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PARTISIPASI SISWA DAN DUKUNGAN ORANG TUA DALAM 

PEMBELAJARAN ONLINE MATEMATIKA DI SMP NEGERI 1 GATAK 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini mendeskripsikan partisipasi siswa dan dukungan orang tua 

dalam pembelajaran online matematika di SMP Negeri 1 Gatak. Jenis Penelitian 

ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan subjek siswa kelas VIII A 

dan VIII B SMP Negeri 1 Gatak. Pengumpulan data diambil dengan 

menggunakan teknik angket dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: 1) Siswa dengan partisipasi tinggi dan dukungan orang tua tinggi mampu 

memenuhi seluruh indikator partisipasi siswa dan memenuhi seluruh indikator 

dukungan orang tua. 2) Siswa dengan partisipasi tinggi dan dukungan orang tua 

sedang mampu memenuhi seluruh indikator partisipasi siswa dan memenuhi 

seluruh indikator dukungan orang tua. 3) Siswa dengan partisipasi sedang dan 

dukungan orang tua tinggi mampu memenuhi indikator partisipasi siswa yaitu 

bertanya, menyampaikan pendapat, serta mengikuti pelajaran dengan baik namun 

kurang mampu dalam indikator menjawab pertanyaan serta mengerjakan tugas 

dan siswa memenuhi seluruh  indikator dukungan orang tua. 4) Siswa dengan 

partisipasi sedang dan dukungan orang tua sedang mampu memenuhi indikator 

partisipasi siswa yaitu menyampaikan pendapat serta mengikuti pelajaran dengan 

baik namun kurang mampu dalam indikator bertanya, menjawab pertanyaan, serta 

mengerjakan tugas dan memenuhi seluruh indikator dukungan orang tua. 5) Siswa 

dengan partisipasi sedang dan dukungan orang tua rendah mampu memenuhi 

indikator partisipasi siswa yaitu bertanya serta mengikuti pelajaran dengan baik 

namun kurang dalam indikator menjawab pertanyaan, menyampaikan pendapat, 

serta mengerjakan tugas dan kurang dalam memenuhi indikator dukungan orang 

tua yaitu dukungan emosional, dukungan instrumental, serta dukungan informatif. 

6) Siswa dengan partisipasi rendah dan dukungan orang tua sedang tidak mampu 

memenuhi seluruh indikator partisipasi siswa dan kurang dalam memenuhi 

seluruh indikator dukungan orang tua yaitu dukungan emosional, dukungan 

penghargaan, dukungan instrumental, dan dukungan informatif. 7) Siswa dengan 

partisipasi rendah dan dukungan orang tua rendah tidak mampu memenuhi 

seluruh indikator partisipasi siswa dan tidak mampu memenuhi seluruh  indikator 

dukungan orang tua. 

Kata kunci: dukungan orang tua, partisipasi siswa, pembelajaran online 

matematika. 

Abstract 

The purpose of this study is to describe student participation and parental support 

for online mathematics learning at SMP Negeri 1 Gatak. The type of the research 

is a qualitative descriptive study with the subject of class VIII A and VIII B 

students of SMP Negeri 1 Gatak. Data collection was taken using questionnaires 

and interviews. The results showed that: 1) Students with high participation and 

high parental support are able to meet all indicators of student participation and 

meet all indicators of parental support. 2) Students with high participation and 

moderate parental support were able to meet all indicators of student participation 
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and meet all indicators of parental support. 3) Students with moderate 

participation and high parental support are able to meet the indicators of student 

participation, namely asking questions, expressing opinions, and following 

lessons well but are less able to answer questions and do assignments and students 

meet all indicators of parental support. 4) Students with moderate participation 

and moderate parental support are able to meet the indicators of student 

participation, namely expressing opinions and following lessons well but are less 

able to ask questions, answer questions, and do assignments and fulfill all 

indicators of parental support. 5) Students with moderate participation and low 

parental support were able to meet the indicators of student participation, namely 

asking and following lessons well but lacking in indicators of answering 

questions, expressing opinions, and doing assignments and lacking in fulfilling 

indicators of parental support, namely emotional support, instrumental support, 

and informative support. 6) Students with low participation and moderate parental 

support were not able to fulfill all indicators of student participation and were less 

able to fulfill all indicators of parental support, namely emotional support, reward 

support, instrumental support, and informative support. 7) Students with low 

participation and low parental support are not able to meet all indicators of student 

participation and are not able to meet all indicators of parental support. 

