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Kisi-Kisi Skala Dukungan sosial Orang tua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Aspek Indikator Nomor Item 

1 Dukungan 
Emosional 

1. Sikap orang tua 
terhadap anak 
(afektif) 

2. Kepercayaan orang 
tua yang di berikan 
terhadap anak 

3. Perhatian orang tua 
terhadap anak 

4. Orang tua yang 
mengerti perasaan 
yang dialami anak 
dalam belajar 

 11,21, 24, 30, 
30, 32, 35, 40 

 
 33, 34, 37 

 
2, 8, 9,12,13, 16,  

20, 23, 27, 29, 
31, 36, 39 

 
 

19, 42, 38 

2 Dukungan 
Informatif 

1. Pemberian nasehat 
oleh orang tua 
terhadap anak 

2. Pemberian Saran 
oleh orang tua 
terhadap 
keberhasilan anak 

3. Pemberian informasi 
untuk kemajuan anak 

4, 22, 43 

 

 

15, 17, 18, 26 

 

28, 41, 44 

3.  Dukungan 
Instrumental 

Melengkapi sarana 
belaajr anak 

1, 3, 7, 10, 14, 25 

4 Dukungan 
Penghargaan 

Pemberian reward 
kepada anak 

5, 6, 45 
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Angket sebelum uji validitas dan Reliabilitas 
Nama: 
 

Angket Dukungan Sosial Orang Tua 
Penggunaan angket 

1. Isilah identitas anda. 
2. Bacalah setiap penyataan dengan seksama dan pilihlah pada salah satu 

jawaban yang sesuai dengan apa yang anda alami. 
3. Berilah tanda (V) pada salah satu jawaban yang anda pilih 

 
Keterangan: 

 Sangat setuju 

 Setuju 

 Tidak setuju 

 Sangat tidak setuju 
 

No Pernyataan Sangat 
Setuju 

 Setuju Tidak 
setuju 

Sangat 
Tidak 
setuju 

1 Orang tua saya mematikan tv, saat 
saya belajar matematika dirumah 

    

2 Orang tua saya senang melihat saya 
belajar matematika 

    

3 Orang tua saya melengkapi buku 
pelajaran matematika yang saya 
butuhkan 

    

4 Orang tua saya banyak memberikan 
nasehat ketika belajar matematika 

    

5 Ketika saya mendapat nilai 
matematika tertinggi, orang tua saya 
tidak memuji saya 
 

    

6 Orang tua saya memuji saya bila saya 
dapat menyelesaikan tugas 
matematika dari guru 

    

9 Orang tua saya selalu menanyakan 
hasil  ulangan matematika saya 

    

10 Jika orang tua saya tidak bisa 
membantu menyelesaikan soal 
matematika orang tua saya  
menyuruh orang lain untuk membantu 
saya 

   
 
 

 

11 Orang tua saya bangga ketika saya 
mendapat nilai matematika yang baik 

    

No Pernyataan Sangat  Tidak Sangat 
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Setuju Setuju setuju Tidak 
setuju 

12 Orang tua saya mengingatkan saya 
untuk belajar matematika 

    

13 Orang tua saya sering tidak menerima 
pendapat saya 

    

14 Orang tua saya selalu mengganti 
peralatan sekolah  yang sudah rusak 

    

15 Orang tua saya selalu menyarankan 
agar saya belajar kelompok dalam 
mengerjakan tugas matematika yang 
diberikan guru 

    

16 Orang tua saya tidak mau tahu saat 
nilai matematika saya disekolah turun 

    

17 Orang tua saya marah bila saya 
meminta uang untuk membeli 
peralatan sekolah 

    

18 Orang tua selalu memberikan 
pengertian kepada saya bila belum 
mempunyai uang untuk membeli 
peralatan sekolah 

    

19 Orang tua saya menanyakan keadaan 
saya bila terlihat murung 

    

20 Orang tua saya selalu marah bila saya 
sering bermain atau tidak belajar 
matematika 

 
 
 

   

21 Orang tua memberikan uang saku 
yang cukup untuk keperluan sehari-
hari 

 
 
 

   

22 Orang tua saya memberikan nasehat 
terhadap prestasi matematika saya 
yang menurun 

    

