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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara : (a) motivasi belajar dengan 
prestasi belajar matematika, (b) dukungan orang tua dengan prestasi belajar matematika, (c) motivasi 
belajar dan dukungan orang tua secara bersama-sama dengan prestasi belajar matematika. Penelitian 
ini menggunakan metode penelitian kuantitatif expost facto dengan rancangan penelitian deskriptif 
korelasional. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 912 siswa. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan menggunakan teknik multistage random sampling dengan sampel penelitian sebanyak 182 
orang siswa. pengambilan data dilakukan dengan metode angket dan metode dokumentasi. Hasil 
korelasi tunggal antara motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika, dengan taraf signifikansi 
5% yaitu thitung (1,5) < ttabel (1,28), berarti bahwa ada hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi 
belajar Matematika tetapi tidak kuat atau berarti lemah. Hasil korelasi tunggal antara dukungan orang 
tua dengan prestasi belajar matematika, dengan taraf signifikansi 5% yaitu thitung (1,3) < ttabel (1,65), 
berarti bahwa ada hubungan antara dukungan orang tua dengan prestasi belajar matematika tetapi 
lemah. Hasil korelasi antara motivasi belajar dan dukungan orang tua secara bersama-sama dengan 
prestasi belajar matematika siswa, dengan taraf signifikansi 5% yaitu Fhitung (1,07) < Ftabel (3,05) berarti 
ada hubungan antara motivasi belajar dan dukungan orang tua dengan prestasi belajar matematika 
tetapi sangat lemah.  Hasil analisis regresi tunggal antara motivasi belajar dengan prestasi belajar 
matematika didapatkan persamaan Y = 68,460 + 0,115X Hasil analisis regresi tunggal antara 
dukungan orang tua dengan prestasi belajar matematika didapatkan persamaan Y = 69,678 + 0,079X. 
Hasil analisi regresi ganda didapatkan persamaan Y= 67,654 + 0,081X1 + 0,037X2. 
 
Kata kunci: Motivasi Belajar, Dukungan Orang Tua, Prestasi Belajar Matematika. 
 
Abstract: This study aims to find out the strong of correlation between: (a) student’s motivation and 
student’s achievement of mathematics learning, (b) parental support  and student achievement of 
mathematics learning, and (c) student’s motivation together with parental support and student’s 
achievement of mathematics learning. This research quantitative research ex post facto analysis of the 
correlation data with single and double correlations  The population of this study is 912 students of 
elementary  school (SD) enrolled in 28 school in Labuapi, while sample consist of 8 school. From 
those 8 elementary school samples were taken at 20% of total student of grade IV. Sampling 
technique in this study is multistage random sampling to sample as many as 182 sudents. The result of 
the first single correlation between student’s motivation and student’s achievement, with t count (1,5) 
> t table (1,65) at 5% significance level. It means that the student’s motivation has a relationship 
toward student’s achievement but the correlation is low or not strong. The result of the second single 
correlation between parental support and student’s achievement at the significant level of 5%, with t 
count (1,3) > t table (1,65). it means that parental support has a relationship toward student’s 
achievement but the correlation is low. The results of multiple correlation between student’s 
motivation, parental support and student’s motivation toward student’s achievement, with F count 
(1,07) > F (3,05) at the 5% significance level. It mean that student’s motivation and parental support 
in mathematics collectively have a relationship with student’s achievement but the correlation is very 
low. The results of a single regression analysis between student’s motivation and student’s 
achievement obtained equation Y = 68.460 + 0,115X single regression analysis between parental 
support with student’s achievement obtained equation Y = 69.678 + 0,079X. Multiple regression 
analysis results obtained equation Y = 67.654 + 0,081X1 + 0,037X2. 
 
Key words: Student’s Motivation, Parental Support, Student’s Achievement. 



 

1. PENDAHULUAN 

Menurut UUSPN No. 20 Tahun 2003, 
pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk 
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan 
akhlak mulia, serta keterampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara. Belajar merupakan proses perubahan 
perilaku seseorang setelah mempelajari suatu 
objek (pengetahuan, sikap, atau keterampilan).  

