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ABSTRAKSI 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara interaksi 

edukatif guru dengan prestasi belajar Matematika kelas IV SD N Jogonegoro 

I Kabupaten Magelang.  

Populasi penelitian ini adalah siswa kelas IV, dengan sampel 

penelitian berjumlah 30 siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan jenis penelitian lapangan bersifat korelasi. Pengumpulan 

data dilakukan dengan metode angket dan tes. Analisis yang digunakan 

adalah analisis korelasi spearman rank. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) interaksi edukatif guru 

dengan siswa pada sebagian besar terdapat pada kategori sedang pada kelas 

interval 63 – 78 dengan prosentase 53% sebanyak 16 siswa. (2) Prestasi 

belajar Matematika Kelas IV SD N Jogonegoro I Kabupaten Magelang, 

cukup baik dengan rata-rata 75,33. (3) Ada hubungan positif antara Interaksi 

Edukatif Guru dengan Prestasi Belajar Matematika SD N Jogonegoro I 

Kabupaten Magelang. Hal ini berdasarkan hasil analisis menggunakan 

korelasi spearman, yaitu diperoleh rho hitung sebesar 0,345 > 0,05, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. Artinya ada hubungan antara interaksi edukatif guru 

dengan prestasi belajar Matematika kelas IV di SD N Jogonegoro I 

Kabupaten Magelang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan formal 

di sekolah. Kegiatan belajar mengajar merupakan suatu kondisi yang dengan 

sengaja diciptakan oleh guru guna menstransfer ilmu kepada siswa. Proses 

guru yang diselenggarakan secara formal disekolah dimulai dari guru formal 

yang paling dasar (SD)  sampai perguru tinggi (PT) tidak lepas dari kegiatan 

belajar yang merupakan salah satu kegiatan pokok dengan guru sebagai 

pemegang peranan utama. Kegiatan guru yang dilakukan di lembaga-

lembagaguru formal (sekolah) tentu ada komponen penting dalam kegiatan 

belajar mengajar. Salah satu komponen penting dalam kegiatan belajar 

mengajar di sekolah yaitu kurikulum. Kurikulum merupakan pedoman dalam 

kegiatan belajar mengajar yang di dalamnya mengatur  berbagai mata 

pelajaran sesuai dengan tingkat jenjang guru masing-masing sekolah. 

Pemerintah Indonesia saat ini berusaha meningkatkan kualitas guru di 

Indonesia. Perubahan yang dibuat pemerintah bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas guru di Indonesia yaitu dari  kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan 

Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum penyempurnaan dari 

kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Perubahan kurikulum didasarkan pada tercapainya tujuan pendidikan, salah 

satunya tercapainya tujuan Guru Nasional. 
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Tercapainya tujuan Guru Nasional terdiri dari berbagai macam bentuk, salah 

satunya prestasi. Prestasi merupakan hasil dari suatu kegiatan yang telah 

dikerjakan, diciptakan, baik secara individual maupun kelompok (Djamarah, 

2012:19). Oleh karena itu, prestasi merupakan suatu hasil yang tak akan dapat 

diperoleh tanpa melalui usaha maupun perjuangan. Prestasi belajar yang baik 

merupakan harapan setiap siswa, tidak terkecuali siswa sekolah dasar. Izzaty 

(2008: 116) mengungkapkan bahwa karakteristik siswa kela tinggi di sekolah 

dasar salah satunya adalah memandang nilai sebagai ukuran yang tepat 

mengenai prestasi belajar. Guna memperoleh prestasi belajar yang baik, 

diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dalam meraihnya. Usaha yang perlu 

dilakukan siswa antara lain: belajar dengan giat, rajin membaca, mengikuti 

pembelajaran dengan sungguh-sungguh. 

Selama mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh tak lepas 

dari kegiatan yang sengaja diciptakan guru guna mentransfer ilmu kepada 

peserta didik. Guru yang mengajar dan peserta didiklah yang belajar. 

Perpaduan dari kedua unsur manusiawi inilah yang kemudian melahirkan 

interaksi edukatif dengan memanfaatkan materi sebagai medianya. 

Interaksi edukatif adalah interaksi yang berlangsung dalam suatu ikatan 

untuk tujuan guru dan pengajaran dalam artian yang lebih spesifik pada 

bidang pengajaran dikenal dengan istilah interaksi belajar mengajar. Interaksi 

guru dan siswa merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang 

keberhasilan studi, karena bantuan guru kepada siswa didalam maupun diluar 

pelajaran dapat berpengaruh, terutama dorongan yang bersifat psikis untuk 
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penyelesaian tugas-tugas dan penyelesaian studi. Bagi siswa, guru pada 

umumnya merupakan figur yang memberi semangat belajar atau motivasi, 

minimal terhadap mata pelajaran yang bersangkutan. 

Guru sebagai motivasi siswa dalam melaksanakan interaksi edukatif, 

seorang guru perlu memahami karakteristik peserta didik. Kegagalan 

menciptakan interaksi edukatif yang kondusif, berawal dari munculnya 

pemahaman guru terhadap karakteristik peserta didik. Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dalam proses pembelajaran tidak akan berlangsung 

sempurna bila minimnya pemahaman guru tentang karakteristik peserta didik. 

Pengajaran memegang peranan yang sangat penting dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa, sebab bagaimanapun baiknya materi 

yang disampaikan, bagaimanapun sempurnanya metode yang digunakan, jika 

tidak terjalin hubungan yang harmonis antara guru dengan siswa, maka pada 

akhirnya menghasilkan prestasi belajar yang kurang memuaskan. 

Sukses tidaknya guru dan pembelajaran di sekolah, salah satunya, 

sangat ditentukan guru. Sudah sepatutnya seorang guru dapat menciptakan 

interaksi edukatif yang baik dengan siswa di kelas, bisa melalui tanya jawab 

atau siswa diminta berpendapat dalam proses pembelajaran, sebab peranan 

guru dibutuhkan dalam perubahan tingkah laku siswa yang mencakup tiga 

aspek, yaitu aspek sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan ketrampilan 

(psikomotorik). 

