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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
A. Hasil  Belajar Matematika  
1. Pengertian Hasil Belajar 

 
a. Hasil Belajar 

Hasil Belajar adalah suatu proses atau usaha yang ditandai dengan adanya 
perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman dan latihan, baik berupa 
pengetahuan, sikap maupun ketrampilan baru. Kegiatan atau usaha untuk 
mencapai perubahan tingkah laku itu sendiri merupakan hasil belajar (Hudoyo, 
1988). 

Sudjana (2004) menyatakan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah 
laku seseorang berkat adanya pengalaman. Belajar adalah suatu proses yang 
ditandai adanya perubahan pada diri seseorang sebagai hasil dari proses belajar 
ditunjukkan dengan berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, penalaran, 
sikap dan tingkah laku, ketrampilan, kecakapan, kebiasaan serta perubahan aspek-
aspek yang ada pada diri individu yang belajar.  

Slameto (2003) belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan 
seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 
keseluruhan, sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan 
lingkungannya 

Pendapat lain dikemukakan oleh Hamalik (2003) belajar merupakan suatu 
proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya 
mengingat tetapi mencangkup  kegiatan yang lebih luas. Hasil belajar bukan suatu 
penguasaan hasil latihan melainkan suatu perubahan tingkah laku. 

Penelitian ini mengacu pada definisi Slameto (2003) yang menyatakan bahwa 
belajar merupakan suaptu proses perubahan tingkah laku yang baru secara 
keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan 
lingkungannya. 

 
b.   Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Slameto (2003) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat 
digolongkan kedalam dua golongan yaitu faktir intern yang bersumber dari diri 
siswa dan faktor ekstern yang bersumber dari luar diri siswa. fakktor intern terdiri 
dari motivasi, perhatian, senang terhadap suatu materi, kemampuan dalam 
menolah materi yang diberikan. Sedangkan faktor ekstern terdiri dari:  

a. Lingkungan Keluarga, meliputi cara orang tua mendidik, keadaan ekonomi 
keluarga, latar belakang kebudayaan, perhatian orang tua dan keadaaan 
suasana didalam rumah. 
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b. Lingkungan Sekolah, meliputi model mengajar, kurikulum, relasi guru 
dengan siswa, relasi siswa dengan siswa yang lain, kedisiplinan di sekolah, 
model belajar dan tugas rumah. 

c. Lingkungan Masyarakat, meliputi kegiatan peserta didik dalam masyarakat, 
media massa, teman bergaul, bentuk kehidupan di masyarakat. 

Hasil belajar merupakan hal yang penting yang akan dijadikan sebagai tolak 
ukur keberhasilan siswa dalam belajar dan sejauh mana sistem pembelajaran yang 
diberikan guru berhasil atau tidak (Slameto, 2003).  

    
2. Dukungan Sosial Orang Tua 
a.  Pengertian Dukungan Sosial Orang Tua  

Sarason (1987) Dukungan sosial pada umumnya diartikan sebagai 
keberadaan orang lain yang dapat dipercaya, orang yang membuat seseorang 
merasa dipedulikan, berharga, dan dicintai. Inti dari dukungan sosial adalah 
mengetahui bahwa orang lain mencintai dan mau melakukan sesuatu yang dapat 
mereka lakukan untuk kita. 

Sarafino (1990) dukungan sosial adalah suatu kesenangan yang dirasakan 
sebagai perhatian, penghargaan atau pertolongan yang diterima dari orang lain 
atau suatu kelompok. Lingkungan yang memberikan dukungan sosial tersebut 
adalah keluarga dan masyarakat. 

Gottlieb dalam Smet (1994) berpendapat bahwa dukungan sosial sebagai 
informasi verbal dan nonverbal, saran, bantuan yang nyata atau tingkah laku yang 
diberikan oleh orang-orang yang akrab dengan subjek di dalam lingkungan 
sosialnya atau yang berupa kehadiran dalam hal-hal yang dapat memberikan 
keuntungan emosional atau berpengaruh pada tingkah laku penerimanya.  