23 Orang tua saya tetap memberikan 
semangat bila saya mengalami 
kegagalan di sekolah 

    

24 Orang tua turut melibatkan saya 
menyelesaikan masalah  keluarga 

    

25 Orang tua saya tidak pernah mau 
mengantar saya ketika membeli 
perlengkapan sekolah 

    

26 Orang tua saya memberikan saran 
bagaimana cara-cara menanyakan 
kepada guru tentang pelajaran 
matematika yang saya belum mengerti 
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No Pernyataan Sangat 
Setuju 

 
Setuju 

Tidak 
setuju 

Sangat 
Tidak 
setuju 

28 Orang tua saya selalu memberikan 
informasi mengenai belajar 
matematika yang benar 

    

29 Orang tua selalu memberikan 
semangat kepada saya untuk belajar 
matematika 

    

30 Orang tua saya bersikap acuh tak acuh 
terhadap keluhan saya saat belajar 
matematika 

    

31 Orang tua  melarang saya ikut kegiatan 
ekstrakulikuler karena 
mengkhawatirkan nilai matematika 
saya akan menurun 

    

32 Orang tua saya selalu meminta saya 
melakukan sesuatu meskipun saya 
sedang belajar 

    

33 Orang tua memberikan izin kepada 
saya mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler, selama tidak 
mengganggu kegiatan belajar atau 
hasil belajar matematika saya 

    

34 Kepercayaan orang tua terhadap saya 
membuat saya selalu berusaha untuk 
memberikan hasil belajar matematika 
yang baik 

    

35 Orang tua sangat tidak suka saya 
melakukan aktivitas yang lain selain 
belajar matematika 

    

36 Saya merasa senang jika orang tua 
saya mengatur waktu belajar saya 

    

37 Orang tua saya tidak yakin pada 
kemampuan saya bahwa saya mampu 
berprestasi di bidang matematika di 
sekolah 

    

38 Bila saya kelihatan capek orang tua 
menyuruh saya tidur 

    

39 Orang tua saya selalu membantu saya 
dalam menyelesaikan tugas 
matematika dari guru yang sulit 

 
 
 
 

   



31 
 

No Pernyataan Sangat 
Setuju 

 
Setuju 

Tidak 
setuju 

Sangat 
Tidak 
setuju 

40 Orang tua saya selalu marah bila saya 
tidak belajar matematika 

    

41 Orang tua saya memberikan informasi 
mengenai nilai matematika yang harus 
saya capai  

    

42 Sepulang sekolah orang tua menyuruh 
saya istirahat 

    

43 Orang tua saya memberikan nasehat 
agar saya teliti pada saat mengerjakan 
soal matematika 

    

44 Orang tua saya memberikan onformasi 
kepada saya mengenai les matematika 
yang bagus 

    

45 Bila nilai matematika saya bagus, saya 
selalu diberikan hadiah 
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Angket setelah uji validitas dan Reliabilitas 

Nama: 

 

Angket Dukungan Sosial Orang Tua 

Penggunaan angket 

4. Isilah identitas anda. 

5. Bacalah setiap penyataan dengan seksama dan pilihlah pada salah satu 

jawaban yang sesuai dengan apa yang anda alami. 

6. Berilah tanda (V) pada salah satu jawaban yang anda pilih 

 

Keterangan: 

 Sangat setuju 

 Setuju 

 Tidak setuju 

 Sangat tidak setuju 

 

No Pernyataan Sangat
Setuju 

 Setuju Tidak 
setuju 

Sangat 
Tidak 
setuju 

1 Orang tua saya mematikan tv, saat 
saya belajar matematika dirumah 

    

2 Orang tua saya senang melihat saya 
belajar matematika 

    

3 Orang tua saya melengkapi buku 
pelajaran matematika yang saya 
butuhkan 

    

4 Orang tua saya banyak memberikan 
nasehat ketika belajar matematika 

    

5 Ketika saya mendapat nilai 
matematika tertinggi, orang tua 
saya tidak memuji saya 

    

6 Orang tua saya memuji saya bila 
saya dapat menyelesaikan tugas 
matematika dari guru 

    