Keywords: online mathematics learning, parental support, student participation. 

1. PENDAHULUAN  

Suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan tercipta karena 

adanya interaksi-interaksi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, 

maupun siswa dengan sumber belajar lainnya. Proses pembelajaran terus 

berkembang dengan penerapan teknologi yang semakin berkembang di 

Indonesia. Sehingga proses pembelajaran sekarang dapat dilakukan dari rumah 

melalui komputer atau handphone yang telah tersambung ke internet. Menurut 

Irfan et al (2020) pembelajaran online dalam pandemi merupakan solusi 

alternatif. 

Pembelajaran online atau e-learning memiliki manfaat yaitu dapat 

meningkatkan kadar interaksi guru dengan siswa, sehingga siswa akan lebih 

aktif berpartisipasi dalam pembelajaran karena pembelajaran dapat dilakukan 

dimana dan kapan saja, guru dapat menjangkau siswa dalam cakupan yang 

lebih luas, dan guru menjadi lebih mudah menyampaikan materi kepada siswa 

(Meryansumayeka et al., 2018). Partisipasi siswa memiliki peranan penting 

dalam proses pembelajaran. Bentuk partisipasi siswa ada dua yaitu hasil verbal 

dan aktivitas kolaboratif (Sichinga et al., 2016). Aktivitas kolaboratif 
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melibatkan siswa untuk belajar secara kolaboratif di kelas dan partisipasi siswa 

yang berupa menanggapi pertanyaan, membaca dengan keras, mengajukan 

pertanyaan dan membuat komentar atau pendapat terhadap proses 

pembelajaran dapat disebut sebagai bentuk partisipasi verbal. Partisipasi siswa 

seperti kegiatan siswa bertanya dalam proses pembelajaran online matematika 

di kelas maya sebenarnya dapat dilihat dari frekuensi seberapa sering siswa 

tersebut bertanya (Ikasari et al., 2017).  

Menurut Syam et al (2015) partisipasi siswa yang tinggi sangat 

diperlukan. Siswa secara aktif mengungkapkan pendapat, ide, perbedaan 

pendapat atau pertanyaan, dan memperhatikan guru ketika berada di kelas, 

serta memberikan perhatian yang tinggi saat menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh guru. Partisipasi siswa dalam pembelajaran sangat penting untuk 

menciptakan pembelajaran yang positif, inovatif dan menarik seperti menerima 

umpan balik atau pendapat dari luar, menanggapi masalah, dan menanggapi 

masalah yang sedang dibahas (Ibrahim et al., 2017). Siswa kurang aktif dan 

kurang berpartisipasi dalam pembelajaran online matematika merupakan 

peristiwa yang sering terjadi  karena, siswa terkesan hanya sebagai pendengar 

sesuai dengan apa yang diinformasikan atau dijelaskan oleh guru (Utami & 

Cahyono, 2020). Bentuk partisipasi siswa di kelas sebaiknya bukan hanya 

pihak sekolah yang berusaha untuk mengajak siswa tersebut menjadi aktif, 

namun siswa juga perlu dukungan dari orang tua saat di rumah. Dukungan 

orang tua terhadap perkembangan anak akan menimbulkan sikap atau rasa 

percaya diri sehingga partisipasi atau keaktifan anak di kelas akan muncul 

(Shella & Dariyo, 2016). 

