar, keberhasilan dalam belajar dipengaruhi
oleh banyak faktor yang bersumber dari dalam (internal) maupun dari
luar (eksternal) diri individu.21
1) Faktor internal, mencakup: a) Faktor fisik seperti panca indera,
kondisi fisik; b) Faktor psikologis seperti variabel non kognitif
meliputi minat, motivasi, variabel-variabel kepribadian; dan
kemampuan

kognitif

meliputi

kemampuan

khusus

(bakat),

kemampuan umum (inteligensi).
20
21

Muhammad Fathurrohman & Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran, 119-121.
Azwar Saifuddin, Pengantar Psikologi Intelegensi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

2) Faktor eksternal, mencakup : a) Faktor fisik seperti kondisi tempat
belajar, sarana dan perlengkapan belajar, materi pelajaran, dan
kondisi lingkungan belajar; b) Faktor sosial seperti dukungan sosial
dan pengaruh budaya.
Menurut Suharsimi Arikunto, masih ada faktor-faktor lain yang
berpengaruh terhadap prestasi belajar, terutama yang dapat diupayakan
oleh

guru

pemaksimalannya.

dikelompokkan
berhubungan

menjadi
dengan

dua,

Faktor-faktor
yakni:

pengelolaan

dan

(1)
(2)

tersebut

dapat

Faktor-faktor

yang

faktor-faktor

yang

berhubungan dengan pengajaran.22
Menurut Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, faktorfaktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa yaitu:
1) Faktor yang berasal dari dalam diri siswa (intern), yaitu :
a) Faktor jasmaniah (fisiologis)
Faktor jasmaniah ini adalah berkaitan dengan kondisi pada
organ-organ tubuh manusia yang berpengaruh pada kesehatan
manusia. Siswa yang memiliki kelainan, seperti cacat tubuh,
kelainan fungsi kelenjar tubuh yang membawa kelainan
tingkah laku dan kelainan pada indra, terutama indra
penglihatan dan pendengaran akan sulit menyerap informasi
yang diberikan guru di dalam kelas.
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Suharsimi Arikunto, Manajemen Pengajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 194.

b) Faktor psikologis
Faktor psikologis yang mempengaruhi prestasi belajar
adalah faktor yang berasal dari sifat bawaan siswa dari lahir
maupun dari apa yang telah diperoleh dari belajar, seperti:
inteligensi atau kecerdasan, bakat, minat dan perhatian,
motivasi siswa, sikap siswa.
2) Faktor yang berasal dari luar diri siswa (Ekstern), yaitu :
a) Faktor keluarga, seperti : tinggi rendahnya pendidikan orang
tua, besar kecilnya penghasilan, cukup atau kurangnya
perhatian dan bimbingan orang tua, rukun atau tidaknya kedua
orang tua, akrab atau tidaknya hubungan orang tua dengan
anak-anaknya, tenang atau tidaknya situasi dalam rumah,
semuanya itu turut mempengaruhi pencapaian hasil belajar.
b) Faktor sekolah, yang mencakup: metode mengajar, kurikulum,
relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin
sekolah, media pendidikan, waktu sekolah, standar pelajaran di
atas ukuran, keadaan gedung, metode mengajar, tugas rumah.
c) Lingkungan masyarakat, seperti: kegiatan siswa dalam
masyarakat, mass media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan
masyarakat.23
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Muhammad Fathurrohman & Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran, 122-136.

4.

Pembelajaran Matematika SD/MI
a.

Pengertian Matematika
Matematika merupakan salah satu bidang studi yang ada pada
semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga
perguruan tinggi. Bahkan matematika diajarkan di taman kanak-kanak
secara informal. Belajar matametika merupakan suatu syarat cukup
untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Karena dengan
belajar matematika, kita akan belajar bernalar secara kritis, kreatif, dan
aktif. Matematika merupakan ide-ide abstrak yang berisi symbolsimbol, maka konsep-konsep matematika harus dipahami terlebih
dahulu sebelum memanipulasi symbol-simbol itu. 24
Dalam kurikulum Depdiknas 2004 disebutkan bahwa standar
kompetensi matematika di sekolah dasar yang harus dimiliki siswa
setelah melakukan kegiatan pembelajaran bukanlah penguasaan
matematika, namun yang diperlukan ialah dapat memahami dunia
sekitar, mampu bersaing, dan berhasil dalam kehidupan. Standar
kompetensi

yang dirumuskan dalam kurikulum ini mencakup

pemahaman konsep matematika, komunikasi matematis, koneksi
matematis, penalaran dan pemecahan masalah, serta sikap dan minat
positif terhadap matematika. 25

24

Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran Di Sekolah Dasar (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2013), 183
25
Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran Di Sekolah Dasar, 184

Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat
meningkatkan kemampuan berfikir dan berargumentasi, memberikan
kontribusi dalam penyelesaian masalah sehari-hari dan dalam dunia
kerja, serta memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi kebutuhan akan aplikasi matematika saat ini
dan masa depan tidak hanya untuk keperluan sehari-hari, tetapi terutama
dalam dunia kerja, dan untuk mendukung perkembangan ilmu
pengetahuan. Oleh karena itu, matematika sebagai ilmu dasar perlu
dikuasai dengan baik oleh siswa, terutama seja usia sekolah dasar. 26
b. Tujuan Pembelajaran Matematika Di Sekolah Dasar
Secara umum, tujuan pembelajaran matematika di sekolag dasar
adalah agar siswa mampu dan terampil menggunakan matematika.
Selain itu juga, dengan pembelajaran matematika dapat memberikan
tekanan penataran nalar dalam penerapan matematika. Menurut
Depdiknas, kompetensi atau kemampuan umum pembelajaran
matematika di sekolah dasae sebagai berikut :
1) Melakukan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian,
pembagian

beserta

melibatkan pecahan.

26

Ibid, 185

operasi

campurannya,

termasuk

yang

2) Menentukan sifat dan unsur berbagai bangun datar dan bangun
ruang sederhana, termasuk penggunaan sudut, keliling, luas dan
volume.
3) Menentukan sifat simetri, kesebangunan dan system koordinat.
4) Menggunakan pengukuran : satuan, kesetaraan antarsatuan, dan
penaksiran pengukuran.
5) Menentukan dan menafsirkan data sederhana, seperti : ukuran
tertinggi,

terendah,

rata-rata,

modus,

mengumpulkan

dan

menyajikannya.
6) Memecahkan masalah, melakukakan penalaran, dan mengomunikasikan gagasan secara matematika.27
Secara khusus, tujuan matematika di sekolah dasar, sebagaimana
yang disajikan oleh Depdiknas, sebagai berikut :
1) Memahami

konsep

matematika,

menjelaskan

keterkaitan

antarkonse, dan mengaplikasikan konsep atau algoritme.
2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan
manipulasi matematika dalam generalisasu, menyusun bukti, atau
menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika.
3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami
masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model,
dan menafsirkan solusi yang diperoleh.

