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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji, (1) perbedaan 
efek antara strategi pembelajaran penemuan dan problem solving terhadap hasil 
belajar matematika, (2) perbedaan efek tingkat keterlibatan orang tua siswa 
(tinggi, sedang, rendah) terhadap hasil belajar matematika, (3) efek interaksi 
antara strategi pembelajaran (penemuan dan problem solving) dan tingkat 
keterlibatan orang tua siswa (tinggi, sedang, rendah) terhadap hasil belajar. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 
Masaran. Sampel diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua kelas, yaitu kelas 
VIIIF sebagai kelas eksperimen dan kelas VIIIG sebagai kelas kontrol. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah cluster rundom 
sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adala angket dan tes 
sebagai metode pokok dan dokumentasi sebagai metode bantu. Tehnik analisis 
data menggunakan uji analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, yang 
sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis dengan metode lilliefors untuk uji 
normalitas dan metode Bartlett untuk uji homogenitas. Sebagai uji lanjut dari 
analisis variansi dilakukan uji scheffe. Dari hasil analisis data dengan taraf 
signifikansi 5% disimpulkan bahwa: (1) ada perbedaan efek antara strategi 
pembelajaran penemuan dan strategi pembelajaran problem solving terhadap 
hasil belajar matematika siswa. Hal ini didasarkan dari analisis data diperoleh 
Fa= 4,864, (2) ada perbedaan efek tingkat keterlibatan orang tua siswa terhadap 
hasil belajar matematika. Hal ini didasarkan dari analisis data diperoleh Fb = 
66,803, (3) tidak ada efek interaksi antara strategi pembelajaran dan tingkat 
keterlibatan orang tua siswa terhadap hasil belajar matematika. Hal ini didukung 
dari analisis data diperoleh Fab= 1,046. 

 
Kata kunci:Pembelajaran Matematika, Penemuan, Problem Solving, Keterlibatan  

Orang Tua, Hasil Belajar. 
 
Pendahuluan 

Pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan kualitas suatu bangsa dan 

Negara. Salah satu masalah yang sedang dihadapi dalam dunia pendidikan kita 

adalah masih lemahnya proses pembelajaran (Wina Sanjaya, 2006 : 5). Dalam 
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proses pembelajaran, siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan 

berfikir. Proses pembelajaran di dalam kelas lebih diarahkan kepada kemampuan 

anak untuk menghafal informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi dan 

mengaitkannya dengan kehidupan sehari- hari. Hal itu terjadi pada semua mata 

pelajaran khususnya pelajaran matematika. Pelajaran matematika yang kurang 

diminati mendorong siswa untuk sulit mengembangkan kemampuan berfikirnya, 

akan tetapi menurut Sueanne Mckinney dan Wendy Frazier (2008), sebagian besar 

siswa dapat menunjukkan kompetensi dengan matematika dasar tetapi faktanya 

mengalami kesulitan dengan aplikasi untuk pemecahan masalah.  

Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

menyatakan bahwa pendidikan adalah 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. 

Tampaknya, pelaksanaan pendidikan sekarang belum sesuai dengan yang 

diharapkan tersebut mengingat masih rendahnya hasil belajar yang dicapai siswa.  

Hasil belajar juga dapat dipengaruhi guru dalam kegiatan pembelajarannya. 

Kegiatan pembelajaran tidak lain ialah proses belajar mengajar, yakni suatu proses 

menterjemahkan dan mentransformasikan nilai- nilai yang terdapat dalam 

kurikulum kepada para siswa melalui interaksi belajar mengajar (Sudjana, 2000: 