Akan tetapi terkadang guru mempunyai anggapan lain, guru merasa 

sudah berakhir proses belajar mengajarnya apabila telah menjelaskan semua 
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materi yang diajarkannya, padahal setelah dilakukan evaluasi prestasi belajar 

siswa, guru merasa kecewa karena sebagian besar siswanya mendapatkan 

nilai kurang memuaskan. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SD Jogonegoro I 

Kabupaten Magelang pada tanggal 29 Maret 2017  khususnya dalam proses 

pembelajaran Matematika kelas IV, diperoleh hasil bahwa hubungan interaksi 

edukatif guru dengan siswa sudah baik dan prestasi belajar juga baik dan juga 

hubungan interaksi edukatif guru dengan siswa bagus namun prestasi belajar 

siswa kurang baik. Selain itu juga hubungan interaksi edukatif guru dengan 

siswa kurang baik namun prestasi belajar bagus dan hubungan interaksi 

edukatif guru dengan sisiwa kurang baik, prestai belajar juga kurang bagus. 

Namun sejauh ini siswa kurang berminat untuk belajar Matematika, karena 

Matematika dianggap sulit. Minat belajar siswa pada pelajaran Matematika ini 

perlu mendapat perhatian khusus  karena minat merupakan salah satu faktor 

penunjang keberhasian proses belajar. Berdasarkan dari permasalahan minat 

siswa terhadap mata pelajaran Matematika tersebut guru akhirnya melakukan 

upaya-upaya yang dapat memaksimalkan interaksi edukatifnya termasuk 

menumbuhkan minat belajar Matematika kepada siswa, sehingga hal tersebut 

dapat meningkatkan prestasi belajar Matematika. Berdasarkan uraian diatas, 

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Hubungan antara 

Interaksi Edukatif Guru dengan Prestasi Belajar Matematika di SD N 

Jogonegoro I Kabupaten Magelang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Adakah hubungan antara interaksi edukatif guru dengan prestasi belajar 

siswa mata pelajaran Matematika kelas IV SD N Jogonegoro I Kabupaten 

Magelang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah mengetahui hubungan antara interaksi edukatif guru dengan 

prestasi belajar Matematika kelas IV SD N Jogonegoro I Kabupaten 

Magelang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan kajian penelitian relevan tentang interaksi edukatif guru 

akan mengungkapkan peningkatan prestasi belajar sebagai alternatif 

referensi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru 

Masukan bagi guru untuk lebih memperhatikan serta menumbuhkan 

interaksi edukatif siswa di sekolah terutama dalam proses 

pembelajaran. 

b. Bagi orang tua 

Digunakan sebagai data dan informasi bagi orang tua untuk 
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memahami putra-putrinya agar lebih meningkatkan interaksi yang 

dimiliki sehingga prestasi belajar pun meningkat. 

c. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan dan 

mengembangkan interaksi edukatif yang dimilikinya dan dapat 

meningkatkan prestasi belajarnya. 

d. Bagi Sekolah 

Meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mencapai kurikulum 

yang dikembangkan sekolah dan untuk memanfaatkan dan 

mengembangkan sarana dan prasarana sekolah. 

e.  Bagi Peneliti 

Mendapatkan pengalaman penelitian pembelajaran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Interaksi Edukatif 

1. Pengertian Interaksi Edukatif 

Menurut Shuyadi dan Abu Achmadi (Djamrah, 2010:11) 

menyatakan bahwa interaksi edukatif adalah suatu gambaran hubungan 

aktif dua arah antara guru dan anak didik yang berlangsung dalam ikatan 

tujuan guru. Sementara itu, menurut Sardiman (2014:18) pengertian 

interaksi edukatif dalam pengajaran adalah proses interaksi yang 

disengaja, sadar akan tujuan, yakni untuk mengantarkan anak didik 

ketingkat kedewasaannya.  

Interaksi yang dikatakan sebagai interaksi edukatif, apabila secara 

sadar mempunyai tujuan untuk mendidik, untuk mengantarkan anak didik 

kearah kedewasaannya. Kegiatan komunikasi bagi diri manusia 

merupakan bagian yang hakiki dalam kehidupannya. Kalau dihubungkan 

dengan istilah interaksi edukatif sebenarnya komunikasi timbal balik 

antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, sudah mengandung 

maksud-maksud tertentu, tidak semua bentuk dan kegiatan interaksi 

dalam suatu kehidupan berlangsung dalam suasana interaksi edukatif, 

yang didesain untuk suatu tujuan tertentu. Demikian juga tentunya 

hubungan antara guru dan siswa, anak buah dengan pimpinannya, antara 

buruh dengan pimpinannya serta lain-lain.  

Interakasi edukatif harus ada dua unsur utama yang harus hadir 

dalam situasi yang disengaja, yaitu guru dan  siswa. Oleh karena itu 
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dapat disimpulkan interaksi edukatif adalah suatu proses hubungan yang 

bersifat komunikatif antara guru dengan siswa yang berlangsung dalam 

ikatan tujuan guru, dan bersifat edukatif, dilakukan dengan sengaja, 

direncanakan serta memiliki tujuan tertentu.  

2. Komponen-komponen Interaksi Edukatif 

 Menurut Djamarah (2010: 16-21) komponen-komponen interaksi 

edukatif antara lain sebagai berikut: 

a. Tujuan 

Melaksanakan interaksi edukatif pada dasarnya tidak bisa 

dilakukan dengan gegabah dan diluar kesadaran kita, apalagi tidak 

adanya rencana tujuan, karena kegiatan interkasi edukatif merupakan 

suatu kegiatan yang secara sadar dilakukan oleh guru, atas dasar 

itulah guru membuat rencana pengajaran dengan prosedur dan 

langkah-lagkah yang dijalankan dengan baik dan sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan. 

