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ABSTRAK 
Rofiah, ani. 2015. Komparasi Hasil Belajar Matematika antara Siswa yang Tinggal 

dengan Orang Tua dan yang Tinggal dengan bukan Orang Tua pada Siswa 

Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Jurusan 

Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Kurnia Hidayati, M.Pd. 
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Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah 

lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga terdiri dari orang tua, nenek, kakek, 

paman, bibi, dan lain sebagainya. Kehadiran orang tua merupakan pengaruh yang 

paling besar terhadap hasil belajar anak, akan tetapi fenomena sekarang ini banyak 

kasus anak yang dititipkan kepada sanak saudaranya sehingga membuat perhatian 

orang tua berkurang yang menyebabkan hasil belajar anak menurun. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar matematika 

antara siswa yang tinggal dengan orang tua dan yang tinggal dengan bukan orang tua 

pada siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum Tahun pelajaran 2014/2015. 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan kuantitatif, dan jenis 

penelitian komparasi. Terdapat dua variabel penelitian yang ingin diketahui 

perbedaanya yaitu variabel hasil belajar matematika (Y) dan siswa yang tinggal 

dengan orang tua (X1) dan siswa yang tinggal dengan bukan orang tua (X2). Populasi 

dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum 

yang berjumlah 22 siswa. Dimana 14 siswa yang tinggal dengan orang tua dan 8 

siswa yang tinggal dengan bukan orang tua. Seluruh populasi tersebut digunakan 

sebagai sampel yang biasa disebut dengan sampel jenuh. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis 

komparasi tes “t”. 
Berdasarkan analisis data dengan menggunakan statistik dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar siswa matematika siswa yang tinggal dengan orang tua kelas V 

Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum dengan rata-rata 78 dikategorikan baik, dengan 

persentase sebesar 64%. Sedangkan hasil belajar siswa yang tinggal dengan bukan 

orang tua kelas V Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum dengan rata-rata 66 

dikategorikan cukup, dengan persentase sebesar 75%. Sehingga terdapat perbedaan 

yang signifikan hasil belajar matematika antara siswa yang tinggal dengan orang tua 

dan yang tinggal dengan bukan orang tua pada siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah 

Bahrul Ulum Tahun Pelajaran 2014/2015. Hal ini dibuktikan berdasarkan uji tes “t” 
diperoleh t0 > tt dimana pada taraf signifikan 5%, t0 = 4,884 dan tt = 2,09.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan 

individu.
1
Pendidikan juga diartikan sebagai pengajaran yang diselenggarakan di 

sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah segala pengaruh 

yang diupayakaan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya 

agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap 

hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka.
2
 

Menurut UU No. 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif  mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara.
3
 Proses belajar merupakan aktivitas psikis berkenaan dengan bahan 

belajar. Aktivitas mempelajari bahan belajar tersebut memakan waktu. Lama 

waktu mempelajari tergantung pada jenis dan sifat bahan ajar. Lama waktu 

mempelajari juga tergantung pada jenis kemampuan siswa. Jika bahan belajarnya 

susah, dan siswa kurang mampu, maka dapat diduga bahwa proses belajar 

                                                           
1
 Binti Maunah, Landasan Pendidikan (Yogyakarta: TERAS,  2009), 1. 

2
 Ibid., 3.  

3
 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 4. 
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memakan waktu yang lama. Sebaliknya, jika bahan belajar mudah, dan siswa 

berkemampuan tinggi, maka proses belajar memakan waktu yang singkat. 

Aktivitas belajar dialami oleh siswa sebagai suatu proses, yaitu proses belajar. 

Aktivitas belajar tersebut juga dapat diketahui oleh guru dari perlakuan siswa 

terhadap bahan belajar.
4
 

Kata belajar berarti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Dalam 

bahasa sederhana kata belajar dimaknai sebagai menuju ke arah yang lebih baik 

dengan cara sistematis.
5
Belajar juga diartikan sebagai proses perubahan tingkah 

laku pada peserta didik akibat adanya interaksi antara individu dan 

lingkungannya melalui pengalaman dan latihan. Perubahan ini terjadi secara 

menyeluruh menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
6
 

Hasil belajar adalah apa yang telah dicapai oleh siswa setelah melakukan 

proses belajar, hasil belajar juga merupakan kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajar.
7
 Hasil pembelajaran 

meliputi kecakapan, informasi, pengertian, dan sikap. Dengan demikian, hasil 

belajar merupakan perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu 

aspek potensi kemanusiaan saja. Artinya, hasil pembelajaran yang dikategorikan 

                                                           
4
 Dimyati & Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 236-238. 

5
 Iskandarwassid & Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa  (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2008), 4. 
6
 Ibid., 5. 

7
 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar  (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), 22. 
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oleh para pakar pendidikan sebagaimana tersebut di atas tidak dilihat secara 

fragmentaris atau terpisah, tetapi secara komperehensif.
8
 

Prinsip yang mendasari penilaian hasil belajar yaitu untuk memberi 

harapan bagi siswa dan guru untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Kualitas dalam arti siswa menjadi pembelajar yang efektif dan guru menjadi 

motivator yang baik. Dalam kaitan dengan itu, guru dan pembelajar dapat 

menjadikan informasi hasil penilaian sebagai dasar dalam menentukan langkah-

langkah pemecahan masalah, sehingga mereka dapat memperbaiki dan 

meningkatkan belajarnya. 

Dalam pendidikan terkait dalam proses dan hasil belajar lingkungan 

merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan dan kegagalan 

siswa dalam belajar. Apabila seorang siswa berada dalam lingkungan yang baik 

maka, ia akan dapat belajar dengan baik, tetapi bila lingkungannya buruk maka 

mustahil jika dia bisa belajar dengan baik. Lingkungan mempunyai pengaruh 

sangat besar dalam membentuk dan menentukan perubahan sikap dan perilaku 

seseorang, terutama pada generasi muda dan anak-anak. 

Ligkungan keluarga adalah lingkungan pertama dan mempunyai peranan 

penting dan pengaruh besar dalam pendidikan anak. Karena keluarga merupakan 

tempat pertama kali tumbuh kembangnya anak, baik jasmani maupun rohani. 

Keluarga sangat berpengaruh dalam membentuk aqidah, mental, spiritual dan 

                                                           
8
Muhammad Thobroni & Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta: AR-RUZZ 

MEDIA, 2013), 24. 
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kepribadian, serta pola pikir anak. Yang kita tanamkan pada masa-masa tersebut 

akan terus membekas pada jiwa anak dan tidak mudah hilang atau berubah 

sesudahnya.
9
 

Meskipun telah terjadi berbagai perubahan radikal dalam pola kehidupan 

Amerika dalam dasawarsa terakhir, keluarga tetap merupakan bagian yang paling 

penting dari “jaringan sosial” anak, sebab anggota keluarga merupakan 

lingkungan pertama anak dan orang paling penting selama tahun-tahun formatif 

awal. Hubungan dengan anggota keluarga, menjadi landasan sikap terhadap 

orang, benda dan kehidupan secara umum. Mereka juga meletakkan landasan 

bagi pola penyesuaian dan belajar berpikir tentang diri mereka sebagaimana 

dilakukan anggota keluarga mereka. Akibatnya, mereka belajar menyesuaikan 

pada kehidupan atas dasar landasan yang diletakkan ketika lingkungan untuk 

sebagian besar terbatas pada rumah. 

Dengan meluasnya lingkup sosial dan adanya kontak dengan teman 

sebaya dan orang dewasa di luar rumah, mungkin berubah dan dimodifikasi, 

namun tidak pernah akan hilang sama sekali. Sebaliknya, landasan ini 

mempengaruhi pola sikap dan perilaku di kemudian hari.
10

Jenis keluarga, tempat 

anak dibesarkan mempengaruhi perkembangan anak dengan menentukan jenis 

hubungan antara anak dengan berbagai anggota keluarga. Dalam keluarga tanpa 

                                                           
9
Abu Ahmad Zainal Abidin, http://almanhaj.or.id/content/2679/slash/0/pengaruh-lingkungan-

terhadap-pendidikan-anak/ jam10.54 (Kamis, 11 Desember 2014). 
10

 Elizabeth B. Hurlock, Child Development  (Jakarta: Erlangga, 1999), 200. 

http://almanhaj.or.id/content/2679/slash/0/pengaruh-lingkungan-terhadap-pendidikan-anak/
http://almanhaj.or.id/content/2679/slash/0/pengaruh-lingkungan-terhadap-pendidikan-anak/
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ayah, hubungan anak laki dengan ibunya akan sangat berbeda dari hubungan 

anak laki yang dibesarkan dalam keluarga, dengan ayah  yang  tidak saja hadir, 

melainkan juga berperan aktif dan dominan dalam keluarga. Bila ibu bekerja di 

luar rumah dan anak diasuh oleh sanak saudara, tetangga atau di tempat penitipan 

anak, hubungan anak dengan ibunya akan sangat berbeda dari hubungan anak-ibu 

dalam keluarga dengan ibu yang mencurahkan seluruh waktu dan perhatiannya 

pada rumah tangga. 
11

 

Lingkungan keluarga entah itu besar atau kecil mempunyai pengaruh 

pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak-anak tumbuh dalam keluarga 

yang berbeda-beda, antara lain ada orang tua yang merawat dan mendukung anak 

mereka tetapi ada juga yang memperlakukan dengan kasar atau tidak  

memperhatikan kebutuhan psikologis anak-anaknya. Ada anak yang dibesarkan 

dalam keluarga dmana terjadi perceraian dan  tinggal dengan orang tua angkat, 

ada anak yang memiliki ibu yang bekerja full time dan hanya memiliki waktu 

sedikit bagi anak-anaknya. Semua variasi lingkungan yang beragam ini 

mempunyai pengaruh pada anak di dalam dan di luar kelas. Ada bukti yang 

menunjukkan bahwa posisi seseorang dalam keluarga yang merawatnya 

berpengaruh pada fungsi belajarnya. Studi lain menunjukkan bahwa penampilan 

sikap orang tua berperan  penting dalam memajukan atau  menghambat 

pendidikan seseorang. Sikap-sikap dalam belajar dibentuk dalam keluarga dan  

terutama dianggap berpengaruh adalah tingkat sosial dan budaya di mana 

                                                           
11

 Ibid., 201. 
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keluarga itu hidup.
12

Di samping sikap orang tua, perlu juga dikaji dan 

dipertimbangkan pengaruh kakek-nenek yang mungkin tinggal bersama. 

Sekalipun bila tidak tinggal bersama di bawah satu atap, pengaruh kakek-nenek 

masih mungkin terasa bila antara mereka dan anak sering terjadi kontak. Sikap 

orang tua sendiri dalam mengasuh anak tidak dapat lepas dari tradisi sosial 

budaya di tempat orang tua tinggal. Serta praktek turun temurun yang biasa 

diterapkan di daerah itu, khususnya praktek pengaruh yang telah diterima oleh 

orang tua dari orang tuanya sendiri.
13

 

Dalam masyarakat zaman sekarang, tidak sedikit orang tua baik ayah 

maupun ibu masing-masing sibuk mencari nafkah, mengejar karir atau kesibukan 

lainnya. Sedangkan anak bersekolah, mencari kawan seusia dan melakukan 

eksperimen serta pengalaman sendiri. Anak-anak juga kurang diberi kesempatan 

berdialog dengan orang tua dan adik kakaknya secara akrab dan terbuka. Masing-

masing individu (anggota keluarga, termasuk anak) banyak yang kesepian, 

merasa tidak punya kawan berbicara dan terabaikan. Menurunnya perhatian, 

kasih sayang dan bimbingan orang tua diduga keras menjadi penyebab 

merosotnya prestasi pendidikan anak usia sekolah dan meningkatnya kasus-kasus 

                                                           
12

 Monty P. Satiadarma & Fidelis E. Waruwu, Mendidik Kecerdasan. Pedoman bagi Orang 

Tua dan Guru dalam Mendidik Anak Cerdas (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003), 122-123. 
13

 Ibid., 125-126. 
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kenakalan remaja yang sudah menjerumus ke arah brutalitas serta sadis di kota-

kota besar.
14

 

Dalam Observasi di Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum Kebonsari Madiun 

terdapat siswa yang tidak tinggal dengan orang tua (nenek, kakek, orang tua 

angkat, paman, dan lain sebagainya) yang disebabkan orang tua mereka ada yang 

bekerja di luar negeri, di luar daerah dan ada juga yang disebabkan oleh 

perceraian.
15

 Orang tua sebagai tempat berpijak dan tempat belajar yang paling 

utama tentunya harus selalu memberikan perhatian kepada anak entah mereka 

bekerja atau tidak, bekerja di luar negeri ataupun di luar daerah. Biasanya ketika 

orang tua sudah sibuk bekerja mereka tidak mempunyai waktu untuk mengurus 

anak dan tidak sedikit juga kasus anak yang dititipkan kepada sanak keluarga 

yang rumahnya berdekatan dengan tempat tinggal mereka. Diduga siswa yang 

mendapat nilai rendah karena tidak adanya perhatian dari orang tua begitu juga 

sebaliknya  bagi siswa yang mendapat nilai tinggi karena adanya perhatian dari 

orang tua. 