Hasil penelitian Wibowo & Susanto (2014) menyatakan bahwa orang tua 

berperan dalam kinerja akademik dengan memberikan dukungan emosional, 

menanggapi dan berpartisipasi dalam kehidupan belajar anak (seperti 

mendiskusikan masalah yang berkaitan dengan pendidikan anak, 

merencanakan pembelajaran tambahan, dan menyediakan fasilitas belajar). 

Orang tua memegang peranan penting dalam tumbuh kembang anak. 

Dukungan orang tua diartikan sebagai memberikan dorongan, fasilitas kepada 
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siswa, memperhatikan anak berpartisipasi dalam kegiatan dan berinteraksi 

dengan anak saat belajar. Orang tua siswa adalah penentu lain yang dapat 

dimodifikasi dari perilaku terkait aktivitas anak-anak dan juga dapat 

mempengaruhi perkembangan perilaku anak-anak (Wilk et al., 2018). 

Penelitian ini penting karena dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta 

proses pembelajaran online ini menjadi lancar. Saat mengikuti pembelajaran 

online matematika siswa sangat memerlukan dukungan dari orang tua di rumah 

sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan siswa. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan partisipasi siswa dan dukungan orang tua dalam 

pembelajaran online matematika di SMP Negeri 1 Gatak. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif 

yang bersifat deskriptif. Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Gatak 

dengan subjek penelitian adalah siswa kelas VIII dan guru matematika kelas 

VIII. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

angket partisipasi siswa dan dukungan orang tua yang diperkuat dengan 

wawancara.  

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik. 

Menurut Sutama (2019) triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik 

yang berbeda. Seluruh data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan 

instrumen penelitian kemudian dianalisis untuk mendapatkan tujuan yang 

diinginkan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui 

tiga tahap yaitu proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini diawali dengan pembagian angket pada dua kelas yaitu kelas VIII 

A dan kelas VIII B dengan jumlah 62 siswa. Penyebaran angket yang 

berbentuk google form digunakan untuk pengambilan subjek penelitian dan 

untuk mempermudah pengkategorian partisipasi siswa tinggi, sedang, rendah 
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dan dukungan orang tua tinggi, sedang, rendah. Berdasarkan data yang 

diperoleh setelah penyebaran angket pada kelas VIII A dan kelas VIII B 

melalui media online whatsapp, didapatkan ada 59 siswa yang mengisi angket 

partisipasi siswa dan 55 siswa mengisi angket dukungan orang tua. Setelah 

dilakukan perhitungan sesuai dengan rubrik penilaian, kemudian 

dikelompokkan pada 3 kriteria seperti pada Tabel 1 dan Tabel 2 berikut. 

Tabel 1. Kriteria Pengelompokan Subjek Partisipasi Siswa 

Interval Tingkat Kemampuan 

x < 121 Rendah 

121 ≤ x ≤ 133 Sedang 

x > 133 Tinggi 

 

Tabel 2. Kriteria Pengelompokan Subjek Dukungan Orang Tua 

Interval Tingkat Kemampuan 

x < 126 Rendah 

126 ≤ x ≤ 140 Sedang 

x > 140 Tinggi 

 

Hasil angket partisipasi siswa dan dukungan orang tua digunakan untuk 

menentukan subjek penelitian yang akan dikelompokkan menjadi 7 kategori 

yaitu: PT-DT (Partsipasi siswa tinggi-Dukungan orang tua tinggi), PT-DS 

(Partsipasi siswa tinggi-Dukungan orang tua sedang), PS-DT (Partsipasi siswa 

sedang-Dukungan orang tua tinggi), PS-DS (Partsipasi siswa sedang-Dukungan 

orang tua sedang), PS-DR (Partsipasi siswa sedang-Dukungan orang tua 

rendah), PR-DS (Partsipasi siswa rendah-Dukungan orang tua sedang), PR-DR 

(Partsipasi siswa rendah-Dukungan orang tua rendah). Peneliti melaksanakan 

wawancara kepada subjek penelitian selama 3 hari pada tanggal 6, 7, dan 8 Mei 

2021 secara online melalui media whatsapp dan media zoom. Setelah 

melaksanakan wawancara dengan subjek yang telah dipilih, peneliti juga 

melakukan wawancara dengan Ibu Siti Juwariyah, S.Pd selaku guru 

matematika kelas VIII A dan kelas VIII B. 