Ahmadi (2007) menyebutkan keluarga merupakan pusat pendidikan yang 
utama dan pertama. Keberhasilan anak, cara mendidik anak, hubungan orang tua 
dan anak serta bagaimana membimbing anak adalah faktor orang tua. 

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial 
adalah keberadaan orang lain yang mencintai dan mau melakukan sesuatu yang 
dapat memberikan keuntungan emosional seperti mendorong, menolong, bekerja 
sama, menunjukkan persetujuan dan cinta dari orang-orang yang dapat dipercaya 
maupun berati baginya.  

 
b. Aspek-aspek dukungan sosial orang tua  

Sarafino (1990) membedakan dukungan sosial atas empat aspek yaitu:  
 

a. Dukungan Emosional: Aspek ini mencakup dukungan empati, kepedulian dan 
perhatian terhadap orang yang bersangkutan. Dukungan emosi memberikan 
rasa nyaman, jaminan, kepemilikan dan dicintai ketika seseorang dalam 
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situasi stress.  Misalnya orang tua menanyakan kesulitan apa saja yang 
dihadapi anak di sekolah. 

b. Dukungan Penghargaan: Aspek ini mengungkapkan dukungan sosial yang 
terjadi lewat ungkapan hormat (penghargaan) positif untuk oranglain, 
dorongan maju atau persetujuan dengan gagasan atau perasaan individu, 
dan perbandingan positif orang itu dengan oranglain. Misalnya orang tua 
memberikan pujian atau hadiah ketika anaknya mendapat prestasi di 
sekolah. 

c. Dukungan Instrumental: Aspek ini mengungkapkan dukungan sosial yang 
mencakup bantuan langsung secara finansial. Misalnya orang tua 
menyediakan buku dan alat tulis yang dibutuhkan anaknya. 

d. Dukungan Informatif: Aspek ini mengungkapkan dukungan sosial yang 
mencakup pemberian nasehat petunjuk-petunjuk, saran atau umpan balik. 
Misalnya orang tua menasehati anaknya untuk rajin belajar. 

 
A. Bentuk  Dukungan Sosial Keluarga 

Tersedianya dukungan sosial yang diperoleh dari orang tua akan mempunyai 
efek yang besar bagi anak. Efek dan manfaat dukungan sosial tersebut oleh House 
dalam Isnawati (2010) dibagi dalam 3 kategori: 

1. Tangible Assistance adalah pemberian dukungan material, dimana anak 
mendapat dukungan dalam bentuk material secara nyata dari orang tua. 
Dalam hal ini orang tua mampu memberikan perlengkapan pembelajaran 
yang bermanfaat bagi anak-anaknya sehingga anak merasa mendapat 
dukungan dalam bentuk nyata yaitu berupa bahan bacaan dari orang tua. 

2. Information adalah anak menerima informasi yang berguna bagi dirinya dari 
orang tua. Dalam hal ini orang tua mampu menginformasikan secara baik 
mengenai mamfaat yang akan didapatnya jika anak rajin belaajr sehingga 
anak dapat meningkatkan prestasi belajarnya. 

3. Emotionan Support adalah pemberian dukungan emosi. Dalam hal ini orang 
tua mampu menciptakan suasana yang mendukung anak dalam kegiatan 
belajanya dan mampu memberikan lingkungan yang aman dan nyaman pada 
saat anak belajar, sehingga anak akan merasa nyaman secara fisik, psikis dan 
tertarik untuk mengulangi aktifitas kembali. 

 
3.  Hasil Belajar Ditinjau Dari Dukungan Sosial Orang tua 

Keberhasilan belajar merupakan tercapainya keadaan proses perubahan 
yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan dalam 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberhasilan belajar bisa diketahui dengan 
evaluasi penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan dalam sebuah progam (Tardif, 1989). 
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Nasruddin (2009) menyatakan bahwa pendidikan yang dilakukan oleh orang 
tua dan guru yang sifatnya saling bantu membantu, saling melengkapi satu dengan 
yang lainnya akan dapat meningkatkan keberhasilan anak di sekolah. 
Kenyataannya, tidak jarang ditemukan orang tua yang memperhatikan anaknya di 
sekolah. Hal ini, disebabkan oleh kesibukan orang tua dalam bekerja dan 
terbatasnya pendidikan orang tua dalam melaksanakan fungsi dan perannya. Suatu 
pandangan yang keliru bila orang tua yang beranggapan bahwa tugas dan tanggung 
jawab mereka menjadi ringan ketika anaknya berada di sekolah dan ketika itu 
gurulah yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. 