27

Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran Di Sekolah Dasar, 189-190

4) Mengomunikasikan gagasan dengan symbol, tabel, diagram, atau
media lain untuk menjelaskan keadaan atau masalah.
5) Memiliki sikap menghargai penggunaan matematika dalam
kehidupan sehari-hari.28
Untuk mencapai tujuan pembelajaran mata pelajaran matematika
tersebut, seorang guru hendaknya dapat menciptakan kondisi dan
situasi pembelajaran yang memungkinkan siswa aktif membentuk,
menemukan, dan mengembangkan pengetahuannya. Kemudian siswa
dapat membentuk makna dari bahan-bahan pelajaran melalui suatu
proses belajar dan mengkontruksinya dalam ingatan yang sewaktuwaktu dapat diproses dan dikembangkan lebih lanjut. Hal ini
sebagaimana dijelaskan oleh Piaget, bahwa pengetahuan atau
pemahaman siswa ditemukan, dibentuk, dan dikembangkan oleh siswa
itu sendiri.29

C. Kerangka Berfikir
Berangkat dari landasan teori dan telaah pustaka di atas, maka kerangka
berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.

Jika dukungan self regulated learning oleh orang tua baik, maka prestasi
belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas V SDN 03 Jimbe
Jenangan Ponorogo juga baik.

28
29

Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran Di Sekolah Dasar, 190
Ibid, 190-191

2.

Jika orang tua dalam mendukung self regulated learning anak tidak baik,
maka sebagian prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas
V SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo ada yang rendah.

D. Pengajuan Hipotesis
Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara
terhadap permasalahan

penelitian, sampai

terbukti

melalui

data

yang

terkumpul.30 Berdasarkan teori tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:
1.

(Ha) : Terdapat pengaruh signifikan antara dukungan self regulated learning
oleh orang tua terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran
matematika siswa kelas V SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo.

2.

(Ho) : Tidak terdapat pengaruh antara dukungan self regulated learning oleh
orang tua terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran
matematika siswa kelas V SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo.
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2006), 71

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif, karena data yang diperoleh akan diwujudkan dalam bentuk angka dan
dianalisis berdasarkan statistik. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk meneliti
populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan teknik pengambilan sampel
yang dilakukan secara acak. Pengumpulan data menggunakan instrumen analisis
yang bersifat statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang ditetapkan. 1
Jenis desain penelitian ini termasuk dalam penelitian ex-post facto.
Penelitian ex-post facto adalah model penelitian yang kejadiannya sudah terjadi
sebelum penelitian dilaksanakan. Penelitian ex-post facto hanya mengungkap
gejala-gejala yang ada dan telah terjadi sebelumnya, sehingga dalam penelitian
ini tidak perlu memberikan perlakuan terhadap variabel dalam penelitian.2
Sedangkan variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai orang,
obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dua variabel
tersebut yaitu :
1

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2013)

14.
2

Suharsimi Arikutnto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta : PT Rineka
Cipta, 2006) 17.
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1.

Variabel X (variabel Independent) dalam penelitian ini variabel independent
adalah dukungan self regulated learning oleh orang tua.

2.

Variabel Y (variabel Dependent) variabel dependent dalam penelitian ini
adalah prestasi belajar pada mata pelajaran Matematika.

B. Populasi dan Sampel
1.

Populasi Penelitian
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek atau
subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.3
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas V
SDN 03 Jimbe, Jenangan, Ponorogo yang berjumlah 17 siswa. Yang terdiri
dari 8 siswa laki-laki, dan 9 siswa perempuan.

2.

Sampel Penelitian
Sampel adalah kumpulan dari unsur atau individu yang merupakan
bagian dari populasi. Pengambilan sampel dilakukan karena adanya
keterbatasan dana, waktu dan tenaga yang dimiliki oleh peneliti, biasanya
pada penelitian dengan jumlah populasi besar.4
Berhubung dalam penelitian ini jumlah populasi kurang dari 30 maka
populasi dijadikan sampel semua dengan menggunakan teknik sampling
jenuh. Menurut Sugiyono sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel
3
4

S Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 133.
Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan (Ponorogo: Stain Po Press, 2012), 42

bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini bila jumlah
populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin
membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil.5 Dengan
demikian sampel penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas V di SDN
03 Jimbe Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 17
peserta didik.

C. Instrumen Pengumpulan Data
1.

Instrumen pengumpulan data
Instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu yang dipilih dan
digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan
tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.6 Instrumen sebagai alat
bantu pengumpulan data harus benar-benar dirancang dengan sedemikian
rupa sehingga data yang dihasilkan adalah empiris sebagaimana adanya.
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :
a.

Data tentang dukungan self regulated learning oleh orang tua pada kelas
V SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo.

b.

Data tentang prestasi belajar pada mata pelajaran Matematika kelas V
SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo.

5
6

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D, 124-125.
Ibid, 118.

Untuk pengumpulan data tentang dukungan self regulated learning oleh
orang tua digunakan angket yang jawabannya dengan mengacu pada skala
likert :
Tabel 3.1
Skor Alternatif Jawaban
Pernyataan Positif (+)

Pernyataan Negatif (-)

Selalu

:4

Selalu

:1

Sering

:3

Sering

:2

Jarang

:2

Jarang

:3

Tidak pernah

:1

Tidak pernah

:4

Untuk mengumpulkan data tentang dukungan self regulated learning
oleh orang tua digunakan angket yang berupa pernyataan. Dengan kisi-kisi
sebagai berikut :
Tabel 3.2
Instrument Pengumpulan Data
Variabel
penelitian

Nomer item
Indikator

IPD
Positif

Negative

item

1, 3

2, 4

25

Variabel

1. Modeling

independent

2. Memberi dukungan

5, 7

6, 8

(X) :

3. Memfasilitasi

9, 11

10, 12

dukungan

4. Me-reward goal

13, 15

14, 16

17, 19

18, 20

self
regulated
learning

Angket

setting
5. Penggunaan
strategi yang baik

Jumlah

oleh orang
tua

6. Proses-proses

21,

lainnya.

22, 24

23, 25

(Martinez-Pons)

dependent

1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotorik

(Y) :
(Dalam buku
Prestasi
karya
Helmawati,
yang
berjudul
belajar pada
Pendidikan Keluarga
mata
(Bandung:
Remaja
Rosdakarya,
2014)
pelajaran
Hal 205-206).
matematika

Dokumentasi

Variabel

Nilai

raport

pelajaran

pada

mata

Matematika

semester ganjil.

siswa kelas
V

D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam
penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data.
Tanpa mengetahui teknik atau cara pengumpulan data, maka peneliti tidak akan
mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.7 Untuk
memperoleh data, maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :
1.