3.1. Analisis siswa dengan partisipasi tinggi dan dukungan orang tua tinggi 

Subjek dengan kategori PT-DT dinilai aktif bertanya. Berpartisipasi aktif 

menjawab pertanyaan. Berpartisipasi aktif dengan menyampaikan pendapat 

melalui teman. Subjek dengan kategori PT-DT tergolong aktif terhadap soal 
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latihan dan tugas. Subjek PT-DT mengikuti pembelajaran dengan baik 

dengan memperhatikan guru ketika waktu pembelajaran online matematika 

dimulai. 

“Kalau yang tergolong aktif itu ada salsabila elsya betha claudia” 

(Guru Matematika) 

Partisipasi aktif dari subjek dengan kategori PT-DT tersebut mendapat 

dukungan yang baik dari orang tua. Orang tua memberikan perhatian dan 

dukungan emosional. Orang tua PT-DT memberikan penghargaan berupa 

pemberian hadiah dan pujian. Dukungan orang tua juga dapat diamati dari 

fasilitas belajar. Orang tua memberi arahan kepada siswa. 

“Memberikan semangat, kuota internet, alat belajar. Orang tua selalu 

mendukung proses pembelajaran dengan memberikan les tambahan, tapi 

saya tidak mau karena tidak ada teman les dan tidak ada yang mengantar” 

(S-PTDT2) 

3.2. Analisis siswa dengan partisipasi tinggi dan dukungan orang tua 

sedang 

Subjek dengan kategori PT-DS ini cenderung aktif bertanya dengan teman. 

Subjek PT-DS canggung dan ragu jika ingin menjawab pertanyaan. 

Berpartisipasi aktif menyampaikan pendapat. Subjek menyelesaikan tugas 

secara mandiri dan mengerjakan latihan soal tanpa menunggu instruksi dari 

guru. Selama pembelajaran berlangsung subjek mengikuti pembelajaran 

online matematika secara semangat. 

 “Yang saya rekam disini yang sering aktif itu ada narulita, natasha, 

fathina, aisyah. Salsabila juga elsya juga. Kalau nadia jarang, ayla juga 

jarang, habib jarang, itu kalau untuk diskusi loh ya. Kalau untuk 

pengumpulan tugas termasuk tertib” (guru matematika) 

Partisipasi aktif dari subjek dengan kategori PT-DS tersebut mendapat 

dukungan yang baik dari orang tua. Orang tua memberikan dukungan 

emosional. Orang tua memberikan dukungan penghargaan. Dukungan orang 

tua juga dapat diamati dari fasilitas belajar. Subjek sering kali diingatkan 

untuk megulang dan mempelajari materi pelajaran. 
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3.3. Analisis siswa dengan partisipasi sedang dan dukungan orang tua 

tinggi 

Subjek dengan kategori PS-DT ini berpartisipasi dengan bertanya kepada 

teman. Subjek juga terkadang menjawab pertanyaan. Ketika menyampaikan 

pendapat, subjek aktif diskusi bersama teman. Berpartisipasi terhadap 

pengerjaan tugas dan soal latihan. Subjek PS-DT memiliki semangat tinggi 

dalam mengikuti pembelajaran matematika. 

“Kalau yang tergolong aktif itu ada salsabila, elsya, betha, claudia. 

Nadia itu jarang tapi pernah.” (guru matematika) 

Ketika subjek PSDT membutuhkan perhatian dari orang tua, orang tua 

memberikan. Orang tua seringkali memberikan penghargaan. Dukungan 

berupa pemenuhan fasilitas juga diberikan. Orang tua dari subjek PS-DT ini 

kerap kali memberikan nasehat kepada subjek. 

