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HASIL BELAJAR MATEMATIKA DITINJAU DARI INTENSITAS 

BELAJAR DAN TINGKAT EKONOMI ORANG TUA  

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji (1) pengaruh  

intensitas belajar terhadap hasil belajar matematika, (2) pengaruh tingkat 

ekonomi orang tua terhadap hasil belajar matematika, (3) interaksi intensitas 

belajar dan tingkat ekonomi orang tua terhadap hasil belajar matematika. 

Penelitian ini berjenis kuantitatif dengan desain expost facto dan populasi 

penelitian ini 101 siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 Boyolali dengan 

sampel 81 siswa yang diambil secara random dengan teknik sampling 

propotional random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan 

angket dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis variansi 

dua jalan dengan sel tak sama. Hasil penelitian dengan α = 5% adalah (1) ada 

pengaruh intensitas belajar terhadap hasil belajar matematika, (2) ada 

pengaruh tingkat ekonomi orang tua terhadap hasil belajar matematika, (3) 

tidak terdapat pengaruh antara intensitas belajar dan tingkat ekonomi orang 

tua terhadap hasil belajar matematika. 

Kata Kunci: Hasil Belajar, Intensitas Belajar, Tingkat Ekonomi, Matematika 

 

Abstract 

The purposes of study to analyze and test (1) the effect of learning intensity 

on mathematics learning outcomes, (2) the effect of economic level of parents 

on mathematics learning outcomes, (3) the interaction of learning intensity 

and the economic level of parents on mathematics learning outcomes. The 

design of research is quantitative research type with ex post facto design and 

the population of this study were 101 students of class X SMK 

Muhammadiyah 1 Boyolali with a sample of 81 students taken by random 

uses technique propotional random sampling. Data collection techniques 

with questionnaires and documentation. Data analysis technique with 

variance analysis of two different cell roads. The result of research with level 

of significance 5% are (1) there are significant effect of learning intensity on 

mathematics learning outcomes, (2) there are significant effect of economic 

level of parents on mathematics learning outcomes, (3) there is no interaction 

effect between intensity learning and economic level of parents on 

mathematics learning outcomes. 

Keyword: learning outcomes, learning intensity, economic level, mathematics 
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1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan  proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap 

individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Suatu pendidikan 

memiliki tujuan utama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Pendidikan di Indonesia telah mengalami kemajuan namun ada 

beberapa kekurangan yang masih belum berhasil diperbaiki secara signifikan 

yaitu hasil belajar matematika. Menurut Purwanto (2011: 46) hasil belajar 

merupakan pencapaian tujuan pendidikan pada siswa yang mengikuti proses 

belajar mengajar. Hasil belajar diperoleh dari proses belajar mengajar yang 

pada dasarnya merupakan suatu perubahan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Namun kenyataannya hasil belajar matematika cenderung belum sesuai 

harapan.  

Hasil belajar matematika cenderung belum sesuai harapan disebabkan 

oleh beberapa faktor, diantaranya dari dalam diri (faktor internal) dan 

lingkungan luar siswa (faktor eksternal). Faktor internal yang mempengaruhi 

hasil belajar matematika salah satu ditentukan dengan intensitas belajar 

siswa. Menurut Hazim (2005) menyatakan bahwa intensitas adalah kebulatan 

tenaga yang dikerahkan untuk suatu usaha. Sehingga intensitas belajar 

merupakan realitas dari motivasi dalam rangka mencapai tujuan yang 

diharapkan yaitu peningkatan prestasi sebab seseorang melakukan usaha 

dengan penuh semangat karena adanya motivasi sebagai pendorong 

pencapaian prestasi. Intensitas belajar memiliki peran terhadap hasil belajar 

siswa dalam proses pembelajaran. Penelitian yang dilakukan oleh Yuje 

(2011) menunjukkan bahwa intensitas belajar memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap prestasi belajar. 
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Faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar matematika salah 

satunya adalah tingkat ekonomi orang tua. Tinggi rendahnya hasil belajar 

matematika juga dapat dipengaruhi oleh tingkat ekonomi orang tua. Tingkat 

ekonomi kemungkinan besar merupakan pembentuk gaya hidup keluarga. 

Pendapatan orang tua yang memadai akan menunjang tumbuh kembang anak 

karena orang tua dapat menyediakan kebutuhan anak baik primer maupun 

skunder. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kapinga, (2014) menyatakan 

bahwa ada hubungan erat antara tingkat ekonomi dan prestasi akademik. 

Sedangkan menurut Basrowi (2010) masyarakat yang mempunyai tingkat 

ekonomi yang rendah cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah 

pula. Masyarakat masih kurang memahami akan pentingnya pendidikan. 

Masyarakat masih beranggapan bahwa pendidikan bukan merupakan jaminan 

bisa hidup sejahtera, jauh dari kemiskinan.  

