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PENGARUH MOTIVASI BELAJAR DAN PERHATIAN ORANG TUA 

TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SMK 

 

Abstrak 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) pengaruh 

motivasi belajar dan perhatian orang tua siswa terhadap hasil belajar matematika; 

(2) pengaruh tingkat motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar matematika; (3) 

pengaruh perhatian orang tua siswa terhadap hasil belajar matematika. Jenis 

penelitian ini berdasarkan pendekatannya merupakan penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan desainpenelitian asosiatif. Teknik sampling dari penelitian ini 

menggunakan cluster random sampling. Populasi penelitian berjumlah 276 siswa 

kelas X SMK Muhammadiyah Delanggu dengan sampel peneitian sejumlah 52 

siswa. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan angket dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa(1) terdapat pengaruh 

motivasi belajar dan perhatian orang tua terhadap hasil belajar matematika siswa; 

(2) terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika; (3) tidak 

terdapat pengaruh perhatian orang tua terhadap hasil belajar matematika.  

  

Kata kunci: hasil belajar; motivasi belajar; perhatian orang tua 

 

Abstract 

 

The purpose of this research is to find out and analyze (1) the influence oflearning 

motivation and parents’ attentionon mathematics learning outcomes.(2) the effect 

of the level of student motivation on mathematics learning outcomes; (3) the effect 

of the parent's attention on mathematics learning outcomes. This type of research 

based on its approach is a quantitative research using an associative research 

design.The sampling technique of this research used a cluster random 

sampling.The study population is 276 students from class X of SMK 

Muhammadiyah Delanggu with a sample of 52 students.The data collection of this 

research used a questionnaire and documentation.Based on the results of the 

study, it can be concluded that (1) there is an influence of learning motivation and 

parents’ attentionon student mathematics learning outcomes; (2) there is an 

influence of learning motivation on mathematics learning outcomes; (3) there is 

no influence of  parentalattention on mathematics learning outcomes. 

 

Keywords: Learning outcomes; motivation to learn; parentalattention 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan usaha manusia atau pendidik dengan penuh 

tanggung jawab membimbing anak-anak didik ke kedewasaan. Tujuan dapat 

diartikan sebagai suatu usaha untuk memberikan rumusan hasil yang 

diharapkan siswa setelah melaksanakan pengalaman belajar. Hasil belajar 
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matematika merupakan tujuan akhir yang akan dicapai siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar. Sudjana (2010: 22) menyatakan bahwa hasil belajar adalah 

suatu akibat atau perubahan tingkah laku siswa yang terjadi dalam proses 

belajar mengajar. Dengan demikian, hasil belajar matematika merupakan 

tingkat kemampuan siswa terhadap penguasaan materi matematika setelah 

proses pembelajaran yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Rendahnya hasil belajar matematika dapat disebabkan oleh beberapa 

faktor. Faktor yang pertama dari metode pembelajaran yang diterapkan oleh 

guru. Dalam setiap kegiatan pembelajaran, guru hanya menggunakan metode 

ceramah. Dalam hal ini guru berperan lebih aktif menerangkan terus menerus, 

sehingga membuat siswa merasa bosan dan asik dengan dirinya sendiri. Hasil 

penelitian Ulya. H, Masrukan & Kartono (2012: 26-31) yang menyimpulkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa yang dalam proses belajar mengajar 

dengan sebuah model pembelajaran lebih baik dari pada siswa yang belajar 

ekspositori. 

Faktor yang kedua adalah motivasi siswa. Suryabrata (2014: 142) 

mengatakan bahwa motivasi belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara 

lain : (1) adanya cita-cita siswa dimasa depan, (2) kemampuan belajar siswa, 

(3) kondisi siswa, (4) kondisi lingkungan sekitar, (5) adanya unsur-unsur 

dinamis dalam belajar, dan (6) upaya guru memberikan pengetahuan kepada 

siswa. Hasil penelitian Hytti, U., Stenholm, P., Heinonen, J.&Seikkula‐Leino, 

J.(2010) ini menunjukkan motivasi intrinsik memiliki efek negatif pada hasil 

belajar sedangkan motivasi ekstrinsik memiliki yang positif. Namun, tim 

(khususnya sumber daya yang tersedia) secara positif memoderasi hubungan 

antara motivasi intrinsik dan hasil belajar.  