Setiap kegiatan guru dalam memprogram kegiatan 

pembelajaran yang tidak pernah absen dalam agenda merupakan 

pembuatan tujuan pembelajaran, yang mana tujuan pembelajaran 

tersebut mempunyai arti penting dalam proses kegiatan interaksi 

edukatif. Karena dengan tujuan tersebut dapat memberikan arah 

yang lurus, jelas dan pasti, langkah apa yang akan dilaksanakan oleh 

guru dalam kegiatan pembelajaran. Dengan berpedoman pada tujuan 
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pembelajaran maka seorang guru dapat memfilter tindakan apa yang 

harus dilakukan dan tindakan apa yang harus ditinggalkan. 

b. Kegiatan Belajar Mengajar 

Pelaksanaan proses belajar mengajar merupakan inti kegiatan 

guru, yang mana segala sesuatu yang diprogramkan akan 

dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar, semua komponen 

akan berproses didalamnya, dari semua komponen tersebut yang 

paling inti adalah manusiawi, dalam hal ini guru dan siswa 

melaksanakan kegiatan dengan tugas dan tanggung jawab dalam 

kebersamaan berlandaskan pada interaksi edukatif untuk bersama-

sama mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

Setiap kegiatan pembelajaran untuk pengelolaan pembelajaran 

dan pengelolaan kelas, guru memperhatikan perbedaan siswa dalam 

aspek biologis, psikologis dan intelektual, dengan memperhatikan 

ketiga aspek tersebut nantinya akan membantu guru dalam 

menentukan dan mengelompokkan anak didik dalam kelas. 

Pada interaksi edukatif yang terjadi, juga dipengaruhi oleh 

cara guru dalam memahami perbaedaan individual siswa, setiap 

interaksi edukatif yang terjadi dalam kelas merupakan interaksi yang 

terjadi antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan siswa yang 

lainnya ketika proses belajar mengajar berlangsung. Dalam hal ini 

segala daya upaya belajar yang dilakukan seoptimal mungkin oleh 
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siswa sangat menentukan kualitas interaksi edukatif yang terjadi di 

dalam kelas. 

c. Bahan atau Materi Pengajaran 

Setiap guru sebelum melaksanakan proses belajar mengajar 

terlebih dahulu harus mempersiapkan materi apa yang akan 

disampaikan, begitu juga bahan pengajaran, yang mana bahan 

pengajaran merupakan materi yang akan disampaikan dalam proses 

belajar mengajar dan terjalin dalam sebuah interaksi edukatif, 

apabila bahan pengajaran tidak ada maka proses interaksi edukatif 

tidak akan berjalan dengan baik, oleh sebab itu guru yang akan 

melaksanakan pengajaran sudah pasti mempelajari dan 

mempersiapkan materi pelajaran yang akan disampaikan pada anak 

didik. 

d. Alat atau Media 

Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam 

rangka mencapai tujuan pembelajaran. Sebagai segala sesuatu yang 

dapat digunakan dalam mencapai tujuan, alat tidak hanya sebagai 

pelengkap, tetapi juga sebagai pembantu mempermudah usaha 

mencapai tujuan. 

Kegiatan interaksi edukatif biasanya dipergunakan alat 

nonmaterial dan alat material. Alat nonmaterial berupa suruhan, 

perintah, larangan, nasihat, dan sebagainya. Sedangkan alat material 



11 
 

 
 

atau alat bantu pengajaran berupa globe, papan tulis, batu kapur, 

gambar, diagram, lukisan, slide, video, dan sebagainya. 

e. Metode 

Metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga dalam setiap 

kegiatan belajar mengajar metode sangat diperlukan oleh guru untuk 

kepentingan pembelajaran, dalam menjalankan tugasnya guru jarang 

sekali menggunakan satu metode tetapi kebanyakan guru 

menggunakan lebih dari satu metode sebab setiap karakteristik 

metode mempunyai kelebihan dak kekurangan, sehingga dengan 

demikian menuntut para guru untuk memakai metode yang 

bervariasi. Dalam penggunaan metode tersebut guru harus 

memperhatikan setiap penggunaan metode, karena ada beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi dalam penggunaan metode 

mengajar, antara lain tujuan dengan berbagai jenis dan fungsinya, 

materi atau bahan pelajaran yang akan disampaikan, anak didik  

dengan berbagai tingkat kematangannya, situasi dengan berbagai 

keadaannya, pribadi guru dengan kemampuan profesionalnya yang 

berbeda-beda dan fasilitas dengan berbagai kuantitasnya. 

f. Evaluasi 

Evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru 

dengan tujuan supaya mendapatkan data yang dibutuhkan, sejauh 

mana keberhasilan anak didik dalam belajar dan keberhasilan guru 
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dalam mengajar. Dalam melaksanakan evaluasi guru menggunakan 

seperangkat instrumen guna mencari data seperti tes lisan dan tes 

perbuatan. Baik evaluasi proses yang diarahkan keberhasilan guru 

dalam mengajar maupun evaluasi produk yang diarahkan pada 

keberhasilan anak didik, kedua-duanya digunakan untuk 

mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan 

kemampuan anak didik atau kualitas yang dimiliki guru, yang 

berguna untuk sebab akibat dari suatu aktifitas pengajaran dan hasil 

belajar anak didik yang dapat membantu dalam mengembangkan 

kemampuan belajar. 

Dengan demikian tujuan evaluasi adalah untuk 

menyimpulkan data-data yang membuktikan taraf kemajuan anak 

didik dalam mencapai tujuan yang diharapkan sehingga 

memungkinkan guru menilai aktifitas suatu pengalaman yang 

didapat dan menilai metode mengajar yang dipergunakan. 

3. Interaksi Edukatif sebagai Proses Belajar Mengajar 

Menurut Djamarah (2010: 12) proses belajar mengajar merupakan 

serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik 

yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu, 

innteraksi edukatif guru dengan siswa merupakan syarat utama bagi 

berlangsungnya proses belajar mengajar. Interakasi edukatif mempunyai 

arti yang lebih luas, tidak sekedar hubungan guru dengan siswa, tetapi 

berupa interaksi edukatif, dalam hal ini bukan hanya penyampaian pesan 
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berupa materi pelajaran, melainkan membawa perubahan dalam 

pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, dan nilai sikap pada anak didik. 