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis, yaitu: (1) ada 

pengaruh intensitas belajar terhadap hasil belajar matematika, (2) ada 

pengaruh tingkat ekonomi orang tua terhadap hasil belajar matematika, (3) 

ada interaksi intensitas belajar dan tingkat ekonomi orang tua terhadap hasil 

belajar matematika. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji: (1) pengaruh 

intensitas belajar terhadap hasil belajar matematika, (2) pengaruh tingkat 

ekonomi orang tua terhadap hasil belajar matematika, (3) interaksi antara 

intensitas belajar dan tingkat ekonomi orang tua secara bersama-sama 

terhadap hasil belajar matematika. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini berdasarkan pendekatannya yaitu penelitian kuantitatif. 

Menurut Sutama (2016: 32) penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang 

didasarkan atas konsep positivism yang bertolak dari asumsi bahwa realita 

bersifat tunggal, fixed, stabil, lepas dari kepercayaan dan perasaan individual. 

Realita terdiri atas bagian dan unsur yang terpisah satu sama lain dan dapat 

diukur dengan menggunakan instrument. Desain penelitian ini adalah 
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penelitian ex post facto. Tempat penelitian dilakukan di SMK 

Muhammadiyah 1 Boyolali pada siswa kelas X sebanyak 101 siswa terbagi 

dalam 5 kelas. Sampel penelitian  ini adalah sebanayak 81 siswa dengan 

teknik pengambilan sampel dengan Slovin. 

Teknik pengumpulan data menggunakan angket untuk mengetahui 

tingkat intensitas belajar dan tingkat ekonomi orang tua serta menggunakan 

dokumentasi untuk menghimpun data siswa berupa daftar nama siswa dan 

nilai ulangan tengah semester mata pelajaran  matematika yang menjadi hasil 

belajar siswa. Uji coba instrument dengan menggunakan uji validitas dan uji 

reliabilitas. Teknik analisis data menggunakan analisis variansi dua jalan. Uji 

prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan homogenitas. Apabila hasil analisis 

variansi menunjukkan hipotesis nol (H0) ditolak maka dilanjutkan dengan uji 

lanjut komparasi ganda menggunakan metode Scheffe. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengaruh intensitas belajar terhadap hasil belajar matematika 

Hasil penelitian yang dilakukan menggunkan analisis variansi dua 

jalan sel tak sama pada taraf signifikansi 5% menunjukkan bahwa adanya 

pengaruh intensitas belajar terhadap hasil belajar matematika. 

Kesimpulan ini serupa dengan hasil penelitian Rustam (2015) 

menyatakan bahwa intensitas belajar berpengaruh signifikan terhadap 

hasil belajar siswa. Hasil penelitian diatas hanya memberikan kesimpulan 

bahwa intensitas belajar berpengaruh terhadap hasil belajar matematika. 

Menurut George (2013) menyatakan bahwa dalam hasil akademik siswa, 

perilaku lama dalam waktu belajar secara signifikan memberikan 

pengaruh yang berbeda dibanding perilaku siswa yang menggunakan 

waktu singkat dalam belajar. Oleh karena itu perlu dilakukan uji lanjut 

yaitu uji komparasi ganda yang bertujuan untuk mengetahui apakah 

siswa dengan intensitas belajar tinggi, sedang dan rendah mempunyai 

perbedaan pengaruh terhadap hasil belajar.  
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Uji komparasi ganda antar baris dilakukan dengan membandingkan 

ketiga kategori intensitas belajar yaitu komparasi antara kategori 

intensitas belajar tinggi dengan kategori intensitas belajar sedang, 

kategori intensitas belajar tinggi dengan kategori intensitas belajar rendah 

dan intensitas belajar sedang dengan kategori intensitas belajar 

rendah.Hasil uji komparasi intensitas belajar tinggi dengan intensitas 

belajar sedang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh tingkat 

intensitas belajar tinggi dan tingkat intensitas belajar sedang terhadap 

hasil belajar matematika. Karena rata-rata hasil belajar siswa yang 

mempunyai intensitas belajar tinggi lebih tinggi dibandingkan siswa yang 

mempunyai intensitas belajar sedang, maka siswa yang mempunyai 

intensitas belajar tinggi lebih baik prestasinya daripada siswa yang 

mempunyai intensitas belajar sedang. Hasil uji komparasi intensitas 

belajar tinggi dengan intensitas belajar rendah menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan pengaruh tingkat intensitas belajar tinggi dan tingkat 

intensitas belajar rendah terhadap hasil belajar matematika. Karena rata-

rata hasil belajar siswa yang mempunyai intensitas belajar tinggi lebih 

tinggi dibandingkan siswa yang mempunyai intensitas belajar rendah, 

maka siswa yang mempunyai intensitas belajar tinggi lebih baik 

prestasinya daripada siswa yang mempunyai intensitas belajar rendah.  