Teknik Kuisioner (Angket)
Kuesioner adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan
menggunakan seperangkat daftar pertanyaan mengenai variabel yang diukur
melalui perencanaan yang matang, disusun dan dikemas sedemikian rupa,
7

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, 193.

sehingga jawaban dari semua pertanyaan benar-benar dapat menggambarkan
keadaan variabel yang sebenarnnya.8 Dalam penelitian ini angket digunakan
untuk memperoleh data mengenai dukungan self regulated learning oleh
orang tua.
Adapun pelaksanaannya, angket diberikan kepada peserta didik kelas
V di SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo. Mereka diminta untuk mengisi
angket sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Mereka diberi arahan untuk
cara mengisi angket tersebut. Dan menjelaskan bahwa jawaban yang tertera
diangket tidak berpengaruh terhadap nilai pelajaran.
Skala yang digunakan adalah skala likert, yaitu skala yang digunakan
untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok
orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah
ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjunya disebut sebagai
variabel penelitian.9
2.

Dokumentasi
Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau
variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,
notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.10 Pada teknik ini, peneliti
dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis
atau dokumen yang ada pada responden atau tempat, di mana responden
8

Zainal Mustafa, Mengurai Variabel Hingga Instrument (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 99.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, 93.
10
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka
Cipta, 2006), 274.
9

bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya.11 Dalam
penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh
data tentang dokumen berupa nilai prestasi mata pelajaran Matematika,
identitas sekolah, visi, misi, tujuan, fasilitas, dan sarana prasarana di SDN 03
Jimbe Jenangan Ponorogo.
E. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan
mengelompokkannya dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi.
Kegunaan analisis ialah mereduksikan data menjadi perwujudan yang dapat di
pahami dan di tafsir dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat di
telaah serta di uji.12
1. Pra Penelitian
a. Uji Validitas
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan
atau kesahihan suatu alat ukur.13Adapun cara menghitung untuk
mendapatkan hasil perhitungan yang akurat maka pengolahan dan analisis
dalam data ini peneliti menggunakan bantuan komputer program SPSS
versi 16.0 for windows.
Kriteria dari validitas setiap item pertanyaan adalah apabila koefisien
korelasi rhitung positif dan lebih besar atau sama dengan rtabel maka item
11

Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 81.
Uber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 332.
13
Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula
(Bandung: Alfabeta, 2012), 97.
12

tersebut dikatakan valid dan sebaliknya apabila rhitung negatif atau lebih
kecil dari rtabel maka item tersebut dikatakan tidak valid (drop).
Selanjutnya apabila terdapat item-item pertanyaan yang tidak memenuhi
kiteria validitas (tidak valid), maka item tersebut akan dikeluarkan dari
angket. Nilai rtabel yang digunakan untuk subyek (N) sebanyak 10 adalah
mengikuti ketentuan df=N-2, berarti 10-2=8 dengan menggunakan taraf
signifikan 5% maka diperoleh rtabel = 0,632.14
Untuk uji validitas dan reliabilitas instrument penelitian, peneliti
mengambil sampel sebanyak 10 responden. Dari hasil perhitungan validitas
instrumen terhadap 25 butir soal tentang dukungan self regulated learning
oleh orang tua oleh orang tua, terdapat 15 butir soal yang dinyatakan valid
yaitu item nomer 2, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25.
Adapun untuk mengetahui skor jawaban angket untuk validitas
variabel dukungan self regulated learning oleh orang tua dapat dilihat pada
lampiran 3. Sedangkan untuk hasil perhitungan validitas butir soal
instrumen penelitian variabel dukungan self regulated learning oleh orang
tua dalam penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 4. Dan hasil dari
perhitungan tersebut dapat disimpulkan dalam tabel rekapitulasi di bawah
ini.

14

Andhita Desi Wulandari,Aplikasi Statistik Parametrik dalam Penelitian (Yogyakarta:
Pustaka Felicha, 2016), 95.

Tabel 3.3
Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Dukungan Self
Regulated Learning oleh Orang Tua Siswa Kelas V SDN 03 Jimbe
Jenangan Ponorogo
Variabel
Dukungan
Self
Regulated
Learning oleh
orang tua

No
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

“r”hitung

“r”tabel

Keterangan

0,024
0,872
0,528
0,726
0,496
0,664
0,768
-0,261
0,907
0,542
0,134
0,726
0,907
0,075
0,599
0,871
0,907
0,726
0,679
0,907
0,273
0,768
0,726
0,388
0,872

0,632
0,632
0,632
0,632
0,632
0,632
0,632
0,632
0,632
0,632
0,632
0,632
0,632
0,632
0,632
0,632
0,632
0,632
0,632
0,632
0,632
0,632
0,632
0,632
0,632

Drop
Valid
Drop
Valid
Drop
Valid
Valid
Drop
Valid
Drop
Drop
Valid
Valid
Drop
Drop
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Drop
Valid
Valid
Drop
Valid

b. Uji Reliabilitas
Reliabilitas mempunyai pengertian bahwa suatu instrumen cukup kuat
dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut
sudah baik.15 Untuk menguji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini
dilakukan secara internal consistency, dengan cara mencobakan
instrument sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan
teknik tertentu.
Pada penelitian ini untuk menguji reliabilitas instrumen peneliti
menggunakan teknik alpha cronbach dengan bantuan program SPSS
versi 16.0 for windows. Kriteria dari reliabilitas instrumen penelitian
adalah apabila harga croncbach alfa lebih besar dari 0,6 maka instrumen
tersebut dikatakan reliabel dan sebaliknya apabila harga croncbach alfa
kurang dari 0,6 maka instrumen tersebut dikatakan tidak reliabel.16
Adapun untuk menganalisis reliabilitas instrumen menggunakan
teknik Alpha Cronbach dengan bantuan program SPSS versi 16.0 for
windows. Kriteria dari reliabilitas instrumen penelitian adalah apabila
harga croncbach alfa lebih besar dari 0,6 maka instrumen tersebut
dikatakan reliabel dan sebaliknya apabila harga croncbach alfa kurang
dari 0,6 maka instrumen tersebut dikatakan tidak reliabel.17

15

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 154.
Duwi Prayitno, SPSS Handbook: Analisis Data, Olah Data, dan Penyelesaian Kasus-Kasus
Statistik (Yogyakarta: Mediakom, 2016), 60.
17
Ibid.
16

Hasil perhitungan dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 3.4
Rekapitulasi Uji Reliabilitas Item Instrumen Dukungan Self
Regulated Learning oleh Orang Tua Siswa Kelas V SDN 03 Jimbe
Jenangan Ponorogo
Variabel
Dukungan self
regulated
learning oleh
orang tua

2.

Jumlah Item
Soal
15 Item

Croncbach
Alfa
0,963

Keterangan
Reliabel

Penelitian.
Langkah-langkah untuk menganalisis hasil penelitian adalah
a.