Siswa sekolah dasar umurnya berkisar antara 6 atau 7 tahun, sampai 12 

atau 13 tahun. Menurut Piaget seperti dikutip oleh Heruman, mereka berada pada 

fase operasional konkret. Kemampuan yang tampak pada fase ini adalah 

                                                           
14

 Syamsu Yusuf L. N. & Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan dan Konseling (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya,  2009), 121. 
15

 Hasil Observasi pada tanggal 12 Oktober 2014, di MI Bahrul Ulum Kebonsari Madiun 
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kemampuan dalam proses berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, 

meskipun masih terikat dengan objek yang bersifat konkret.
 16

 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang diajarkan di SD. 

Seorang guru SD yang akan mengajarkan matematika kepada siswanya, 

hendaklah mengetahui dan memahami objek yang akan diajarkannya.
17

 

Dalam pembelajaran matematika di tingkat SD, diharapkan terjadi 

reinvention (penemuan kembali). Penemuan kembali adalah menemukan suatu 

cara penyelesaian secara informal dalam pembelajaran di kelas. Walaupun 

penemuan tersebut sederhana dan bukan hal baru bagi orang yang telah 

mengetahui sebelumnya, tetapi bagi siswa SD penemuan tersebut merupakan 

sesuatu yang baru.
18

 Matematika disebut ilmu deduktif, sebab dalam matematika 

tidak menerima generalisasi yang berdasarkan pada observasi, eksperimen, coba-

coba (induktif) seperti halnya ilmu-ilmu lain. Kebenaran generalisasi dalam 

matematika harus dapat dibuktikan secara deduktif.
19

 

Berdasarkan observasi di Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum terdapat 

pembelajaran matematika khusus untuk latihan pemecahan masalah, akan tetapi 

jika di rumah tidak di pelajari kembali dan tidak didukung dengan dorongan 

orang tua maka hal tersebut akan menjadi sia-sia. 

                                                           
16

 Heruman, Model Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar  (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2008), 1. 
17

 Erna Suwangsih & Tiurlina, Model Pembelajaran Matematika  (Bandung: UPI PRESS, 

2006), 3. 
18

Heruman, Model Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar  (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2008), 4. 
19

 Nahrowi Adjie & Maulana,  Pemecahan Masalah Matematika  (Bandung: UPI PRESS, 

2006), 34. 
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Berdasarkan hasil studi di atas, peneliti menganggap masalah ini perlu 

untuk diteliti. Dengan ini peneliti mengambil judul “Komparasi Hasil Belajar 

Matematika antara Siswa yang Tinggal dengan Orang Tua dan yang Tidak 

Tinggal dengan Orang Tua pada Siswa Kelas V MI Bahrul Ulum Tahun 

Pelajaran 2014/2015” 

 

B. Batasan Masalah 

Banyak faktor-faktor atau variabel yang dapat ditindaklanjuti dalam 

penelitian ini. Namun, karena luasnya bidang cakupan dan agar tidak terjadi 

kerancuan dalam penelitian serta mengingat keterbatasan waktu, tenaga, dan lain 

sebagainya, maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun pembatas masalah 

dalam penelitian ini adalah “Hasil Belajar Matematika Siswa yang Tinggal 

dengan Orang Tua dan yang Tidak Tinggal dengan Orang Tua Kelas V Madrasah 

Ibtidaiyah Bahrul Ulum”. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah 

Bahrul Ulum Tahun Pelajaran 2014/2015 yang Tinggal dengan Orang Tua? 

2. Bagaimana Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V Madrasah Ibtidiyah 

Bahrul Ulum Tahun Pelajaran 2014/2015 yang Tidak Tinggal dengan Orang 

Tua? 
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3. Adakah perbedaan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V Madrasah 

Ibtidaiyah Bahrul Ulum Tahun Pelajaran 2014/2015 antara Siswa yang 

Tinggal dengan Orang Tua dan yang Tidak Tinggal dengan Orang Tua? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V Madrasah 

Ibtidaiyah Bahrul Ulum Tahun Pelajaran 2014/2015 yang Tinggal dengan 

Orang Tua. 

2. Untuk mengetahui Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V Madrasah 

Ibtidiyah Bahrul Ulum Tahun Pelajaran 2014/2015 yang Tidak Tinggal 

Dengan Orang Tua. 

3. Untuk mengetahui perbedaan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V 

Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum Tahun Pelajaran 2014/2015 antara Siswa 

yang Tinggal dengan Orang Tua dan yang Tidak Tinggal dengan Orang Tua. 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat 

baik secara teoritis maupun praktis, yaitu : 

1. Secara teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumbangan 

ilmu pengetahuan bagi peminat khususnya bagi peminat pada pelajaran 

matematika. 
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2. Secara praktis 

a. Bagi kepala sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi kepala sekolah dalam mengambil langkah dalam  

meningkatkan prestasi hasil belajar siswa. 

b. Bagi guru 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan guru mata pelajaran 

matematika selalu membangkitkan minat belajar siswa terhadap mata 

pelajaran matematika. 

c. Bagi siswa 

Untuk senantiasa meningkatkan belajar matematika agar 

mendapatkan hasil yang memuaskan. 

d. Bagi peneliti 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian dan 

penunjang dalam pengembangan pengetahuan penelitian yang berkaitan 

dengan topik tersebut. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai penelitian ini, disusunlah 

sistematika penulisan berikut ini: 

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
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manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan 

untuk memudahkan dalam memaparkan data.  

Bab kedua adalah kajian pustaka, yang berisi tentang deskripsi teori, telaah 

pustaka, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Bab ini dimaksdukan untuk 

memudahkan peneliti dalam mengajukan hipotesis. 

Bab ketiga adalah metode penelitian, yang meliputi rancangan penelitian, 

populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, 

dan teknik analisis data. 

Bab keempat adalah temuan dan hasil penelitian yang berisi gambaran umum 

lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis) dan 

pembahasan atau interpretasi atas angka statistik. 

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini 

dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti hasil 

penelitian.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR   

DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Kajian Tentang Hasil Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Kata belajar berarti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. 

Dalam bahasa sederhana kata belajar dimaknai sebagai menuju ke arah 

yang lebih baik dengan cara sistematis.
20

Belajar juga diartikan sebagai 

proses perubahan tingkah laku pada peserta didik akibat adanya interaksi 

antara individu dan lingkungannya melalui pengalaman dan latihan. 

Perubahan ini terjadi secara menyeluruh menyangkut aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik.
21

 

Menurut Gagne seperti dikutip oleh Ratna Wilis Dahar belajar 

dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu organisasi berubah 

perilakunya sebagai akibat pengalaman.
22

Belajar adalah suatu aktivitas 

atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan 

ketrampilan, memperbaiki perilaku, sikap dan mengokohkan 

                                                           
20

 Iskandarwassid & Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa  (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2008), 4. 
21

 Ibid., 5. 
22

 Ratna Wilis Dahar, Teori-teori Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Erlangga, 2011), 2. 
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kepribadian.
23

 Belajar dan berkembang merupakan dua hal yang berbeda 

tetapi erat hubungannya. Dalam perkembangan dituntut belajar, sedangkan 

melalui belajar terjadi perkembangan individu yang pesat. Keberhasilan 

belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan, lingkungan, kematangan, 

serta usaha dari individu secara aktif.  

Menurut Ki Hajar Dewantara seperti dikutip oleh Suyono & 

Hariyanto belajar harus mengembangkan cipta (kognitif), rasa (afektif), 

karsa (motivasi), dan karya (psikomotorik).
24

 Belajar juga diartikan 

sebagai modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman 

(learning is defined as the modification or strengthening of behavior 

through experiencing). Menurut pengertian ini, belajar merupakan suatu 

proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan 

hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. Hasil 

belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan pengubahan 

kelakuan. Pengertian ini berbeda dengan pengertian lama tentang belajar, 

yang menyatakan bahwa belajar adalah memperoleh pengetahuan, bahwa 

belajar adalah latihan-latihan pembentukan kebiasaan secara otomatis dan 

seterusnya.
25

 

                                                           
23

 Suyono & Hariyanto, Belajar dan  Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2012), 9. 
24

 Ibid., 128. 
25

 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar  (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 27-28. 
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Menurut aliran kognitif, setiap siswa lahir dengan bakat dan 

kemampuan mental yang menjadi basis kegiatan belajar. Faktor bawaan 

ini memungkinkan siswa untuk menentukan, merespons atau tidak 

terhadap stimulus, sehingga belajar tidak bersifat otomatis seperti robot.
26

 

Sebagai suatu proses, belajar hampir selalu mendapat tempat yang luas 

dalam berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan upaya kependidikan. 

Perubahan dan kemampuan untuk berubah merupakan batasan dan makna 

yang terkandung dalam belajar. Karena kemampuan berubahlah, manusia 

terbebas dari kemandegan sebagai khalifah di bumi. Selain itu, dengan 

kemampuan berubah melalui belajar itu, manusia secara bebas dapat 

mengeksplorasi, memilih, dan menetapkan keputusan-keputusan penting 

untuk kehidupannya.
27

 

Unsur-unsur belajar adalah faktor-faktor yang menjadi indikator 

keberlangsungan proses belajar.
28

 Sementara itu para konstruktivis 

memaknai unsur-unsur belajar sebagai berikut (a) Tujuan belajar yaitu 

membentuk makna. Makna diciptakan para pembelajar dari apa yang 

mereka lihat, dengar, rasakan, dan alami. (b) Proses belajar adalah proses 

konstruksi makna yang berlangsung terus menerus, setiap kali berhadapan 

dengan fenomena atau pengalaman baru diadakan rekonstruksi, baik 

                                                           
26

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 115. 
27
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28
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secara kuat atau lemah. Proses belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan 

fakta melainkan lebih sebagai pengembangan pemikiran dengan membuat 

pengertian yang baru. (c) Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman 

pelajar sebagai hasil interaksi dengan dunia fisik dan lingkungannya. Hasil 

belajar seseorang tergantung kepada apa yang telah diketahui 

pembelajar.
29

  

b. Pengertian Proses Belajar 

Proses belajar terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahap informasi, 

transformasi, dan evaluasi. Yang dimaksud dengan tahap informasi adalah 

proses penjelasan, penguraian, atau pengarahan mengenai prinsip-prinsip 

struktur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tahap transformasi adalah 

proses peralihan atau perpindahan prinsip-prinsip struktur tadi ke dalam 

diri peserta didik. Proses transformasi dilakukan melalui informasi. 

Namun, informasi itu harus dianalisis, diubah, atau ditransformasikan ke 

dalam bentuk yang lebih abstrak atau konseptual agar dapat digunakan 

dalam konteks yang lebih luas.
30

 

Dalam interaksi belajar-mengajar ditemukan bahwa proses belajar 

yang dilakukan oleh siswa merupakan kunci keberhasilan belajar. Proses 

belajar merupakan aktivitas psikis berkenaan dengan bahan belajar. 
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aktivitas mempelajari bahan belajar tersebut memakan waktu. Lama waktu 

mempelajari tergantung pada jenis dan sifat bahan ajar. Lama waktu 

mempelajari juga tergantung pada jenis kemampuan siswa. Jika bahan 

belajarnya susah, dan siswa kurnag mampu, maka dapat diduga bahwa 

proses belajar memakan waktu yang lama. Sebaliknya, jika bahan belajar 

mudah, dan siswa berkemampuan tinggi, maka proses belajar memakan 

waktu yang singkat. Aktivitas belajar dialami oleh siswa sebagai suatu 

proses, yaitu proses belajar. Aktivitas belajar tersebut juga dapat diketahui 

oleh guru dari perlakuan siswa terhadap bahan belajar.  