3.4. Analisis siswa dengan partisipasi sedang dan dukungan orang tua 

sedang 

Subjek S-PSDS1 lebih nyaman bertanya dengan siswa lain dan subjek S-

PSDS2 lebih nyaman bertanya dengan guru. Subjek terkadang merasa 

kurang percaya diri dengan jawabannya. Subjek aktif diskusi bersama 

teman. Subjek S-PSDS1 terkadang menyelesaikan tugas dengan tidak 

maksimal. Subjek S-PSDS1 terkadang mengabaikan pembelajaran online. 

 “Ya lumayan. Biasanya kalau tidak paham, saya mengerjakan tugas 

asal-asalan yang penting dapat mengumpulkan tugas. Kadang-kadang 

malas mengerjakan tugas online.” (S-PSDS1) 

Ketika subjek PSDS membutuhkan perhatian dari orang tua, orang tua 

memberikan perhatiannya. Orang tua seringkali memberikan pernghargaan. 

Dukungan orang tua juga dapat diamati dari pemenuhan fasilitas belajar. 

Subjek sering kali diingatkan untuk selalu rajin belajar, tidak menunda tugas 

yang diberikan guru. 
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3.5. Analisis siswa dengan partisipasi sedang dan dukungan orang tua 

rendah 

Subjek dengan kategori PS-DR ini cenderung aktif bertanya dengan guru 

dan siswa lain. Subjek PS-DR cenderung canggung dan ragu menjawab 

pertanyaan. Subjek berpartisipasi dengan bertanya di grup whatsapp kelas 

dan siswa lain. Subjek S-PSDR2 memilih untuk menyalin hasil pekerjaan 

siswa lain. Subjek PS-DR mengikuti pembelajaran dengan baik. 

 “Kalau untuk ayla jarang berpartisipasi saat pembelajaran, rasya 

juga tidak aktif tapi untuk tugas juga tetap mengumpulkan, wiwit dan farika 

juga sama kaya rasya. Kalau tugas harus di oyak-oyak. Habib yahya itu 

aktifnya di tugas, diskusi nya  jarang.” (guru matematika) 

Ketika subjek PS-DR membutuhkan perhatian dari orang tua, 

terkadang orang tua memberikan perhatiannya. Orang tua dari subjek S-

PSDR2 tidak pernah memberikan penghargaan. Subjek S-PSDR2 

mengalami hambatan ketika paket internet yang dipakai untuk belajar online 

habis. Subjek sering kali diingatkan untuk mengerjakan dan mengumpulkan 

tugas tepat waktu. 

3.6. Analisis siswa dengan partisipasi rendah dan dukungan orang tua 

sedang 

Subjek dengan kategori PR-DS ini cenderung aktif bertanya. Subjek PR-DS 

cenderung ragu menjawab pertanyaan. Subjek berpartisipasi aktif 

menyampaikan pendapat. Subjek tergolong pasif terhadap soal latihan dan 

tugas. Subjek PR-DS tidak mengikuti pembelajaran dengan baik.  

“kadang tepat waktu kadang terlambat karena kurang bisa 

mengerjakan soal dan kekurangan waktu tapi sering tidak tepat waktu. 

Ulangan tidak mandiri karena kurang paham materi” (S-PRDS) 

Ketika subjek PR-DS membutuhkan perhatian dari orang tua, orang 

tua memberikan perhatiannya. Orang tua seringkali memberikan 

pernghargaan. Dukungan orang tua juga dapat diamati dari fasilitas belajar. 

Subjek terkadang diingatkan untuk belajar dan tidak malas mengikuti 

pembelajaran online. 
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3.7. Analisis siswa dengan partisipasi rendah dan dukungan orang tua 

rendah 

Subjek dengan kategori PR-DR ini cenderung aktif bertanya. Subjek 

harus menunggu teguran dari guru. Ketika  menyampaikan pendapat di 

kelas subjek dinilai pasif. Subjek dengan kategori PR-DR tergolong pasif 

terhadap soal latihan dan tugas. Subjek PR-DR tidak mengikuti 

pembelajaran dengan baik. 