Uji Normalitas
Sebelum menggunakan rumus statistika kita perlu mengetahui
asumsi yang digunakan dalam penggunaan rumus. Uji persyaratan ini
berlaku untuk penggunaan rumus parametric yang diasumsi normal
yaitu uji normalitas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji
normalitas data tentang pengaruh dukungan self regulated learning oleh
orang tua terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran Matematika
siswa kelas V SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo.
Uji normalitas yang digunakan oleh peneliti adalah teknik Uji
Kolmogorovsmirnov dan pengujiannya menggunakan SPSS versi 16.0
for windows. Kriteria dari normalitas data penelitian adalah apabila

signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut dikatakan
berdistribusi normal.18
b. Uji Linearitas
Uji Linearitas merupakan uji kelineran garis regresi. Digunakan
pada analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi berganda. Uji
linearitas menggunakan SPSS. Untuk uji linearitas pada SPSS
digunakan Test Linearty dengan taraf signifikansi 0,05. Dua variabel
dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila nilai signifikansi pada
Deviantion From Linearty lebih dari 0,05.19
c.

Analisis Hasil Penelitian
Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab
rumusan masalah nomor 3 menggunakan Regresi Linier Sederhana,
dimana x digunakan untuk memprediksi (forecast) y adalah:20 Adapun
dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 16.0 for windows.

18

Prayitno, SPSS Handbook, 39.
Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendektan Praktik Dengan
Menggunakan SPSS (Ponorogo: STAIN Po Press, 2012), 55.
20
Ibid, 123
19

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Sekolah
SD Negeri 03 Jimbe terletak di Dusun Setutup Desa Jimbe, Kecematan
Jenangan Kapupaten Ponorogo. Lokasi ini berdiri di atas tanah seluas 1630
dengan luas bangunan 474

, sedangkan sisa bangunan seluas 1156

sebagai halaman, untuk tempat parkir Guru dan Siswa. Upaya-upaya untuk
menunjang keberhasilan SDN 3 Jimbe agar menjadi tenaga professional
antara lain:
a. Mengikuti penataran, seminar yang dilaksanakan oleh Dinas maupun
lembaga lain yang sesuai dengan keilmuan yang diampu oleh para
pendidik.
b. Mengikuti Diklat K- 13 yang dilaksanakan oleh pemerintah/Dinas
pendidikan.
c. Mengkuti Diklat BOS yang dilaksanakan oleh pemerintah/Dinas
pendidikan.
d. KKG Guru kelas/Bidang studi yang dipandu oleh Kepala Sekolah dan
Pengawas.
e. Mengikuti kuliah secara pribadi sesuai dengan bidang masing-masing.
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Dengan usaha-usaha tersebut diharapkan para tenaga pendidikan
mampu

mengelola

pelaksanaan

pendidikan

secara

maksimal

dan

berkesinambungan. Kegiatan penunjang lainnya yang dilaksanakan di SDN
03 Jimbe Jenangan Ponorogo yaitu meliputi:
a. Usaha kesehatan sekolah (UKS)
Untuk mewujudkan hidup sehat, Guru UKS bersama puskesmas
mengadakan kegiatan berkala secara langsung berupa pecan Imunisasi
Nasional, pengukuran berat badan, tinggi badan, serta pemeriksaan gigi,
mata, telinga dan menjaga kebersihan badan, pakaian dan lingkungan
sekitar sekolah. Untuk membantu dan mengantipasi kemungkinan yang
tidak di inginkan pada waktu upacara masalah kesehatan dibantu oleh
dokter kecil yang dibina dari puskesmas.
b. Perpustakaan Sekolah
Motivasi selalu diberikan kepada siswa agar suka membaca buku-buku
perpustakaan. Hal ini dikandung maksud untuk melatih siswa agar gemar
membaca untuk memperoleh pengalaman luas.
c. Kepramukaan
Mengomptimalkan tenaga siswa yang ada dengan memberikan
pelatihan sebagai ekstra kurikuler pada saat tertentu dilaksanakan lomba,
latihan didampingi oleh Guru.

d. Tambahan Jam Pelajaran
Tambahan jam pelajaran khusunya kelas VI pada siang hari jam 13.00
oleh guru kelas VI dan Guru kelas lain yang sudah dijadwalkan masingmasing bimbingan lain bidang Agama Islam oleh Guru Agama Islam.
e. Bimbingan seni dan olahraga
Pembinaan seni dan olahraga meliputi: mewarnai gambar, seni lukis,
baca puisi, dan seni tari. Hal ini dilakukan lebih khusus apabila
menghadapi lomba dan Gebyar seni tari Budaya pada tutup tahun ajaran
bagi anak yang berbakat sebagai duta SD di sore hari.
f. Komite sekolah
Komite Sekolah berperan untuk membantu keberhasilan pendidikan
antara lain:
1) Pengadaan sarana prasarana.
2) Membimbing belajar putra-putrinya dirumah.
3) Memenuhi kebutuhan sekolah diluar kemampuan dana BOS.
4) Ikut mengawasi kegiatan putra-putrinya di luar Sekolah.
5) Ikut menjaga keamanan Sekolah.
Kerjasama yang baik ini selalu dibina dan ditingkatkan dengan
mengadakan pertemuan spontanitas atau terencana antara wali Murid dengan
Sekolah, Pengurus komite Sekolah dan wali Murid serta lingkungan SDN 03
Jimbe Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo.

2. Letak Geografis SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo
SDN 03 Jimbe Jenangan ponorogo merupakan sekolah dasar yang
terletak di Dusun setutup Desa Jimbe kec. Jenangan, ponorogo kode pos
63492 dengan luas tanah 1.630

, luas bangunan 474

dan status tanah

milik Negara.
3. Visi, dan Misi SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo
Dalam penyelenggaraan aktivitas akademisnya SDN 03 Jimbe
Jenangan Ponorogo memiliki visi dan misi sebagai berikut :
a. Visi
“Menuju Siswa Yang Berprestasi, Beriman, Bertaqwa, Dan Bebudaya “
b. Misi
Dengan semangat yang tersurat dan tersirat dalam visi sekolah tersebut,
maka misi sekolah SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo adalah sebagai
berikut :
1) Mengomptimakan

pembelajaran

aktif,

kreatif,

efektif

dan

menyenangkan.
2) Mengomptimakan proses pembelajaran dan bmbingan.
3) Menumbuhkan penghayatan dan pengalaman ajaran agama yang
dianut serta budaya sebagai sumber kreatifitas dalam bertidak.
4) Menanamkan keyakaninan/ aqidah melalui pengalaman agama islam.
5) Menciptakan suasana kelas yang kondusif, demokratis, dan disiplin.

6) Menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dengan
lingkungan.
4. Keadaan Guru dan Murid
Berdasarkan data terakhir, jumlah tenaga guru di SDN 03 Jimbe
Jenangan Ponorogo sebanyak 10 orang, yang terdiri dari 1 orang kepala
sekolah dan 9 orang guru pengajar. Rinciannya adalah 2 orang guru PNS dan
8 orang guru diangkat oleh yayasan sebagai guru tetap yayasan. Dengan latar
belakang pendidikan yang sesuai.1
Sedangkan pada tahun 2017/2018 jumlah siswa-siswi SDN 03 Jimbe
Jenangan Ponorogo sebanyak 82 anak. Dengan perincian menurut kelas
seperti terlihat pada tabel berikut :
Tabel 4.1
Data Siswa SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo Tahun 2017/2018
No
Kelas
1
I
2
II
3
III
4
IV
5
V
6
VI
Jumlah

1

Putra
2
3
13
5
8
8
39

Putri
3
3
12
12
9
4
43

Lampiran 7 Daftar Guru SDN 03 Jimbe Tahun 2017/2018

Jumlah
5
6
25
17
17
12
82

5. Struktur Organisasi
SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo yang berada di bawah naungan
Departemen Agama Ponorogo dipimpin oleh Kepala Sekolah beserta stafnya
antara lain tata usaha, bendahara, dan wali kelas.2
6. Sarana dan Prasarana
Dalam rangka menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, SDN
03 Jimbe Jenangan Ponorogo memiliki fasilitas-fasilitas sebagai berikut :
ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, kamar kecil, masjid, kantin, gudang.3

B. Deskripsi Data
Dalam penelitian ini yang dijadikan obyek penelitian yaitu kelas V yang
berjumlah 17 siswa, dan peneliti mengambil teknik sampling jenuh sehingga
semua siswa kelas V menjadi sampel.
Pada bab ini dijelaskan masing-masing variabel penelitian tentang
dukungan self regulated learning oleh orang tua dan prestasi belajar pada mata
pelajaran Matematika, untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan
perhitungan melalui SPSS versi 16. Adapun hasil dari perhitungan dapat dilihat
pada analisis data.
1.

2
3

Data Tentang Dukungan Self Regulated Learning Oleh Orang Tua
Siswa Kelas V SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo Tahun Ajaran
2017/2018

Lampiran 8 Struktur Organisasi SDN 03 Jimbe
Lampiran 9 sarana dan prasarana di SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo

Untuk mendapatkan data mengenai dukungan self regulated learning
oleh orang tua, peneliti melakukan penyebaran angket terhadap responden
yaitu siswa kelas V SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo dengan jumlah 17
siswa yang merupakan sampel dalam penelitian ini.
Adapun skor dukungan self regulated learning oleh orang tua yaitu
siswa kelas V SDN 03 Jimbe tahun pelajaran 2017/2018 dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tabel 4.2
Data Dukungan Self Regulated Learning oleh Orang Tua
Siswa Kelas V SDN 03 Jimbe
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlah

Skor Dukungan Self Regulated Learning
Oleh Orang Tua
38
42
43
44
45
46
47
48
54
58
-

Frekuensi
2
2
2
3
1
1
2
2
1
1
17

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan sementara perolehan skor
variabel dukungan self regulated learning oleh orang tua tertinggi bernilai
58 dengan frekuensi 1 orang dan terendah bernilai 38 dengan frekuensi 2
orang, yang tercantum dalam skor jawaban angket tentang dukungan self

regulated learning oleh orang tua siswa kelas V SDN 03 Jimbe Jenangan
Ponorogo.4
Setelah diketahui hasil skor jawaban angket tersebut, melalui distribusi
frekuensi variabel dukungan self regulated learning oleh orang tua di atas
dapat dibuat kurva seperti di bawah ini :
Histogram 4.1
Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Variabel Dukungan Self
Regulated Learning Oleh Orang Tua

Histogram diatas merupakan output SPSS yang diperoleh dari hasil
perhitungan distribusi frekuensi nilai pada variabel dukungan self regulated
learning oleh orang tua siswa kelas V SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo.
Dari histogram tersebut dapat diketahui bahwa N merupakan jumlah frekuensi
total yaitu sebanyak 17 siswa, nilai mean sebesar 45,35 pada nilai standar
deviasi sebesar 5,012.
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2.

Data Tentang Nilai Prestasi Siswa Mata Pelajaran Matematika Kelas V
SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018
Untuk mendapatkan data mengenai nilai prestasi belajar mata pelajaran
Matematika, berhubung peneliti tidak melakukan tes dan non tes secara
langsung, jadi peneliti meminta nilai raport mata pelajaran Matematika siswa
kelas V SDN 03 Jimbe ketika semester ganjil.
Adapun data nilai prestasi siswa kelas V khususnya mata pelajaran
Matematika di SDN 03 Jimbe tahun pelajaran 2017/2018 dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tabel 4.3
Nilai Prestasi Mata Pelajaran Matematika Kelas V
SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018
No
Nilai Prestasi Mata pelajaran Matematika Frekuensi
65
1
1
66
1
2
68
1
3
70
3
4
72
2
5
74
1
6
75
1
7
76
2
8
78
1
9
79
1
10
80
2
11
84
1
12
17
Jumlah
Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan sementara perolehan
skor variabel prestasi belajar pada mata pelajaran Matematika tertinggi

bernilai 84 dengan frekuensi 1 orang dan terendah bernilai 65 dengan
frekuensi 1 orang, yang tercantum dalam nilai prestasi belajar siswa
kelas V pada mata pelajaran Matematika siswa SDN 03 Jimbe Jenangan
Ponorogo.5
Setelah diketahui hasil skor jawaban angket tersebut, melalui
distribusi frekuensi variabel prestasi belajar pada mata pelajaran
Matematika di atas dapat dibuat kurva seperti di bawah ini :
Histogram 4.2
Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Variabel Prestasi Belajar Mapel
Matematika

Histogram diatas merupakan output SPSS yang diperoleh dari hasil
perhitungan distribusi frekuensi nilai pada variabel prestasi belajar pada
mata pelajaran Matematika siswa kelas V SDN 03 Jimbe Jenangan

5
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Ponorogo. Dari histogram tersebut dapat diketahui bahwa N merupakan
jumlah frekuensi total yaitu sebanyak 17 siswa, nilai mean sebesar 73,82
pada nilai standar deviasi sebesar 5,353.

C. Analisis Data (Pengajuan Hipotesis)
Setelah peneliti mengadakan penelitian dan memperoleh data yang peneliti
butuhkan sesuai dengan pembahasan pada skripsi ini, data tersebut dapat
dimengerti sebelum adanya analisis data. Agar para pembaca dapat mengerti
keadaan yang sebenarnya seperti dalam gambaran yang ada dalam skripsi ini,
akan di jelakaskan analisis di bawah ini :
1.