Pada kegiatan belajar mengajar di sekolah ditemukan dua subjek, 

yaitu siswa dan guru. Dalam kegiatan belajar, siswalah yang memegang 

peranan penting. Dalam proses belajar ditemukan tiga tahap penting, yaitu 

(1) sebelum belajar. Hal yang berpengaruh pada belajar adalah ciri khas 

pribadi, minat, kecakapan, pengalaman, dan keinginan belajar. Hal-hal 

sebelum terjadi belajar tersebut merupakan keadaan awal yang diharapkan 

dapat mendorong terjadinya belajar. (2) proses belajar, yaitu suatu 

kegiatan yang dialami dan dihayati oleh siswa sendiri. Kegiatan atau 

proses belajar ini terpengaruh oleh sikap, motivasi, konsentrasi, mengolah, 

menyimpan, menggali, dan unjuk berprestasi. (3) sesudah belajar, 

merupakan tahap untuk prestasi hasil belajar. Secara wajar diharapkan 

agar hasil belajar menjadi lebih baik, bila dibandingkan dengan keadaan 

sebelum belajar. (4) proses belajar, merupakan kegiatan mental mengolah 
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bahan belajar atau pengalaman yang lain. Proses belajar ini tertuju pada 

bahan belajar dan sumber belajar yang diprogramkan guru. (5) proses 

belajar yang berhubungan dengan bahan belajar tersebut, dapat diamati 

oleh guru, dan umumnya dikenal sebagai aktivitas belajar siswa. Guru 

adalah pendidik yang membelajarkan siswa, dalam usaha pembelajaran 

siswa, maka guru melakukan (6) pengorganisasian belajar, (7) penyajian 

bahan belajar dengan pendekatan pembelajaran tertentu, dan (8) 

melakukan evaluasi hasil belajar. Dipandang dari segi siswa, maka guru 

dengan usaha pembelajaran tersebut merupakan faktor ekstern dari belajar. 

Proses belajar merupakan hal yang kompleks. Siswalah yang menentukan 

terjadi atau tidak terjadi belajar.
31

 

c. Prinsip-prinsip Belajar 

Banyak sekali teori dan prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan 

oleh para ahli yang satu dengan yang lain memiliki kesamaan dan 

perbedaan. Dari berbagai prinsip belajar tersebut terdapat beberapa prinsip 

yang relatif berlaku umum yang dapat kita pakai sebagai dasar dalam 

upaya pembelajaran, baik bagi siswa yang perlu meningkatkan upaya 

belajarnya maupun bagi guru dalam upaya meningkatkan mengajarnya. 

prinsip prinsip itu berkaitan dengan perhatian, motivasi, keaktifan, 
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keterlibatan langsung/berpengalaman, pengulangan, tantangan, balikan 

dan penguatan, serta perbedaan individual.
32

 

Dalam proses pengajaran, unsur proses belajar memegang peranan 

yang vital. Dalam uraian terdahulu telah ditegaskan, bahwa mengajar 

adalah proses membimbing kegiatan belajar, bahwa kegiatan mengajar 

hanya bermakna apabila terjadi kegiatan belajar murid. Oleh karena itu 

adalah penting sekali bagi setiap guru memahami sebaik-baiknya tentang 

proses belajar murid, agar ia dapat memberikan bimbingan dan 

menyediakan lingkungan belajar yang tepat dan serasi bagi murid-murid.
33

 

1) Perhatian dan motivasi  

Apabila bahan pelajaran itu dirasakan sebagai  sesuatu yang di 

butuhkan, di perlukan untuk belajar lebih lanjut atau diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari, akan membangkitkan motivasi untuk 

mempelajarinya. 

2) Keaktifan 

Menurut Thorndike seperti dikutip oleh Dimyati & Mudjiono, 

ia mengemukakan keaktifan siswa dalam belajar dengan hukum ”Law 

of Exercise” nya menyatakan bahwa belajar memerlukan adanya 

latihan-latihan. Mc Keachi berkenaan dengan prinsip keaktifan 
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mengemukakan bahwa individu merupakan manusia belajar yang 

aktif selalu ingin tahu. 

3) Keterlibatan langsung 

Keterlibatan siswa dalam  belajar jangan di artikan 

keterlibatan fisik semata, namun lebih dari itu terutama adalah 

keterlibatan mental, emosional, keterlibatan dengan kegiatan kognitif 

dalam pencapaian, dan pemerolehan pengetahuan dalam penghayatan, 

dan internalisasi nilai- nilai dalam pembentukan sikap dan nilai, dan 

juga pada saat mengadakan latihan-latihan dalam pembentukan 

ketrampilan. 

4) Pengulangan  

Belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia 

terdiri atas daya mengamat, menanggap, mengingat, mengkhayal, 

merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan 

pengulangan maka daya-daya tersebut akan berkembang. 

5) Tantangan 

Pelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip dan generalisasi akan 

menyebabkan siswa akan berusaha mencari dan menemukan konsep-

konsep, prinsip-prinsip dan generalisasi tersebut. 
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6) Balikan dan Penguatan 

Format sajian berupa tanya jawab, diskusi, eksperimen, 

metode penemuan, dan sebagainya merupakan cara belajar mengajar 

yang memngkinkan terjadinya balikan dan penguatan. Balikan yang 

segera di peroleh siswa setelah belajar melalui penggunaan metode. 

Metode ini akan membuat siswa terdorong lebih kuat, giat, dan 

bersemangat. 

7) Perbedaan individual 

Perbedaan individual ini berpengaruh pada cara dan hasil 

belajar siswa. Karenanya perbedaan individu perlu di perhatikan oleh 

guru dalam upaya  pembelajran.
34

 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses dan Hasil Belajar 

Secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

dapat dibedakan atas dua jenis yaitu yang bersumber dari dalam diri 

manusia yang belajar, yang disebut sebagai faktor internal dan faktor yang 

bersumber dari luar diri manusia yang belajar, yang disebut sebagai faktor 

eksternal.
35
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1) Faktor individual atau faktor internal meliputi hal hal berikut. 

a) Faktor kematangan atau pertumbuhan 

Faktor ini berhubungan erat dengan kematangan atau 

tingkat pertumbuhan organ-organ tubuh manusia. Misalnya, anak 

usia enam bulan dipaksa untuk belajar berjalan, meskipun dilatih 

dan dipaksa anak tersebut tidak akan mampu untuk dapat berjalan, 

anak memerlukan kematangan potensi-potensi jasmaniah maupun 

rohaniahnya. 

b) Faktor kecerdasan atau intelegensi 

Disamping faktor kematangan, berhasil atau tidaknya 

seseorang mempelajari sesuatu dipengaruhi pula oleh faktor 

kecerdasan. Misalnya, anak umur empat belas tahun ke atas 

umumnya telah matang untuk belajar ilmu pasti, tetapi pada 

kenyataannya tidak semua anak-anak tersebut pandai dalam ilmu 

pasti.  

c) Faktor latihan dan ulangan 

Dengan rajin berlatih, sering melakukan hal yang berulang-

ulang, kecakapan dan pengetahuan yang dimiliki menjadi semakin 

dikuasai dan makin mendalam. Selain itu, dengan seringnya 

berlatih, akan timbul minat terhadap sesuatu yang dipelajari itu. 

Semakin besar minat, semakin besar pula perhatiannya sehingga 

memperbesar hasratnya untuk mempelajarinya. 



24 

 

 

d) Faktor motivasi 

Motif merupakan pendorong bagi suatu organisme untuk 

melakukan sesuatu. Seseorang tidak akan mau berusaha 

mempelajari sesuatu dengan sebaik-baiknya jika ia tidak 

mengetahui pentingnya dan faedahnya dari hasil yang akan dicapai 

dari belajar. 

e) Faktor pribadi 

Sifat-sifat kepribadian tersebut turut berpengaruh dengan 

hasil belajar yang dicapai. Termasuk ke dalam sifat-sifat 

kepribadian ini adalah faktor fisik kesehatan dan kondisi badan. 

f) Konsentrasi belajar 

Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan 

perhatian pada pelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju 

pada isi bahan belajar maupun proses memperolehnya. Untuk 

memperkuat perhatian pada pelajaran, guru perlu menggunakan 

bermacam-macam strategi belajar mengajar, dan 

memperhitungkan waktu belajar serta selingan istirahat.  

g) Sikap terhadap belajar 

Sikap merupakan kemampuan memberikan penilaian 

tentang sesuatu, yang membawa diri sesuai dengan penilaian. 

Adanya penilaian tentang sesuatu, mengakibatkan terjadinya sikap 

menerima, menolak, atau mengabaikan. Siswa memperoleh 
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kesempatan belajar, meskipun demikian siswa dapat menerima, 

menolak, atau mengabaikan kesempatan belajar tersebut.
36

 

2) Faktor yang ada di luar individu yang disebut dengan faktor eksternal 

antara lain: 

a) Faktor keluarga atau keadaan rumah tangga. 

Suasana dan keadaan keluarga yang bermacam-macam 

menentukan bagaimana dan sampai di mana belajar dialami oleh 

anak-anak. Ada keluarga yang diliputi dengan suasana tenteram 

dan damai, tetapi ada pula yang sebaliknya.  

b) Faktor guru dan cara mengajarnya 

Saat anak belajar di sekolah, faktor guru dan cara 

mengajarnya merupakan faktor yang penting. Sikap dan 

kepribadian guru, tinggi rendahnya pengetahuan yang dimiliki 

guru dan bagaimana cara guru mengajarkan pengetahuan tersebut 

kepada peserta didiknya turut menentukan hasil belajar yang akan 

dicapai. 

c) Faktor alat-alat yang digunakan dalam belajar mengajar 

Faktor guru dan cara mengajarnya berkaitan erat dengan 

ketesediaan alat-alat pelajaran yang tersedia di sekolah. Sekolah 

yang memiliki peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam 
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belajar ditambah dengan guru yang berkualitas akan 

mempermudah dan mempercepat belajar anak-anak. 

d) Faktor lingkungan dan kesempatan yang tersedia 

Seorang anak yang memiliki intelegensi yang baik, dari 

keluarga yang baik, bersekolah di sekolah yang keadaan guru-

gurunya, dan fasilitasnya baik belum tentu pula dapat belajar 

dengan baik. Ada faktor yang mempengaruhi hasil belajarnya, 

seperti kelelahan, tidak ada kesempatan untuk belajar, serta 

pengaruh lingkungan yang buruk yang terjadi di luar 

kemampuannya. 

e) Faktor motivasi sosial 

Motivasi sosial dapat berasal dari orang tua yang selalu 

mendorong anak untuk belajar, motivasi dari orang lain, seperti 

tetangga, sanak saudara, teman-teman sekolah, dan teman 

sepermainan. Pada umumnya, motivasi semacam ini tidak diterima 

anak dengan sengaja, bahkan tidak dengan sadar.
37

 

f) Kebijakan penilaian 

Proses belajar mencapai puncaknya pada hasil belajar siswa 

atau unjuk kerja siswa. Sebagai suatu hasil maka dengan unjuk 

kerja tersebut, proses belajar berhenti untuk sementara. Dan 
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terjadilah penilaian, dengan penilaian yang dimaksud adalah 

penentuan sampai sesuatu dipandang berharga, bermutu, atau 

bernilai. Ukuran tentang hal itu adalah datang dari orang lain. 

Dalam penilaian hasil belajar, maka penentu keberhasilan belajar 

tersebut adalah guru. 

g) Lingkungan sosial siswa di sekolah 

Siswa-siswa membentuk suatu suatu lingkungan pergaulan, 

yang dikenal sebagai lingkungan sosial siswa. Dalam lingkungan 

sosial tersebut ditemukan adanya kedudukan dan peranan tertentu. 