“kadang harus menunggu ditegur guru untuk segera menyelesaikan 

dahulu, kalau tidak ditegur ya tidak dikerjakan” (S-PRDR2) 

Ketika subjek PR-DR membutuhkan perhatian dari orang tua, orang 

tua memberikan perhatiannya. Respon yang kurang baik didapatkan subjek 

ketika ia sedang gagal dalam ujian. Dukungan orang tua juga dapat diamati 

dari fasilitas belajar. Namun orang tua terkadang tidak memberikan arahan 

kepada subjek S-PRDR2 untuk belajar. 

Berdasarkan hasil analisis penelitian dari jawaban angket dan 

wawancara yang telah dilakukan terhadap subjek penelitian mengenai 

partisipasi siswa dan dukungan orang tua dalam pembelajaran online 

matematika didapatkan bahwa subjek memiliki partisipasi yang berbeda dan 

mendapatkan dukungan orang tua yang berbeda.  

Siswa dengan partisipasi tinggi dan dukungan orang tua tinggi mampu 

memenuhi seluruh indikator partisipasi siswa dan memenuhi seluruh 

indikator dukungan orang tua. Siswa dengan partisipasi tinggi dan dukungan 

orang tua sedang mampu memenuhi seluruh indikator partisipasi siswa dan 

memenuhi seluruh indikator dukungan orang tua. Siswa dengan partisipasi 

sedang dan dukungan orang tua tinggi mampu memenuhi indikator 

partisipasi siswa yaitu bertanya, menyampaikan pendapat, serta mengikuti 

pelajaran dengan baik namun kurang mampu dalam indikator menjawab 

pertanyaan serta mengerjakan tugas dan siswa memenuhi seluruh  indikator 

dukungan orang tua. Siswa dengan partisipasi sedang dan dukungan orang 

tua sedang mampu memenuhi indikator partisipasi siswa yaitu 

menyampaikan pendapat serta mengikuti pelajaran dengan baik namun 
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kurang mampu dalam indikator bertanya, menjawab pertanyaan, serta 

mengerjakan tugas dan memenuhi seluruh indikator dukungan orang tua. 

Siswa dengan partisipasi sedang dan dukungan orang tua rendah mampu 

memenuhi indikator partisipasi siswa yaitu bertanya serta mengikuti 

pelajaran dengan baik namun kurang dalam indikator menjawab pertanyaan, 

menyampaikan pendapat, serta mengerjakan tugas dan kurang dalam 

memenuhi indikator dukungan orang tua yaitu dukungan emosional, 

dukungan instrumental, serta dukungan informatif. Siswa dengan partisipasi 

rendah dan dukungan orang tua sedang tidak mampu memenuhi seluruh 

indikator partisipasi siswa dan kurang dalam memenuhi seluruh indikator 

dukungan orang tua yaitu dukungan emosional, dukungan penghargaan, 

dukungan instrumental, dan dukungan informatif. Siswa dengan partisipasi 

rendah dan dukungan orang tua rendah tidak mampu memenuhi seluruh 

indikator partisipasi siswa dan tidak mampu memenuhi seluruh  indikator 

dukungan orang tua. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Asmuni 

(2020) bahwa selama masa pandemi Covid-19, guru, siswa, dan orang tua 

menemui berbagai kendala saat melaksanakan pembelajaran jarak jauh 

secara online. Guru kurang memahami teknologi informasi, terbatasnya 

kesempatan pengawasan siswa, siswa tidak terlibat aktif dalam 

pembelajaran, fasilitas penunjang dan akses internet terbatas, serta orang tua 

memiliki keterbatasan waktu untuk mendampingi anaknya selama 

pembelajaran online.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sichinga 