13). Dalam proses pembelajaran, guru harus memiliki kemampuan merancang dan 

mengimplementasikan berbagai strategi pembelajaran yang cocok sesuai dengan 

situasi dan kondisi siswa di kelas. Untuk mengatasinya, guru diharapkan 

menggunakan strategi pembelajaran yang relevan sesuai dengan kondisi kelas dan 

mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Misalnya dengan strategi penemuan 

dan problem solving. (Muhammad Takdir Ilahi, 2012: 68) Keistimewaan dari 

strategi penemuan bagi siswa tidak sekedar ketrampilan dalam mengkaji suatu 

persoalan, melainkan juga kemampuan dalam mengkaji informasi dan fakta yang 

konkrit mengenai suatu hal yang dianggap penting, sedangkan menurut (Wina 

Sanjaya, 2006: 220) Strategi problem solving (pemecahan masalah) dapat 

mengembangkan kemampuan siswa untuk berfikir kritis dan membantu siswa 



5 
 

 
 

mengembangkan pengetahuan baru. Pendapat lain, yaitu Huerta (2009) 

menyatakan Problem solving ( pemecahan masalah) mungkin dapat menganalisa 

dari berbagai macam masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari- hari. Selain 

itu, juga dapat mendorong untuk melakukan evaluasi sendiri baik terhadap hasil 

maupun proses belajarnya.  

Pengaruh hasil belajar yang rendah tidak hanya dititikberatkan pada 

penggunaan guru saja, tetapi pengaruh lingkungan, khususnya dalam lingkup 

keluarga juga sangat penting dalam meningkatkan hasil belajar siswa, Misalnya: 

keterlibatan orang tua. Orang tua dapat memberikan bimbingan sewaktu belajar di 

rumah dan juga memberikan dukungan melalui sikap dan perhatian agar siswa 

dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Sehingga dengan orang tua 

terlibat dalam belajar akan lebih mudah mengetahui sejauh mana siswa 

memahami palajaran yang diberikan guru di sekolah.  

Berdasarkan hal itu, peneliti ingin mengadakan penelitian dengan judul 

“Eksperimentasi Pembelajaran Matematika dengan Strategi Penemuan dan 

Problem Solving Terhadap Hasil Belajar Ditinjau dari Tingkat Keterlibatan Orang 

Tua”. Dengan rumusan masalahnya adalah (1) Adakah perbedaan efek antara 

strategi pembelajaran penemuan dan problem solving terhadap hasil belajar 

matematika?, (2) Adakah perbedaan efek tingkat keterlibatan orang tua siswa 

(tinggi, sedang, rendah) terhadap hasil belajar matematika?  (3) Adakah efek 

interaksi antara strategi pembelajaran (penemuan dan problem solving) dan 

tingkat keterlibatan orang tua siswa terhadap hasil belajar matematika? 

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk menganalisis dan menguji 

perbedaan efek antara strategi pembelajaran (penemuan dan problem solving) dan 

tingkat keterlibatan orang tua siswa (tinggi, sedang, rendah) terhadap hasil belajar 

matematika. Secara khusus penelitian ini untuk (1) menganalisis dan menguji 

perbedaan efek antara strategi pembelajaran penemuan dan problem solving 

terhadap hasil belajar matematika. (2) menganalisis dan menguji perbedaan efek 

tingkat keterlibatan orang tua siswa (tinggi, sedang, rendah) terhadap hasil belajar 

matematika. (3) menganalisis dan menguji interaksi antara strategi pembelajaran 
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(penemuan dan problem solving) dan tingkat keterlibatan orang tua siswa (tinggi, 

sedang, rendah) terhadap hasil belajar matematika. 

Metode penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen. Yang akan diteliti 

adalah pengaruh dari variabel-variabel bebas dan variabel terikat. Sebagai variabel 

terikat adalah hasil belajar siswa dan variabel bebas adalah strategi pembelajaran 

(penemuan dan problem solving), dan tingkat keterlibatan orang tua siswa. Kelas 

dikelompokkan menjadi dua yaitu kelas eksperimen dengan strategi pembelajaran 

penemuan, kelas kontrol dengan strategi pembelajaran problem solving, kemudian 

kedua kelas tersebut dibandingkan, apakah ada perbedaan mengenai hasil belajar 

siswa. 

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan untuk mengambil 

populasi, sampel, dan data-data yang digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini, 

sebagai tempat penelitian adalah SMP Negeri 1 Masaran kelas VIII. Sekolah ini 

terletak di Desa Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Tempat 

penelitian dipilih disini karena sekolah ini sebagian guru dan muridnya masih 

menggunakan pembelajaran konvensional. Waktu penelitian ini dimulai dari bulan 

Sepetember 2012 sampai dengan bulan Februari 2013, yang meliputi perencanaan 

penelitian, pelaksanaan penelitian, analisisa data, dan penyusunan laporan. 