Prestasi akademik siswa merupakan 
tolok ukur untuk melihat pencapaian 
kompetensi siswa dalam proses pembelajaran 
dan melihat sukses tidaknya sebuah pendidikan. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 
belajar dapat dilihat dari faktor yang 
mempengaruhi belajar itu sendiri. Terdapat 
banyak faktor yang mempengaruhi belajar, 
salah satunya adalah motivasi belajar. 

Atkinson dalam Uno [16] 
mengemukakan bahwa kecenderungan sukses 
ditentukan oleh motivasi, peluang, serta 
intensif; begitu pula sebaliknya dengan 
kecenderungan untuk gagal. Motivasi 
dipengaruhhi oleh keadaan emosi seseorang. 
Guru dapat memberikan motivasi siswa dengan 
melihat suasana emosional siswa tersebut. 
Menurutnya, motivasi berprestasi dimiliki oleh 
setiap orang, sedangkan intensitasnya 
tergantung pada kondisi mental orang tersebut. 

Motivasi siswa terhadap pelajaran 
merupakan kekuatan dan penggerak yang akan 
mendorong siswa untuk belajar. Siswa yang 
memiliki motivasi kepada pelajaran akan 
tampak terdorong terus untuk tekun belajar, 
berbeda dengan siswa yang sikapnya hanya 
menerima pelajaran. Mereka hanya tergerak 
untuk mau belajar tetapi sulit untuk bisa terus 
tekun karena tidak ada pendorongnya. 

Robert dalam Uno [16]  mengatakan 
bahwa motivasi yang terkait dengan 
pemaknaan dan peranan kognisi lebih 
merupakan motivasi intrinsik, yaitu motivasi 
yang muncul dari dalam, seperti minat atau 
keingintahuan (curiosity), sehingga seseorang 
tidak lagi termotivasi oleh bentuk-bentuk 
insentif atau hukuman. 

Motivasi belajar memiliki hubungan 
yang sangat signifikan terhadap prestasi belajar, 
sebagaimana yang diungkapkan oleh Retno 
Palupi, dkk [10]  bahwa terdapat hubungan 

yang positif dan signifikan antara motivasi 
belajar  dengan hasil belajar siswa. Penelitian 
ini juga didukung oleh hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Helina Nariyanti [9] dalam 
penelitiannya ditemukan korelasi yang positif 
antara motivasi dengan prestasi belajar. 
Beberapa penelitian yang telah disebutkan di 
atas membuktikan bagaimana motivasi 
memberikan pengaruh yang positif dan 
signifikan dengan prestasi belajar, sehingga 
menjadi sangat penting dalam proses 
pembelajaran bagi semua pihak yang terlibat 
dalam dunia pendidikan khususnya bagi guru 
untuk memperhatikan motivasi siswa dan 
bagaimana meningkatkannya. 

Faktor lain yang juga mempengaruhi 
prestasi belajar siswa adalah dukungan orang 
tua karena sebagian besar waktu anak 
dihabiskan di rumah bersama keluarga. Apabila 
orangtua memberikan dukungan yang baik 
dalam belajar, maka akan berpengaruh pada 
peningkatan prestasi belajar anak. Roemintoyo, 
dkk[12]  menemukan adanya hubungan yang 
sangat berarti antara peran orang tua dengan 
prestasi belajar siswa. selanjutnya penelitian 
yang dilakukan oleh Samirah [13] dimana 
penelitian tersebut menyimpulkan adanya 
korelasi antara perhatian orang tua dengan 
disiplin belajar. dari pembuktian penelitian di 
atas, dapat disimpulkan bahwa dukungan orang 
tua memiliki sumbangan yang sangat besar 
terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. 

Penelitian tentang hubungan dukungan 
orang tua dengan prestasi belajar juga didukung 
oleh Penelitian yang dilakukan oleh Rennisa 
Anggraeni [1]  dimana dia menemukan bahwa 
persepsi perhatian orang tua memiliki 
hubungan atau korelasi yang sangat erat 
terhadap prestasi belajar. Penelitian tersebut 
menunjukkan pengaruh peran orang tua baik 
dalam proses maupun hasil pembelajaran, 
karena anak-anak terutama anak-anak yang 
masih duduk di bangku sekolah dasar lebih 
banyak membutuhkan perhatian dan dukungan 
dari orang tua mereka ketika berada di rumah. 
Penelitian yang dilakukan oleh Ade Riza [11] 
dimana dia meneliti hubungan antara dukungan 
sosial orang tua dengan kemandirian belajar 
siswa, penelitian tersebut secara umum dan 
secara tidak langsung meneliti bagaimana 
pengaruh peran orang tua terhadap proses 
belajar siswa dan tentunya akan memberikan 
pengaruh terhadap hasil dan prestasi belajar 
siswa. Dalam penelitian tersebut ditemukan 
adanya hubungan yang positif antara kedua 



 

variabel, artinya semakin tinggi dukungan 
sosial orang tua maka akan semakin tinggi 
kemandirian belajar siswa. 