et al (2016) bahwa ada tingkat partisipasi siswa yang tinggi dalam pelajaran 

matematika di tingkat sekolah menengah. Mengenai perilaku bertanya 

dengan guru, distribusi pertanyaan yang baik dan tingkat kesulitan 

pertanyaan yang tinggi meningkatkan partisipasi siswa dalam pelajaran 

matematika. Namun, para siswa dan guru yang berpartisipasi dalam 

penelitian ini berbeda tentang seberapa penting pengaruh tersebut. Artinya, 

sementara siswa merasa bahwa distribusi pertanyaan memiliki pengaruh 
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terhadap partisipasi siswa, sedangkan guru tidak. Akhirnya, sebagian besar 

guru matematika tampaknya mengajukan pertanyaan dengan tingkat 

kesulitan yang rendah dalam pelajaran mereka meskipun pertanyaan seperti 

itu dianggap sulit oleh sebagian besar siswa mereka. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Krisnawanti (2016) bahwa dukungan dari keluarga khususnya orang tua 

dapat meningkatkan kolaborasi antara guru dan orang tua terkait dengan 

ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Sehingga upaya untuk mengawasi 

perkembangan siswa tercipta, karena guru melibatkan orang tua dalam 

memerangi dampak penggunaan media pada anak.  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan deskripsi yang telah dipaparkan di bab sebelumnya mengenai 

partisipasi siswa dan dukungan orang tua dalam pembelajaran online 

matematika di SMP Negeri 1 Gatak dapat disimpulkan: 1) Pada siswa dengan 

partisipasi tinggi dan dukungan orang tua tinggi dalam pembelajaran online 

matematika mampu memenuhi seluruh indikator partisipasi siswa dan 

memenuhi seluruh indikator dukungan orang tua. 2) Pada siswa dengan 

partisipasi tinggi dan dukungan orang tua sedang dalam pembelajaran online 

matematika mampu memenuhi seluruh indikator partisipasi siswa dan 

memenuhi seluruh indikator dukungan orang tua. 3) Pada siswa dengan 

partisipasi sedang dan dukungan orang tua tinggi dalam pembelajaran online 

matematika mampu memenuhi indikator partisipasi siswa yaitu bertanya, 

menyampaikan pendapat, serta mengikuti pelajaran dengan baik namun kurang 

mampu dalam indikator menjawab pertanyaan serta mengerjakan tugas dan 

siswa memenuhi seluruh  indikator dukungan orang tua. 4) Pada siswa dengan 

partisipasi sedang dan dukungan orang tua sedang dalam pembelajaran online 

matematika mampu memenuhi indikator partisipasi siswa yaitu menyampaikan 

pendapat serta mengikuti pelajaran dengan baik namun kurang mampu dalam 

indikator bertanya, menjawab pertanyaan, serta mengerjakan tugas dan 
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memenuhi seluruh indikator dukungan orang tua. 5) Pada siswa dengan 

partisipasi sedang dan dukungan orang tua rendah dalam pembelajaran online 

matematika mampu memenuhi indikator partisipasi siswa yaitu bertanya serta 

mengikuti pelajaran dengan baik namun kurang dalam indikator menjawab 

pertanyaan, menyampaikan pendapat, serta mengerjakan tugas dan kurang 

dalam memenuhi indikator dukungan orang tua yaitu dukungan emosional, 

dukungan instrumental, serta dukungan informatif. 6) Pada siswa dengan 

partisipasi rendah dan dukungan orang tua sedang dalam pembelajaran online 

matematika tidak mampu memenuhi seluruh indikator partisipasi siswa dan 

kurang dalam memenuhi seluruh indikator dukungan orang tua yaitu dukungan 

emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dan dukungan 

informatif. 7) Pada siswa dengan partisipasi rendah dan dukungan orang tua 

rendah dalam pembelajaran online matematika tidak mampu memenuhi seluruh 

indikator partisipasi siswa dan tidak mampu memenuhi seluruh indikator 

dukungan orang tua. 
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