Tiap siswa berada dalam lingkungan sosial siswa di sekolah, ia 

memiliki kedudukan dan peranan yang diakui oleh sesama. Jika 

seorang siswa terterima, maka ia akan dengan mudah 

menyesuaikan diri dan segera dapat belajar. Sebaliknya, jika ia 

tertolak, maka ia akan merasa tertekan. Pengaruh lingkungan sosial 

tersebut berupa hal-hal berikut: (1) pengaruh kejiwaan yang 

bersifat menerima atau menolak siswa yang akan berakibat 

memperkuat atau memperlemah konsentrasi belajar, (2) 

lingkungan sosial mewujud dalam suasana akrab, gembira, rukun, 

dan damai; sebaliknya, mewujud dalam suasana perselisihan, 

bersaing, salah-menyalahkan, dan cerai berai. Suasana kejiwaan 

tersebut berpengaruh pada semangat dan proses belajar. Suasana 

kejiwaan dalam lingkungan sosial siswa dapat menghambat proses 
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belajar, dan (3) lingkungan sosial siswa di sekolah atau juga di 

kelas dapat berpengaruh pada semangat belajar kelas. Dan setiap 

guru akan disikapi secara tertentu oleh lingkungan sosial siswa. 

Sikap positif atau negatif terhadap guru akan berpengaruh pada 

kewibawaan guru. Akibatnnya, bila guru menegakkan kewibawaan 

maka ia akan dapat mengelola proses belajar dengan baik. 

Sebaliknya, bila guru tak berwibawa, maka ia akan mengalami 

kesulitan dalam mengelola proses belajar.
38

 

e. Pengertian Hasil Belajar 

Para ahli mendefinisikan beberapa pengertian hasil belajar, yaitu 

sebagai berikut : 

1) Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, hasil belajar merupakan 

pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensi atau kapasitas yang 

dimiliki seseorang setelah melakukan proses belajar.
39

 

2) Menurut Nana Sudjana, hasil belajar pada hakikatnya adalah perbuatan 

tingkah laku suatu tindakan atau kegiatan untuk melihat sejauh mana 

tujuan-tujuan instruksional telah dapat dicapai atau dikuasai oleh siswa 
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dalam bentuk hasil belajar yang diperlihatkannya setelah mereka 

menempuh pengalaman belajarnya (proses belajar mengajar).
40

 

3) Menurut Suprijono seperti dikutip oleh Muhammad Thobroni & Arif 

Mustofa hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan.
41

 

Dari ketiga definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah apa yang telah dicapai oleh siswa setelah melakukan proses belajar, 

hasil belajar juga merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajar.
42

 Hasil pembelajaran meliputi 

kecakapan, informasi, pengertian, dan sikap. Dengan demikian, hasil 

belajar merupakan perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya 

salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Artinya, hasil pembelajaran 

yang dikategorikan oleh para pakar pendidikan sebagaimana tersebut di 

atas tidak dilihat secara fragmentaris atau terpisah, tetapi secara 

komperehensif.
43

 

2. Kajian Tentang Matematika di SD 

Secara bahasa (lughawi), kata “matematika” berasal dari bahasa 

Yunani yaitu “mathema” atau mungkin juga “mathematikos” yang artinya hal-
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hal yang dipelajari. Bagi orang Yunani, matematika tidak hanya meliputi 

pengetahuan mengenai angka dan ruang, tetapi juga mengenai musik dan ilmu 

falak (astronomi). Menurut Nasoetion seperti dikutip oleh Abdusysyakir 

menyatakan bahwa matematika berasal dari bahasa Yunani “manthenein” 

yang artinya “mempelajari”. Orang Belanda menyebut matematika dengan 

wiskunde, yang artinya ilmu pasti. Sedangkan orang Arab, menyebutnya 

matematika dengan ‘ilmu hisab’ artinya ilmu berhitung. Di Indonesia 

matematika disebut ilmu pasti dan ilmu hitung.
44

 

Kata matematika berasal dari perkataan latin mathematika yang 

mulanya diambil dari kata Yunani mathematike yang berarti mempelajari. 

Perkataan itu mempunyai asal kata yaitu mathema yang berarti pengetahuan 

atau ilmu (knowledge, science). Kata mathematike berhubungan pula dengan 

kata lainnya yang hampir sama, yaitu mathein atau mathenem yang artinya 

belajar (berpikir). Jadi berdasarkan asal katanya, maka kata matematika 

berarti ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir (bernalar). Matematika 

lebih menekankan kegiatan dalam dunia rasio, bukan menekankan dari hasil 

eksperimen atau hasil observasi. Matematika terbentuk karena pikiran-pikiran 

manusia, yang berhubungan dengan idea, proses, dan penalaran.
45

 

Menurut Ruseffendi seperti dikutip oleh Heruman, matematika adalah 

bahasa simbol; ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara 
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induktif; ilmu tentang pola keteraturan, dan struktur yang terorganisasi, mulai 

dari unsur yang tidak didefinisikan, ke unsur yang didefinisikan. Sedangkan 

menurut Soedjadi seperti dikutip oleh Heruman, hakikat matematika yaitu 

memiliki objek tujuan abstrak, bertumpu pada kesepakatan, dan pola pikir 

yang deduktif. 

Siswa sekolah dasar umurnya berkisar antara 6 atau 7 tahun, sampai 

12 atau 13 tahun. Menurut Piaget seperti dikutip oleh Heruman, mereka 

berada pada fase operasional konkret. Kemampuan yang tampak pada fase ini 

adalah kemampuan dalam proses berpikir untuk mengoperasikan kaidah-

kaidah logika, meskipun masih terikat dengan objek yang bersifat konkret.
 46

 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang diajarkan di SD. 

Seorang guru SD yang akan mengajarkan matematika kepada siswanya, 

hendaklah mengetahui dan memahami objek yang akan diajarkannya.
47

 

Dalam pembelajaran matematika di tingkat SD, diharapkan terjadi 

reinvention (penemuan kembali). Penemuan kembali adalah menemukan suatu 

cara penyelesaian secara informal dalam pembelajaran di kelas. Walaupun 

penemuan tersebut sederhana dan bukan hal baru bagi orang yang telah 

mengetahui sebelumnya, tetapi bagi siswa SD penemuan tersebut merupakan 
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sesuatu yang baru.
48

 Matematika disebut ilmu deduktif, sebab dalam 

matematika tidak menerima generalisasi yang berdasarkan pada observasi, 

eksperimen, coba-coba (induktif) seperti halnya ilmu-ilmu lain. Kebenaran 

generalisasi dalam matematika harus dapat dibuktikan secara deduktif.
49

 

Dalam kurikulum SD 2004, matematika berfungsi mengembangkan 

kemampuan menghitung, mengukur, menurunkan dan menggunakan rumus 

matematika sederhana yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari melalui 

materi bilangan, pengukuran dan geometri. Matematika juga berfungsi 

mengembangkan kemampuan mengkomunikasikan gagasan dengan bahasa 

melalui model matematika yang dapat berupa kalimat dan persamaan 

matematika, diagram, grafik atau tabel. Tujuan pembelajaran matematika 

adalah: 

a. Melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan. 

b. Mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan 

penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen, orisinil, rasa 

ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan, serta mencoba-coba. 

c. Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah 
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d. Mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau 

mengkomunikasikan gagasan antara lain melalui pembicaraan lisan, 

catatan, grafik, peta, diagram, dalam menjelaskan gagasan.
50

 

Selain tujuan pembelajaran matematika, ada juga ciri-ciri pembelajaran 

matematika di SD, yaitu: 

a. Pembelajaran matematika menggunakan metode spiral 

Pendekatan spiral dalam pembelajaran matematika merupakan 

pendekatan dimana pembelajaran konsep atau suatu topik matematika 

selalu mengkaitkan atau menghubungkan dengan topik sebelumnya.  

b. Pembelajaran matematika bertahap 

Materi pembelajaran matematika diajarkan secara bertahap yaitu 

dimulai dari konsep-konsep yang sederhana, menuju konsep yang lebih 

sulit. Selain itu pembelajaran matematika dimulai dari yang konkret, ke 

semi konkret dan akhirnya kepada konsep abstrak.  

c. Pembelajaran matematika menggunakan metode induktif 

Matematika merupakan ilmu deduktif. Namun karena sesuai tahap 

perkembangan mental siswa maka pada pembelajaran matematika di SD 

digunakan pendekatan induktif. Seperti ketika pengenalan bangun-bangun 

ruang tidak dimulai dari definisi, tetapi dimulai dengan memperhatikan 

contoh-contoh dari bangun tersebut dan mengenal namanya. 
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d. Pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi 

Kebenaran matematika merupakan kebenaran yang konsisten artinya 

tidak ada pertentangan antara kebenaran yang satu dengan kebenaran yang 

lainnya.  

e. Pembelajaran matematika hendaknya bermakna 

Pembelajaran secara bermakna merupakan cara mengajarkan materi 

pelajaran yang mengutamakan pengertian daripada hafalan. Dalam belajar 

bermakna aturan-aturan, sifat-sifat, dan dalil-dalil tidak diberikan dalam 

bentuk jadi, tetapi sebaliknya aturan-aturan, sifat-sifat, dan dalil-dalil 

ditemukan oleh siswa melalui contoh-contoh secara induktif di SD, 

kemudian dibuktikan secara deduktif pada jenjang selanjutnya.
51

 

3. Kajian Tentang Lingkungan Keluarga 

a. Pengertian Lingkungan Keluarga 

Menurut Purwanto seperti dikutip oleh Mohammad Takdir Ilahi, 

lingkungan (environment) meliputi kondisi dan alam dunia ini dengan 

cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, 

perkembangan atau life process. Meskipun lingkungan tidak bertanggung 

jawab terhadap kedewasaan anak didik, namun merupakan faktor yang 

sangat menentukan yaitu pengaruhnya sangat besar terhadap anak didik, 
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sebab bagaimanapun anak tinggal dalam satu lingkungan yang disadari 

atau tidak pasti akan mempengaruhi anak. 

Dilihat dari segi anak didik, tampak bahwa anak didik secara tetap 

hidup di dalam lingkungan masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara 

seperti dikutip oleh Mohammad Takdir Ilahi, lingkungan-lingkungan 

tersebut meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan 

lingkungan organisasi pemuda, yang ia sebut dengan Tri Pusat 

Pendidikan. 

Menurut Widjaja seperti dikutip oleh Darokah dan Safaria dalam 

buku Mohammad Takdir Ilahi secara sederhana keluarga merupakan suatu 

satuan kekerabatan yang juga merupakan satuan tempat tinggal yang 

ditandai oleh adanya kerja sama ekonomi dan  mempunyai fungsi untuk 

melanjutkan keturunan sampai mendidik dan membesarkannya.
52

Tugas 

utama dari keluarga bagi pendidikan anak ialah sebagai peletak dasar bagi 

pendidikan dan  pandangan hidup keagamaan. 
53

 

Lingkungan keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua, 

bersifat informal, yang pertama dan utama dialami oleh anak serta 

lembaga pendidikan yang bersifat kodrati, orang tua bertanggung jawab 

memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan 
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berkembang dengan baik.
54

Disamping itu, lingkungan keluarga juga 

merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga 

inilah anak pertama kali mendapatkan pendidikan dan bimbingan. Juga 

dikatakan lingkungan yang utama, karena sebagian besar dari kehidupan 

anak adalah di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak 

diterima oleh anak adalah dalam keluarga.
55

Lembaga pendidikan keluarga 

memberikan pengalaman pertama yang merupakan faktor penting dalam 

perkembangan pribadi anak. Suasana pendidikan keluarga ini sangat 

penting diperhatikan, sebab dari sinilah keseimbangan jiwa di dalam 

perkembangan individu selanjutnya ditentukan. 