Menurut Sardiman (2014: 13-15) dalam setiap interaksi edukatif 

senantiasa mengandung dua unsur pokok, yaitu: 

a. Unsur Normatif 

Guru dapat dirumuskan dari sudut normatif, karena guru 

menurut hakikatnya memang sebagai suatu peristiwa yang memiliki 

norma. Artinya bahwa dalam peristiwa guru, guru (pengajar/guru) 

dan anak didik (siswa) berpegang pada ukuran, norma hidup, 

pandangan terhadap individu dan masyarakat, nilai-nilai moral, 

kesusilaan yang kesemuanya merupakan sumber norma di dalam 

guru dan perbuatan siswa semakin baik, dewasa dan bersusila, aspek 

ini sangat dominan dalam merumuskan tujuan secara umum. Sebagai 

ilustrasi dari unsur normative adalah guru sebagai usaha 

pembentukan manusia yang bertanggung jawab dan demokratis. 

b. Unsur Proses Teknis 

Guru akan dirumuskan mengenai proses teknis, yaitu dilihat 

dari peristiwanya. Peristiwa dalam hal ini merupakan suatu kegiatan 

praktis yang berlangsung pada masa dan terikat dalam satu situasi 

dan terarah dalam suatu tujuan. Peristiwa tersebut merupakan satu 

rangkaian komunikasi antara manusia dan rangkaian kegiatan yang 

saling mempengaruhi, satu rangkaian perubahan dan pertumbuhan-

pertumbuhan fungsi jasmaniah, pertumbuhan watak, pertumbuhan 
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intelek dan pertumbuhan sosial, semua ini tercakup dalamperistiwa 

guru, dengan demikian guru itu merupakan kultural yang komplek 

yang dapat digunakan sebagai perencanaan kehidupan manusia. 

 Proses interaksi edukatif yang terdiri dari komponen-komponen 

pendukung yang telah disebutkan diatas sangatlah dibutuhkan dalam 

proses interaksi edukatif dan tidak dapat dipisahkan, proses teknis ini 

juga tidak dapat dilepaskan dari segi normatif, sebab dari normatif inilah 

yang mendasari proses belajar mengajar, sedangkan proses teknis secara 

spesifik sebagai gambaran berlangsungnya proses belajar mengajar. 

4. Ciri-ciri Interaksi Edukatif 

Menurut Edi Suardi dalam bukunya Pedagogik  (Sardiman, 2014: 

15-18)  merinci ciri-ciri interaksi edukatif sebagai berikut: 

a. Interaksi belajar mengajar memiliki tujuan, yakni untuk membantu 

anak dalam suatu perkembangan tertentu. Inilah yang dimaksud 

interaksi belajar mengajar itu sadar tujuan, dengan menempatkan 

siswa sebagai pusat perhatian. Siswa mempunyai tujuan, unsur 

lainnya sebagai pengantar dan pendukung. 

b. Ada suatu prosedur (jalannya interaksi) yang direncana, didesain 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

c. Interaksi belajar mengajar ditandai dengan satu penggarapan materi 

yang khusus. 

d. Ditandai dengan adanya aktivitas siswa, aktivitas siswa merupakan 

syarat mutlak bagi berlangsungnya interaksi edukatif, tidak ada 
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gunanya guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar kalau siswa 

hanya pasif. 

e. Peran guru dalam interaksi belajar mengajar sebagai pembimbing. 

Guru dalam peranannya sebagai pembimbing ini guru harus 

berusaha menghidupkan dan memberikan motivasi agar terjadi proses 

interaksi yang kondusif. 

f. Interaksi belajar mengajar membutuhkan disiplin. Disiplin dalam 

interaksi belajar mengajar ini diartikan sebagai suatu pola tingkah 

laku yang diatur sedemikian rupa menurut ketentuan yang sudah 

ditaati oleh semua pihak dengan secara sadar, baik pihak guru 

maupun pihak siswa. 

g. Ada batas waktu. Batas waktu menjadi salah satu ciri yang tidak bisa 

ditinggalkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam 

sistem berkelas (kelompok siswa). Setiap tujuan akan diberi waktu 

tertentu, kapan tujuan itu harus sudah tercapai. 

Disamping beberapa ciri seperti telah diuraikan diatas unsur 

penilaian adalah unsur yang sangat penting. Kaitannya dengan tujuan 

yang telah ditetapkan maka untuk mengetahui apakah tujuan itu sudah 

tercapai lewat interakasi belajar mengajar atau belum, perlu diketahui 

dengan kegiatan penilaian. 
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5. Prinsip-prinsip Interaksi Edukatif 

Menurut Djamarah (2010: 64-69) ada beberapa prinsip-prinsip 

yang harus diketahui oleh guru dalam meningkatkan interaksi edukatif. 

Prinsip-prinsip tersebut yaitu: 

a. Prinsip Motivasi 

Motivasi siswa untuk menerima pelajaran tertentu berbeda-beda, ada 

siswa yang memiliki motivasi yang tinggi, sedang, dan ada yang 

sedikit sekali motivasi. 

b. Prinsip berangkat dari persepsi yang dimiliki 

Setiap siswa yang hadir di kelas memiliki latar belakang pengalaman 

dan pengetahuan yang berbeda. 

c. Prinsip mengarah pada titik pusat perhatian tertentu dan fokus 

Titik pusat dapat tercipta melalui upaya merumuskan masalah yang 

hendak di pecahkan, merumuskan pertanyaan yang hendak dijawab, 

atau merumuskan konsep yang hendak ditemukan. 

d. Prinsip keterpaduan 

Keterpaduan dalam pembahasan dan peninjauan ini akan membantu 

siswa dalam memadukan perolehan belajar dalam kegiatan interaksi 

edukatif. 

e. Prinsip pemecahan masalah yang dihadapi 

Dalam kegiatan interaksi edukatif, guru perlu menciptakan suatu 

masalah untuk dipecahkan oleh siswadi kelas. 
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f. Prinsip mencari, menemukan, dan mengembangkan sendiri. Dalam 

rangka ini guru tidak perlu berdaya upaya menjejali siswa dengan 

segudang informasi, sehingga membuat siswa kurang kreatif dalam 

mencari dan menemukan informasi ilmu pengetahuan yang ada 

dalam buku-buku bacaan. 

g. Prinsip belajar sambil bekerja 

Belajar sambil melakukan aktifitas lebih banyak mendapatkan hasil 

bagi siswa, sebab kesan yang didapatkan oleh siswa lebih tahan lama 

tersimpan di dalam benak siswa. 

h. Prinsip hubungan sosial 

Belajar bersama merupakan salah satu cara untuk menggairahkan 

siswa dalam menerima pelajaran dari guru. Siswa untuk terbiasa 

menghargai pendapat orang lain yang mengemukakan pendapat. 

i. Prinsip perbedaan individu 

Kegagalan guru mentuntaskan penguasaan siswa terhadap bahan 

pelajaran yang diberikan, salah satunya disebabkan karena guru 

gagal memahami sifat siswa secara individual. 