7 Orang tua saya berusaha 
memberikan ruang belajar yang 
nyaman di rumah 

    

9 Orang tua saya mengingatkan saya 
untuk belajar matematika 
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No Pernyataan Sangat
Setuju 

 Setuju Tidak 
setuju 

Sangat 
Tidak 
setuju 

10 Orang tua saya sering tidak 
menerima pendapat saya 

    

11 Orang tua saya tidak mau tahu saat 
nilai matematika saya disekolah 
turun 

    

12 Orang tua saya menanyakan 
keadaan saya bila terlihat murung 

    

13 Orang tua saya selalu marah bila 
saya sering bermain atau tidak 
belajar matematika 

    

14 Orang tua saya memberikan 
nasehat terhadap prestasi 
matematika saya yang menurun 

    

15 Orang tua saya tetap memberikan 
semangat bila saya mengalami 
kegagalan di sekolah 

 
 
 
 

   

16 Orang tua turut melibatkan saya 
menyelesaikan masalah  keluarga 

    

17 Orang tua saya memberikan saran 
bagaimana cara-cara menanyakan 
kepada guru tentang pelajaran 
matematika yang saya belum 
mengerti 

    

18 Orang tua saya selalu memberikan 
informasi mengenai belajar 
matematika yang benar 

    

19 Orang tua selalu memberikan 
semangat kepada saya untuk 
belajar matematika 

    

20 Orang tua  melarang saya ikut 
kegiatan ekstrakulikuler karena 
mengkhawatirkan nilai matematika 
saya akan menurun 

    

21 Orang tua saya selalu meminta saya 
melakukan sesuatu meskipun saya 
sedang belajar 

    

22 Kepercayaan orang tua terhadap 
saya membuat saya selalu berusaha 
untuk memberikan hasil belajar 
matematika yang baik 

    

23 Bila saya kelihatan capek orang tua 
menyuruh saya tidur 
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No Pernyataan Sangat
Setuju 

 Setuju Tidak 
setuju 

Sangat 
Tidak 
setuju 

24 Orang tua saya selalu membantu 
saya dalam menyelesaikan tugas 
matematika dari guru yang sulit 

    

25 Orang tua saya selalu marah bila 
saya tidak belajar matematika 

    

26 Orang tua saya memberikan 
informasi mengenai nilai 
matematika yang harus saya capai  

    

27 Sepulang sekolah orang tua 
menyuruh saya istirahat 

    

28 Orang tua saya memberikan 
nasehat agar saya teliti pada saat 
mengerjakan soal matematika 

    

29 Orang tua saya memberikan 
onformasi kepada saya mengenai 
les matematika yang bagus 

    

30 Bila nilai matematika saya bagus, 
saya selalu diberikan hadiah 
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Nama :  

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d didepan jawaban yang benar! 

1.  + =……. 

A.    C.    

B.    D.   

2. , maka nilai n adalah…. 

   C.   

   D.   

3.  

   C.    

   D.  

4. 10% dari 1.000 adalah… 
A. 100   C.  300 
B. 200   D.  400 

5.  

A. 0   C.   

B.    D.   

6. 5  

A.  3    C.  5  

B.  4    D.  6  

7. 15% x 2.000 = …. 
A. 200   C.  400 
B. 300   D.  500 

8. Perbandingan umur adik  dan kakak  3 : 5. Jika umur adik 12 tahun, berapakah 
umur kakak? 
A. 4 tahun    C.  24 tahun 
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B. 20 tahun  D. 30 tahun 

9. Mula – mula Bu Tuti mempunyai beras 8  kg  . Seminggu kemudian, beras Bu 

Tuti tinggal  2 . Beras yang sudah digunakan …….kg 

A. 5    C. 7  

B. 6    D. 8  

10.  

   C.   

   D.   

11. Pada sebuah peta yang berskala 1 : 4000, tinggi sebuah gedung adalah 15 cm. 
tinggi gedung sebenarnya adalah….. 
A. 60 m   C.  6.000 m 
B. 600 m   D.  60.000 m 

12.  

