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CHAIRUNNISA AMELIA, 081211910002. “Hubungan Perhatian Siswa 
Dalam Belajar Terhadap  Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 
Matematika Kelas VI  di SDN 067775 Medan Tahun Ajaran  2011 / 2012”. 
 

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya prestasi belajar matematika 
siswa dan kurangnya perhatian belajar siswa dalam proses pembelajaran 
matematika. Kebanyakan siswa menganggap pelajaran matematika adalah 
pelajaran yang sulit dan sangat menakutkan sehingga kebanyakan siswa tidak bisa 
konstrasi ketika guru mengajar materi matematika.   

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat ada tidaknya 
hubungan yang signifikan antara perhatian siswa dalam belajar terhadap prestasi 
belajar siswa. Penelitian ini termasuk jenis penelitian korelasional menggunakan 
pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VI SD 
Negeri 067775 Medan tahun ajaran 2011/2012 dengan jumlah siswa seluruhnya 
40 orang. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 40 orang total sampel. Instrument 
yang digunakan adalah angket dan studi dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan statistik korelasi Product Moment dan uji-t. 
 Hasil penelitian diperoleh rata-rata skor data perhatian siswa dalam belajar 
sebesar 124,55; sedangkan data nilai prestasi belajar matematika siswa diperoleh 
rata-rata sebesar 73,75. Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai rhitung > rtabel 
(0,346 > 0,312), dan thitung > ttabel (2,273 > 1,68) yang berarti terima Ha atau tolak 
Ho. Sedangkan hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh I = 11,97%. 
 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 
signifikan antara perhatian siswa dalam belajar matematika terhadap prestasi 
belajar siswa kelas VI SD Negeri 067775 Medan Tahun Ajaran 2011/2012. 
Perhatian siswa dalam belajar matematika ternyata memberikan hubungan yang 
berarti sebesar 11,97% terhadap prestasi belajar matematika siswa yang sekaligus 
berarti semakin tinggi perhatian siswa dalam belajar matematika, maka semakin 
tinggi pula prestasi yang akan didapatkan siswa tersebut. Sebagai tindak lanjut 
diharapkan kepada orangtua siswa maupun guru untuk lebih memotivasi siswa 
agar memiliki perhatian yang baik dalam belajar matematika sehingga siswa dapat 
memperoleh prestasi belajar yang lebih baik pula. 
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