Disamping kedua faktor tersebut, faktor keluarga juga mempengaruhi 

hasil belajar. Menurut Slameto (2003: 61) keluarga adalah lembaga 

pendidikan yang pertama dan utama. Anak yang sedang belajar harus 

terpenuhi kebutuhan pokok dan fasilitas belajar. Hasil penelitian Handayani, 

D. (2017) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh langsung positif perhatian 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Ulla%20Hytti
https://www.emerald.com/insight/search?q=Pekka%20Stenholm
https://www.emerald.com/insight/search?q=Jarna%20Heinonen
https://www.emerald.com/insight/search?q=Jaana%20Seikkula%E2%80%90Leino
https://www.emerald.com/insight/search?q=Jaana%20Seikkula%E2%80%90Leino
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orang tua terhadap hasil belajar matematika dengan nilai koefisien korelasi 

sebesar 0,746 dan nilai koefisisen jalur sebesar 0,458. 

Hipotesis pada penelitian ini ada tiga, yaitu (1) ada pengaruh motivasi 

belajar serta perhatian orang tua siswa terhadap hasil belajar matematika 

siswa SMK Muhammadiyah Delanggu;(2) ada pengaruh yang signifikan dari 

motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika siswa SMK 

Muhammadiyah Delanggu; (3) ada pengaruh perhatian orang tua siswa 

terhadap hasil belajar matematika siswa SMK Muhammadiyah Delanggu. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis (1) pengaruh 

motivasi belajar dan perhatian orang tua siswa terhadap hasil belajar 

matematika;(2) pengaruh tingkat motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar 

matematika; (3) pengaruh perhatian orang tua siswa terhadap hasil belajar 

matematika;  

2. METODE 

Penelitian ini berdasarkan pendekatannya termasuk penelitian kuantitatif 

dengan desain penelitian asosiatif. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMK 

Muhammadiyah Delanggu yang berlokasi di Desa Karangmojo, Sabrang, 

Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten.Populasi dari penelitian ini adalah 

siswa kelas X sebanyak 276 siswa dan diambil sampel penelitian sebanyak 52 

siswa. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah cluster 

random sampling dengan cara pengambilan sampel secara acak pada populasi 

yang telah di kelompokkan dalam kelas-kelas. 

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu variabel motivasi belajar, 

perhatian orang tua sebagai variabel bebas atau variabelindependen dan hasil 

belajar matematika sebagai variabel tergantung atau variabeldependen. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket dan 

dokumentasi. Metode angket untuk mengumpulkan data motivasi belajar dan 

perhatian orang tua, serta metode dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data hasil belajar matematika pada Penilaian Tengah 

Semester (PTS) Gasal. 
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Teknik analisis datamenggunakan teknik analisis regresi linear berganda. 

Teknik analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui hubungan 

variabel bebas terhadap variabel tergantung. Sebelum dilakukan analisis data, 

terdapat lima uji prasyarat yang harus dipenuhi, yaitu uji normalitas, uji 

linearitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum angket dibagikan ke responden sampel, terlebih dahulu angket 

di uji validitas. Selanjutnya, instrumen di uji cobakan untuk mengetahui 

apakah instrumen tersebut valid dan reliabel. Uji validitas instrumen 

menggunakan rumus Product Moment dan uji reliabilitas instrumen 

menggunakan rumus Alpha Cronbach. 

Sebelum digunakan untuk penelitian, instrumen angket diuji cobakan 

pada 31 siswa diluar sampel penelitian, kemudian diuji validitas dan 

reliabilitasnya. Pernyataan angket motivasi belajarsebanyak 25 item diperoleh 

17 item yang dinyatakan valid dan 8 item yang tidak valid. Pernyataan angket 

perhatian orang tua sebanyak 20 item pertanyaan diperoleh 16 item yang 

dinyatakan valid dan 4 item yang tidak valid. Banyaknya setiap item valid 

berbeda, agar perhitungan menjadi seimbang maka diambil 16 item, dengan 

syarat setiap item indikator harus muncul dalam angket. 