A. 11   C.  13 
B. 12   D.  14 

13. Ari mempunyai sebuah kolam ikan lele dan ikan kakap. Jumlah seluruh ikan 
kakap 72 ekor dan banyak ikan lele 27 ekor, maka perbandingan banyak ikan 
lele dan kakap adalah….. 
A. 3 : 5   C.  3 : 11 
B. 3 : 8   D.  5 : 8 

14.  a x 7, maka nilai a adalah…. 

   C.   

   D.   

15.  Ibu mempunyai uang Rp. 100.000,00. Uang tersebut akan dibagikan kepada 
Zaki dan     Salman dengan perbandingan 2 : 5. Berapakah jumlah uang yang 
diperoleh Zaki? 
A. Rp. 30.000,00  C. Rp 45.000,00 
B. Rp. 40.000,00            D. Rp.50.000,00 

16.  Bentuk pecahan pada gambar di samping    bila diubah menjadi pecahan 

desimal adalah…. 

A. 0,05   C. 0,55 
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B. 0,50   D. 5,5 

17.  6  maka nilai n adalah…. 

A. 8    C. 8  

B. 8    D. 8  

18.   

 A. 6    C. 4  

 B. 5    D. 3  

 19. 25%,  jika diubah menjadi pecahan adalah….. 

 A.    C.  

 B.     D.   

20.  

   C.   

   D. 4  

21. Suatu petunjukan dikunjumgi oleh 180 pengunjung dan 240 pengunjung . 
Perbandingan pengunjung perempuan dan laki-laki adalah….. 

 A. 2 : 3   C. 3 : 4 

 B. 3 : 2   D. 4 : 3 

22.  Jarak kota dan kota  pada peta 40 cm. jika jarak 
sebenarnya 24 km maka skala peta….., 

 A. 1 : 60   C. 1 : 6.000 

 B. 1 : 600   D. 1 : 60.00 
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23.   

   C.   

   D.   

24. Jarak kota Jogja dan kota Solo  75 km. Jika digambar pada skalla 1 : 2. 500.000, 
maka jarak  kota A dan kota B pada peta …….cm  

 A. 3   C. 15 

 B. 5   D. 25 

25. Umur Adi perbandingan umur Budi 3 : 2. Jika umur Adi 21 tahun maka jumlah 
umur mereka …..tahun 

 A. 25   C. 45 

 B. 35   D. 55 
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Nama :  

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d didepan jawaban yang benar! 

16.  

C. 0   C.   

D.    D.   

17. Perbandingan umur adik  dan kakak  3 : 5. Jika umur adik 12 tahun, berapakah 

umur kakak? 

C. 4 tahun    C.  24 tahun 

D. 20 tahun  D. 30 tahun 

18. Mula – mula Bu Tuti mempunyai beras 8  kg  . Seminggu kemudian, beras Bu 

Tuti tinggal  2 . Beras yang sudah digunakan …….kg 

C. 5    C. 7  

D. 6    D. 8  

19.  

C. 11   C.  13 

D. 12   D.  14 

20. Ari mempunyai sebuah kolam ikan lele dan ikan kakap. Jumlah seluruh ikan 

kakap 72 ekor dan banyak ikan lele 27 ekor, maka perbandingan banyak ikan 

lele dan kakap adalah….. 

C. 3 : 5   C.  3 : 11 

D. 3 : 8   D.  5 : 8 

21.  25%,  jika diubah menjadi pecahan adalah….. 

 A.    C.  
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 B.     D.   

7.  Jarak kota dan kota  pada peta 40 cm. jika jarak sebenarnya 

24 km maka skala peta….., 

 A. 1 : 60   C. 1 : 6.000 

 B. 1 : 600   D. 1 : 60.00 

8.   

   C.   

   D.   

