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Seminar Nasional dan Call for Papers dengan ema an ematka Pendikan tematka nghada
usiIndustr dapattlna dengan baik dan Prosiding ini dapat diterbitkan. Perubahan dunia
kini tengah memasuki era revolusi industri 4.0.

Pada era ini pola kehidupan manusia berbasis teknologi dan informasi. Pada seminar
nasional LSM XXVII kali ini mengusung tema "Peran Matematika dan Pendidikan
Matematika dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0" dengan harapan masyarakat lebih
mengenal dan menyadari akan pentingnya peran matematika dalam menghadapi era
revolusi Industri 4.0.

Para akademisi nasional telah menghasilkan penelitian tentang penguatan dan
pengembangan peran matematika dan pendidikan matematika dalam menghadapi era
revolusi industri 4.0 dalam berbagai bidang. Seminar Nasional ini menjadi salah satu
ajang bagi para akademisi nasional untuk mempresentasikan penelitiannya, bertukar
informasi dan memperdalam masalah penelitian, mengembangkan kerjasama yang
berkelanjutan, dan mempublikasikan karyanya agar dapat diakses oleh masyarakat.

Seminar ini diikuti oleh peneliti-peneliti dari berbagai bidang ilmu dari seluruh Indonesia
yang dikumpulkan dan ditata oleh tim kepanitiaan Himpunan Mahasiswa Jurusan
Pendidikan Matematika Universitas Negeri Yogyakarta, yang telah membahas berbagai
bidang kajian tentang peran matematika dan pendidikan matematika dalam rangka
memberikan pemikiran dan solusi untuk memperkuat peran Indonesia dalam
menghadapi era revolusi industri 4.0.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih
kepada: 1. Prof.Hendra Gunawan, Ph.D. selaku pembicara. 2. Wahid Yunianto, M.Sc, M.A.
selaku pembicara. 3. Drs.Sahid, M.Sc selaku pembicara. 4. Dr. Hartono, M.Si. selaku
Dekan Fakultas MIPA UNY. 5. Rosita Kusumawati, S.Si., M.Sc. dan Musthofa, S.Si., M.Sc.
selaku Dosen Pembimbing HIMATIKA. 6. Dr.Heri Retnawati selaku Dosen Pembimbing
LSM (Lomba dan Seminar Matematika). 7.

Bapak/Ibu Dosen Tim Seleksi Makalah Seminar Nasional Matematika LSM 27. 8.
Bapak/Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY. 9. Panitia Seminar
Nasional Matematika LSM 27. 10. Peserta Seminar Nasional Matematika LSM . yang
telah berupaya berpartisipasi sehingga Seminar Nasional ini berjalan dengan lancar.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi semua usaha baik kita.

Dengan disusunnya Buku Prosiding ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Terakhir, kami mengucapakan mohon maaf apabila terdapat kekukarangan baik selama
berlangsungnya acara seminar serta yang berkaitan dengan isi Buku Prosiding ini.
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PANITIA Assalamu’aikum Wr. 1. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta 2.
Yang kami hormati Dekan FMIPA UNY 3. Yang kami hormati Ketua Jurusan Pendidikan
Matematika FMIPA UNY 4. Yang kami hormati Ketua Program Studi Matematika dan
Statistika FMIPA UNY 5.

Yang kami hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA
UNY 6. Yang kami hormati para pembicara utama 7. Yang kami hormati Bapak dan Ibu
tamu undangan 8. Yang kami hormati para pemakalah dan peserta seminar nasional
Salam sejahtera, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT
yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat
mengikuti acara Lomba dan Seminar Matematika (LSM) XXVII HIMATIKA FMIPA UNY.

LSM merupakan agenda rutin yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan
Pendidikan Matematika FMIPA UNY. LOMBA DAN SEMINAR MATEMATIKA XXVII ISBN
978-602-61009-2-4 vi Pada tahun ini, LSM memasuki tahun ke- 27. Diahun i,
kamimengangkatema m “ementieknol dalam Penge Maematka dan diMati dan ema mi
an ematka PendiMaematka nghadapiEra usiIndust Pemiiti dilandasi pentingnya peran
matematika dalam persiapan menghadapi era revolusi industri 4.0 yang mana banyak
hal menjadi lebih praktis.