Bila dikaitkan dengan pelajaran 
matematika, maka motivasi dan dukungan 
orang tua akan berpengaruh positif terhadap 
prestasi belajar matematika siswa. Menurut 
Djamarah [4] prestasi belajar adalah hasil 
penilaian pendidikan tentang kemajuan siswa 
setelah melakukan aktivitas belajar. Ini berarti 
prestasi belajar tidak akan bisa diketahui tanpa 
dilakukan penilaian atas hasil aktivitas belajar 
siswa. Fungsi prestasi belajar bukan saja untuk 
mengetahui sejauh mana kemajuan siswa 
setelah menyelesaikan suatu aktivitas, tetapi 
yang lebih penting adalah untuk memotivasi 
setiap siswa agar lebih giat belajar, baik secara 
individu maupun kelompok. Melihat 
pentingnya motivasi belajar sebagai faktor yang 
mempengaruhi dan menunjang prestasi belajar 
siswa dan juga melihat bagaimana dukungan 
orang tua memberikan sumbangsih yang besar 
bagi peningkatan prestasi belajar siswa, 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan antara motivasi belajar dan dukungan 
orang tua dengan prestasi belajar Matematika 
siswa kelas IV di SD Negeri se-Kecamatan 
Labuapi. 

 
2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif expost facto. Ditinjau dari analisis 
datanya penelitian ini termasuk kedalam 
penelitian deskriptif korelasional, artinya 
penelitian ini ditujukan untuk menetapkan 
hubungan antara (a) motivasi belajar  dengan 
prestasi belajar matematika, (b) dukungan 
orang tua dengan prestasi belajar Matematika. 
(c) motivasi belajar dan dukungan orang tua 
secara bersama-sama dengan prestasi belajar 
Matematika. Populasi dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas IV SD Negeri se-Kecamatan  
Labuapi tahun Pelajaran 2015/2016 dengan 
jumlah total sebanyak 912 siswa. Teknik yang 
digunakan dalam pengambilan sampel 
penelitian ini adalah teknik Sampel Area 
Proporsional Random, pertama ditentukan 
jumlah sampel yang akan diambil yaitu sebesar 
20% dari jumlah populasi sehingga didapatkan 
sampel sebanyak 182 siswa, anggota sampel 
dalam penelitian ini diambil perwakilan di tiap 
gugus, dimana gugus yang ada pada kecamatan 
ini berjumlah empat gugus. Kedua, menentukan 
jumlah anggota sampel di tiap gugus secara 
proporsional, yaitu  dengan mengambil 20% 

anggota sampel di tiap gugus. Ketiga, memilih 
secara acak sekolah yang dijadikan tempat 
untuk pengambilan sampel sehingga didapatkan 
jumlah sampel yang diinginkan Setelah 
ditentukan sekolah tempat pengambilan 
sampel, peneliti selanjutnya memilih secara 
acak siswa yang akan dijadikan sebagai 
anggota sampel penelitian. Dengan demikian 
keseluruhan pengambilan sampel ini disebut 
juga dengan multistage random sampling. 

Variabel penelitian yang akan diukur 
dalam penelitian ini ada tiga yaitu motivasi 
belajar, dukungan orang tua, dan prestasi 
belajar. Untuk motivasi belajar dan dukungan 
orang tua menggunakan instrumen non test 
berupa angket (questionaire), sedangkan 
prestasi belajar menggunakan data dokumentasi 
berupa nilai rapor matematik siswa semester 
ganjil yang didapat dari guru sekolah. 