6. Tahap-tahap Interaksi Edukatif 

 Menurut R.D. Conners (dalam Djamarah, 2010: 69-78), 

mengidentifikasi tugas mengajar guru yang bersifat suksesif menjadi tiga 

tahap. Tahap-tahap tersebut sebagai berikut: 
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a. Tahap Sebelum Pengajaran 

Dalam tahap ini guru harus menyusun program tahunan 

pelaksanaan kurikulum, program semester atau catur wulan (cawu), 

program satuan pelajaran (satpel), dan perencanaan program 

pengajaran. Dalam merencanakan program-program tersebut di atas 

perlu dipertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan : 

1) Bekal bawaan anak didik, 

2) Perumusan tujuan pembelajaran, 

3) Pemilihan metode, 

4) Pemilihan pengalaman – pengalaman belajar, 

5) Pemilihan bahan dan peralatan belajar, 

6) Mempertimbangkan jumlah dan karakteristik anak didik, 

7) Mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia,  

8) Mempertimbangkan pola pengelompokan , 

9) Mempertimbangkan prinsip – prinsip belajar. 

b. Tahap Pengajaran 

Dalam tahap ini berlangsung interaksi antara guru dengan 

anak didik, anak didik dengan anak didik, anak didik dalam 

kelompok atau anak didik secara individual.Tahap ini merupakan 

tahap pelaksanaan apa yang telah direncanakan. Ada beberapa aspek 

yang perlu di pertimbangkan dalam tahap pengajaran ini, yaitu : 

1) Pengelolaan dan pengendalian kelas, 

2) Penyampaian informasi, 
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3) Penggunaan tingkah laku verbal non verbal, 

4) Merangsang tanggapan balik dari anak didik, 

5) Mempertimbangkan prinsip – prinsip belajar, 

6) Mendiagnosis kesulitan belajar, 

7) Memperimbangkan perbedaan individual, 

8) Mengevaluasi kegiatan interaksi. 

c. Tahap Sesudah Pengajaran 

Tahap ini merupakan kegiatan atau perbuatan setelah 

pertemuan tatap muka dengan anak didik. Beberapa perbuatan guru 

yang tampak pada tahap sesuadah mengajar, antara lain : 

1) Menilai Pekerjaan anak didik, 

2) Menilai pengajaran guru, 

3) Membuat perencanaan untuk pertemuan berikutnya. 

7. Peranan Guru dalam Interaksi Edukatif 

Peranan guru dalam interaksi edukatif antara lain sebagai berikut: 

a. Guru sebagai pengajar 

Menurut Mulyasa (2013: 38), bagi guru yang kedudukannnya 

pengajar harus menekankan tugas dalam merencanakan dan 

melaksanakan pengajaran, karena hal tersebut merupakan tugas dan 

tanggung jawabnya yang utama dan pertama. Guru harus membantu 

peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu 

yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi dan memahami 

materi standar yang dipelajari. 
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b. Guru sebagai pembimbing 

Guru sebagai pembimbing memberi tekanan pada tugas, 

memberikan bantuan kapada siswa dalam memecahkan masalah 

yang dihadapinya. Tugas ini merupakan aspek mendidik sebab tidak 

hanya berkenaan dengan penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi juga 

menyangkut pengembangan, kepribadian dan pembentukan nilai-

nilai pada siswa. 

c. Guru sebagai mediator 

Menurut Djamarah (2010: 47), guru sebagai mediator hendaknya 

memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media 

pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat komunikasi 

untuk lebih mengefektifkan dalam proses belajar mengajar, baik 

yang berupa narasumber, buku teks, majalah maupun surat kabar. 

d. Guru sebagai evaluator 

Menurut Mulyasa (2013: 61) Pada dasarnya setiap jenis pendidikan 

atau bentuk-bentuk pendidikan pada waktu-waktu tertentu selama 

satu periode pendidikan selalu mengadakan evaluasi, guru 

hendaknya menjadi evaluator yang baik. Kegunaan ini dimaksudkan 

untuk mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan. Penguasaan siswa 

terhadap pelajaran, serta ketetapan atau keefektifan metode mengajar 

dengan penilaian, guru dapaat mengklasifikasikan apakah siswa 

termasuk kelompok siswa yang pandai, sedang kurang atau cukup 

baik di kelasnya jika dibandingkan dengan teman-temannya. 
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e. Guru sebagai motivator 

Menurut Sardiman (2014: 145), sebagai motivator guru diharapkan 

berperan sebagai pendorong siswa dalam belajar, serta meningkatkan 

kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Sebagai 

motivator guru harus menciptakan kondisi kelas yang merangsang 

siswa untuk melakukan kegiatan belajar baik secara individu 

maupun kelompok. 

 

B. Prestasi Belajar Matematika 

1. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Menurut Suryabrata (2002: 297) berpendapat bahwa 

prestasi belajar sebagai nilai yang merupakan perumusan terakhir 

yang diberikan oleh guru mengenai kemajuan atau hasil belajar 

murid-muridnya selama masa tertentu. Sedangkan Sugihartono 

(2007: 130) berpendapat bahwa prestasi belajar adalah hasil 

pengukuran yang berwujud angka maupun pernyataan yang 

mencerminkan tingkat penguasaan materi pelajaran bagi para 

siswa. Hal ini berarti prestasi belajar hanya bisa diketahui jika 

telah dilakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa. 

Menurut Djamarah (2012: 19) bahwa prestasi sebagai hasil 

dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, baik secara 

individual mapun kelompok. Senada dengan Djamarah, 
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Poerwadarminta dalam Djamarah (2012: 20) berpendapat bahwa 

prestasi merupakan hasil yang telah dicapai (dilakukan, 

dikerjakan, dan sebagainya). 