9. Jarak kota Jogja dan kota Solo  75 km. Jika digambar pada skalla 1 : 2. 500.000, 

maka jarak  kota A dan kota B pada peta …….cm  

 A. 3   C. 15 

 B. 5   D. 25 

10. Umur Adi perbandingan umur Budi 3 : 2. Jika umur Adi 21 tahun maka jumlah 

umur mereka …..tahun 

 A. 25   C. 45 

 B. 35   D. 55 
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Validitas Hasil Uji Instrumen 

No 
item Nilai r Validitas 

No 
item Nilai r Validitas 

1 0.405 valid 24 0.742 Valid 

2 0.742 valid 25 0.195 tidak valid 

3 0.59 valid 26 0.742 Valid 

4 0.405 valid 27 0.128 tidak valid 

5 0.564 valid 28 0.742 Valid 

6 0.594 valid 29 0.417 Valid 

7 0.718 valid 30 0.094 tidak valid 

8 -0.09 tidak valid 31 0.742 Valid 

9 0.405 valid 32 0.466 Valid 

10 0.145 tidak valid 33 0.043 tidak valid 

11 0.279 valid 34 0.412 Valid 

12 0.142 tidak valid 35 0.149 tidak valid 

13 0.405 valid 36 0.193 tidak valid 

14 0.279 valid 37 0.14 tidak valid 

15 0.229 valid 38 0.248 tidak valid 

16 0.697 valid 39 0.094 Valid 

17 0.131 tidak valid 40 0.742 Valid 

18 0.055 tidak valid 41 0.466 Valid 

19 0.602 valid 42 0.343 Valid 

20 0.742 valid 43 0.417 Valid 

21 0.11 tidak valid 44 0.594 Valid 

22 0.742 valid  45 0.412 valid  

23 0.343 valid      
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Uji validitas Angket 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 152.7838 254.896 .374 .889 

VAR00002 152.3243 250.447 .776 .884 

VAR00003 152.8919 250.932 .554 .886 

VAR00004 152.7027 253.270 .484 .888 

VAR00005 152.7838 251.674 .552 .886 

VAR00006 152.8378 251.195 .565 .886 

VAR00007 152.4054 251.803 .712 .885 

VAR00008 152.2703 265.869 .126 .892 

VAR00009 152.8108 255.491 .361 .890 

VAR00010 152.4324 266.030 .125 .892 

VAR00011 152.3784 263.464 .196 .892 

VAR00012 152.3784 262.186 .253 .891 

VAR00013 152.7838 254.896 .374 .889 

VAR00014 152.3514 262.734 .223 .891 

VAR00015 152.4054 264.637 .154 .892 

VAR00016 152.3514 251.123 .744 .885 

VAR00017 152.2703 268.425 .051 .893 

VAR00018 152.4595 269.311 -.016 .895 

VAR00019 152.7838 250.508 .611 .886 

VAR00020 152.2973 249.715 .773 .884 

VAR00021 152.5946 267.581 .033 .895 

VAR00022 152.2432 250.023 .705 .885 

VAR00023 152.3514 258.512 .347 .890 

VAR00024 152.2973 250.715 .768 .884 

VAR00025 152.6216 261.631 .248 .891 

VAR00026 152.3243 250.447 .776 .884 

VAR00027 152.2703 269.036 .015 .893 

VAR00028 152.3243 250.447 .776 .884 

VAR00029 152.2432 259.911 .347 .890 

VAR00030 152.5946 264.248 .150 .893 

VAR00031 152.3514 250.734 .760 .884 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

VAR00033 152.4595 269.033 .005 .894 

VAR00034 152.4324 261.030 .251 .891 

VAR00035 152.4324 265.919 .102 .893 

VAR00036 152.2973 265.437 .204 .891 

VAR00037 152.2973 269.104 .003 .894 

VAR00038 152.4865 259.201 .301 .890 

VAR00039 152.2973 266.604 .080 .893 

VAR00040 152.3243 250.447 .776 .884 

VAR00041 152.2973 257.992 .436 .888 

VAR00042 152.3514 256.901 .388 .889 

VAR00043 152.2973 260.937 .319 .890 

VAR00044 152.8108 250.047 .595 .886 

VAR00045 152.4324 261.030 .251 .891 
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Validitas Soal 
 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 22.0769 3.126 -.086 .475 