Angket (questionaire), baik untuk 
mengukur motivasi belajar maupun dukungan 
orang tua dikembangkan sendiri oleh peneliti. 
Pemberian skor pada angket menggunakan 
skala likert. Variabel yang akan diukur 
dijabarkan menjadi indikator variabel. 
Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai 
titik tolak berupa pernyataan atau pertanyaan. 
Masing-masing butir pertanyaan mempunyai 
empat pilihan jawaban. 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan pedoman konversi skala 5, 
diketahui bahwa sebagian besar motivasi 
belajar siswa berada pada kategori tinggi dan 
sangat tinggi yaitu masing-masing sebesar 89% 
dan 80%, sedangkan  dukungan orang tua siswa 
berada pada kategori sangat tinggi dan tinggi 
yaitu sebesar 43,96% dan 39%, dan  prestasi 
belajar siswa berada pada kategori tinggi yaitu 
sebesar 63,70%. 

Korelasi menggambarkan keeratan 
hubungan antara variabel X dan Y. Dengan 
mensubstitusikan antara harga motivasi belajar 
dan prestasi belajar matematika siswa serta 
mensubstitusikan antara harga dukungan orang 
tua siswa dengan prestasi belajar pada rumus 
korelasi product moment diperoleh nilai 
koefisien korelasi (rhitung) antara motivasi 
belajar dengan prestasi belajar matematika 
siswa sebesar 0,11. Kemudian dilakukan uji 
signifikansi koefisien korelasi menggunakan uji 
t, diperoleh nilai thitung= 1,5 dan untuk ttabel 
sebesar 1,653 didapatkan dengan taraf 
kesalahan 5% dan dk = n – 2 = 180, sehingga 
nilai thitung < ttabel. Hal ini berarti tidak terdapat 



 

hubungan yang signifikan antara motivasi 
belajar dengan prestasi belajar Matematika 
siswa kelas IV SD Negeri se-Kecamatan 
Labuapi Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Kemudian dilakukan uji koefisien determinasi 
dan diperoleh nilai koefisien determinasi 
sebesar 0,0121 atau 1,21%. hal ini berarti 
varians yang terjadi pada variabel prestasi 
belajar matematika 1,21% dapat dijelaskan 
melalui varians yang terjadi pada variabel 
dukungan orang tua dan 98,79% oleh faktor 
lain. 

Sedangkan koefisien korelasi (rhitung) 
antara dukungan orang tua dengan prestasi 
belajar matematika sebesar 0,095 Kemudian 
dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi 
menggunakan uji t, diperoleh nilai thitung= 1,3 
dan untuk ttabel sebesar 1,653 didapatkan dengan 
taraf kesalahan 5% dan dk = n-2 = 180, 
sehingga nilai thitung < ttabel. Hal ini berarti tidak 
terdapat hubungan yang signifikan antara 
dukungan orang tua dengan prestasi belajar 
siswa kelas IV SD Negeri se-Kecamatan 
Labuapi Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Kemudian dilakukan uji koefisien determinasi 
dan diperoleh nilai koefisien determinasi 
sebesar 0,00903 atau 0,903%. hal ini berarti 
varians yang terjadi pada variabel prestasi 
belajar matematika 0,903% dapat dijelaskan 
melalui varians yang terjadi pada variabel 
motivasi belajar dan 99,097% oleh faktor lain. 

Dengan mensubstitusikan harga 
koefisien korelasi antara motivasi belajar dan 
prestasi belajar matematika siswa (rx1y) 
dukungan orang tua siswa dengan prestasi 
belajar matematika (rx2y) dan motivasi belajar 
dengan dukungan orang tua (rx1x2) pada rumus 
korelasi berganda, maka diperoleh nilai 
koefisien korelasi (R) antara motivasi belajar 
dan dukungan orang tua siswa dengan prestasi 
belajar matematika siswa sebesar 0,11. untuk 
uji koefisien signifikansi korelasi ganda 
digunakan uji F. Dengan mensubstitusikan 
harga koefisien korelasi ganda pada rumus uji F 
maka didapatkan nilai Fhitung sebesar 1,07 
Kemudian Fhitung dibandingkan dengan dk 
pembilang = k = 2 dan dk penyebut = 181 – k – 
1 = 179, nilai Ftabel sebesar 3,05 sehingga Fhitung 
< Ftabel. Hal ini berarti tidak terdapat hubungan 
yang signifikan antara motivasi belajar dan 
dukungan orang tua siswa dengan prestasi 
belajar matematika siswa Kelas IV Sd Negeri 
se-Kecamatan Labuapi Tahun Pelajaran 
2015/2016. 