Misalnya saja, penggunaan telepon genggam sebagai alat serbaguna untuk berbagai
keperluan, seperti menyimpan data, mengelola investasi, dan memesan makanan serta
tiket pesawat. Peran matematika tentu tidak lepas dalam hal ini, begitu juga dengan
bidang-bidang lainnya. Dengan kata lain, matematika memiliki peranan penting dalam
persiapan menghadapi era revolusi industri 4.0.

Pada LSM XXVII ini, terdapat beberapa rangkaian kegiatan seperti lomba matematika
nasional untuk tingkat SMP dan SMA sederajat, kompetisi matematika untuk mahasiswa
se-Jawa, dan seminar nasional matematika. Kegiatan lomba matematika nasional untuk
tingkat SMP dan SMA sederajat ini dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2019 di 11
regional secara serentak, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang,



Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Banjarmasin, dan Makassar.

Dari babak regional yang diikuti oleh 832 peserta SMP dan SMA sederajat, akan dipilih
50 besar untuk mengikuti babak semifinal dan final yang diselenggarakan di FMIPA UNY
pada tanggal 2 Maret 2019. Sama halnya dengan lomba matematika tingkat SMP dan
SMA sederajat, kompetisi matematika se-Jawa untuk mahasiswa juga diselenggarakan
pada tanggal 16 Februari 2019 di 6 regional secara serentak, yaitu Jakarta, Bandung,
Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang.

Kompetisi mahasiswa ini diikuti oleh 90 tim dari berbagai perguruan yang kemudian
dipilih 15 besar untuk mengikuti babak semifinal dan final yang diselenggarakan di
FMIPA UNY pada tanggal 2 Maret 2019. Selain itu, Rangkaian kegiatan LSM XXVII yakni
Seminar Nasional Matematika. Seminar ini diikuti oleh lebih dari 200 peserta pemakalah
dan non- pemakalah.

Peserta seminar merupakan pemerhati, pakar, peneliti, dosen, guru maupun mahasiswa
matematika dan pendidikan matematika dari berbagai institusi. Kegiatan LSM XXVII ini
tidak dapat diselenggarakan dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak.
Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak
yang telah membantu menyukseskan acara ini.

Kami juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi
dalam acara ini. Kami selaku panitia memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam
penyelenggaraan acara ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya.
Selamat mengikuti Seminar Nasional Matematika LSM XXVII. Wassamu’kum Wr.

Ketua Panitia, Glagah Eskacakra Setyowisnu LOMBA DAN SEMINAR MATEMATIKA XXVII
ISBN 978-602-61009-2-4 vii SAMBUTAN DEKAN Assalkum wr Para peserta seminar yang
berbahagia, selamat datang di FMIPA UNY dan selamat datang pada seminar nasional
ini. Dalam rangka peningkatan atmosfir akademik di FMIPA UNY maka Himpunan
mahasiswa matematika (HIMATIKA) jurusan Pendidikan Matematika menkan
narNasional ematka Pendikan ematka dengan ema PerMatidan di Matematika
Menghadapi Era Revol i4.0”.

nari upakan tahunan IKJurPendikan ematka tuan er an para pakar dibidang Matematika
maupun Pendidikan Matematika untuk berkolaborasi dan saling tukar pikiran mengenai
hasil penelitian dan juga pembelajaran matematika di era revolusi industri 4.0. Para
hadirin seminar yang berbahagia, kita tahu bahwa matematika itu bersifat universal. Apa
yang kita pelajari dan kita teliti di Indonesia ini akan sama dengan apa yang dipelajari
dan diteliti oleh orang-orang di negara-negara lain, hanya bahasa saja yang



membedakan tetapi logika berpikirnya sama.

Di era global ini kemajuan teknologi luar biasa, siapa yang menguasai dan bisa
menganalisis informasi dengan cepat dan tepat itulah yang bisa eksis di dunia global ini.
Namun perlu diketahui bahwa kemajuan teknologi tersebut tidak akan terwujud apabila
tidak didukung oleh perkembangan ilmu-ilmu dasar yang kuat dan kokoh (termasuk
Matematika dan Pendidikan Matematika).

Dengan demikian proses pembelajaran ilmu-ilmu dasar di sekolah-sekolah ataupun di
perguruan tinggi perlu disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan dan tantangan jaman di
era revolusi industri 4.0. Namun demikian saya rasa ada dua kecakapan utama yang tak
lekang karena abad yakni kecakapan berkomunikasi dan kecakapan pemecahan
masalah.