Instrumen penelitian yang dinyatakan valid selanjutnya dilakukan uji 

reliabilitas. Relibilitas instrumen  diuji menggunakan rumus Cronbach’s 

Alpha. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai r hitung pada setiap 

angket lenih besar dari nilai r tabel, sehingga dapat dikatakan bahwa semua 

angket reliabel. Hasil perhitungan reliabilitas terdapat pada Tabel 1. 

Tabel 1 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel rhitung rtabel 

Motivasi Belajar (X1) 0,614071 0,355 

Perhatian Orang Tua (X2) 0,772806 0,355 

Data hasil belajar matematika diperoleh dari nilai Penilaian Tengah 

Semester tahun pelajaran 2019/2020. Rentang skor yaitu 0 hingga 100. 
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Berdasarkan hasil penilaian diperoleh data terendah adalah 45 dan data 

tertinggi 85. Menggunakan aturan Sturgess diperoleh banyak kelas interval 7 

dan panjang interval kelas 6, sehingga data hasil belajar matematika dapat 

dibuatdiagram distribusi frekuensi seperti pada Gambar 1.  

 

 

Gambar 1 Diagram Data Hasil Belajar Matematika 

Instrumen motivasi belajar yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari 16 butir pertanyaan. Rentang skor yaitu 0 hingga 100. Berdasarkan hasil 

penilaian diperoleh data terendah adalah 38dan data tertinggi adalah 58. 

Menggunakan aturan Sturgess diperoleh banyak kelas interval 7 dan panjang 

interval kelas 3, sehingga data hasil belajar matematika dapat dibuatdiagram 

distribusi frekuensi seperti pada Gambar 2. 

 

Gambar 2 Diagram Data Motivasi Belajar 
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Instrumen perhatian orang tua yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari 16 butir pertanyaan. Rentang skor yaitu 0 hingga 100. Berdasarkan hasil 

penilaian diperoleh data terendah adalah 35dan data tertinggi adalah 64. 

Menggunakan aturan Sturgess diperoleh banyak kelas interval 7 dan panjang 

interval kelas 4, sehingga data hasil belajar matematika dapat dibuatdiagram 

distribusi frekuensi seperti pada Gambar 3. 

 

Gambar 3 Diagram Data Perhatian Orang Tua 

Sebelum melakukan uji hipotesis, data penelitian harus memenuhi lima 

persyaratan uji statistik, yaitu uji normalitas, uji linearitas, uji 

multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas 

pada penelitian ini menggunakan metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

Test dengan taraf signifikansi 5%. Data dikatakan berdistribusi normal jika 

nilai probabilitas signifikansi > 0,05. Perhitungan uji normalitas pada 

penelitian ini menggunakan SPSS versi 22. Hasil uji normalitas pada 

penelitian ini terdapat pada Tabel 2. 

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas 

Probabilitas 

signifikansi 

Taraf 

Signifikansi 
Keterangan 

0,060 0,05 Normal 
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Berdasarkan hasil pengujian tersebut diperoleh Probabilitas signifikansi 

= 0,060> 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa populasi berdistribusi 

normal. Perhitungan uji linearitas menggunakan SPSS versi 22 dengan 

tingkat signifikasi 5%. Hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen dikatakan linear jika nilai F hitung < F tabel. Hasil perhitungan uji 

linearitas terdapat pada Tabel 3. 

Tabel 3 Hasil Uji Linearitas 

Variabel F hitung F tabel Keterangan 

X1 dan Y 0,876 1,98 Linear 

X2 dan Y 0,505 1,95 Linear 

 

Berdasarkan hasil diatas diperoleh nilai F hitung antara motivasi belajar 

(X1) dengan hasil belajar (Y) sebesar 0,876< 1,98, nilai F hitung antara 

perhatian orang tua (X2) dengan hasil belajar (Y) sebesar 0,505<1,95. Karena 

seluruh nilai F hitung < F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan 

antara variabel independen dengan variabel dependen adalah linear. 

Perhitungan uji multikolinearitas inimenggunakan SPSS versi 22 dengan 

tingkat signifikasi 5%. Dikatakan terjadi multikolinearitas jika VIF (variance 

inflation factor) bernilai > 10 dan dikatakan tidak multikolinearitas jika nilai 

Tolerance≥ 0,10 atau VIF (variance inflation factor) ≤ 10.0. Hasil 

perhitungan uji multikolinearitas terdapat pada Tabel 4. 