Bagi seorang anak, keluarga merupakan persekutuan hidup pada 

lingkungan keluarga tempat di mana ia menjadi diri pribadi atau diri 

sendiri. Keluarga juga merupakan wadah bagi anak dalam konteks proses 

belajarnya untuk mengembangkan dan membentuk diri dalam fungsi 

sosialnya. Di samping itu keluarga juga merupakan tempat belajar bagi 

anak. Dengan demikian jelaslah bahwa orang yang pertama dan utama 

bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan pendidikan anak 

adalah orang tua.
56
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b. Peran Lingkungan Keluarga Terhadap Pendidikan 

Di dalam keluargalah anak didik mulai mengenal hidupnya. Hal ini 

harus disadari dan dimengerti oleh tiap keluarga, bahwa anak dilahirkan di 

dalam lingkungan keluarga yang tumbuh dan berkembang sampai anak 

melepaskan diri dari ikatan keluarga. Sebagaimana dikemukakan 

terdahulu, bahwa pendidikan keluarga adalah yang pertama dan utama. 

Pertama, maksudnya bahwa kehadiran anak di dunia ini disebabkan 

hubungan kedua orang tuanya. Mengingat orang tua adalah orang dewasa, 

maka merekalah yang harus bertanggung jawab terhadap anak. Kewajiban 

orang tua tidak hanya sekedar memelihara eksistensi anak untuk 

menjadikannya sebagai seorang pribadi, tetapi juga memberikan 

pendidikan anak sebagai individu yang tumbuh dan berkembang. 

Sedangkan utama, maksudnya adalah bahwa orang tua bertanggung jawab 

pada pendidikan anak.  

Orang tua adalah tempat menggantungkan diri bagi anak secara 

wajar. Oleh karena itu, orang tua berkewajiban memberikan pendidikan 

pada anaknya dan yang paling utama dimana hubungan orang tua dengan 

anaknya bersifat alami dan kodrati.
57

 

 

 

 

                                                           
57

 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 39-41. 



38 

 

 

4. Hakikat Siswa yang Tinggal  Orang Tua 

Orang tua adalah ayah ibu kandung, orang yang dianggap tua, (cerdik, 

pandai, ahli, dan lain sebagainya), orang yang disegani di kampung, tetua.
58

 

Orang tua adalah anggota dari keluarga. Sedangkan keluarga adalah unit 

social terkecil dalam masyarakat. Orang tua adalah seorang yang melahirkan 

kita serta bertugas membimbing anaknya untuk menjalani kehidupan terutama 

pendidik. 

Pada hakekatnya, para orang tua mempunyai harapan agar anak-anak 

mereka tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik, tahu membedakan 

apa yang baik dan tidak baik, tidak mudah terjerumus dalam perbuatan-

perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Harapan-

harapan ini kiranya akan lebih mudah terwujud apabila sejak semula orang tua 

telah menyadari akan peranan mereka sebagai orang tua yang besar 

pengaruhnya terhadap perkembangan anak.
59

 

Orang tua yang bijaksana dapat membedakan antara memberi 

perhatian terlalu banyak atau terlalu sedikit, antara memberi kesempatan 

kepada anak untuk mengembangkan minat dan bakatnya dan memberi 

tekanan untuk berprestasi semaksimal mungkin. Dengan memperhatikan hal 

tersebut, orangtua hendaknya mengupayakan sebuah lingkungan yang kaya 
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akan rangsangan kreasi anak atau menciptakan suasana yang dapat menarik 

anak untuk mewujudkan potensinya.
60

 

Cara dan  sikap seorang ibu bermacam-macam dalam  membantu 

perkembangan kognitif anak. Stimulus seorang ibu seperti mengajak 

bercakap-cakap, membangkitkan perhatian, adalah cara-cara yang efektif 

dalam mengembangkan  kemampuan  kognitif anak. Ayah mempengaruhi 

perkembangan kognitif anak dengan cara lain, yaitu berperan  sebagai  tokoh 

teman main anak dan ini faktor penting dalam suatu perkembangan kognitif 

anak. Dan jelaslah bagi kita bahwa ayah dan ibu sama-sama  mempengaruhi 

anaknya dengan cara yang berbeda. Mereka sama-sama memberi dorongan 

perkembangan kognitif kepada anak.
61

 

5. Hakikat Siswa yang Tidak Tinggal dengan Orang Tua 

Siswa yang tidak tinggal dengan orang tua adalah siswa yang tinggal 

dengan  orang yang bertanggung jawab atas pendidikan anak kecuali ayah dan 

ibu seperti nenek, kakek, orang tua angkat, paman, dan sebagainya.  

Tempat anak dibesarkan mempengaruhi perkembangan anak dengan 

menentukan jenis hubungan antara anak dengan berbagai anggota keluarga. 

Dalam keluarga tanpa ayah, hubungan anak laki dengan ibunya akan sangat 

berbeda dari hubungan anak laki-laki yang dibesarkan dalam keluarga, dengan 

                                                           
60

 Abdul Mustaqim, Menjadi Orangtua bijak Solusi kreatif menangani pelbagai masalah 

pada anak (Bandung: Al Bayan, 2005), 140. 
61

 Save M. Dagun, Psikologi Keluarga  Peranan Ayah dalam Keluarga (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2002), 103-104. 



40 

 

 

ayah  yang  tidak saja hadir, melainkan juga berperan aktif dan dominan 

dalam keluarga. Bila ibu bekerja di luar rumah dan anak diasuh oleh sanak 

saudara, tetangga, atau di tempat penitipan anak, hubungan anak dengan 

ibunya akan sangat berbeda dari hubungan anak-ibu dalam keluarga dengan  

ibu yang mencurahkan seluruh waktu dan perhatiannya pada rumah 

tangga.
62

Ada anak yang dibesarkan dalam keluarga dimana terjadi perceraian 

dan tinggal dengan orang tua angkat dan ada pula anak yang memiliki ibu 

yang bekerja full-time dan hanya memiliki waktu sedikit bagi anak-anaknya. 

Semua variasi lingkungan yang beragam ini mempunyai pengaruh pada anak 

di dalam dan di luar kelas.
63

 

 

B. Telaah Pustaka 

Berdasarkan telaah pustaka terdahulu, penulis menemukan judul 

penelitian yang terkait dengan variabel yaitu: 

“Korelasi Perhatian Orang Tua dengan Hasil Belajar Matematika Siswa 

Kelas IV di SDN 1 Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2013/2014” yang ditulis oleh Pangesti Nufi Rahayu (2014), dengan 

rumusan masalah (1) Bagaimana perhatian orang tua siswa kelas IV di SDN 1 

Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana hasil belajar 
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Matematika siswa kelas IV di SDN 1 Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo? (3) Adakah hubungan perhatian orang tua dengan hasil belajar 

Matematika siswa kelas IV di SDN 1 Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo? 

Berdasarkan  hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa: (1) 

Perhatian orang tua siswa kelas IV SDN 1 Serangan tergolong cukup mencapai 

(66,6%) (2) Hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran Matematika di SDN 

1 Serangan tergolong cukup mencapai (73,33%) (3) Terdapat korelasi yang positif 

antara perhatian orang tua dengan hasil belajar matematika siswa kelas IV di SDN 

1 Serangan dengan koefisien korelasi sebesar 0,960267164 atau 0,960 dengan 

demikian Ho ditolak. Dalam telaah pustaka di atas variabel yang di pengaruhi 

adalah hasil belajar dan variabel yang mempengaruhi adalah orang tua sehingga 

sama dengan variabel yang akan di teliti saat ini. Perbedaannya dari telaah 

pustaka menggunakan teknik analisa korelasional dan penelitian ini menggunakan 

teknik analisa komparasional. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Restu Yulia Hidayatul Umah pada 

tahun 2012 yang berjudul: “Studi Komparasi Hasil Belajar Mata Pelajaran Bahasa 

Jawa di Lingkungan Keluarga Berbahasa Indonesia dengan Lingkungan Keluarga 

Berbahasa Jawa Siswa Kelas V di MIN Manisrejo Kota Madiun Tahun Pelajaran 

2012/2013”. Kesimpulannya sebagai berikut: 

1. Hasil belajar bahasa jawa siswa yang di lingkungan keluarga berbahasa 

indonesia kelas V di MIN Manisrejo Kota Madiun tahun pelajaran 2012/2013 
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dengan rata-rata 70,06 dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 9 

responden (52,94%), kategori cukup 1 responden (5,88%), dan kategori 

kurang 7 responden (41,18%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil 

belajar bahasa jawa yang di lingkungan keluarga berbahasa indonesia kelas V 

di MIN Manisrejo Kota Madiun dikategorikan baik. 

2. Hasil belajar bahasa jawa siswa yang di lingkungan keluarga berbahasa jawa 

kelas V di MIN Manisrejo Kota Madiun tahun pelajaran 2012/2013 dengan 

rata-rata 74,8 dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 10 responden 

(40%), kategori cukup 8 responden (32%), dan kategori kurang 7 responden 

(28%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil belajar bahasa jawa 

siswa yang di lingkungan keluarga berbahasa jawa kelas V MIN Manisrejo 

Kota Madiun dikategorikan baik. 

3. Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar mata pelajaran bahasa 

jawa di lingkungan keluarga berbahasa indonesia dengan lingkungan keluarga 

berbahasa jawa siswa kelas V di MIN Manisrejo Kota Madiun tahun pelajaran 

2012/2013. Berdasarkan uji t diperoleh t0 > tt dimana pada taraf signifikan 

5%, t0 = 3,4422 dan tt = 2,02. 

Kedua telaah pustaka tersebut memiliki persamaan dalam penelitian ini, 

yakni keduanya menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini juga 

memiliki persamaan dengan penelitian oleh Restu Yulia Hidayatul Umah yakni 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh tempat tinggal terhadap 

hasil belajar. 
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Perbedaan dari kedua penelitian tersebut, yaitu: Penelitian yang dilakukan 

oleh Pangesti Nufi Rahayu merupakan penelitian kuantitatif dengan metode 

penelitian korelasi, respondennya yaitu siswa siswi kelas IV. Penelitian yang 

dilakukan oleh Restu Yulia Hidayatul Umah merupakan penelitian kuantitatif 

dengan metode penelitian komparasional, penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data berupa wawancara tersetruktur dan dokumentasi nilai, Jadi 

dalam penelitian ini tidak melakukan tes untuk pengumpulan data, respondennya 

yaitu siswa siswi kelas V.  

Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan fokus masalahnya adalah 

hasil belajar pada mata pelajaran matematika, dan pengumpulan data 

menggunakan dokumentasi. Jenis penelitiannya yaitu penelitian kuantitatif 

dengan metode penelitian komparasional, dan respondennya siswa-siswi kelas V. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di atas, maka kerangka 

berpikir dalam penelitian ini adalah : 

1. Keberadaan siswa yang tinggal dengan orang tua hasil belajar khususnya 

pelajaran matematika lebih tinggi dari siswa yang tidak tinggal dengan orang 

tua. 

2. Keberadaan siswa yang tidak tinggal dengan orang tua hasil belajar khususnya 

pelajaran matematika lebih rendah dari siswa yang tinggal dengan orang tua. 
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D. Pengajuan Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir di atas, maka 

selanjutnya dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

Ha :  ada perbedaan hasil belajar matematika kelas V Madrasah Ibtidaiyah 

Bahrul Ulum tahun pelajaran 2014/2015 antara siswa yang tinggal dengan 

orang tua dan yang tidak tinggal dengan orang tua. 