Maka perlu kita tekankan bagaimana kita membekali anak didik kita dengan kedua
kecakapan tersebut agar nantinya mereka bisa beradaptasi pada jamannya. Ucapan
terimakasih yang sebesar-besarnya diberikan kepada pembicara utama yaitu Prof.
Hendra Gunawan, Ph.D (Pakar Matematika Analisis, Institut Teknologi Bandung dan juga
kepada dua invited speaker yakni Wahid Yunianto, M,Sc., M.A.

head of Division Research Development, Capacity Building & Training of SEAMEO
Regional Center for QITEP in Mathematics), Sahid, M.Sc (Dosen Jurusan Pendidikan
Matematika FMIPA UNY), serta para peserta pemakalah ataupun non pemakalah atas
partisipasinya pada seminar ini. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan
seminar ini ada kekurangan dan hal hal yang kurang berkenan.

Akhir kata selamat bermi dan wassaalkum wr Dekan FMIPA UNY, Dr. Hartono, M.Si.
LOMBA DAN SEMINAR MATEMATIKA XXVII ISBN 978-602-61009-2-4 177 [19] Rusyan,
A., Knarin, Z., “Pendeoseaj Mengaj Remadjar [20] Sarh, S., & Afii, Vngkatman Kp Gri Trir i
Siswa SMK Melalui Penemuan Terbimbing Berbantuan Software Autaph” Pendin
Kebudan, edisi. 4, 2012. [21] Simon, A.,

riMatiPedagogy ra rvi ctve”our orResearn hemat cation, edisi 26, vol.2, pp 114, 1995. [22]
Surya, A., “Learrajor Pembelarematka Sekolr”, Jur Pendikan Ilah, edi 2, vol 1. [23] Twiiut,
E., & Suparh, H., “Mengkakan Kman Kp Ma tis dan Daya Juang Siswa Melalui Strategi
Trajectory Learng”, iosing Semi Nasonalematka, vol -14, 2018.

[24] Wijdiematka Realk Suattnat Pendekatajan Mati, Yogyakara: Il 12. [25] YulaniK& h,
“TDevelopmentof ning ceBaseGuided overModeltImprUnderandiConce pt and Critical
Tnkitiy Abit Sts atamigh School Medanal Educatiti, edisi 6, vol. 24, pp 116-128, 2015. XIX.



PENGARUH PERHATIAN ORANG TUA DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PRESTASI
BELAJAR MATEMATIKA SISWA SMK Rahmawati Erma Standsyah1, Endang Legawati2,
Iwan Sugianto3 Universitas Dr. Soetomo1 Universitas Dr. Soetomo 2 Universitas Dr.
Soetomo3 rahmawati.erma@unitomo.ac.id Abstrak — Perkembangan pendidikan
Indonesia berada pada peringkat ke-64 dari 120 negara menurut laporan Education for
all (EFA) Global Monitoring Report yang dirilis oleh UNESCO 2012. Hal ini menunjukkan
bahwa mutu pendidikan di Indonesia perlu perhatian lebih dari masyarakat Indonesia.

Banyak faktor yang menyebabkan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia salah
satunya peran orang tua. Oleh karena itu diteliti pengaruh perhatian orang tua terhadap
prestasi belajar matematika baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan
melalui motivasi belajar.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besar pengaruh orang tua terhadap prestasi
belajar matematika baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui
motivasi belajar sebagai variabel intervening. Penelitian dilaksanakan di SMK Perdana 1
Surabaya. Penelitian ini termasuk penelitian jenis kuantitatif dengan Populasi seluruh
siswa SMK Perdana 1 Surabaya.

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik proportionate stratified random
sampling. Hasil analisis regresi jalur dalam olah data menunjukkan bahwa perhatian
orang tua tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap prestasi belajar
matematika siswa namun berpengaruh signifikan secara tidak langsung melalui motivasi
belajar dengan total pengaruh sebesar 0,105376.
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Analisis Regresi Jalur, Perhatian Orang Tua, Motivasi Belajar, Prestasi Belajar Matematika
Pendahuluan Kemajuan suatu bangsa tidak terlepas dari sumber daya manusia yang
berkualitas. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang melibatkan pengetahuan,
keterampilan, dan kebiasaan, yang merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan
sumber daya manusia.