VAR00002 22.0769 3.126 -.086 .475 

VAR00003 22.1026 3.042 .014 .468 

VAR00004 22.1026 3.042 .014 .468 

VAR00005 22.1026 2.884 .222 .436 

VAR00006 22.0769 3.126 -.086 .475 

VAR00007 22.1026 3.200 -.184 .496 

VAR00008 22.1795 2.730 .230 .427 

VAR00009 22.0769 2.810 .498 .411 

VAR00010 22.1282 2.904 .136 .449 

VAR00011 22.1795 2.835 .134 .449 

VAR00012 22.1026 2.779 .368 .413 

VAR00013 22.1538 2.713 .292 .415 

VAR00014 22.1538 2.818 .184 .438 

VAR00015 22.1026 2.989 .082 .457 

VAR00016 22.1282 2.957 .078 .459 

VAR00017 22.1026 2.989 .082 .457 

VAR00018 22.3077 3.113 -.132 .530 

VAR00019 22.1026 2.884 .222 .436 

VAR00020 22.1026 3.094 -.053 .477 

VAR00021 22.3590 2.815 .044 .484 

VAR00022 22.0769 2.810 .498 .411 

VAR00023 22.1026 2.779 .368 .413 

VAR00024 22.1026 2.779 .368 .413 

VAR00025 22.1282 2.746 .317 .414 
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

VAR00005 8.4359 1.516 .275 .729 

VAR00008 8.5128 1.362 .304 .738 

VAR00009 8.4103 1.459 .600 .695 

VAR00012 8.4359 1.410 .483 .700 

VAR00013 8.4872 1.309 .445 .705 

VAR00019 8.4359 1.463 .377 .715 

VAR00022 8.4103 1.459 .600 .695 

VAR00023 8.4359 1.463 .377 .715 

VAR00024 8.4359 1.463 .377 .715 

VAR00025 8.4615 1.413 .360 .719 
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Hasil Wawancara Orang Tua Siswa 

 

Nama Orang Tua Siswa  : Siti Robikah 

Pekerjaan   : Buruh Tani 

 

P : ” Selamat sore bu….maaf mengganggu waktu istirahat ibu sebentar 

bisa? Saya mau ngobrol-ngobrol sama ibu”. 

O : “ Iya mbak…Silahkan”! 

P : “ Maaf sebelumnya bu…saya mau Tanya pekerjaan ibu apa ya?” 

O : “ Buruh tani mbak,,” 

P : “ Kalau buruh tani itu bekerjanya 1 hari penuh pa cuma setengah hari 

bu?” 

O : “ Tidak mesti mbk…, terkadang juga sampai sore kadang juga jam 12 

sudah selesai”. 

P : “ Gini bu…saya mau Tanya tentang perhatian ibu kepada anak ibu pada 

saat belajar khususnya pada saat belajar matematika”. 

O : “ iya mbak…silahkan”. 

P : “ Selama ini anak ibu mengeluh kesulitan dalam belajar matematika 

apa tidak bu?” 

O : “ Pada saat belajar dia tidak pernah mengeluh kesulitan belajar 

matematika, tetapi kalau ada yang tidak dimengerti selalu bertanya 

kepada saya. Kalau saya mengerti saya kasih tahu tetapi kalau saya tidak 

mengerti saya suruh bertanya kepada saudara yang mengerti. 

P : “ Berarti dia selalu belajar sendiri ya bu?? 

O : “ Iya mbak…” 

P : “Kalau boleh tau selama ini fasilitas apa yang ibu sediakan dalam 

menunjang keberhasilan anak ibu dalam pelajaran matematika?” 

O : “ Paling ya buku-buku aja mbak.” 

P : “ Kalau boleh tahu harapan ibu kepada anak ibu itu apa?” 

O : “ ya saya pengen anak saya bisa sekolah yang lebih tinggi lagi agar 

nasibnya tidak seperti orang tuanya. Meskipun kita hidup pas-pasan tetapi 

demi anak saya rela berbuat apa saja termasuk hutang saya sini demi 

menyekolahkan anak.” 

 

P : “Ya sudah bu…terima kasih atas waktu dan kesempatan.” 

O : “Iya mbak…sama-sama.” 
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Hasil Wawancara Orang Tua Siswa 

 

Nama Orang Tua Siswa  : Ibu Kuriah  

Pekerjaan   : Pedagang 

 

P : ” Selamat sore bu….maaf mengganggu waktu istirahat ibu sebentar 

bisa? Saya mau ngobrol-ngobrol sama ibu”. 

O : “ Iya mbak…Silahkan”! 