Berdasarkan uraian-uraian terkait prestasi belajar di atas 

dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar merupakan hasil dari 

proses belajar dalam kurun waktu tertentu yang dirumuskan 

menjadi nilai baik dalam bentuk angka ataupun huruf. Pada 

penelitian ini, presatasi belajar yang digunakan adalah prestasi 

belajar kognitif siswa di SD Jogonegoro 1 ditentukan dengan nilai 

ulangan harian Prestasi Belajar Matematika 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Sumadi Suryabrata dalam Saefullah (2012: 172) 

menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. 

Adapun penjelasan faktor-faktor tersebut dapat dilihat di bawah 

ini: 

1) Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar yang berasal dari dalam diri siswa.Faktor 

internal digolongkan menjadi dua, yaitu faktor fisiologis dan 

faktor psikologis. 
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(a) Faktor Fisiologis 

Faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan 

kesehatan fisik siswa. 

(b) Faktor Psikologis 

Faktor psikologis yang berpengaruh terhadap prestasi 

belajar siswa digolongkan menjadi tiga hal, yaitu: 

intelegensi, sikap, dan motivasi siswa. 

2) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari 

hal-hal lain yang berada di luar diri individu.Adapun faktor-

faktor tersebut adalah sebagai berikut. 

(a) Lingkungan Keluarga 

Faktor lingkungan keluarga dibagi lagi menjadi tiga hal, 

yaitu: sosial ekonomi keluarga, pendidikan orang tua, 

dan perhatian orang tua dan suasana hubungan antar 

keluarga. 

(b) Lingkungan Sekolah 

Faktor lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa adalah kompetensi guru dan siswa 

serta kurikulum metode mengajar. 

Selain uraian di atas, Azwar (2010: 165) menjelaskan 

bahwa prestasi belajar dipengruhi oleh tiga faktor yaitu faktor 

internal, faktor eksternal, dan faktor sosial sebagai berikut: 
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1) Faktor Internal 

(a) Keadaan fisik, meliputi :pancaindra dan kondisi fisik 

secara umum. 

(b) Keadaan psikologis, meliputi: sikap, motivasi, kebiasaan, 

emosi, penyesuaian diri, kemampuan khusus, dan 

kemampuan umum. 

2) Faktor Eksternal 

(a) Kondisi tempat belajar 

(b) Sarana dan perlengkapan belajar 

(c) Materi pelajaran 

(d) Kondisi lingkungan belajar. 

3) Faktor Sosial 

(a) Dukungan sosial 

(b) Pengaruh budaya 

Berdasarkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar siswa, maka guru yang kompeten dan professional harus 

mampu menciptakan kondisi-kondisi atau mengatur lingkungan 

sedemikian rupa, sehingga terjadi interaksi antara murid dengan 

lingkungan, termasuk guru, alat pelajaran dan sebagainya yang 

disebut proses belajar, sehingga tercapai tujuan pembelajaran 

yang telah ditentukan. 
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c. Fungsi Prestasi Belajar 

 Menurut Slameto (2010: 54), dalam dunia pendidikan 

prestasi belajar merupakan unsur yang sangat penting, karena 

memiliki beberpa fungsi utama,yaitu: 

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantias 

pengetahuan yang telah dikuasai siswa. 

2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasaan rasa ingin tahu. 

3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi 

pendidikan. 

4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu 

institusi pendidikan. 

5) Prestasi belajar sebagai indikator terhadap daya serap 

(kecerdasan) siswa. 

d. Cara Mengukur Prestasi Belajar 

 Suryabrata (2002: 322) berpendapat bahwa untuk mengetahui 

prestasi belajar seseorang perlu dilakukan penilaian terhadap hasil 

pendidikan yang diberikan. Alat penilaian dibedakan menjadi dua 

jenis, yaitu:  

1) Tes 

Tes terdiri dari tiga bentuk, yaitu tes lisan, tes tertulis, dan 

testindakan. Tes biasanya digunakan untuk menilai isi 

pendidikan seperti aspek pengetahuan, kecakapan 
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keterampilan, dan pemahaman pelajaran yang diberikan. 

2) Non Tes 

Non tes digunakan untuk menilai aspek yang berkaitan 

dengan tingkah laku seseorang. Adapun cara penilaian non 

tes adalah observasi, angket, biografi, wawancara, dan studi 

kasus. 

Selain pendapat di atas, ada pula cara mengukur prestasi 

belajar yang dikemukakan oleh Arikunto (2006: 150-151) seperti 

berikut ini. 

1) Teknik Tes 

Teknik tes terdiri dari tiga macam tes, yaitu tes diagnosis, 

tesformatif, dan tessumatif. 

2) Teknik Non Tes 

Adapun teknik non tes terdiri dari lima macam, yaitu 

kuesioner, wawancara, observasi, skala bertingkat, 

dokumentasi. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa cara 

untuk mengukur prestasi belajar menggunakan dua cara yaitu tes 

dan non tes. Tes terdiri dari berbagai bentuk, diantaranya tes 

lisan, tes tertulis, tes tindakan, tes diagnostik, tes formatif, serta 

tes sumatif. Sementara itu, cara non tes terdiri dari berbagai 

bentuk pula, yaitu observasi, angket atau kuesioner, biografi, 

wawancara, dokumentasi, skala bertingkat, dan studi kasus. 
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2. Matematika 

a. Pengertian Matematika 

Matematika berasal dari bahasa Yunani, mathein atau 

mathenein yang berarti mempelajari. Matematika diduga berasal 

dari bahasa Sansekerta, medha atau widya yang berarti 

kepandaian, ketahuan, atau intelegensi (Subarinah, 2006: 1). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Anonim, 2007: 

637) Matematika diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang 

bilangan, hubungan antar bilangan dengan prosedur operasinal 

yang digunakan dalam penyelesaian mengenai bilangan. 

Bilangan-bilangan dalam Matematika banyak macamnya, 

diantaranya bilangan rasional, bilangan bulat, bilangan cacah, 

bilangan asli, bilangan genap, bilangan ganjil, dan lain-lain. 

Matematika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari struktur 

yang abstrak dan pola hubungan yang ada didalamnya. 