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang berbeda pada suatu 

wilayah dan memenuhi syarat- syarat tertentu berkaitan dengan masalah 

penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan 

diteliti (Nanang, 2010 : 66). Dalam penelitian ini populasi adalah seluruh siswa 

kelas VIII SMP N 1 Masaran. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti (Arikunto, 2010 : 174 ). Pada penelitian ini mengambil siswa dua kelas 

sebagai sampel. Kelas VIIIF sebagai kelompok eksperimen dan kelas VIIIG 

sebagai kelas kontrol. Sampling adalah cara menentukan sampel dan besar sampel 

(Nanang, 2010 : 67). Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan 

teknik sampling menggunakan Cluster Random Sampling. Pengambilan anggota 

sampel dari populasi dilakukan dengan undian. Teknik pengambilan sampel ini 

memberikan kesimpulan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih 



7 
 

 
 

menjadi anggota sampel. Dari 8 kelas yang ada diperoleh 2 kelas, yaitu kelas 

VIIIF yang berjumlah 32 siswa sebagai kelas Eksperimen dan siswa kelas VIIIG  

yang berjumlah 32 siswa sebagai kelas kontrol. 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

Metode pokok dan metode bantu. Metode pokok meliputi metode angket dan 

metode tes sedangkan metode bantu menggunakan metode dokumentasi. 

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang- barang tertulis 

(Arikunto, 2010 : 201). Metode dokumentasi digunakan untuk menghimpun data 

berupa daftar siswa dan nilai raport semester gasal. 

Dalam penelitian ini variabel bebasnya merupakan strategi pembelajaran 

dan tingkat keterlibatan orang tua. Untuk kelas eksperimen dikenai strategi 

penemuan sedangkan kelas kontrol dikenai strategi problem solving.  Sedangkan 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

statistik dengan analisis variansi dua jalan sel tak sama. Sebelum dilakukan 

analisis variansi, dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dengan 

metode liliefors dan uji homogenitas dengan metode Bartlett. Kemudian uji lanjut 

pasca anava dengan komparasi ganda.  

 

Hasil penelitian dan pembahasan  

Penerapan strategi penemuan di kelas eksperimen dilakukan untuk 

membantu siswa menemukan pendekatan nilai  (pi). Adapun langkah- 

langkahnya sebagai berikut: (1) siswa diminta untuk menyiapkan penggaris, 

benang, dan uang logam Rp 100,00, Rp 200,00 ,Rp 500,00, (2) ukur diameter dari 

masing- masing uang logam menggunakan penggaris, (3) cari keliling masing-

masing uang logam dengan melilitkan benang, kemudian ukur panjangnya, (4) 

cari  (pi) dengan cara membagi keliling dan diameter pada masing- masing uang 

logam. Setelah melakukan kegiatan tersebut, salah satu siswa diminta untuk 

menuliskan jawabannya di papan tulis dan berikut hasilnya yang dinyatakan 

dalam tabel, 

 



8 
 

 
 

 