Hasil uji komparasi intensitas belajar sedang dengan intensitas 

belajar rendah menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh 

tingkat intensitas belajar sedang dan tingkat intensitas belajar rendah 

terhadap hasil belajar matematika. Karena rata-rata hasil belajar siswa 

yang mempunyai intensitas belajar sedang dengan siswa yang 

mempunyai intensitas belajar rendah tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan, maka siswa yang mempunyai intensitas belajar sedang 

prestasinya hampir sama dengan siswa yang mempunyai intensitas 

belajar rendah. 

Berdasarkan hasil diatas, siswa yang mempunyai intensitas belajar 

tinggi akan memperoleh hasil belajar yang berbeda dengan siswa yang 
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mempunyai intensitas belajar sedang maupun rendah. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian Yunus (2015) yang menyimpulkan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan kecerdasan emosi antara siswa belajar paruh 

waktu dan penuh waktu. Menurut penelitian Yuje (2011) menyatakan 

bahwa kepentingan belajar siswa tidak terlepas dari jam belajar siswa dan 

sikap instruksional guru, keduanya memiliki pengaruh interaktif yang 

signifikan pada hasil belajar. Sikap instruksional guru dan orang tua 

untuk mengarahkan siswa dalam memaksimalkan intensitas dalam 

belajar dapat membantu meningkatkan hasil belajar siswa. Sesuai dengan 

penelitian Tetteh (2017) menyatakan bahwa siswa dalam waktu belajar 

yang diawasi secara ketat memiliki hasil belajar yang lebih baik. Oleh 

karena itu, penting bagi siswa untuk mengelola kegiatan belajar mereka. 

Intensitas belajar pada siswa harus selalu ditingkatkan untuk memperoleh 

hasil belajar yang maksimal.  

3.2 Pengaruh tingkat ekonomi orang tua terhadap hasil belajar matematika 

Hasil penelitian yang dilakukan menggunakan analisis variansi dua 

jalan sel tak sama pada taraf signifikansi 5% menunjukkan bahwa adanya 

pengaruh tingkat ekonomi orang tua terhadap hasil belajar matematika. 

Kesimpulan ini serupa dengan hasil penelitian Kapinga (2014) 

menyatakan bahwa tingkat ekonomi orang tua memiliki hubungan yang 

signifikan dengan hasil belajar siswa. Hasil penelitian tersebut berkaitan 

dengan penelitian De (2017) menyatakan bahwa penghasilan keluarga 

juga memiliki pengaruh besar pada peluang pendidikan yang tersedia 

untuk anak dan memiliki pengaruh pada peluang keberhasilan pendidikan 

mereka.Hasil beberapa penelitian diatas hanya memberikan kesimpulan 

bahwa tingkat ekonomi orang tua berpengaruh terhadap hasil belajar 

matematika. Sedangkan menurut Basrowi (2010), masyarakat yang 

mempunyai tingkat ekonomi yang rendah cenderung memiliki tingkat 

pendidikan yang rendah pula. Dalam hal ini tingkat ekonomi masyarakat 

serupa dengan tingkat ekonomi orang tua, tinggi rendahnya tingkat 

ekonomi tersebut memiliki pengaruh terhadap pendidikan anak yang 
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berkaitan dengan hasil belajar mereka. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

uji lanjut yaitu uji komparasi ganda yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah siswa dengan tingkat ekonomi orang tua tinggi, sedang dan 

rendah mempunyai perbedaan pengaruh terhadap hasil belajar.  

Uji komparasi ganda antar kolom dilakukan dengan 

membandingkan ketiga kategori tingkat ekonomi orang tua yaitu 

komparasi antara kategori tingkat ekonomi orang tua tinggi dengan 

kategori tingkat ekonomi orang tua sedang, kategori tingkat ekonomi 

orang tua tinggi dengan kategori tingkat ekonomi orang tua rendah dan 

tingkat ekonomi orang tua sedang dengan kategori tingkat ekonomi orang 

tua rendah. Berdasarkan uji komparasi ganda diperoleh hasil bahwa 

terdapat perbedaan pengaruh tingkat ekonomi orang tua tinggi dan 

tingkat ekonomi orang tua sedang, tidak terdapat perbedaan pengaruh 

tingkat ekonomi orang tua tinggi dan tingkat ekonomi orang tua rendah, 

tidak terdapat perbedaan pengaruh tingkat ekonomi orang tua sedang dan 

tingkat ekonomi orang tua rendah.  