Ho :  tidak ada perbedaan hasil belajar matematika kelas V Madrasah Ibtidaiyah 

Bahrul Ulum tahun pelajaran 2014/2015 antara siswa yang tinggal  dengan 

orang tua dan yang tidak tinggal dengan orang tua. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah Ha yakni, ada 

perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang tinggal dengan orang tua 

dan yang tidak tinggal dengan orang tua kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Bahrul 

Ulum tahun pelajaran 2014/2015. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Bagian yang paling penting utama di dalam membuat suatu penelitian 

adalah bagaimana membuat rencana (rancangan penelitian). Yang dimaksud 

dengan rencana penelitian adalah mencatat perencanaan dari cara berpikir dan 

merancang suatu strategi untuk menemukan sesuatu. Penelitian kuantitatif adalah 

penelitian yang menggunakan asumsi-asumsi pendekatan positivis.
64

 

Penelitian adalah proses purposif, sistematik, dan ilmiah untuk 

mengumpulkan, dan menafsirkan data guna memecahkan masalah. Selain itu, 

juga untuk meramalkan, mereka cipta, menemukan kebenaran, atau untuk 

memperluas dan mencari kejelasan atas pengetahuan yang ada. Semua itu adalah 

untuk melestarikan dan memperbaiki mutu kehidupan manusia.
65

 

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif dengan 

analisis komparasional. Menurut Sudijono seperti dikutip oleh Retno 

Widyaningrum istilah komparasi dalam bahasa Inggris sering kita jumpai istilah 

compare, comparability, comparable, comparative dan comparison. Yang mana 

compare berarti  bandingan, comparability berarti sifat bisa dibandingkan/ 
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disamakan, comparable berarti sebanding/dapat dibandingkan/disamakan, 

comparative berarti yang bertalian dengan perbandingan, comparison berarti 

perbandingan. Istilah yang dipakai dalam statistik adalah comparison/komparasi/ 

perbandingan.
66

 

 

B. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam 

pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang 

merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis 

maupun lisan. 

Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya 

bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan 

dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data.
67

Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data 

nilai ulangan matematika kelas V, struktur organisasi, sejarah dan letak geografis 

serta keadaan guru dan siswa/siswi Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum.  
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C. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Dalam penelitian sosial, populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek 

yang hendak  dikenai generalisasi hasil penelitian.
68

Populasi adalah seluruh 

data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang 

kita tentukan.
69

Dalam pengertian lain populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
70

Dalam penelitian kuantitatif ini dilakukan di Madrasah 

Ibtidaiyah Bahrul Ulum Kebonsari Madiun. Dengan populasi yaitu kelas V 

berjumlah 22 siswa. 

2. Sampel  

Sampel dapat diartikan sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 

Menurut Ali seperti dikutip oleh Tukiran Taniredja & Hidayati Mustafidah  

menyebutkan, bahwa sampel penelitian adalah sebagian yang diambil dari 

keseluruhan obyek yang diteliti yang dianggap mewakili terhadap seluruh 

populasi dan diambil dengan menggunakan teknik tertentu.
71

Pengertian lain 

sampel dapat didefinisikan sebagian anggota populasi yang dipilih dengan 

menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili 
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populasi.
72

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan semua populasi untuk 

dijadikan sampel penelitian yang disebut dengan sampel jenuh. Sampel jenuh 

yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dipilih sebagai 

sampel. Teknik ini disebut juga sensus.
73

 Sampel pada penelitian ini adalah 22 

siswa 14 siswa yang tinggal dengan orang tua dan 8 siswa yang tidak tinggal 

dengan orang tua. 

 

D. Instrumen Pengumpulan Data 

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada 

alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen 

penelitian. Jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati.
74

Instrumen merupakan segala 

macam alat bantu yang digunakan peneliti untuk memudahkan dalam pengukuran 

variabel.
75

 

Dalam penelitian ini, alat yang digunakan sebagai pengambilan data 

adalah angket dan dokumentasi. Angket  untuk mengetahui siswa yang tinggal 

dengan orang tua dan yang tidak tinggal dengan orang tua sedangkan 
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dokumentasi untuk mengambil data nilai siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah 

Bahrul Ulum Tahun Pelajaran 2014/2015. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Menyusun instrumen adalah pekerjaan penting di dalam langkah 

penelitian. Akan tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi, dalam rangka 

memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan metode/teknik.  

Dalam pencarian data dan pengumpulannya untuk melengkapi segala hal 

yang dikaitkan dalam penelitian. Peneliti menggunakan dokumentasi dalam hal 

ini, Menurut Irawan seperti dikutip oleh Sukandarmidi dikatakan bahwa 

dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek 

penelitian.
76

  

Untuk memperoleh data, penelitian ini menggunakan teknik angket dan 

dokumentasi. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.
77

Dengan teknik ini peneliti memberikan satu 

pertanyaan untuk mengetahui siswa yang tinggal dengan orang tua dan yang tidak 

tinggal dengan orang tua. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data 
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dengan mempelajari mengenai data responden.
78

Dari pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui 

arsip-arsip tertulis maupun gambar-gambar yang berhubungan dengan hal-hal 

yang diteliti. Dengan teknik ini peneliti ingin memperoleh data utama yaitu nilai 

siswa kelas V dan data penunjang seperti identitas sekolah, letak geografis, visi 

dan misi, sarana dan prasarana, struktur organisasi, serta keadaan guru dan siswa 

di Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis adalah proses terakhir dalam rentetan tugas penelitian, sebelum 

menulis laporan. Analisis dilakukan agar tujuan pokok penelitian dapat dicapai.
79

 

Untuk menganalisis data tentang perbedaan hasil belajar pada mata 

pelajaran matematika antara siswa yang tinggal dengan orang tua dan yang tidak 

tinggal dengan orang tua kelas V Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum tahun 

pelajaran 2014/2015, peneliti menggunakan teknik analisis statistik yang berupa 

analisis komparasional. Dalam penelitian komparasional dilakukan perbandingan 

antara variabel, apakah benar secara signifikan dua variabel yang dicari 

perbandingan itu memang berbeda ataukah semata-mata hanya kebetulan saja.  
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Di bawah ini adalah data tentang hasil belajar yang peneliti peroleh dari 

dua variabel X1 dan X2 yaitu siswa yang tinggal dengan orang tua dan yang tidak 

tinggal dengan orang tua. 

Tabel 3.1 

Hasil Belajar Siswa yang Tinggal dengan Orang tua dan yang Tidak Tinggal dengan Orang tua. 

Siswa yang Tinggal dengan 

Orang Tua (X1) 

Siswa yang Tidak Tinggal 

dengan Orang Tua (X2) 

90 70 

88 70 

85 69 

81 68 

80 68 

80 66 

79 61 

77 56 

76  

75  

73  

73  

70  

67  

 

Ada dua jenis data dalam penelitian ini yaitu data deskriptif (rumusan 

masalah 1 & 2 ) dan data komparatif (rumusan masalah 3). 

1. Analisis Data Deskriptif (Rumusan Masalah 1 & 2) 

a. Menghitung Mean dari variabel X1 dan X2 
80

 

Mx1
= 

∑��1�1
      Mx2  = 

∑��2�2
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b. Menghitung Deviasi Standar X1 dan X2 
81

 

� �1
=  ∑��1

2�1
 

� �2  =  ∑��2
2�2
 

c. Membuat pengelompokan dengan menggunakan rumus :
82

 

1) Mx + 1 ∙ � �  dikatakan baik. 

2) Mx – 1 ∙ � �  dikatakan kurang. 

3) Mx + 1 ∙ � �  sampai dengan Mx – 1 ∙ � �  dikatakan cukup. 

d. Menghitung frekuensi, lalu hasilnya diprosentasikan dengan rumus: 

P = 
�� x 100 % 

Keterangan: 

P = Prosentase 

f  = Frekuensi 

n = Number of Cases 

 

2. Analisis Data Komparatif (Rumusan Masalah 3)  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data dari masing-

masing siswa yaitu antara siswa yang tinggal dengan orang tua dan yang 
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tidak tinggal dengan orang tua. Yang berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal dan tidak. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui 

apakah data berdistribusi normal, peneliti menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov. 

Dengan langkah-langkah berikut: 

1) Merumuskan hipotesis 

Ho : data berdistribusi normal 

Ha : data tidak berdistribusi normal 

2) Menghitung mean dan Deviasi Standar dengan membuat tabel terlebih 

dahulu. 

3) Menghitung nilai fkb dan f/n (masing-masing frekuensi dibagi jumlah 

data). 

4) Menghitung nilai Z dengan rumus 
83

 

Z = 
�−��  

x = nilai asli � = rata-rata � = simpangan baku (standar deviasi) 

5) Menghitung P <  Z 

6) Menghitung nilai 2�1
 , 1�1

 dan 2�2
 , 1�2
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7) Membandingkan angka 1�1
 maksimum dari tabel Kolmogorov-

Smirnov, diperoleh D(0,05,14) dari tabel adalah 0,349 dan angka 1�2
 

maksimum dari tabel Kolmogorov-Smirnov, diperoleh D(0,05,8) dari 

tabel adalah 0,457 

8)  Uji hipotesis 

Ho diterima jika a1 maksimum <  Dtabel 

Ho ditolak jika a1 maksimum >  Dtabel 

Karena nilai maksimal 1�1
adalah 0,0687 dimana angka tersebut 

lebih kecil dari tabel, dengan demikian H0 diterima. Ini berarti data 

berdistribusi normal. Dan karena nilai maksimal , 1�2
 adalah 0,2878 

dimana angka tersebut lebih kecil dari tabel, dengan demikian H0 diterima. 

Ini berarti data berdistribusi normal.  

b. Uji Homogenitas 

Uji ini diperlukan sebelum kita membandingkan beberapa kelompok 

data. Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah kedua 

kelompok mempunyai varian yang sama atau tidak, jika varian sama 

disebut homogen. Sedangkan untuk mengetahui apakah data homogen 

atau tidak, peneliti menggunakan uji Bartlett, dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1) Merumuskan hipotesis 

Ho : Data homogen 
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Ha : Data tidak homogen 

2) Membuat tabel distribusi frekuensi 

3) Menghitung Deviasi Standar 

4) Menghitung variansi gabungan dengan rumus 
84

 

��2 =  
∑(� − 1)� 2− �  

keterangan: ��2  =  variansi gabungan 

n   = Jumlah sampel masing-masing kelompok 

N  = Jumlah sampel seluruhnya 

K  = Jumlah kelompok/variabel 

SD = Deviasi Standar 

5) Menghitung angka b sebaran Bartlett dengan rumus 
85

 

=
  ∑� 2 �−1 1 −� ��2  

6) Membandingkan BHitung hasil hitungan dengan B2(0,05;8;14) tabel, dengan 

db = k(a; n1; n2) = 2(0,05; 8; 14) pada taraf signifikansi 5% diperoleh 

dari hasil hitungan yaitu 0,3272 dan dari tabel yaitu 0,8507. 

7) Uji Hipotesis 

Ho diterima jika Bhitung < Btabel 
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Ho ditolak jika Bhitung > Btabel 

Dari hasil perhitungan diatas nilai Bhitung adalah 0,3272 dan angka 

tersebut lebih kecil dari tabel, dengan demikian Ho diterima. Ini berarti 

menunjukkan bahwa data homogen. 

c. Uji Tes “t” 

Teknik analisis data pada penelitian kuantitatif ini menggunakan 

tes “t”. Tes “t’ merupakan salah satu tes statistik yang digunakan untuk 

menguji kebenaran dan kepalsuan hipotesa nihil yang menyatakan bahwa 

diantara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi 

yang sama, tidak terdapat perbedaan signifikan.
86

 

Sebagai suatu penelitian kuantitatif, maka dalam penelitian 

digunakan teknik analisis data guna memperoleh hasil penelitian 

mengenai perbandingan hasil belajar siswa antara siswa yang tinggal 

dengan orang tua dan yang tidak tinggal dengan orang tua. Pada 

penelitian ini menggunakan Tes “t” untuk sampel kecil (n<30). yang 

kedua sampelnya tidak mempunyai hubungan.
 87

 

Adapun rumus yang digunakan dalam analisis adalah. 

a. Menghitung Mean dari Variabel X1 dan X2 
88

 

Mx1
= 

∑��1�1
      Mx2

= 
∑��2�2
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b. Menghitung Standar Deviasi 
89

 

SDx1 =  ∑��1
2�1
 

SDx2 =  ∑��2
2�2
 

c. Menghitung Standart Eror Mean variabel X1 dan X2 
90

 �
1  = 

� � 1 �1−1
  

�
2 = 

� � 2 �2−1
   

d. Menghitung Standart Eror perbedaan antara Mean variabel X1 dan X2 � � 1 − � 2
 =  � � 1

2 + � �2

2
   

e. Mencari nilai to 

t0 = 
� 1

− � 2� �1 − �2
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
91

 

1. Sejarah Berdirinya dan Perkembangan Madrasah Ibtidaiyah Bahrul 

Ulum 

Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum terletak di desa Krandegan, 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Letaknya sangat strategis karena 

terletak pada suatu tempat yang situasinya tenang sehingga keselamatan anak 

juga terjaga, disebabkan jauh dari jalan raya. Di depan Madrasah ada sebuah 

masjid, sehingga memudahkan pendidik untuk mengadakan praktek-praktek 

peribadatan dan memudahkan pula untuk memasukkan jiwa agama kepada 

anak. 

Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum Buluh Krandegan Kebonsari 

Madiun didirikan pada tahun 1966 di bawah naungan Departemen Agama RI 

dengan piagam Madrasah nomor: L/M/3/08/A/1978 dengan status terdaftar. 

Pada tahun 1994 berdasarkan keputusan kepala kantor departemen agama 

Kabupaten Madiun nomor: Mm.01/05.00/HK.00/3794/1994, tanggal 18 Juni 

1994 jenjang Akreditasi MI Bahrul Ulum dengan status diakui.  

Pada tahun 2000 berdasarkan hasil Akreditasi madrasah yang 

dilakukan dewan akreditasi Madrasah Kabupaten Madiun nomor: 
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Mm.01/05.00KP.00/910/SK/2000 memberikan status disamakan. Pada tahun 

2006 berdasarkan hasil akreditasi madrasah yang dilakukan dewan Akreditasi 

Madrasah Propinsi Jawa Timur nomor: B/Kw.13.4/MI/1914/2006 

memberikan status Terakreditasi Peringkat B. Kemudian  berdasarkan hasil 

akreditasi sekarang sudah diberikan status terakreditasi  peringkat A. 

 

2. Identitas Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum  

Nama Madrasah  : Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum  

NSM    : 111235190032 

Yayasan   : Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum 

Jenjang Akreditasi  : Akreditasi A 

 

3. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum 

a. Visi  

Terwujudnya generasi yang menguasai IPTEK, memiliki 

keseimbangan spiritual, intelektual, dan Moral serta berwawasan 

lingkungan. 

b. Misi 

1) Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan kemampuan 

berfikir logis, praktis dan kreatif. 

2) Menanamkan dasar-dasar keimanan dan keilmuwan untuk membentuk 

pribadi yang bernilai dan berakhlak mulia. 
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3) Meningkatkan citra positif madrasah yang berwawasan kebangsaan 

guna mewujudkan generasi yang rohmatan lil’alamin. 

4) Menyelenggarakan proses pendidikan yang berorientasi pada mutu 

berdaya saing tinggi dan berbasis pada sikap spritual, intelektual, dan 

moral. 

c. Tujuan 

Tujuan pendidikan dasar secara umum adalah meletakkan dasar 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampillan 

untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Secara khusus 

tujuan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum adalah : 

1) Dapat mengamalkan ajaran agama hasil proses pembelajaran dan 

kegiatan pembiasaan. 

2) Meraih prestasi akademik maupun non akademik minimal tingkat 

kabupaten Madiun. 

3) Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal 

untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. 

4) Menjadi sekolah yang diminati di masyarakat. 
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4. Keadaan Guru dan Siswa Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum 

a. Keadaan Siswa 

Tabel 4.1 

Keadaan siswa di Madrasah Ibtidiyah Bahrul Ulum Tahun 2015 

Kelas L P Total 

1 23 16 39 

2 30 16 46 

3 8 7 15 

4 17 10 27 

5 13 9 22 

6 4 9 13 

Jumlah 95 67 162 

 

b. Keadaan Guru 

Tabel 4.2 

Keadaan guru di Madrasah Ibtidiyah Bahrul Ulum Tahun 2015 

Tenaga 

Kependidikan 

Jumlah 

Total Telah 

Bersertifikasi 
Belum Bersertifikasi 

Guru Kelas 5 6 11 

Guru Mata 

Pelajaran 
0 1 1 

Jumlah 5 7 12 

 

5. Sarana Prasarana Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum  

Seiring berjalannya waktu Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum terus 

berbenah diri dengan mencukupi sarana prasarana untuk meningkatkan mutu 

pendidikan dan menggali bakat peserta didik. Adapun sarana dan prasarana 

yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum yaitu: gedung yang memadai, 

panggung seni, peralatan olah raga, UKS, kantin, 4 kamar mandi, meja siswa 

130 buah, kursi siswa 119 buah, meja guru 11 buah, kursi guru 11 buah, 
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papan tulis 6 buah, printer 1 buah, laptop 1 buah, almari guru 3 buah, radio 

sistem 3 buah, microphone 2 buah, jam dinding 7 buah. 

 

6. Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum  

Struktur organisasi sekolah Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Deskripsi Data 

Dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran 

memerlukan metode dan cara untuk mencapai hasil belajar yang maksimal 

dengan berpegang visi dan misi sekolah, terkait dalam pencapaian hasl belajar 

juga banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Secara umum tujuan 

Kepala sekolah 

Unit perpustakaan Dewan/Komite 

wali kelas 

IA 

wali kelas 

IIA 

wali kelas 

IIIA 

wali kelas 

IV 

wali kelas 

V 

wali kelas 

VI 

wali kelas 

IB 

Kurikulum 

UKS 

wali kelas 

IIB 

Humas 

wali kelas 

IIIB 

Sarana 

prasarana 

Keagamaan Transportasi Koperasi 

Siswa 

Masyarakat 
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pembelajaran adalah materi pelajaran dapat diserap dan diterapkan oleh siswa 

dalam kehidupan sehari-hari. Berhasil tidaknya dalam proses pembelajaran dapat 

dilihat dari hasil belajarnya. Di sini pembelajaran matematika merupakan 

pelajaran yang dirasa penting untuk kehidupan sehari-hari. 

Untuk mengetahui adakah perbedaan hasil belajar matematika siswa kelas 

V Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum Tahun Pelajaran 2014/2015 antara siswa 

yang tinggal dengan orang tua dan yang tidak tinggal dengan orang tua dapat 

dilihat dari pemaparan data sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Nilai yang Menunjukkan Hasil Belajar Siswa yang Tinggal dengan Orang tua (X1) 

X1 F 

90 1 

88 1 

85 1 

81 1 

80 2 

79 1 

77 1 

76 1 

75 1 

73 2 

70 1 

67 1 

Jumlah 14 

 

 

Tabel 4.4 

Nilai yang Menunjukkan Hasil Belajar Siswa yang Tidak Tinggal dengan Orang Tua (X2) 

X2 F 

70 2 

69 1 

68 2 

66 1 

61 1 

56 1 

Jumlah 8 
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C. Analisis Data 

Untuk memperoleh data tentang hasil belajar pada mata pelajaran 

matematika siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum, peneliti 

menggunakan teknik dokumentasi. Di bawah ini adalah data tentang hasil belajar 

yang peneliti peroleh dari dua kelompok, yaitu siswa yang tinggal dengan orang 

tua dan yang tidak tinggal dengan orang tua. 

Tabel 4.5 

Hasil Belajar Siswa yang Tinggal dengan Orang tua dan yang Tidak Tinggal dengan Orang tua. 

Siswa yang Tinggal dengan 

Orang Tua (X1) 

Siswa yang Tidak Tinggal 

dengan Orang Tua (X2) 

90 70 

88 70 

85 69 

81 68 

80 68 

80 66 

79 61 

77 56 

76  

75  

73  

73  

70  

67  

 

Untuk mengetahui presentase hasil belajar pada mata pelajaran matematika 

siswa kelas V dari dua kelompok, perlu adanya perangkingan hasil belajar dari data 
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yang telah dikumpulkan. Perangkingan ini menggunakan cara penyusunan rangking 

berdasarkan mean dan deviasi standar. Lebih spesifik lagi penyusunan rangking ini 

menggunakan penyusunan kedudukan atas tiga rangking. Patokan untuk 

menentukan rangking atas, rangking tengah, dan rangking bawah
92

 adalah sebagai 

berikut: 

     Atas 

    

       Mean + 1SD   Tengah  

 

  Mean – 1SD   Bawah 

 

1. Analisis Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Matematika kelas V yang 

Tinggal dengan Orang tua (X1) 

Tabel 4.6 

Distribusi frekuensi data hasil belajar siswa yang tinggal dengan orang tua (X1) 

 

X1 f fX1 � = � − �� �  ��  

90 1 90 11,85714 140,5918 140,5918 

88 1 88 9,857143 97,16327 97,16327 

85 1 85 6,857143 47,02041 47,02041 

81 1 81 2,857143 8,163265 8,163265 

80 2 160 1,857143 3,44898 6,897959 

79 1 79 0,857143 0,734694 0,734694 

77 1 77 -1,14286 1,306122 1,306122 

76 1 76 -2,14286 4,591837 4,591837 

75 1 75 -3,14286 9,877551 9,877551 

73 2 146 -5,14286 26,44898 52,89796 

70 1 70 -8,14286 66,30612 66,30612 

67 1 67 -11,1429 124,1633 124,1633 

N 14 1094  529,8163 559,7143 

 

                                                           
92

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 176. 
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Setelah perhitungan di atas, dilanjutkan dengan mencari mean, deviasi 

standar dan standar eror dengan langkah sebagai berikut: 

a. Mencari mean dari variabel X1 

Mx  = 
∑��1�1

 

       = 
1094

14
 

        = 78,14286  

b. Mencari deviasi standar dari variabel X1 

SDx1  =  ∑��1
2�1

 

         =  559,7143

14
 

          =  39,97959 

            = 6,322942 

c. Mencari nilai standar eror mean variabel X1 

SEMx1  = 
� �1 �1−1

 

  = 
6,322942 14−1

 

  = 
6,322942 13

 

  = 
6,322942

3,605551
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  = 1,753669 

Dari hasil di atas dapat diketahui Mx1 = 78 dan SDx1 = 6,322942. Untuk 

menentukan kategori apakah baik, cukup, atau kurang pada hasil belajar mata 

pelajaran matematika siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum siswa 

yang tinggal dengan orang tua, dibuat pengelompokan dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

Mx1 + 1SD = kelompok hasil belajar siswa yang tinggal dengan orang 

tua baik 

Mx1 – 1SD = kelompok hasil belajar siswa yang tinggal dengan orang 

tua kurang. 

Sedangkan diantara keduanya adalah termasuk kelompok hasil belajar 

siswa yang tinggal dengan orang tua cukup. Adapun perhitungannya adalah 

sebagai berikut: 

Mx1 + 1.SD  = 78,14286+1. 6,322942 

   = 78,14286+6,322942 

   = 84,4658 

   = 84 (dibulatkan) 

Mx1-1.SD = 78,14286-1. 6,322942 

   = 78,14286-6,322942 

   = 71,81992 

   = 72 (dibulatkan) 
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Dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai 84 ke atas dikategorikan 

hasil belajar pada mata pelajaran matematika siswa yang tinggal dengan orang 

tua baik, sedangkan nilai 72-84 dikategorikan hasil belajar pada mata pelajaran 

matematika siswa yang tinggal dengan orang tua cukup, dan nilai 72 ke bawah 

dikategorikan hasil belajar pada mata pelajaran matematika siswa yang tinggal 

dengan orang tua kurang. 