Manusia dapat menghadapi dan memecahkan masalah serta tantangan yang
dihadapinya dengan pendidikan yang dimiliki. Menurut laporan Education for all (EFA)
Global Monitoring Report yang dirilis oleh UNESCO 2012, perkembangan pendidikan
Indonesia berada pada peringkat ke-64 dari 120 negara. Hal ini menunjukkan bahwa
mutu pendidikan di Indonesia perlu perhatian lebih dari masyarakat Indonesia.

Pendidikan juga dibangun melalui faktor internal dan eksternal sebagai indikator



kemajuan suatu bangsa yang sangat penting dalam mendukung pembangunan, dan
merupakan pondasi kompentensi suatu bangsa [1]. Faktor internal terdiri dari Faktor
fisiologi dan Faktor psikologis sedangkan faktor eksternal terdiri dari lingkungan sosial
dan lingkungan non sosial, salah satu faktor lingkungan yang paling berpengaruh
adalah peran orang tua dalam memberikan perhatian terhadap anak [2].

Pendidikan adalah tuntutan kepada manusia yang belum dewasa untuk meyiapkan diri
agar dapat memenuhi sendiri tugas kehidupannya atau secara singkat, pendidikan
adalah tautan pertumpuhan manusia mulai lahir sampai mencapai kedewasaan dalam
arti jasmani dan rohani sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20
Tahun 2003 [3].

Berdasarkan pendapat Ki Hajar Dewantara dalam melaksanakan sistem pendidikan yaitu
Tut wuri handayani yang memiliki 3 semboyan yang saling terkait, ing ngarsa sung
tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani maka keluarga khususnya orang
tua merupakan pendidik utama bagi proses pendidikan anak bangsa [4]. Peran orang
tua juga penting terhadap prestasi anak, dorongan orang tua agar lebih terlibat dalam
pendidikan anak sedang gencar dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemdikbud) RI, yang sekarang juga memiliki Direktorat Pembinaan
Pendidikan Keluarga.

Laman Kemdikbud pun sekarang dibuat lebih menarik, informatif, dan bersahabat bagi
orang tua. Bahkan secara khusus terdapat laman Sahabat Keluarga. Dalam berbagai
kesempatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, menekankan
pentingnya peran keluarga sebagai penyokong pendidikan anak. Orang tua tidak
sekadar diajak untuk lebih terlibat, tidak boleh lagi mengabaikan dan menyerahkan
urusan pendidikan kepada guru di sekolah saja, tetapi juga menerapkan pendidikan
serta pengasuhan yang menumbuhkan bagi anak-anak mereka.

Motivasi belajar anak juga penting terhadap prestasi belajar dan keluarga sangat
berperan penting dalam memotivasi belajar anak sehingga akan menigkatkan prestasi
belajar anak. Motivasi ini di dukung oleh fasilitas baik kebutuhan biologis mapun
psikologi, dengan demikian orang tua harus menciptakan susasana belajar yang
kondusif untuk mewujudkan tugas dan melakanakan tanggung jawab dengan baik.
Maka dari itu motivasi belajar dari orang tua akan menciptakan motivasi dan prsetasi
anak [5].

Penelitian sebelumnya terkait perhatian orang tua dan motivasi belajar terhadap
prestasi banyak dilakukan misalnya pada tahun 2013 oleh Mawarsih dkk meneliti
tentang Pengaruh Perhatian Orang Tua Dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar



Siswa Sma Negeri Jumapolo [6], selanjutnya pada tahun 2014 oleh kurniawan dan
wustqa tentang Pengaruh Perhatian Orang tua, Motivasi Belajar, Dan Lingkungan Sosial
Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa SMP [7], pada tahun 2015 juga diteliti oleh
Bujuri dkk tentang Pengaruh Motivasi Belajar Dan Kesiapan Belajar Terhadap Prestasi
Belajar Geografi Sma Swadhipa [8] dll.
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terdapat salah satu sekolah swasta yang siswanya mempunyai latar belakang ekonomi
kebawah sehingga alasan orang tua untuk menyekolahkan anaknya karena didasari agar
dapat membantu ekonomi orang tua, yaitu SMK Perdana 1 Surabaya. Sekolah ini
mempunyai satu jurusan yaitu administrasi perkantoran yang memiliki kebijakan bebas
SPP.