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan pengaruh 

tingkat ekonomi orang tua tinggi dan tingkat ekonomi orang tua sedang, 

hal ini sesuai dengan penelitian Ling (2013), orang tua dengan tingkat 

pekerjaan yang lebih tinggi akan memiliki tingkat otonomi yang lebih 

tinggi untuk mendidik anak mereka secara otoritatif, sedangkan orang tua 

dengan tingkat pekerjaan yang lebih rendah akan mendidik anak mereka 

secara terbatas. Tingkat pekerjaan tersebut berkaitan erat dengan 

perekonomian orang tua. Sedangkan menurut Kuru Cetin dan Taskin 

(2016) menyatakan bahwa orang tua yang memiliki tingkat ekonomi 

yang baik, akan lebih banyak bersedia dan aktif berpartisipasi dalam 

proses pendidikan. Berdasarkan hasil tersebut tingkat ekonomi orang tua 

secara tidak langsung mempengaruhi hasil belajar matematika siswa.  

Menurut penelitian Amarveer (2014), status sosial ekonomi orang 

tua dalam hal ini pekerjaan dan penghasilan tidak memainkan peran 

penting dalam prestai pendidikan siswa namun tingkat pendidikan orang 
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tua dan status kesehatan siswa adalah faktor yang paling signifikan 

mempengaruhi prestasi akademik siswa. Sedangkan menurut Merritt dan 

Buboltz (2015), tingkat ekonomi orang tua memiliki keterlibatan dalam 

memediasi hubungan antara tingkat ekonomi keluarga dan keberhasilan 

diri siswa. Hal ini sesuai dengan penelitian Kung (2016) menyatakan 

bahwa status sosial ekonomi orang tua memiliki efek tidak langsung pada 

prestasi akademik anak namun melalui efek mediasi keterlibatan orang 

tualah yang memiliki pengaruh langsung pada prestasi akademik siswa. 

Oleh karena itu, tingkat ekonomi orang tua memiliki pengaruh terhadap 

hasil belajar siswa terutama pada hasil belajar matematika namun hal 

tersebut tidak memiliki pengaruh secara langsung, melainkan melalui 

dukungan orang tua, pendidikan dan kesadaran orang tua akan 

pentingnya pendidikan bagi anak mereka, ketersediaan kebutuhan anak 

dalam proses belajar mereka dan kesadaran dalam diri siswa untuk selalu 

giat dalam belajar yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam 

pendidikan siswa. 

3.3 Interaksi dari intensitas belajar dan tingkat ekonomi orang tua terhadap 

hasil belajar matematika 

Hasil penelitian pada taraf signifikansi 5% untuk interaksi antara 

intensitas belajar dan tingkat ekonomi orang tua terhadap hasil belajar 

matematika menunjukkan bahwa tidak terdapat interaksi antara intensitas 

belajar dan tingkat ekonomi orang tua. Hal ini dapat diartikan bahwa 

hasil belajar matematika tidak dipengaruhi oleh interaksi antara tingkat 

intensitas belajar dan tingkat ekonomi orang tua. Tidak terdapatnya 

pengaruh interaksi antara intensitas belajar dan tingkat ekonomi orang 

tua menunjukkan bahwa pada tingkat intensitas belajar tinggi, sedang 

maupun rendah dengan tingkat ekonomi orang tua tinggi, sedang maupun 

rendah tidak memiliki pengaruh yang berbeda. Menurut penelitian 

Jumain (2007) menyatakan bahwa ada pengaruh yang positif dan 

signifikan antara intensitas belajar dan tingkat ekonomi orang tua 

terhadap prestasi belajar siswa. Menurut Rusman (2012: 124) hasil 
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belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik setelah 

menerima pengalaman pembelajaran, sedangkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar antara lain meliputi faktor internal yaitu 

kondisi fisiologis dan kondisi psikologis siswa sedangkan faktor 

eksternal yaitu faktor lingkungan yang berbeda-beda dan faktor 

instrumental yang keberadaan dan penggunaannya dirancang sesuai 

dengan hasil belajar yang diharapkan. Oleh karena itu, perbedaan hasil 

penelitian yang terjadi kemungkinan diakibatkan oleh faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi dalam penelitian. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan antara lain (1) Ada pengaruh 

intensitas belajar terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas X SMK 

Muhammadiyah 1 Boyolali. Berdasarkan hasil uji lanjut, perbedaan pengaruh 

ada pada tingkat intensitas belajar tinggi dan tingkat intensitas belajar sedang 

serta terdapat pula perbedaan pengaruh tingkat intensitas belajar tinggi dan 

tingkat intensitas belajar rendah. (2) Ada pengaruh tingkat ekonomi orang tua 

terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas X SMK Muhammadiyah 

1 Boyolali. Berdasarkan hasil uji lanjut, perbedaan pengaruh ada pada tingkat 

ekonomi orang tua tinggi dan tingkat ekonomi orang tua sedang. (3) Tidak 

terdapat pengaruh interaksi antara intensitas belajar dan tingkat ekonomi 

orang tua terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X SMK 

Muhammadiyah 1 Boyolali.  
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