Tabel 1 

Contoh Hasil Jawaban Siswa 

Uang logam Diameter Keliling 
 

Rp 100,00 2,3 cm 7,22 cm 3,139130435 

Rp 200,00 2,5 cm 7,85 cm 3,14 

Rp 500,00 2,7 cm 8,49 cm 3,144444444 

Dari tabel 1 diperoleh bahwa nilai  (pi) akan mendekati 3,14 atau dapat 

dinyatakan dalam bentuk pecahan yaitu . Sehingga siswa dapat menemukan 

nilai pendekatan  (pi) sesuai dengan kaidah strategi penemuan. Dengan 

menemukan nilai pendekatan  (pi) tersebut siswa lebih mudah untuk 

menyelesaikan soal- soal yang berkaitan dengan lingkaran. Sedangkan untuk 

strategi problem solving yang dikenai pada kelas kontrol lebih ditekankan pada 

pemecahan masalah dalam kehidupan sehari- hari. Siswa diminta untuk mengukur 

panjang tali yang digunakan untuk melilitkan sebuah drum berdiameter 35 cm 

sebanyak 5 putaran. Adapun langkah- langkahnya : (1) siswa memahami 

permasalahan tersebut, (2) siswa menganalisis masalah dengan menentukan yang 

diketahui, dan (3) siswa memecahkan permasalahan tersebut. Dari langkah- 

langkah tersebut siswa mendapatkan jawaban yang berbeda- beda. Siswa yang 

melakukan penyelesaian sesuai dengan langkah- langkah tersebut mendapatkan 

jawaban sebagai berikut: K =  x d =  x 35 = 110 cm, kemudian 110 x 5 

diperoleh panjang tali yang digunakan untuk melilitkan drum sebanyak 5 putaran 

adalah 550 cm. Namun, dari sebagian siswa ada yang masih salah 

penyelesaiannya dikarenakan siswa yang kurang memahami permasalahan 

tersebut sehingga diperoleh penyelesaian sebagai berikut: K =  x d =  x 35 = 

110 cm. Dari jawaban tersebut belum benar, karena keliling harus dikalikan 

dengan 5, melihat bahwa tali diputar sebanyak 5 putaran. Sehingga dengan 
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strategi problem solving siswa dituntut untuk lebih berfikir kritis dalam 

penyelesaian masalah.  

Setelah dilakukan pembelajaran dengan kedua strategi, kemudian guru 

mengadakan tes untuk masing- masing kelas. Setelah itu siswa diminta untuk 

mengisi angket tingkat keterlibatan orang tua. Untuk mengetahui tingkat 

keterlibatan orang tua( tinggi, sedang, rendah) pada masing- masing kelas harus 

sesuai dengan indikator sebagai berikut: (1) adanya ruang belajar, (2) alat tulis, (3) 

fasilitas uang, (4) sikap dan perhatian orang tua terhadap anak, dan (5) pendidikan 

sewaktu di rumah. Jika semua indikator dipenuhi keterlibatan orang tua dikatakan 

tinggi, namun jika sebagian indikator terpenuhi keterlibatan orang tua dikatakan 

sedang, sedangkan untuk keterlibatan orang tua yang rendah hanya memenuhi 

salah satu dari lima indikator tersebut. Selanjutnya hasil penelitian yang berupa 

nilai tes hasil belajar dan skor pada angket keterlibatan orang tua yang diisi siswa 

dianalisis menggunakan uji analisis variansi dua jalan sel tak sama rangkumannya 

sebagai berikut:  

Tabel 2 

Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama 

Sumber JK dk RK Fhitung Fα H0 

A 112.073 1 112.073 4.864 4,007 Ditolak 

B 3078.157 2 1539.079 66.803 3,156 Ditolak 

Interaksi 

AB 

48.181 2 24.091 1.046 3,156 Diterima 

Galat  1336.29 58 23.039    

Total  4574.701 63     

Sumber: Hasil analisis data 

Berdasarkan tabel 2, maka hasil uji analisis variansi dua jalan dengan sel tak 

sama dapat diinterpretasikan sebagai berikut: (1) Uji Antar Baris (A) 

menunjukkan aF = 4,864 dan tabelF  pada taraf signifikasi 5% adalah 4,007.  

Karena aF > tabelF  , maka 0H ditolak artinya ada perbedaan efek antara strategi 
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pembelajaran penemuan dan problem solving terhadap hasil belajar matematika 

siswa.  

Dengan demikian ada perbedaan hasil belajar matematika yang signifikan 

antara siswa yang diajar dengan strategi penemuan dan siswa yang diajar dengan 

strategi problem solving pada pokok bahasan lingkaran. (2) Uji Antar Kolom (B) 

menunjukkan bF = 66,803  dan tabelF   pada taraf signifikasi 5% adalah 3,156. 