Hakikatnya belajar Matematika adalah belajar konsep, 

struktur konsep, dan mancari hubungan antar konsep dan 

strukturnya (Subarinah, 2006: 1). Selain mempelajari bilangan, 

matematika juga mempelajari ilmu tentang logika yaitu aljabar, 

analisis, dan geometri. Matematika berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan bernalar melalui kegiatan 

penyelidikan, eksplorasi, dan eksperimen sebagai alat pemecahan 

masalah melalui pola pikir dan model Matematika, serta sebagai 
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alat pemecahan masalah melalui simbol, tabel, grafik, diagram 

dalam menjelaskan gagasan (Prihandoko, 2006: 18). 

b. Tujuan Pembelajaran Matematika di SD 

Secara umum tujuan pembelajaran Matematika di sekolah 

dasar (SD) adalah agar siswa mampu dan trampil menggunakan 

Matematika serta dapat memberi tekanan penataran nalar dalam 

penerapan Matematika. Tujuan pembelajaran Matematika di SD 

secara khusus dipaparkan oleh Ibrahim dan Suparni (2008: 36-37) 

yaitu: 

1) Memahami konsep Matematika, menjelaskan keterkaitan 

antara konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritme. 

2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 

manipulasi Matematika dalam generalisasi, menyusun bukti, 

atau menjelaskan gagasan dan pernyataan Matematika. 

3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model Matematika, menyelesaikan 

model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. 

4) Mengkomunikasikan gagasan dalam simbol, tabel, diagram, 

atau media lain untuk menjelaskan keadaan atau masalah. 

5) Memiliki sikap menghargai penggunaan Matematika dalam 

kehidupan sehari-hari.  
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3. Prestasi Belajar Matematika 

Berdasarkan uraian tentang “prestasi belajar” dan 

“Matematika”, maka dapat disimpulkan prestasi belajar Matematika 

adalah hasil yang telah dicapai siswa setelah melakukan aktivitas 

belajar Matematika. Prestasi belajar Matematika dapat diketahui dari 

hasil belajar siswa dalam mengerjakan soal latihan dan pemecahan 

masalah dalam mata pelajaran Matematika. Sedangkan hasil belajar 

merupakan perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang 

menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari 

kegiatan belajar. (Ahmad Susanto, 2013:5) 

Istilah “prestasi belajar” (achievement) berbeda dengan “hasil 

belajar” (learning outcome). Menurut Arifin (2009:11) prestasi belajar 

umumnya berkenaan dengan aspek pengetahuan, sedangkan hasil 

belajar meliputi aspek pembentukan watak siswa seperti yang telah 

dikemukakan oleh Ahmad Susanto di atas. Aspek pengetahuan pada 

mata pelajaran Matematika khususnya kelas IV meliputi penguasaan 

kompetensi seperti yang telah dipaparkan diatas, yang secara 

sederhana. Alat evaluasi dapat berupa Essay test (tes subjektif) juga 

dapat berupa Objective test (tes objektif) . Dalam penelitian ini 

prestasi belajar yang digunakan adalah prestasi belajar dalam aspek 

kognitif  yang berbentuk tes sebagai alat evaluasi belajar. Test yang 

digunakan adalah Objective test (tes objektif) berupa soal pilihan 

ganda.  
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C. Hubungan antara Interaksi Edukatif Guru dengan Prestasi Belajar 

Matematika 

 

Setiap guru akan mempunyai pengaruh terhadap siswa, pengaruh 

tersebut ada yang terjadi melalui pendidikan dan pengajaran yang 

dilakukan dengan sengajadan ada pula yang terjadi secara tidak sengaja, 

bahkan tidak disadari oleh guru, melalui sikap, gaya mengajar dan 

kinerjanya dalam melaksanakan proses pembelajaran. Proses pembelajaran 

yang dilakukan guru dikatakan berhasil jika tujuan pembelajaran tercapai 

dengan apa yang dikehendaki. Salah satu cara untuk mengetahui 

pembelajaran itu berhasil yaitu dengan melihat prestasi belajar siswa. 

 Prestasi belajar siswa dikatakan berhasil bila mampu mencapai 

tujuan pembelajaran dan mendapatkan nilai diatas Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM). Untuk mencapai prestasi belajar yang baik dan 

memuaskan tergantung banyak faktor yang mempengaruhinya, 

diantaranya berasal dari faktor guru dan siswa itu sendiri.  

Guru yang kompeten dan profesional harus mampu menciptakan 

kondisi-kondisi sedemikian rupa sehingga siswa tertarik terhadap suatu 

mata pelajaran. Apabila siswa merasa bahwa kinerja guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran tidak sesuai dengan yang diharapkan 

siswa, maka akan menimbulkan rasa malas dan bosan pada diri siswa. 

Matematika salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit karena 

banyaknya rumus-rumus yang harus dihafal, sehingga siswa kurang 

berminat terhadap Matematika. Melalui interaksi edukatif guru yang baik 

diharapkan siswa lebih berminat untuk belajar terutama Matematika. 
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Siswa yang berminat terhadap suatu mata pelajaran akan mempelajarinya 

dengan sungguh-sungguh, karena ada daya tarik baginya. Daya tarik itulah 

yang akan menumbuhkan perhatian intensif terhadap materi itu yang 

memungkinkan siswa untuk belajar lebih giat, dan akhirnya mencapai 

prestasi belajar yang tinggi dengan nilai diatas KKM. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fathimah Khoirotinisa (2012) 

dengan judul ”Korelasi Interaksi Edukatif Terhadap Prestasi Belajar 

Bahasa Arab Siswa Di MTs Al Ma’had An Nur Ngrukem Bantul 

Yogyakarta”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya hubungan 

positif dan signifikan antara interaksi edukatif dengan prestasi belajar 

bahasa Arab di kelas VII MTs Al Ma’had An Nur Ngrukem Bantul 

Yogyakarta. Perbedaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian ini 

adalah pada mata pelajarannya karena pada penelitian ini adalah mata 

pelajaran Matematika sedangkan mata pelajaran pada penelitian tersebut 

adalah Bahasa Arab. 

 

D. Kerangka Berpikir 

Kegiatan utama pendidikan di suatu institusi adalah kegiatan 

interaksi edukatif guru dengan siswa. Seluruh komponen yang terlibat 

dalam interaksi edukatif guru dengan siswa tersebut berorientasi pada 

pencapaian prestasi belajar yang optimal. 