Dengan latar belakang tersebut, para orang tua ingin menyekolahkan anaknya di SMK
Perdana 1 Surabaya tetapi orang tua banyak juga tidak mengetahui bagaimana prestasi
yang diperoleh anakanya, sedangkan perhatian orang tua itu sangat penting untuk
memotivasi anaknya agar prestasi yang didapat lebih baik lagi dari akademik maupun
non akademik. Sesuai uraian latar belakang diatas maka diteliti pengaruh perhatian
orang tua dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa.

permasalahan pada penelitian ini apakah perhatian orangtua berpengaruh terhadap
prestasi belajar matematika baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan
melalui motivasi belajar sebagai variabel intervening. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui besar pengaruh orangtua terhadap prestasi belajar matematika baik secara
langsung maupun secara tidak langsung melalui motivasi belajar sebagai variabel
intervening.

Manfaat penelitian ini dapat memberikan solusi untuk orang tua dan sekolah dalam
meningkatkan prestasi belajar siswa sehingga memberikan solusi untuk masalah
pendidikan di Indonesia. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian
kuantitatif yang dilaksanakan di SMK Perdana 1 Surabaya. Populasi dalam penelitian ini
sebanyak 250 siswa dan sampel sebanyak 123 siswa.

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Proportionate Stratified Random
Sampling, yaitu pengambilan sampel digunakan bila populasi mempunyai anggota yang
tidak homogen dan berstrata secara proporsional [9]. Analisis yang digunakan dalam
menjawab hipotesa yaitu analisis regresi jalur. Perhatian orang tua merupakan variabel
bebas, variabel terikatnya prestasi belajar matematika sedangkan motivasi belajar
menjadi variabel intervening.



Hipotesa dalam penelitian ini terdiri atas : 1 H0 : Tidak ada pengaruh langsung perhatian
orang tua terhadap prestasi belajar matematika siswa H 1 : Ada pengaruh langsung
perhatian orang tua terhadap prestasi belajar matematika siswa 2 H 0 : Tidak ada
pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar matematika siswa melalui
motivasi belajar H 1 : Ada pengaruh perhatian orang tua terhadap prestasi belajar
matematika siswa melalui motivasi belajar Berdasarkan hipotesa yang dibuktikan pada
penelitian ini, maka kerangka konseptual penelitian ini sesuai pada Gambar 1.

Uji a susmsi - asumsi regresi jalur penelitian ini dilakukan dengan metode yang
disesuaikan pada prosedur statistik [10] dan dibantu Softwaare SPSS 16. LOMBA DAN
SEMINAR MATEMATIKA XXVII ISBN 978-602-61009-2-4 180 Hasil dan Pembahasan
Penelitian ini telah memenuhi asumsi-asumsi pada analisis regresi jalur dan memiliki
persamaan regresi jalur sesuai pada Gambar 1 yaitu ?? 1 = ?? + ?? 1 ?? + ?? 1 (1) ?? 2 =
?? + ?? 3 ?? + ?? 2 ?? 1 + ?? 2 (2) Sehingga berdasarkan analisis regresi jalur, didapat
hasil persamaan (1) dan (2) adalah ?? 1 = , + 0 , ?? (3) ?? 2 = , - 0 , ?? + 0 , ?? 1 (4) Hasil
analisa pada pengaruh perhatian orang tua terhadap motivasi belajar yang merupakan
regresi sederhana, uji parsial dengan hipotesa H0 : ?? 1 = 0 1 : ?? 1 ? 0 ?? pada olahan
SPSS sebesar 0,000, nilai tersebut jika dibandingkan dengan selang kepercayaan ( ?? = )
menunjukkan bahwa ?? < ?? .

Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh
positif yang signifikan perhatian orang tua terhadap motivasi belajar. Selanjutnya
menganalisis pengaruh perhatian orang tua dan motivasi belajar terhadap prestasi
belajar matematika dengan analisis regresi ganda. Uji parsial variabel perhatian orang
tua dengan hipotesa H0 : ?? 3 = 0 1 : ?? 3 ? 0 ?? sebesar 0,054, nilai tersebut
menunjukkan bahwa ?? > ( ?? = ) .