Karena bF > tabelF  , maka 0H ditolak artinya ada perbedaan hasil belajar 

matematika pada pokok bahasan lingkaran ditinjau dari tingkat keterlibatan orang 

tua siswa. 

Dengan demikian ada perbedaan hasil belajar matematika yang signifikan 

ditinjau dari tingkat keterlibatan orang tua siswa yang mempunyai kategori tinggi, 

sedang, dan rendah. Oleh karena itu, untuk mengetahui perbedaan rerataan siswa 

yang mempunyai keterlibatan orang tua tinggi, sedang, dan rendah diperlukan uji 

lanjut dengan komparasi ganda dengan menggunakan Uji Scheffe. Hasil uji 

komparasi ganda antar kolom dengan menggunakan metode Scheffe disajikan 

dalam rangkuman hasil uji komparasi ganda di bawah ini: 

Tabel 3 

Rangkuman Analisis Uji Komparasi Antar Kolom 

H0 Fhitung Ftabel Kesimpulan 

 9.631 6.312 H0 ditolak 

 139.594 6.312 H0 ditolak 

 69.567 6.312 H0 ditolak 

     Sumber : Hasil analisis data 

Dari hasil perhitungan antar kolom pada tabel 3 diperoleh kesimpulan 

bahwa pada kolom tinggi dan sedang diperoleh stF − = 9, 631 > tabelF  = 6,312, 

maka 0H ditolak artinya ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa 

yang mempunyai tingkat keterlibatan orang tua tinggi dengan siswa yang 

mempunyai tingkat keterlibatan orang tua  sedang. Pada kolom tinggi dan rendah 

diperoleh rtF − = 139,594 > tabelF  = 6,312, maka 0H ditolak artinya ada perbedaan 
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hasil belajar yang signifikan antara siswa yang mempunyai tingkat keterlibatan 

orang tua tinggi  dan siswa yang mempunyai tingkat keterlibatan orang tua 

rendah. Pada kolom sedang dan rendah diperoleh rsF − = 69,567 < tabelF  = 6,312, 

maka 0H ditolak artinya ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa 

yang mempunyai tingkat keterlibatan orang tua sedang dan siswa yang 

mempunyai tingkat keterlibatan orang tua rendah. (3) Uji Interaksi (AB) 

menunjukkan abF = 1,046  dan tabelF  pada taraf signifikasi 5% adalah 3,156. 

Karena abF  < tabelF  , maka 0H diterima artinya tidak ada efek interaksi yang 

signifikan antara strategi pembelajaran dan tingkat keterlibatan orang tua siswa 

terhadap hasil belajar matematika. 

Pembahasan penelitian ini untuk (1) Hipotesis Pertama yaitu Terdapat 

perbedaan efek yang signifikan antara penggunaan strategi penemuan dan 

problem solving terhadap hasil belajar. Menurut hasil ANAVA dua jalan sel tak 

sama dengan taraf signifikasi 5% diperoleh Fa= 4,864  dan tabelF = 4,007. Karena 

Fa > tabelF  , maka 0H  ditolak artinya ada perbedaan efek yang signifikan antara 

strategi pembelajaran terhadap hasil belajar matematika pada pokok bahasan 

lingkaran. Pada kelas yang diberi strategi penemuan diperoleh rata-rata hasil 

belajar matematika sebesar 73 , sedangkan pada kelas yang diberi strategi problem 

solving diperoleh rata-rata hasil belajar matematika sebesar 77. Ini berarti bahwa 

rata-rata hasil belajar matematika siswa yang dikenai perlakuan strategi 

pembelajaran problem solving lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan dengan 

hasil belajar matematika siswa yang dikenai pelakuan dengan strategi 

pembelajaran penemuan. (2) Hipotesis kedua yaitu terdapat perbedaan efek yang 

signifikan tingkat keterlibatan orang tua siswa terhadap hasil belajar matematika. 