Selanjutnya dilakukan uji koefisien 
determinasi dan diperoleh koefisien determinasi 
sebesar 0,0121 atau 1,21%, hal ini berarti 
varians yang terjadi pada variabel prestasi 
belajar matematika 1,21% dapat dijelaskan 
melalui varians yang terjadi pada variabel 
motivasi belajar dan dukungan orang tua dan 
98,79% oleh faktor lain. 

Regresi digunakan untuk meramalkan 
bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel 
terikat, bila dua atau lebih variabel bebas 
dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Dari 
hasil perhitungan menggunakan SPSS 17.0 for 
windows ditemukan persamaan regresi tunggal 
antara motivasi belajar dengan prestasi belajar 
matematika siswa kelas IV SD Negeri se-
Kecamatan Labuapi yaitu : Y = 68,460 + 
0,115X. Selanjutnya persamaan garis regresi 
tersebut diuji garis regresi menggunakan uji F. 
Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS 17.0 
for windows diperoleh nilai Fhitung sebesar 1,96 
dan dibandingkan dengan Ftabel dengan dk 
pembilang = 1 dan dk penyebut = 182 untuk 
taraf kesalahan 5% diperoleh nilai Ftabel sebesar 
3,89 Karena Fhitung < Ftabel untuk taraf kesalahan 
5% maka Ha ditolak, artinya koefisien arah 
regresi tidak berarti (b = 0). Selain itu, 
berdasarkan hasil perhitungan ditemukan nilai 
signifikan sebesar 0,63 lebih besar dari 0,05 
sehingga Ha ditolak. 
 Kemudian persamaan regresi tunggal 
tersebut dilakukan uji linieritas menggunakan 
uji F. Dari hasil perhitungan menggunakan 
SPSS 17.0 for windows, diperoleh Fhitung sebesar 
0,970 dan dibandingkan dengan Ftabel dengan dk 
pembilang = 1 dan dk penyebut = 180 untuk 
taraf kesalahan 5% diperoleh Ftabel sebesar 3,89 
Karena Fhitung < Ftabel untuk taraf kesalahan 5% 
maka Ho diterima, artinya garis regresi ini 
merupakan garis regresi linier. Selain itu, nilai 
signfikan sebesar 0,516 lebih besar dari 0,05 
sehingga Ho diterima. 

Dari hasil perhitungan menggunakan 
SPSS 17.0 for windows, ditemukan persamaan 
regresi tunggal antara dukungan orang tua 
dengan prestasi belajar matematika siswa kelas 
IV SD Negeri se-Kecamatan Labuapi yaitu : Y 
= 69,678 + 0,079X. Selanjutnya persamaan 
garis regresi tersebut diuji garis regresi 
menggunakan uji F. Dari hasil perhitungan 
menggunakan SPSS 17.0 for windows, 
diperoleh nilai Fhitung sebesar 1,635 dan 
dibandingkan dengan Ftabel dengan dk 
pembilang = 1 dan dk penyebut = 182 untuk 
taraf kesalahan 5% diperoleh nilai Ftabel sebesar 



 

3,89 Karena Fhitung < Ftabel untuk taraf kesalahan 
5% maka Ha ditolak, artinya koefisien arah 
regresi berarti (b = 0). Selain itu, berdasarkan 
hasil perhitungan ditemukan nilai signifikan 
sebesar 0,203 lebih besar dari 0,05 sehingga Ha 
ditolak. 
 Kemudian persamaan regresi tunggal 
tersebut dilakukan uji linieritas menggunakan 
uji F. Dari hasil perhitungan menggunakan 
SPSS 17.0 for windows diperoleh Fhitung sebesar 
0,929 dan dibandingkan dengan Ftabel dengan dk 
pembilang = 1 dan dk penyebut = 180 untuk 
taraf kesalahan 5% diperoleh Ftabel sebesar 3,89 
Karena Fhitung < Ftabel untuk taraf kesalahan 5% 
maka Ho diterima, artinya garis regresi ini 
merupakan garis regresi linier. Selain itu, nilai 
signfikan sebesar 0,587 lebih besar dari 0,05 
sehingga Ho diterima. 