Analisis Data Dukungan Self Regulated Learning Oleh Orang Tua Siswa
Kelas V SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018.
Untuk mengetahui dukungan self regulated learning oleh orang tua,
peneliti terlebih dahulu melakukan penyebaran angket ke seluruh siswa kelas
V di SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo dan diperoleh hasil angket.6
Kemudian mencari mean dan standar deviasi dengan menggunakan
SPSS tipe 16.0 dengan hasil sebagai berikut :

Descriptive Statistics
N
Dukungan Self

Minimum
17

38.00

Maximum
58.00

Mean
45.3529

Regulated Learning
Oleh Orang Tua
Valid N (listwise)
6

17
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Std. Deviation
5.01175

Dari hasil diatas dapat diketahui Mx = 45,3529 dan SDx= 5,01175
Maka untuk menentukan regulasi belajar oleh orang tua baik, cukup,
ataupun kurang, dibuat pengelompokkan dengan menggunakan rumus berikut
:
Mx + 1.SDx

= kategori baik

Mx - 1.SDx

= kategori kurang

Antara Mx + 1.SDx sampai Mx - 1.SDx

= kategori cukup

Untuk mengetahui nilai Mx+ 1. SDx dan Mx – 1. SDx maka dilakukan
perhitungan sebagai berikut :
a. Mx + 1.SDx

= 45,3529 + 1. 5,01175
= 45,3529 + 5,01175
= 50,36465 = 50 (dibulatkan)

b. Mx - 1.SDx

= 45,3529 - 1. 5,01175
= 45,3529 - 5,01175
= 40,34115 = 40 (dibulatkan)

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor 50 ke atas dikategorikan
dukungan self regulated learning yang dilakukan oleh orang tua baik, skor 40
kebawah dikategorikan dukungan self regulated learning yang dilakukan oleh
orang tua kurang, dan skor antara 40 sampai 50 dikategorikan dukungan self
regulated learning yang dilakukan oleh orang tua cukup.

Tabel 4. 4
Kategori Dukungan Self Regulated Learning Oleh Orang Tua
Siswa Kelas V SDN 03 Jimbe Jenangan
No
1
2
3

Skor
Lebih dari 50
40-50
Kurang dari 40
Jumlah

Frekuensi
2
13
2
17

Kategori
Baik
Cukup
Kurang

Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui bahwa dukungan self
regulated learning oleh orang tua siswa kelas V SDN 03 Jimbe Jenangan
dalam kategori baik ditentukan dengan frekuensi sebanyak 2 responden,
dalam kategori cukup ditentukan dengan frekuensi 13 responden, dan dalam
kategori kurang ditentukan dengan frekuensi sebanyak 2 responden. Dengan
demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa dukungan self regulated
learning oleh orang tua siswa kelas V SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo
adalah cukup.
2.

Analisis Data Nilai Prestasi Belajar Mata Pelajaran Matematika Siswa
Kelas V SDN 03 Jimbe Tahun Ajaran 2017/2018
Untuk

mengetahui

prestasi

belajar

khsusnya

mata

pelajaran

Matematika siswa kelas V, peneliti memanfaatkan dokumentasi nilai
semester ganjil khususnya pada mata pelajaran Matematika siswa kelas V
SDN 03 Jimbe kepada guru yang bersangkutan.7
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Kemudian mencari mean dan standar deviasi dengan menggunakan
SPSS tipe 16.0 dengan hasil sebagai berikut :

Descriptive Statistics

Nilai Prestasi Mapel

N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

17

65.00

84.00

73.8235

5.35298

Matematika
Valid N (listwise)

17

Dari hasil diatas dapat diketahui Mx = 73,8235 dan SDx= 5,35298
Maka untuk menentukan prestasi belajar pada mata pelajaran Matematika
dalam kategori baik, cukup, ataupun kurang, dibuat pengelompokkan dengan
menggunakan rumus berikut :
Mx + 1.SDx

= kategori baik

Mx - 1.SDx

= kategori kurang

Antara Mx + 1.SDx sampai Mx - 1.SDx

= kategori cukup

Untuk mengetahui nilai Mx+ 1. SDx dan Mx – 1. SDx maka dilakukan
perhitungan sebagai berikut :
a. Mx + 1.SDx

= 73,8235 + 1. 5,35298
= 73,8235 + 5,35298
= 79,17648 = 79 (dibulatkan)

b. Mx - 1.SDx

= 73,8235 - 1. 5,35298
= 73,8235 - 5,35298
= 68,47052 = 68 (dibulatkan)

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor 79 ke atas dikategorikan
prestasi belajar mata pelajaran Matematika tinggi, skor 68 kebawah

dikategorikan prestasi belajar mata pelajaran Matematika rendah, dan skor
antara 68 sampai 79 dikategorikan prestasi belajar mata pelajaran Matematika
sedang.
Tabel 4. 5
Kategori Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Matematika
Siswa Kelas V SDN 03 Jimbe Jenangan
No
1
2
3

Skor
Lebih dari 79
68-79
Kurang dari 68
Jumlah

Frekuensi
4
10
3
17

Kategori
Tinggi
Sedang
Rendah

Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui bahwa prestasi belajar mata
pelajaran Matematika siswa kelas V SDN 03 Jimbe Jenangan dalam kategori
tinggi ditentukan dengan frekuensi sebanyak 4 responden, dalam kategori
sedang ditentukan dengan frekuensi 10 responden, dan dalam kategori rendah
ditentukan dengan frekuensi sebanyak 3 responden. Dengan demikian, secara
umum dapat dikatakan bahwa prestasi belajar mata pelajaran Matematika
siswa kelas V SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo adalah sedang.
3.

Pengaruh Dukungan Self Regulated Learning oleh Orang Tua terhadap
Prestasi Belajar pada Mata Pelajaran Matematikas Siswa Kelas V SDN
03 Jimbe Tahun Ajaran 2017/2018.
a.

Uji Normalitas (Uji Prasyarat)
Agar dapat diketahui data yang dipergunakan normal atau tidak
maka diperlukan untuk uji normalitas. Dalam penelitian ini peneliti
menggunakan teknik uji kolmogorovsmirnov dengan menggunakan

SPSS versi 16.0 for windows. Kriteria dari normalitas data penelitian
adalah apabila signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut
dikatakan berdistribusi normal. Begitu pun sebaliknya apabila
signofikansi kurang dari 0,05 maka data tersebut dikatakan tidak
berdistribusi normal.
Adapun hasil yang didapatkan sebagai berikut :
Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas Variabel Independen
Tests of Normality
a

Kolmogorov-Smirnov
Statistic
dukungan self regulated

df

.181

Shapiro-Wilk

Sig.
17

Statistic

.141

df

.910

Sig.
17

.101

learning oleh orang tua
a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan uji normalitas diketahui nilai signifikansi 0,141 > 0,05
maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.
Adapun hasil perhitungan uji normalitas variabel dukungan self
regulated learning oleh orang tua dapat dilihat secara terperinci pada
lampiran 13.
Tabel 4.7
Hasil Uji Normalitas Variabel Dependen
Tests of Normality
a