Menurut perhitungan ANAVA dua jalur sel tak sama diperoleh Fb = 66,803 > Ftabel 

= 3.156 berarti ada perbedaan efek yang signifikan antara tingkat keterlibatan 

orang tua terhadap hasil belajar. Dengan melihat rerata masing-masing kolom 

bahwa b1= 83,53 > b2= 79,01 > b3= 66,35 maka dapat disimpulkan bahwa siswa 

dengan keterlibatan orang tua yang tinggi akan memberikan pengaruh yang lebih 
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baik daripada siswa dengan keterlibatan orang tua yang sedang, siswa dengan 

keterlibatan orang tua yang tinggi akan memberikan pengaruh yang lebih baik 

daripada siswa dengan keterlibatan orang tua yang rendah, dan siswa dengan 

keterlibatan orang tua yang sedang akan memberikan pengaruh yang lebih baik 

daripada siswa dengan keterlibatan orang tua yang rendah. Sehingga dapat 

dikatakan siswa dengan tingkat keterlibatan orang tua yang tinggi akan 

memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap hasil belajar matematika 

dibandingkan keduanya. (3) Hipotesis ketiga yaitu terdapat interaksi antara 

strategi pembelajaran (penemuan dan problem solving) dan tingkat keterlibatan 

orang tua terhadap hasil belajar matematika. Menurut perhitungan ANAVA dua 

jalur sel tak sama diperoleh Fab= 1,046 < Ftabel = 3,156 berarti tidak ada interaksi 

antara strategi pembelajaran dan tingkat keterlibatan orang tua terhadap hasil 

belajar matematika siswa. Tidak adanya interaksi anatara strategi pembelajaran 

dan tingkat keterlibatan orang tua terhadap hasil belajar dapat diihat pada gambar 

dibawah ini: 

 
Gambar 1 Grafik Profil Efek Variabel Strategi Pembelajaran 

 

Dari profil diperoleh bahwa rerata prestasi belajar matematika kelas kontrol 

lebih tinggi dari kelas eksperimen, ini sejalan dengan tidak adanya interaksi. 
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Tetapi ini sejalan dengan hipotesis pertama yang mengatakan ada perbedaan hasil 

belajar matematika siswa terhadap strategi pembelajaran dan hipotesis kedua yang 

menyatakan adanya perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari keterlibatan 

orang tua siswa. Akan tetapi, hal ini tetap dilihat dari uji statistik yang 

menyatakan bahwa 0H diterima (tidak ada interaksi). 

 

Simpulan 

Berdasarkan analisis data dengan taraf signifikansi 5% dapat disimpulkan 

bahwa (1) Ada perbedaan efek antara strategi pembelajaran penemuan dan 

problem solving terhadap hasil belajar. Hal ini didukung dari analisis data 

diperoleh Fa= 4,864. Pada kelas yang diberi strategi penemuan diperoleh rata-rata 

hasil belajar matematika sebesar 73 , sedangkan pada kelas yang diberi strategi 

problem solving diperoleh rata-rata hasil belajar matematika sebesar 77. Ini berarti 

bahwa rata-rata hasil belajar matematika siswa yang dikenai perlakuan strategi 

pembelajaran problem solving lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan dengan 

hasil belajar matematika siswa yang dikenai pelakuan dengan strategi 

pembelajaran penemuan. (2) Ada perbedaan efek tingkat keterlibatan orang tua 

siswa terhadap hasil belajar. Hal ini didukung dari analisis data diperoleh Fb = 

66,803 dan dengan melihat rerata masing-masing kolom bahwa b1= 83,53 > b2= 

79,01 > b3= 66,35 sehingga siswa dengan tingkat keterlibatan orang tua yang 

tinggi akan memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap hasil belajar 

matematika dibandingkan tingkat keterlibatan orang tua sedang maupun rendah. 

(3) Tidak ada interaksi antara strategi pembelajaran dan tingkat keterlibatan orang 

tua terhadap hasil belajar matematika siswa. Hal ini didukung dengan analisis data 

diperoleh Fab= 1,046. Sejalan dengan itu kemungkinan hasil belajar dapat 

dipengaruhi oleh faktor lain yang ada didalam diri siswa itu sendiri, misalnya: 

kecerdasan, pemahaman konsep, daya ingatan, dan lain sebagainya yang dalam 

penilitian ini tidak diteliti.     
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