Belajar adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap anak, baik 
dirumah maupun di sekolah, karena belajar merupakan faktor terpenting dalam 
mencapai keberhasilan. Orang tua mempunyai peran yang penting dalam 
mendukung anak dan menyuruh anak untuk belajar sekaligus membantunya agar 
anak lebih cepat berkembang, sehingga anak dapat memperoleh  hasil yang 
diinginkan. Langkah-langkah yang harus dilakukan orang tua agar menunjang 
keberhasilan belajarnya antara lain: 

a. Setiap ada pekerjaan rumah (PR) orang tua harus membantu dalam 
menyelesaikan apabila anak mendapat kesulitan. 

b. Memberikan petunjuk atau bimbingan kepada anak tentang cara belajar yang 
efektif. 

c. Mengatur kedisiplinan waktu yang teratur kepada anak agar dapat 
memanfaatkan waktunya sebaik mungkin dalam belajar, bekerja dan 
istirahat. 

d. Mengontrol setiap ada kegiatan belajar yang diberikan guru di sekolah. 
e. Memenuhi segala kebutuhan anak yang dapat menunjang proses belajar. 

Misalnya tentang buku-buku pelajaran dan alat tulis. 
f. Setiap belajar anak diikuti secara seksama, apakah benar-benar belajar atau 

tidak. 
g. Mengusahakan bantuan dari orang lain bila orang tuan tidak mampu 

menyelesaikan kesulitan belajar anak.  
h. Mengecek kehadiran anaknya di sekolah baik dengan cara menanyakan pada 

guru ataupun melalui teman-teman sekelasnya atau melalui absen kehadiran 
di sekolah. 

 
Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa kerjasama sekolah dengan orang tua 

sangat memudahkan dalam menunjang keberhasilan anak di sekolah. Orang tua 
harus lebih banyak membantu anaknya dalam hal melatih diri, mengarahkan, 
karena itu tidak dapat dilimpahkan sepenuhnya kepada guru di sekolah.
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4. Penelitian Yang Relevan  
Penelitian yang dilakukan oleh  Yuli  yang berjudul “pengaruh dukungan 

sosial orang tua terhadap hasil belajar siswa kelas V” dengan pembahasan sebagai 
berikut: 82.9% dukungan sosial orang tua, sedangkan 17.1% dipengaruhi oleh 
variabel lain diluar dukungan sosial orang tua. 

Penelitian yang dilakukan  Mindo yang berjudul “ Hubungan Antara 
Dukungan Sosial Orang Tua dengan Prestasi Belajar Pada Anak Sekolah Dasar” 
dengan pembahasan sebagai berikut: terdapat hubungan yang positif antara 
dukungan sosial orang tua dengan prestasi belajar pada anak sekolah dasar.  

 
5. Kerangka Berpikir 

Hasil belajar anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 
faktor yang bersumber dari dalam dirinya sendiri (faktor internal) dan faktor yang 
berasal dari luar dirinya sendiri (faktor eksternal). Keberhasilan anak dalam belajar 
tidak semata-mata tanggung jawab guru di sekolah melainkan juga tanggung jawab 
orang tua. Pada saat anak belajar matematika di rumah, dukungan sosial orang tua 
sangat dibutuhkan karena mengingat matematika adalah mata pelajaran yang 
sangat sulit dan membutuhkan ketelitian. Dukungan sosial yang dapat menunjang 
keberhasilan anak dalam belajar matematika di rumah meliputi dukungan 
emosional, dukungan informatif, dukungan instrumental, dan dukungan 
penghargaan. 

 

 
Gambar. 2.1  

Kerangka Berfikir 