Kolmogorov-Smirnov
Statistic
Prestasi belajar

.115

df

Shapiro-Wilk

Sig.
17

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

.200

Statistic
*

.975

Df

Sig.
17

.895

Berdasarkan uji normalitas diketahui nilai signifikansi 0,200 > 0,05
maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.
Adapun hasil perhitungan uji normalitas variabel prestasi belajar mata
pelajaran Matematika.8
b. Uji Linearitas
Uji Linearitas merupakan uji kelineran garis regresi. Digunakan pada
analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi berganda. Dalam
penelitian ini pengujian linearitas menggunakan SPSS versi 16.0 for
windows. Dalam uji linearitas pada SPSS digunakan Test Linearty dengan
taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan
yang linier bila nilai signifikansi pada Deviantion From Linearty lebih
dari 0,05.
Adapun hasil dalam penelitian ini yaitu variabel dukungan self
regulated learning oleh orang tua dengan prestasi belajar pada Mata
pelajaran Matematika, sebagai berikut :
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Tabel 4. 8
Hasil Uji Linearitas Variabel Dependen Dan Independen
ANOVA Table
Sum of
Squares
prestasi belajar
mapel
Matematika *
dukungan self
regulated
learning oleh
orang tua

Between
Groups

(Combined)

df

Mean
Square

F

Sig.

222.804

9

24.756

.735

.674

Linearity

26.428

1

26.428

.785

.405

Deviation
from
Linearity

196.375

8

24.547

.729

.668

Within Groups

235.667

7

33.667

Total

458.471

16

Berdasarkan uji linearitas dengan hasil di atas dengan Hipotesis
sebagai berikut :
: Garis regresi linier
: Garis regresi non linier
Dan dapat diketahui p-value (0,668) > ɑ (0,05) maka dapat
disimpulkan bahwa gagal tolak

, artinya garis regresi variabel regulasi

belajar oleh orang tua terhadap prestasi belajar mata pelajaran Matematika
dikatakan linear.
Adapun hasil perhitungan uji linearitas variabel dukungan self
regulated learning oleh orang tua terhadap prestasi belajar mata pelajaran
matematika siswa kelas V SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo.9
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c.

Pembuktian Hipotesis
Untuk dapat mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara
dukungan self regulated learning oleh orang tua dengan prestasi belajar
Matematika siswa kelas V SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo Tahun
pelajaran 2017/2018 peneliti menggunakan SPSS versi 16.0 for windows
dengan teknik perhitungan Regresi Linier Sederhana untuk mengetahui
seberapa besar pengaruh dukungan self regulated learning oleh orang tua
dengan prestasi belajar Matematika.
Adapun langkah-langkah dalam perhitungan beserta hasil yang
diperoleh sebagai berikut :
1)

Hipotesis Penelitian
Ha :

Terdapat pengaruh yang signifikan antara dukungan self
regulated learning oleh orang tua terhadap prestasi
belajar mata pelajaran Matematika siswa kelas V SDN 03
Jimbe Jenangan Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018.

Ho :

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara dukungan
self regulated learning oleh orang tua terhadap prestasi
belajar mata pelajaran Matematika siswa kelas V SDN 03
Jimbe Jenangan Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018.

2)

Devinisi Variabel Penelitian
Variabel Independen (X)

: Dukungan Self Regulated Learning
oleh Orang Tua

Variabel Dependen (Y)

3)

: Prestasi Belajar Matematika

Teknik Analisis Data Dan Hasil Hipotesis
Tabel 4.9
Metode Variabel Dependen & Independen
Variables Entered/Removed

b

Variables
Model

Variables Entered

1

dukungan self

Removed

regulated learning

Method

. Enter

a

oleh orang tua

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Prestasi belajar mapel
Matematika

Tabel di atas menjelaskan variabel yang dimasukkan serta
metode yang digunakan. Dalam hal ini variabel yang dimasukkan
adalah variabel independen yaitu dukungan self regulated learning
oleh orang tua dan variabel dependen yaitu prestasi belajar dan
metode yang digunakan adalah metode Enter.

Tabel 4.10
Hasil Pengelolaan Data Regresi Linier Sederhana
Variabel Dukungan Self Regulated Learning oleh Orang Tua (X) terhadap
Prestasi Belajar Mata Pelajaran Matematika (Y)
b

Model Summary

Change Statistics
Model

R

R

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Square

Estimate

R Square
Change

1

.240

a

.058

-.005

5.367

F Change

.058

df1

.918

Sig. F

df2
1

Change

15

.353

a. Predictors: (Constant), dukungan self regulated
learning oleh orang tua
b. Dependent Variable: Prestasi belajar mapel Matematika

b

ANOVA
Model
1

Sum of Squares
Regression

Df

Mean Square

26.428

1

26.428

Residual

432.042

15

28.803

Total

458.471

16

F

Sig.
.918

.353

a

a. Predictors: (Constant), Dukungan self regulated learning oleh orang tua
b. Dependent Variable: Prestasi belajar mapel Matematika

Coefficients
Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B
1 (Constant)
dukungan self regulated learning

a

Std. Error

62.193

12.211

.256

.268

oleh orang tua oleh orang tua
a.Dependent Variable: Prestasi belajar mapel Matematika

Beta

t

.240

Sig.

5.093

.000

.958

.353

Berdasarkan tabel 4.10 pada bagian coefficients tersebut diatas
telah dikemukakan nilai konstanta

dan

, sehingga didapatkan

model atau persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut :
̅=

+

x

̅ = 62,193 + (0,256)x
̅ = 62,193 + 0,256x

Nilai masing-masing koefisien regresi variabel independen dari
model regresi linier tersebut memberikan gambaran bahwa :
Berdasarkan hasil perhitungan SPSS 16.0 koefisien regresi
variabel dukungan self regulated learning oleh orang tua oleh orang
tua (X) sebesar 0,256 yang menggambarkan bahwa dukungan self
regulated learning oleh orang tua mempunyai pengaruh positif
terhadap prestasi belajar Matematika.
Sedangkan uji hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh
dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Uji ini
dilakukan dengan membandingkan nilai

dengan

. Nilai

dapat dilihat pada tabel 4.10 bagian ANOVA.
Nilai

dengan dengan signifikansi ɑ = 5% dan df sebesar

1 : 15 adalah 4,54 dan nilai

= 0,918 berdasarkan tabel

ANOVA diatas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa

(0,918) <

(4,54), maka Ha ditolak dan Ho diterima yang artinya variabel
dukungan self regulated learning oleh orang tua (X) tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar Matematika
(Y).
Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (

) pada tabel

model summary di atas, didapatkan nilai yaitu hanya sebesar 5,8%,
artinya dukungan self regulated learning oleh orang tua berpengaruh
sebesar 5,8% terhadap prestasi belajar mata pelajaran Matematika
siswa kelas V SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo, dan 94,2% sisanya
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam
penellitian ini.