P : “ Maaf sebelumnya bu…saya mau Tanya pekerjaan ibu apa ya?” 

O : “ pedagang,,” 

P : “ dagang dimana bu?” 

O : “ di pasar pagi ampel mbk?’ 

P : “ Gini bu…saya mau Tanya tentang perhatian ibu kepada anak ibu pada 

saat belajar khususnya pada saat belajar matematika”. 

O : “ iya mbak…silahkan”. 

P : “ Selama ini anak ibu mengeluh kesulitan dalam belajar matematika 

apa tidak bu?” 

O : “ Pada saat belajar dia tidak pernah mengeluh kesulitan belajar 

matematika, entah itu sudah mengrti atau belum saya juga kurang tahu 

mbk. Soalnya saya sendiri udah capek  terus jam 1 pagi saya juga harus 

sudah bangun siap-siap mau berangkat ke pasar jadinya saya kalau habis 

magrib saya harus sudah tidur 

P : “ Berarti dia selalu belajar sendiri ya bu?? 

O : “ Iya mbak…” 

P : “Kalau boleh tau selama ini fasilitas apa yang ibu sediakan dalam 

menunjang keberhasilan anak ibu dalam pelajaran matematika?” 

O : “ Paling ya buku-buku aja mbak kemudian saya juga mencarikan guru les 

mbk .” 

P : “ Kalau boleh tahu harapan ibu kepada anak ibu itu apa?” 

O : “ ya saya pengen anak saya bisa sekolah yang lebih tinggi lagi agar 

nasibnya tidak seperti orang tuanya. Meskipun kita hidup pas-pasan tetapi 

demi anak saya rela berbuat apa saja termasuk hutang saya sini demi 

menyekolahkan anak.” 

P : “Ya sudah bu…terima kasih atas waktu dan kesempatan.” 

O : “Iya mbak…sama-sama.” 
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Hasil Wawancara Orang Tua Siswa 

 

Nama Orang Tua Siswa  : Jazuli 

Pekerjaan   : Petani 

 

P : ” Selamat sore bapak….maaf mengganggu waktu istirahat bapak 

sebentar bisa? Saya mau ngobrol-ngobrol sama bapak”. 

O : “ Iya mbak…Silahkan”! 

P : “ Maaf sebelumnya pak…saya mau Tanya pekerjaan pak apa ya?” 

O : “tani mbak,,” 

P : “ Gini pak…saya mau Tanya tentang perhatian ibu kepada anak bapak 

pada saat belajar khususnya pada saat belajar matematika”. 

O : “ iya mbak…silahkan”. 

P : “ Selama ini anak pak mengeluh kesulitan dalam belajar matematika 

apa tidak bu?” 

O : “ saya  itu kurang mengerti mbk..” 

P : “ Berarti dia selalu belajar sendiri ya pak?? 

O : “ belajar saja kadang-kadang mbak…” 

P : “Kalau boleh tau selama ini fasilitas apa yang bapak sediakan dalam 

menunjang keberhasilan anak bapak dalam pelajaran matematika?” 

O : “ Paling ya buku-buku aja mbak itupun kalau punya uang ya tak belikan 

kalu tidak punya ya mau gimana lagi.” 

P : “ Kalau boleh tahu harapan bapak kepada anak bapak itu apa?” 

O : “ Harapannya ya bisa membantu orang tuanya mencari uang 

P : “ Bapak tidak berniat untuk menyekolahkan anak bapak ke jenjang 

yang lebih tinggi?? 

O : “ Tidak mbak…tidak punya biaya. Buwat makan saja pas-pasan mbak,,”. 

P : “ Tadi bapak bilang harapannya bisa menbantu mencari uang untuk 

keluarganya..sedangkan anak bapak Cuma di patok lulus SD tidak 

melanjutkan sekolah lagi. Lulusan SD itu cari kerja susah pak,,,” 

O : “ Ya biar jadi nelayan saja mabk, cari ikan disini kan dekat rawa.” 

P : “Ya sudah pak…terima kasih atas waktu dan kesempatan.” 

O : “Iya mbak…sama-sama.” 

 

 



52 
 

 

 



53 
 

 

 



54 
 

 

 

 

 



55 
 

 

 