Dari hasil perhitungan menggunakan 
SPSS 17.0 for, ditemukan persamaan regresi 
ganda antara motivasi belajar dan dukungan 
orang tua dengan prestasi belajar matematika 
siswa kelas IV SD Negeri se-Kecamatan 
Labuapi yaitu : Y= 67,654 + 0,081X1 + 
0,037X2. Persamaan garis regresi tersebut diuji 
garis regresi menggunakan uji F. Dari hasil 
perhitungan menggunakan SPSS 17.0 for 
windows diperoleh nilai Fhitung sebesar 1,071 
dan dibandingkan dengan Ftabel dengan dk 
pembilang = 1 dan dk penyebut = 182 untuk 
taraf kesalahan 5% diperoleh nilai Ftabel sebesar 
3,05 Karena Fhitung < Ftabel untuk taraf kesalahan 
5% maka Ha ditolak, artinya koefisien arah 
regresi berarti (b = 0). Selain itu, berdasarkan 
hasil perhitungan ditemukan nilai signifikan 
sebesar 0,345 lebih besar dari 0,05 sehingga Ha 
ditolak. 

Motivasi belajar siswa termasuk dalam 
kategori tinggi yaitu sebesar 48,9%. hal ini 
menunjukkan bahwa faktor internal maupun 
eksternal yang mempengaruhi motivasi siswa 
cukup tinggi. Demikian halnya dengan 
dukungan orang tua siswa, dukungan orang tua 
sebagian siswa dalam kategori sangat tinggi 
yaitu sebesar 43,96%. seperti diketahui bahwa 
dukungan orang tua setiap siswa berbeda-beda 
dan banyak aspek yang mempengaruhinya. 
Sehingga berdasarkan analisis data hanya 
sebagian siswa yang memiliki dukungan orang 
tua dalam kategori tinggi. 

Sama halnya dengan motivasi belajar 
dan dukungan orang tua, prestasi belajar siswa 
juga termasuk dalam kategori tinggi yaitu 
sebesar 63,7%. hal ini menunjukkan bahwa 
adanya hubungan antara motivasi belajar dan 

dukungan orang tua dengan prestas belajar 
siswa. dimana ketika motivasi belajar dan 
dukungan orang tua siswa tinggi maka akan 
berimplikasi pada peningkatan prestasi belajar 
siswa. 

Tingkat hubungan motivasi belajar 
dengan prestasi belajar siswa termasuk dalam 
kategori sangat rendah dengan nilai koefisien 
korelasi sebesar 0,11. Hal ini menunjukkan 
bahwa terdapat hubungan antara motivasi 
belajar dengan prestasi belajar matematika 
siswa namun sangat lemah, artinya motivasi 
belajar tidak memiliki pengaruh yang berarti 
terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. hal 
ini disebabkan masih banyak faktor-faktor lain 
yang mempengaruhi prestasi belajar siswa yang 
secara global digolongkan menjadi dua yaitu 
faktor internal dan faktor eksternal. 

Sedangkan untuk tingkat hubungan 
antara dukungan orang tua dengan prestasi 
belajar termasuk dalam kategori sangat rendah 
dengan nilai koefisien korelasi sebasar 0,09. 
Dalam hal ini memang terdapat hubungan 
antara dukungan orang tua dengan prestasi 
belajar siswa namun kekuatan hubungannya 
sangat lemah, artinya dukungan orang tua tidak 
memiliki pengaruh yang berarti terhadap 
peningkatan prestasi belajar matematika siswa.  

Koefisien korelasi antara motivasi 
belajar dengan dukungan orang tua yaitu 0,687. 
Hal ini berarti terdapat hubungan yang tinggi 
antara motivasi belajar dan dukungan orang tua 
sehingga dapat disimpulkan apabila motivasi 
belajar tinggi maka dukungan orang tua juga 
tinggi atau sebaliknya apabila dukungan orang 
tua tinggi maka motivasi belajar siswa juga 
akan tinggi. 