D. Pembahasan dan Interpretasi
Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data tentang dukungan self
regulated learning oleh orang tua dengan cara menggunakan angket, sedangkan
prestasi belajar pada mata pelajaran Matematika menggunakan dokumentasi nilai
pada nilai raport semester ganjil pada siswa kelas V SDN 03 Jimbe Jenangan
Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018.
1.

Dukungan Self Regulated Learning oleh Orang Tua Siswa Kelas V SDN 03
Jimbe Jenangan Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018.
Berdasarkan analisis data diatas dapat diketahui bahwa yang
menyatakan dukungan self regulated learning oleh orang tua siswa kelas V
SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo dalam kategori baik dengan frekuensi
sebanyak 2 siswa dengan presentase 11,764706%, dalam kategori cukup

dengan frekuensi sebanyak 13 siswa dengan presentase 76,470588%, dan
dalam kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 2 siswa dengan presentase
11,764706%. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa
dukungan self regulated learning oleh orang tua siswa kelas V SDN 03
Jimbe Jenangan Ponorogo adalah dalam dalam kategori cukup dengan
presentase 76,470588%.
Menurut Grolnick dan Slowiaczek menggambarkan keterlibatan orang
tua dalam empat dimensi, yakni keterlibatan di sekolah, keterlibatan di
rumah, keterlibatan dalam kehiduan pribadi anak, dan keterlibatan dalam
aktivitas kognitif.10
2.

Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Siswa Kelas V SDN 03 Jimbe
Jenangan Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018.
Berdasarkan analisis data diatas dapat diketahui bahwa yang
menyatakan prestasi belajar pada mata pelajaran Matematika siswa kelas V
SDN 03 Jimbe Jenangan Ponorogo dalam kategori tinggi dengan frekuensi
sebanyak 4 siswa dengan presentase 23,529412%, dalam kategori sedang
dengan frekuensi sebanyak 10 siswa dengan presentase 58,823529%, dan
dalam kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 3 siswa dengan presentase
17,647059%. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa
prestasi belajar pada mata pelajaran Matematika siswa kelas V SDN 03

10

Sri Lestari, Psikologi Keluarga Penanaman Nilai ….., 60-61.

Jimbe Jenangan Ponorogo adalah dalam dalam kategori sedang dengan
presentase 58,823529%.
Prestasi belajar akan terlihat berdasarkan perubahan perilaku sebelum
dan sesudah belajar peserta didik. Hal tersebut pada dasarnya dapat dijadikan
sebagai tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu kegiatan belajar dan
mengajar. Berhasil tidaknya peserta didik dalam belajar disebabkan oleh
beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi belajar, yaitu
berasal dari dalam diri peserta didik yang belajar, dan ada pula dari luar
dirinya.11
3.

Pengaruh Dukungan Self Regulated Learning oleh Orang Tua Terhadap
Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Siswa Kelas V SDN 03 Jimbe
Jenangan Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018.
Berdasarkan hasil analisis data di atas, dengan perhitungan statistik
dikemukakan bahwa
sebesar 4,54 maka

sebesar 0,918 sedangkan pada taraf 0,05%
<

yaitu 0,918 < 4,54, artinya

variabel dukungan self regulated learning oleh orang tua tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran Matematika.
Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (

) di atas didapatkan

nilai yaitu 0,058, artinya variabel dukungan self regulated learning oleh
orang tua (X) berpengaruh sebesar 5,8% terhadap prestasi belajar mata

11

Donni Juni Priansa, Kinerja dan Profesionalisme Guru, 289.

pelajaran Matematika (Y) dan 94,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor
lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
Dalam hal ini peneliti menolak teori yang dipaparkan oleh MartinezPons bahwa self regulated learning telah dikaji berdasarkan keterlibatan
orang tua dapat meningkatkan self regulated learning anaknya sehingga
prestasi akademiknya meningkat. Orang tua mengajarkan dan mendukung
regulasi belajar (self regulated learning) melalui modeling, memberi
dorongan, memfasilitasi, me-reward goal setting, penggunaan strategi yang
baik, dan proses-proses lainnya.12
Jadi, dapat disimpulkan bahwa dukungan self regulated learning oleh
orang tua tidak berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar pada
mata pelajaran Matematika.

12

Martinez Pons, A Social Cognitive View’ Of Parental Influence On Student Academic Self
Regulation. 2002. Dalam jurnal Eva Latipah, “Strategi Self-Regulated…. 112.

BAB V
PENUTUP

A.

Simpulan
Berdasarkan uraian deskripsi data serta analisis data dalam penelitian ini
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1.

Dukungan self regulated learning oleh orang tua siswa kelas V SDN 03
Jimbe Jenangan Ponorogo dalam kategori cukup. Hal ini terbukti dari hasil
penelitian, yaitu dalam kategori baik dengan presentase 11,764706
sebanyak 2 responden, dalam kategori cukup dengan presentase
76,470588% sebanyak 13 responden, dan dalam kategori kurang dengan
presentase 11,764706% sebanyak 2 responden.

2.

Prestasi belajar pada pada mata pelajaran Matematika siswa kelas V SDN
03 Jimbe Jenangan Ponorogo dalam kategori sedang. Hal ini terbukti dari
hasil penelitian, yaitu dalam kategori tinggi dengan presentase 23,529412%
sebanyak 4 responden, dalam kategori sedang dengan presentase
58,823529% sebanyak 10 responden, dan dalam kategori rendah dengan
presentase 17,647059% sebanyak 3 responden.

3.

Dukungan self regulated learning oleh orang tua tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran Matematika Tahun
pelajaran 2017/2018. Hal ini dibuktikan dari analisis bahwa dengan taraf
0,05%, diperoleh

sebesar 4,54 sedangkan
68

sebesar 0,918.

Sehingga

<

artinya dukungan self regulated learning oleh

orang tua tidak berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar
pada mata pelajaran Matematika siswa kelas V SDN 03 Jimbe Jenangan
Ponorogo. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (

), didapatkan

nilai yaitu 0,058, artinya variabel dukungan self regulated learning oleh
orang tua (X) berpengaruh sebesar 5,8% terhadap prestasi belajar mata
pelajaran Matematika (Y) dan 94,2% sisanya dipengaruhi oleh faktorfaktor lain yang tidak termasuk dalam penellitian ini.

B.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mengungkapkan beberapa saran
sebagai berikut :
1.

Bagi Sekolah
Hendaknya pihak sekolah khususnya kepala sekolah dan bapak atau
ibu guru berperan aktif dalam meningkatkan setiap prestasi belajar siswa
dalam semua pelajaran.

2.

Bagi Orang Tua
Hendaknya orang tua tetap memantau dalam setiap kegiatan anaknya,
terutama dalam hal merdukungan self regulated learning belajar anak.

3.

Bagi Peneliti Selanjutnya
peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengadakan penelitian yang
sama agar memperhatikan variabel yang lain yang mempengaruhi prestasi
belajar siswa selain regulasi belajar
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