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

X1 dan X2 0,719 1,390 
Tidak 

Multikolinearitas 

 

Berdasarkan hasil diatas diperoleh nilai VIF pada hubungan antara 

motivasi belajar (X1) dengan perhatian orang tua (X2) sebesar . Karena nilai 

VIF 1,390≤ 10.0 dan nilai tolerance 0,719≥ 0,10 maka disimpulkan bahwa 

hubungan antar variabel independen tidak terjadi multikolinearitas. 
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Perhitungan uji autokorelasi menggunakan SPSS versi 22 dengan taraf 

signifikasi 5%. Hubungan antara variabel independen dengan variabe 

dependen dikatakan tidak ada autokorelasi jika nilai Du < Dw < 4 – Du. 

Hasil uji autokorelasi terdapat pada Tabel 5. 

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi 

Variabel Dl DW 
D tabel 

Keterangan 
Du 4-Du 

X1, X2 terhadap Y 1,5135 2,387 1,5917 2,408 
Tidak Terjadi 

Autokorelasi 

  

Berdasarkan hasil diatas diperolehDu = 1,5917, 4-Du = 2,408, dan DW = 

2,387, karena 1,5917 <2,387< 2,408 maka disimpulkan bahwa data tidak 

terjadi autokorelasi antara motivasi belajar (X1), perhatian orang tua (X2) 

terhadap hasil belajar matematika (Y). Perhitungan uji heteroskedastisitas 

menggunakan SPSS versi 22 dengan taraf signifikasi 5%. Dikatakan tidak 

terjadi heteroskedastisitas jika nilai p value > 0,05. Hasil perhitungan uji 

heteroskedastisitas terdapat pada Tabel 6. 

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel p value Signifikansi Keterangan 

X1 terhadap Y 0,014 0,05 Ada Heteroskedastisitas 

X2 terhadap Y 0,091 0,05 Tidak Heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, nilai p valuemotivasi belajar (X1) 

terhadap hasil belajar matematika (Y) sebesar 0,014< 0,05 maka disimpulkan 

terjadi heteroskedastisitas, agar tidak terjadi heteroskedastisitas maka 

dilakukan uji Transformasi Logaritma. Hasil perhitungan uji 

heteroskedastisitas terdapat pada Tabel 7. 

Tabel 7 Hasil Uji Transformasi Logaritma 

Variabel p value Signifikansi Keterangan 

X1 terhadap Y 0,298 0,05 Tidak Heteroskedastisitas 
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X2 terhadap Y 0,609 0,05 Tidak Heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai p value motivasi belajar (X1) 

terhadap hasil belajar matematika (Y) sebesar 0,298> 0,05, nilai p 

valueperhatian orang tua (X2) terhadap hasil belajar matematika (Y) sebesar 

0,609>0,05 maka disimpulkan  tidak ada heteroskedastisitas. 

Setelah melakukan pengujian asumsi kemudian menyusun persamaan 

regresi dengan bantuan SPSS. Berikut merupakan hasil analisis regresi linear 

ganda pada Tabel 8. 

Tabel 8 Hasil Analisis Regresi Linear Ganda 

Variabel Koefisien Regresi 

Konstanta 52,258 

Motivasi belajar (X1) 0,670 

Perhatian orang tua (X2) -0,319 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi linear berganda Y 

= 52,258+ 0,670X1−0,319X2. Intrepretasi dari persamaan regresi linear 

berganda adalah koefisien b0 = 𝛽0 = 52,258. Hal ini jika motivasi belajar (X1), 

perhatian orang tua (X2) bernilai nol, maka hasil belajar matematika bernilai 

52,258. Koefisien b1 = 𝛽1 = 0,670. Hal ini jika motivasi belajar (X1) 

ditingkatkan 1 satuan maka hasil belajar matematika akan meningkat sebesar 

0,670. Koefisien b2 = 𝛽2 = −0,319. Hal ini jika perhatian orang tua (X2) 

ditingkatkan 1 satuan maka hasil belajar matematika akan menurun sebesar 

0,319. 