Untuk tingkat hubungan secara 
bersama-sama antara motivasi belajar dengan 
dukungan orang tua siswa juga termasuk dalam 
kategori rendah yaitu sebesar 0,11. Rendahnya 
tingkat hubungan secara bersama-sama antara 
motivasi belajar dan dukungan orang tua 
dengan prestasi belajar Matematika disebabkan 
karena tingginya tingkat hubungan antara 
kedua variabel bebas tersebut sehingga tidak 
saling memberikan kontribusi ketika keduanya 
dihubungkan dengan variabel terikat (Prestasi 
Belajar Matematika). Tingkat hubungan 
tersebut menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan yang positif antara motivasi belajar 
dan dukungan orang dengan prestasi belajar 
siswa, namun kekuatan hubungannya sangat 
lemah. Hal ini disebabkan karena sebagian 
siswa kurang serius dalam mengisi angket dan 



 

juga adanya faktor-faktor lain seperti tingkat 
kecerdasan siswa, jasmaniah siswa dan bakat 
siswa yang berpengaruh lebih kuat 
dibandingkan dengan  motivasi belajar dan 
dukungan orang tua.  

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa 
hipotesis alternatif ditolak, berarti tidak 
terdapat hubungan yang positif dan signifikan 
antara motivasi belajar dengan prestasi belajar 
siswa kelas IV SD Negeri se-Kecamatan 
Labuapi Tahun Pelajaran 2015/2016. Hal ini 
terlihat dari hasil data yaitu thitung (0,11) < ttabel 
(0,138). hasil ini berbeda dengan hasil analisis 
deskriptif yang menunjukkan bahwa ketika 
motivasi belajar tinggi maka prestasi belajar 
juga tinggi. Perbedaan hasil dari analisis 
deskriptif dan analisis korelasi dikarenakan 
masih banyak faktor lain yang lebih kuat yang 
mempengaruhi prestasi belajar siswa kelas IV 
SD Negeri se-Kecamatan Labuapi Tahun 
Pelajaran 2015/2016 seperti faktor psikologis 
siswa dan  keadaan jasmani siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian untuk 
pengujian hipotesis kedua didapatkan bahwa  
thitung (0,09) < ttabel (0,138). sehingga hipotesis 
alternatif juga ditolak, berarti tidak terdapat 
hubungan yang positif dan signifikan antara 
dukungan orang tua dengan prestasi belajar 
Matematika.  

Untuk pengujian hipotesis ketiga, 
hipotesis alternatif juga ditolak yang berarti 
tidak terdapat hubungan yang positif dan 
signifikan antara motivasi belajar dan 
dukungan orang tua dengan prestasi belajar 
matematika siswa kelas IV SD Negeri se-
Kecamatan Labuapi Tahun Pelajaran 
2015/2016, yang terlihat dari hasil analisis data 
yaitu Fhitung (0,11) < Ftabel (3,05). hal ini 
menunjukkan bahwa motivasi belajar dan 
dukungan orang tua secara bersama-sama 
memiliki hubungan yang sangat lemah dengan 
prestasi belajar siswa. Artinya jika motivasi 
belajar dan dukungan orang tua tinggi maka hal 
ini tidak akan memberi pengaruh yang berarti 
pada peningkatan prestasi belajar matematika 
siswa. 
 Berdasarkan analisis data diperoleh 
persamaan untuk regresi tunggal antara 
motivasi belajar dengan prestasi belajar yaitu Y 
= 68,460 + 0,115X, dari persamaan regresi ini 
dapat diartikan bahwa apabila motivasi belajar 
(X1) bertambah 1 poin, maka nilai prestasi 
belajar siswa akan bertambah 0,115 dan apabila 
nilai motivasi belajar (X1) sebesar nol, maka 
nilai prestasi belajar Matematika siswa adalah 

68,46 Selanjutnya pada uji keberartian 
diperoleh nilai Fhitung sebesar 1,96 dan nilai Ftabel 
sebesar 3,89 Karena Fhitung < Ftabel untuk taraf 
kesalahan 5% maka Ha ditolak, artinya 
koefisien arah regresi tidak berarti (b = 0). 
Begitu pula dengan nilai signifikansinya, 
ditemukan sebesar 0,163 lebih besar dari 0,05. 
Hal ini menunjukkan bahwa persamaan garis 
regresi ini tidak memiliki koefisien regresi yang 
berarti (b = 0) dan tidak dapat digunakan untuk 
memprediksikan keadaan variabel terikat ketika 
variabel bebas divariasikan. Kemudian pada uji 
linieritas, nilai Fhitung sebesar 0,970 dan nilai 
Ftabel sebesar 3,89 Karena Fhitung < Ftabel untuk 
taraf kesalahan 5% maka Ho diterima, artinya 
garis regresi ini merupakan garis regresi linier. 
Hal ini terlihat dari nilai signifikan sebesar 
0,516 yang lebih besar dari 0,05. 