Tabel 4.7 

Kategori Tentang Hasil Belajar Mata Pelajaran Matematika Kelas V Siswa yang Tinggal 

dengan Orang tua (X1) 

 

No Nilai Frekuensi Presentase Kategori 

1 Lebih dari 84 3 22 % Baik 

2 72-84 9 64 % Cukup 

3 Kurang dari 72 2 14 % Kurang 

Jumlah  14 100 %  

 

Dari kategori di atas dapat disimpulkan bahwa kategori baik untuk 

hasil belajar mata pelajaran matematika siswa yang tinggal dengan orang tua 

berjumlah 3 anak dengan presentase 22 %; kategori cukup berjumlah 9 anak 

dengan presentase 64%; sedangkan pada kategori kurang berjumlah 2 anak 

dengan presentase 14%. 
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2. Analisis Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Matematika kelas V yang 

Tidak Tinggal dengan Orang Tua (X2) 

Tabel 4.8 

Distribusi frekuensi data hasil belajar siswa yang tidak tinggal dengan orang tua (X2) 

 

X2 f fX2 � = � − �� �  ��  

70 2 140 4 16 32 

69 1 69 3 9 9 

68 2 136 2 4 8 

66 1 66 0 0 0 

61 1 61 -5 25 25 

56 1 56 -10 100 100 

N 8 528  154 174 

 

Setelah perhitungan di atas, dilanjutkan dengan mencari mean, deviasi 

standar dan standar eror dengan langkah sebagai berikut: 

a. Mencari mean dari variabel X2 

Mx  = 
∑��2�2

 

       = 
528

8
 

       = 66 

b. Mencari deviasi standar dari variabel X2 

SDx2  =  ∑��
2

2�2
 

         =  174

8
 

           =  21,75 

           = 4,66369 
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c. Mencari nilai standar eror mean variabel X2 

SEMx2  = 
� �2 �2−1

 

  = 
4,66369 8−1

 

  = 
4,66369 7

 

  = 
4,66369

2,645751
 

  = 1,762709 

 

Dari hasil di atas dapat diketahui Mx2 = 66 dan SDx2 = 4,66369. Untuk 

menentukan kategori apakah baik, cukup, atau kurang pada hasil belajar mata 

pelajaran matematika siswa kelas V Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum siswa 

yang tidak tinggal dengan orang tua, dibuat pengelompokan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Mx2 + 1SD = kelompok hasil belajar siswa yang tidak tinggal dengan 

orang tua baik 

Mx2 – 1SD = kelompok hasil belajar siswa yang tidak tinggal dengan 

orang tua kurang. 

Sedangkan diantara keduanya adalah termasuk kelompok hasil belajar 

siswa yang tinggal dengan bukan orang tua cukup. Adapun perhitungannya 

adalah sebagai berikut: 
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Mx2 + 1.SD   = 66+1. 4,66369 

   = 66+4,66369 

   = 70,66369 

   = 71 (dibulatkan) 

Mx2-1.SD  = 66-1. 4,66369 

   = 66-4,66369 

   = 61,33631 

   = 61 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai 71 ke atas dikategorikan 

hasil belajar pada mata pelajaran matematika siswa yang tidak tinggal dengan 

orang tua baik, sedangkan nilai 61-71 dikategorikan hasil belajar pada mata 

pelajaran matematika siswa yang tidak tinggal dengan orang tua cukup, dan 

nilai 61 ke bawah dikategorikan hasil belajar pada mata pelajaran matematika 

siswa yang tidak tinggal dengan orang tua kurang. 

Tabel 4.9 

Kategori Tentang Hasil Belajar Mata Pelajaran Matematika Kelas V Siswa yang Tidak 

Tinggal dengan Orang Tua (X2) 

 

No Nilai Frekuensi Presentase Kategori 

1 Lebih dari 71 0 0 % Baik 

2 61-71 6 75 % Cukup 

3 Kurang dari 61 2 25 % Kurang 

Jumlah  8 100 %  

 

Dari kategori di atas dapat disimpulkan bahwa kategori baik untuk 

hasil belajar mata pelajaran matematika siswa yang tinggal dengan bukan 

orang tua berjumlah 0 anak, kategori cukup berjumlah 6 anak dengan 
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presentase 75%; sedangkan pada kategori kurang berjumlah 2 anak dengan 

presentase 25%. 

3. Analisis Komparasi Hasil Belajar Matematika kelas V antara Siswa yang 

Tinggal dengan Orang tua dan yang Tidak Tinggal dengan Orang Tua 

dengan Menggunakan Tes “t” 

Dari perhitungan pada analisis kedua data, diketahui SEMx1 = 

, � dan SEMx2 = , �. Hasil ini kemudian digunakan untuk mencari 

Standar Error  perbedaan antara mean variabel 1 dan mean variabel 2. 

SEMx 1−Mx 2   =  � �1

2 + � �2

2 

   =  1,7536692 + 1,7627092 

   =  3,075353 + 3,107143 

   =  6,182496 

   = 2,486463 

Langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai t. 

t0   = 
�1

− �2� �1− �2

 

   = 
78,14286−66

2,486463
 

   = 
12,14286

2,486463
 

   = 4,883587 

Jadi, hasil akhir yang diperoleh adalah t0 = 4,883587           4,884 
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D. Pembahasan dan Interpretasi 

Untuk menjawab hipotesis yang telah diteliti adakah Perbedaan Hasil 

Belajar Matematika Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum Tahun 

Pelajaran 2014/2015 antara Siswa yang Tinggal dengan Orang Tua dan yang 

Tidak Tinggal dengan Orang Tua, maka selanjutnya dengan melakukan 

pembuktian dari hipotesis terhadap data dan interpretasi. Interpretasi yang 

menghasilkan hasil dengan tt (tabel t). Jika t0 (t observasi) lebih besar dari t0 maka 

Ho ditolak dan Ha diterima, jika t0 lebih kecil dari tt maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

Sebelum membandingkan dengan nilai “t” kita menggunakan rumus:93
 

db = (n1+n2) – 2 

 = (14 + 8) – 2 

 = 22 – 2         20 

Dari hasil hitung diketahui nilai “t” adalah 4,884, kemudian dengan 

melihat db = 20 pada tt (t tabel), maka t0 dibandingkan dengan tt yaitu = 2,09. 

Pada taraf signifikansi 5%, t0 = 4,884 dan tt = 2,09, maka t0 > tt sehingga terdapat 

perbedaan hasil belajar mata pelajaran matematika kelas V Madrasah Ibtidaiyah 

Bahrul Ulum tahun pelajaran 2014/2015 antara siswa yang tinggal dengan orang 

tua dan yang tidak tinggal dengan orang tua atau Ha diterima. 

Dalam teori yang peneliti tulis Nana Syaodih Sukmadinata berpendapat 

bahwa, hasil belajar merupakan pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensi 

                                                           
93

 Retno Widyaningrum, Statistika  (yogyakarta: Pustaka Felicha, 2013), 163. 
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atau kapasitas yang dimiliki seseorang setelah melakukan proses belajar.
94

 Secara 

garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat dibedakan atas 

dua jenis yaitu yang bersumber dari dalam diri manusia yang belajar, yang 

disebut sebagai faktor internal dan faktor yang bersumber dari luar diri manusia 

yang belajar, yang disebut sebagai faktor eksternal.
95

  

Salah satu faktor eksternal yaitu lingkungan, lingkungan merupakan salah 

satu faktor luar yang ikut mempengaruhi pencapaian hasil belajar anak. Nana 

Syaodih Sukmadinata menyatakan bahwa, lingkungan keluarga merupakan 

lingkungan pertama dan utama yang berpengaruh terhadap pendidikan, 

memberikan landasan dasar bagi proses belajar pada lingkungan sekolah dan 

masyarakat. Tetapi pada zaman sekarang banyak sekali orang tua yang sibuk 

mencari nafkah, mengejar karir atau kesibukan lainnya yang dilakukan di luar 

daerah ataupun di luar negeri. Sedangkan anak-anak bersekolah, mencari kawan 

seusia, melakukan eksperimen, dan mencari pengalamannya sendiri. Karena 

kurangnya perhatian, kasih sayang, dan bimbingan orang tua diduga keras 

menjadi penyebab merosotnya prestasi pendidikan anak usia sekolah dan 

meningkatkan kasus-kasus kenakalan remaja yang sudah menjurus kearah 

brutalitas.
96

  

                                                           
94

 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), 102. 
95

 Suharsimi Arikunto, Manajemen Pengajaran (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 21. 
96

 Syamsu Yusuf L. N. & Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan dan Konseling (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya,  2009), 121. 
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 Orang tua sebagai tempat berpijak dan tempat belajar yang paling utama 

tentunya harus selalu memberikan perhatian kepada anak entah mereka bekerja 

atau tidak, bekerja di luar negeri ataupun di luar daerah. Biasanya ketika orang 

tua sudah sibuk bekerja mereka tidak mempunyai waktu untuk mengurus anak 

dan tidak sedikit juga kasus anak yang dititipkan kepada nenek kakek ataupun 

sanak keluarga yang rumahnya berdekatan dengan tempat tinggal mereka. 

Diduga siswa yang mendapat nilai rendah karena tidak adanya perhatian dari 

orang tua begitu juga sebaliknya  bagi siswa yang mendapat nilai tinggi karena 

adanya perhatian dari orang tua. 

Dapat disimpulkan bahwasanya lingkungan keluarga mempunyai 

pengaruh sangat besar dalam membentuk dan menentukan perubahan sikap dan 

perilaku seseorang, terutama pada generasi muda dan anak-anak. Jika 

dibandingkan dengan telaah penelitian terdahulu penelitian ini dikuatkan oleh 

penelitian oleh Restu Yulia Hidayatul Umah dalam penelitiannya yang berjudul 

Studi Komparasi Hasil Belajar Mata Pelajaran Bahasa Jawa di Lingkungan 

keluarga Berbahasa Indonesia dengan Lingkungan Keluarga Berbahasa Jawa 

Siswa Kelas V di MIN Manisrejo Kota Madiun Tahun Pelajaran 2012/2013 dalam 

penelitian Restu Yulia Hidayatul Umah ini menyatakan terdapat perbedaan yang 

signifikan antara hasil belajar mata pelajaran bahasa jawa di lingkungan keluarga 

berbahasa indonesia dengan lingkungan keluarga berbahasa jawa siswa kelas V di 

MIN Manisrejo Kota Madiun tahun pelajaran 2012/2013. Maksud dari peneliti ini 

ketika anak berada dalam lingkungan berbahasa indonesia maka hal tersebut 
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berpengaruh terhadap hasil belajar bahasa jawa. Di sini terbukti bahwasanya 

lingkungan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, entah itu lingkungan 

masyarakat, sekolah ataupun lingkungan keluarga.  

 

  



77 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan deskripsi dan analisis data dalam penelitian ini dapat diambil 

kesimpulan berikut ini: 

1. Hasil belajar mata pelajaran matematika kelas V Madrasah Ibtidaiyah 

Bahrul Ulum siswa yang tinggal dengan orang tua dengan rata-rata 78 

dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 3 responden (22%), 

kategori cukup 9 responden (64%), dan kategori kurang 2 responden (14%). 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil belajar matematika kelas V 

Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum siswa yang tinggal dengan orang tua 

dikategorikan baik. 

2. Hasil belajar mata pelajaran matematika kelas V Madrasah Ibtidaiyah 

Bahrul Ulum siswa yang tidak tinggal dengan orang tua dengan rata-rata 66 

dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 0 responden (0%), kategori 

cukup 6 responden (75%), dan kategori kurang 2 responden (25%). Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa hasil belajar matematika kelas V Madrasah 

Ibtidaiyah Bahrul Ulum siswa yang tidak tinggal dengan orang tua 

dikategorikan cukup. 

3. Terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar matematika kelas V 

Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum Tahun Pelajaran 2014/2015 antara Siswa 
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yang Tinggal dengan Orang tua dan yang Tidak Tinggal dengan orang tua. 

Berdasarkan uji t diperoleh t0 > tt dimana pada taraf signifikansi 5%, t0 = 

4,884 dan tt = 2,09. 

B. Saran 

Beberapa saran yang dapat peneliti ajukan berdasarkan penelitian ini yaitu: 

1. Bagi kepala sekolah 

Kepala sekolah diharapkan mampu mengambil langkah yang bijaksana 

dalam menciptakan lingkungan belajar sesuai dengan karakter masing-masing 

siswa. 

2. Bagi guru 

Guru dapat memaksimalkan belajar masing-masing siswa sesuai dengan 

karakter mereka sehingga dapat membantu siswa dalam meningkatkan hasil 

belajar khususnya pada mata pelajaran matematika. 

3. Bagi siswa 

Memilih aktivitas belajar yang dapat mendukung untuk meningkatkan 

hasil belajar pada mata pelajaran matematika agar mendapat hasil yang 

memuaskan. 

4. Bagi peneliti 

Penelitian ini fokus dalam ranah kognitif tidak dalam ranah psikomotorik, 

ataupun afektif. Untuk itu maka dalam penelitian selanjutnya bisa dilakukan 

penelitian yang terfokus pada ranah psikomotorik maupun afektif. 

 