Hal ini menunjukkan bahwa gagal tolak H0 maka terdapat pengaruh negatif yang tidak
signifikan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar matematika siswa. Sedangkan
Uji parsial variabel motivasi belajar dengan hipotesa H0 : ?? 2 = 0 1 : ?? 2 ? 0 ?? 1
Perhatian Orang Tua ( ?? ) ( ?? 1 ) ( ?? 2 ) Gambar 1: Kerangka Konseptual ?? 2 ?? 3
LOMBA DAN SEMINAR MATEMATIKA XXVII ISBN 978-602-61009-2-4 181 Didapat nilai
?? sebesar 0,029, sehingga ?? < ( ?? = ) bearti tolak H0, bearti terdapat pengaruh positif
yang signifikan motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa Pada uji
simultan perhatian orang tua dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika
dengan hipotesa H0 : ?? 2 = ?? 3 = 0 1 : ?? 2 ? ?? 3 ? 0 ?? sebesar 0,057, yang bearti ?? >
( ?? = ) .

Hal ini menunjukkan bahwa gagal tolak H0 maka tidak terdapat pengaruh yang
signifikan perhatian orang tua dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika



siswa. Berdasarkan analisa dari model regresi jalur didapat bahwa perhatian orang tua
tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap prestasi belajar matematika
siswa namun berpengaruh signifikan secara tidak langsung melalui motivasi belajar.

Kesesuaian model regresi jalur menunjukkan pengaruh perhatian orang tua terhadap
motivasi belajar sebesar 0,178 sedangkan pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi
belajar matematika sebesar 0,592. Dengan demikian pengaruh total perhatian orangtua
terhadap preatsi belajar matematika siswa melalui motivasi belajar sebesar 0,105376.
Hasil pada penelitian ini memberikan dukungan terhadap hasil penelitian sebelumnya,
misalnya Mawarsih dkk [6] pada tahun 2013 yang memberikan hasil bahwa perhatian
orang tua berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar siswa.

Pada tahun 2014 kurniawan dan wustqa [7] menunjukkan hasil penelitian bahwa secara
parsial perhatian orang tua dan motivasi belajar meningkatkan prestasi belajar siswa.
Selain itu, tahun 2015 juga diteliti oleh Bujuri dkk [8] yang menunjukkan motivasi belajar
berpengaruh signifikan terhadap prestasi siswa. Prestasi belajar siswa tidak terlepas dari
faktor peran orang tua.

Pada kasus ini orang tua memiliki peran besar dalam meningkatkan prestasi belajar
siswa melalui pemberian motivasi siswa dalam belajar. Siswa sangat perlu motivasi
orang tua dalam meningkatkan hasil belajarnya, jika orang tua tidak peduli dengan
proses belajar anaknya di sekolah maka akan mempengaruhi motivasi anak dalam
belajar sehingga prestasi pun menurun.

Perhatian orang tua dapat berupa pemberian bimbingan belajar, pengawasan terhadap
belajar, pemberian penghargaan, pemenuhan kebutuhan belajar atau menciptakan
lingkungan nyaman untuk belajar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Siswa
lebih mandiri dalam belajar, lebih bertanggungjawab dengan tugas-tugasnya sebagai
siswa dll. Dari hal tersebut maka prestasi belajar siswa pun meningkat. Nilai-nilai siswa
memiliki rata-rata diatas standar dll.

Hasil analisis tersebut jika diinterpretasikan pada kondisi nyata menyatakan bahwa jika
ingin meningkatkan prestasi siswa SMK Perdana 1 Surabaya perlu adanya kerjasama
antara pihak orang tua dengan sekolah. Orang tua dapat memberikan perhatian lebih
terhadap perkembangan sekolah anaknya sehingga dapat memunculkan motivasi
belajar anak.

Dari motivasi tersebut maka prestasi belajar matematika siswa di sekolah akan
meningkat. Simpulan dan Saran Penelitian ini dapat memberikan kesimpulan bahwa
prestasi belajar matematika siswa SMK Perdana 1 Surabaya dipengaruhi oleh perhatian



orang tua siswa melalui motivasi belajar siswa.

Oleh karena itu perlu adanya kerjasama sekolah dengan orang tua siswa dalam
memberikan perhatian lebih terhadap perkembangan sekolah anaknya sehingga dapat
memunculkan motivasi belajar anak. Dari motivasi tersebut maka prestasi belajar
matematika siswa di sekolah akan meningkat. Saran yang diberikan oleh penulis guna
melanjutkan atau mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain
yang belum diteliti misalnya variabel lingkungan, tingkat sosial orang tua dan lainnya.
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