Sedangkan untuk analisis regresi 
tunggal antara dukungan orang tua dengan 
prestasi belajar diperoleh persamaan regresi 
yaitu Y = 69,678 + 0,079X. dari persamaan 
regresi ini dapat diartikan bahwa apabila 
dukungan orang tua (X2) bertambah 1 poin, 
maka nilai prestasi belajar siswa akan 
bertambah 0,079 apabila dukungan orang tua 
(X2) sebesar nol, maka nilai prestasi belajar 
Matematika siswa adalah 69,678. Selanjutnya 
pada uji keberartian diperoleh nilai Fhitung 
sebesar 1,635 dan nilai Ftabel sebesar 3,89. 
Karena Fhitung < Ftabel untuk taraf kesalahan 5% 
maka Ha ditolak, artinya koefisien arah regresi 
tidak berarti (b = 0). Begitu pula dengan nilai 
signifikansinya, ditemukan sebesar 0,203 lebih 
besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 
persamaan garis regresi ini tidak memiliki 
koefisien regresi yang berarti (b = 0) dan tidak 
dapat digunakan untuk memprediksikan 
keadaan variabel terikat ketika variabel bebas 
divariasikan. Kemudian pada uji linieritas, nilai 
Fhitung sebesar 0,929 dan nilai Ftabel sebesar 3,89 
Karena Fhitung < Ftabel untuk taraf kesalahan 5% 
maka Ho diterima, artinya garis regresi ini 
merupakan garis regresi linier. Hal ini juga 
terlihat dari nilai signifikan sebesar 0,587 yang 
lebih besar dari 0,05. 

Untuk analisis regresi ganda antara 
motivasi belajar dan dukungan orang tua 
dengan prestasi belajar diperoleh persamaan 
regresi yaitu Y =67,654 + 0,081X1 + 0,037X2. 
Persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai 
koefisien regresi (X1) sebesar 0,081 artinya 
apabila ini dapat diartikan bahwa apabila 
motivasi belajar (X1) bertambah 1 poin, maka 
nilai prestasi belajar matematika siswa akan 



 

bertambah 0,081 poin, dengan asumsi X2 tetap. 
Begituupula dengan variabel dukungan orang 
tua, bahwa keofisien regresi X2 sebesar 0,037 
artinya apabila dukungan orang tua (X2) 
bertambah 1 poin, maka nilai prestasi belajar 
matematika siswa akan bertambah 0,037 poin, 
dengan asumsi X1 tetap. harga konstan pada 
persamaan tersebut sebesar 67,654, artinya 
besar prestasi belajar matematika akan sebesar 
67,654 apabila nilai X1 dan X2 sebesar nol. 
Selanjutnya pada uji keberartian diperoleh nilai 
Fhitung sebesar 1,071 dan nilai Ftabel sebesar 3,05 
Karena Fhitung < Ftabel untuk taraf kesalahan 5% 
maka Ha ditolak, artinya koefisien arah regresi 
tidak berarti (b = 0). Begitu pula dengan nilai 
signifikansinya, ditemukan sebesar 0,345 lebih 
besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 
persamaan garis regresi ini tidak memiliki 
koefisien regresi yang berarti (b = 0) dan tidak 
dapat digunakan untuk memprediksikan 
keadaan variabel terikat ketika variabel bebas 
divariasikan. 
 
4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan 
antara motivasi belajar dengan prestasi belajar 
Matematika, dukungan orang tua dengan 
prestasi belajar Matematika serta  motivasi 
belajar dan dukungan orang tua secara 
bersama-sama dengan prestasi belajar 
Matematika dengan koefisien korelasi 0,11, 
0,095 dan 0,11. Dengan demikian perlu 
dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-
faktor lain yang mempengaruhi prestasi belajar 
matematika siswa. 
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