Berdasarkan hasil uji F atau uji simultan tentang pengaruh motivasi 

belajar dan perhatian orang tua terhadap hasil belajar matematika diperoleh 

nilai Fhitung sebesar 3,319 dan Ftabel sebesar 3,18 maka H0 ditolak sehingga 

terdapat pengaruh motivasi belajar dan perhatian orang tua terhadap hasil belajar 

matematika secara stimulan. Penelitian ini memperoleh nilai koefisien 

determinasi (R2) sebesar 0,119. Artinya dari koefisien ini adalah pengaruh yang 

diberikan oleh variabel motivasi belajar dan perhatian orang tua terhadap hasil 
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belajar matematika sebesar 11,9% sedangkan sisanya 88,1% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti ini. Hal ini didukung oleh penelitian Mawarsih (2013) yang 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh perhatian orang tua dan motivasi belajar 

terhadap prestasi belajar dengan nilai Fhitung sebesar 21,117 dan Ftabel sebesar 

3,06  yang berarti signifikan karena Fhitung>Ftabel. 

Hasil uji t atau parsial pada pengaruh motivasi belajar (X1) terhadap hasil 

belajar matematika (Y) diperoleh thitung sebesar 2,538 dan ttabel sebesar 2,00958. 

Berdasarkan hasil tersebut maka H0 ditolak sehingga terdapat pengaruh 

motivasi belajar (X1)  terhadap hasil belajar matematika (Y). Sumbangan relatif 

dan sumbangan efektif yang diberikan variabel motivasi belajar (X1)  terhadap 

hasil belajar matematika (Y) SR% (X1) sebesar 86,6% dan SE% (X1) sebesar 

10,3%. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Hamdu & Agustina 

(2011) dalam penelitiannya menyatakan koefisien korelasi (r) sebesar 0,693 

artinya motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa memiliki pengaruh yang 

signifikan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

motivasibelajar terhadap prestasi belajar. Setelah dikorelasikan menunjukkan 

interprestasi tingkat reliabilitas tinggi besarnya pengaruh motivasi belajar 

terhadap prestasi belajar adalah sebesar 48,1%. Hasil penelitian Warti (2016) 

yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara motivasi belajar 

siswa dengan hasil belajar matematika siswa. Dengan persamaan regresi Y= 

a+bx = 29,65 +0,605x. Koefisien korelasi (r ) = 0,974 signifikan pada 0,05.  

Hasil uji t atau parsial pada pengaruh perhatian orang tua (X2) terhadap 

hasil belajar matematika (Y) diperoleh thitung sebesar 1,722 dan ttabel sebesar 

2,00958. Berdasarkan hasil tersebut maka H0 diterima sehingga tidak terdapat 

pengaruh perhatian orang tua (X2) terhadap hasil belajar matematika (Y). 

Sumbangan relatif dan sumbangan efektif yang diberikan variabel perhatian 

orang tua (X2) terhadap hasil belajar matematika (Y) SR% (X2) sebesar 13,7% 

dan SE% (X2) sebesar 1,6%. Hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Kurniawan, D. & Wustqa, D. U. (2014) diperoleh  

menyimpulkan bahwaperhatian orang tua, motivasi belajar dan lingkungan 
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sosial secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

prestasi belajar matematika siswa SMP dengan sumbangan sebesar 10,6%. Hal 

tersebut berbeda dengan penelitian ini, perbedaan ini disebabkan karena 

instrumen angket yang masih umum dan luas. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan pada rumusan masalah dan analisis yang sudah dilakukan pada 

penelitian ini dengan ∝ = 5%, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Terdapat pengaruh motivasi belajar dan perhatian orang tua terhadap 

hasil belajar matematika siswa kelas X SMK Muhammadiyah Delanggu 

tahun pelajaran 2019/2020 dengan nilai Fhitung sebesar 3,319 memberikan 

pengaruh bersama sebesar 11,9%, sedangkan sisanya 88,1% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. 

b. Terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas X SMK Muhammadiyah Delanggu tahun pelajaran 

2019/2020 dengan nilaithitung sebesar 2,538 memberikan sumbangan 

relatif dan sumbangan efektif berturut-turut sebesar 86,6% dan 10,3%. 

c. Tidak terdapat pengaruh perhatian orang tua terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas X SMK Muhammadiyah Delanggu tahun 

pelajaran 2019/2020 dengan nilai thitung sebesar 1,722 memberikan 

sumbangan relatif dan sumbangan efektif berturut- turut sebesar 13,7% 

dan 1,6%. 
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