Jika dalam interaksi edukatif guru dengan siswa sudah mencapai 

kualitas pengajaran yang optimal maka akan berpengaruh terhadap prestasi 
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belajar siswa yang tinggi pula, begitu juga sebaliknya. Berikut ini adalah 

gambar kerangka pikir hubungan interaksi edukatif guru dengan prestasi 

belajar. 

Gambar 1 

Kerangka Berpikir hubungan antara interaksi edukatif guru dengan 

prestasi belajar Matematika di SD N Jogonegoro 1 Kabupaten Magelang 

 

 

 

 

E. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir, maka hipotesis pada penelitian ini 

adalah terdapat hubungan antara interaksi edukatif guru dengan prestasi 

belajar Matematika siswa kelas IV di SD N Jogonegoro I. 

 

 

Interaksi 

Edukatif Guru 

Prestasi Belajar 

Matematika 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian kuantitatif korelasi atau korelasional. Menurut Sukardi 

(2011: 166) Penelitian Korelasi adalah suatu penelitian yang melibatkan 

tindakan mengumpulkan data guna menentukan, apakah ada hubungan dan 

tingkat hubungan antara dua variable atau lebih. Adanya hubungan dan 

tingkat variabel ini penting karena dengan mengetahui tingkat hubungan yang 

ada, peneliti akan dapat mengembangkannya sesuai dengan tujuan penelitian. 

Menurut Muri Yusuf (2016: 64) tujuan utama penelitain korelasi yaitu 

menolong menjelaskan pentingnya tingkah laku untuk meramalkan suatu 

hasil. Penelitian korelasional menggunakan instrumen untuk menentukan 

apakah, dan untuk tingkat apa, terdapat hubungan antara dua variabel atau 

lebih yang dapat dikuantitatifkan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara interaksi 

edukatif guru dengan prestasi belajar siswa di SD N Jogonegoro I Kabupaten 

Magelang. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk penelitian korelasi yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan suatu variabel dengan variabel-

variabel lain. Sukmadinata (2006: 56) menyatakan bahwa hubungan antara 

satu dengan beberapa variabel lain dinyatakan dengan besarnya koefisien 

korelasi dan keberartian secara statistik. 
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B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel merupakan objek penelitian, atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu  penelitian (Suharsimi, 2006: 118). Sementara itu, Sugiyono 

(2010: 61) berpendapat bahwa variabel merupakan suatu atribut atau sifat 

atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.  

Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain 

maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi 

beberapa variabel diantaranya variabel bebas (independen) dan variabel 

terikat (depended). Variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel terikat, sedangkan 

variabel terikat merupakan variabel yang menjadi akibat karena adanya 

variabel bebas (Sugiyono, 2014: 39).  

Pada penelitian ini menggunakan dua variable yaitu: 

1. Variabel bebas atau Independent Variable (X) adalah interaksi 

edukatif guru. 

2. Variabel terikat atau Dependent Variable (Y) adalah prestasi belajar 

Matematika. 

 

C. Devinisi Operasional Variabel Penelitian  

1. Interaksi Edukatif Guru 

  Interaksi edukatif guru adalah suatu proses hubungan yang saling 
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mempengaruhi antara guru dengan siswa yang berlangsung dalam ikatan 

tujuan pendidikan yang dilakukan sengaja, direncanakan serta memiliki 

tujuan tertentu. 

Berdasarkan komponen dan ciri-ciri interaksi edukatif, 

pengambilan data pada penerapan dan pelaksanaan di lapangan mengacu 

pada indikator-indikator berikut: 

a. Adanya komunikasi yang baik antara guru dengan siswa. 

b. Adanya suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan. 

c. Guru menggunakan metode yang berguna dalam mengajar. 

d. Guru menggunakan evaluasi di akhir materi pelajaran. 

e. Adanya tanya jawab antara guru dengan siswa. 

f. Guru mengadakan penilaian di dalam proses pembelajaran. 

g. Guru memberikan reward dan punishment sebagai pengukuran 

proses belajar. 

h. Guru menggunakan alat bantu dalam pembelajaran. 

2. Prestasi Belajar Matematika 

Prestasi belajar Matematika merupakan hasil yang diperoleh siswa 

dalam proses belajar pada mata pelajaran Matematika. Hasil yang 

diperoleh siswa tersebut berupa hasil kognitif siswa yang dituangkan 

dalam bentuk nilai ataupun angka yang tercantum pada nilai ulangan 

harian. Salah satu alat untuk mendapatkan nilai ulangan harian adalah 

dengan tes objektif berupa soal pilihan ganda. 
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D. Subjek Penelitian 

Berdasarkan hasil observasi, masalah yang paling banyak ditemukan 

adalah pada siswa kelas IV (empat) sehingga peneliti mengambil subyek 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SD N Jogonegoro I 

Kabupaten Magelang yang berjumlah 30 siswa. 

1. Populasi 

Populasi atau universe (Arifin, 2011: 215) adalah keseluruhan 

objek yang diteliti baik berupa orang, benda, kejadian, nilai maupun hal-

hal yang terjadi. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD 

N Jogonegoro I Kabupaten Magelang sejumlah 30 siswa. 

2. Sampel  

Sampel (Arifin, 2011: 215) adalah sebagian dari populasi yang 

akan diselidiki atau dapat juga dikatakan bahwa sampel adalah populasi 

dalam bentuk mini (miniature population). Dari populasi yang ada 

didapat satu kelas yang menjadi sampel penelitian adalah siswa kelas IV 

sebanyak 30 siswa. 

3. Teknik sampling 

Teknik pengambilan sampel penelitian pada penelitian ini 

menggunakan Sampling Jenuh. Sampling Jenuh (Sugiyono, 2014: 85) 

adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel. Penelitian ini mengguankan sampel sebanyak 30 siswa. 
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E. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Jogonegoro I 

Kabupaten Magelang. Adapun alasan peneliti memilih ini dikarenakan 

peneliti melihat adanya heterogenitas siswa pada sekolah-sekolah 

tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV (empat) SD N 

Jogonegoro I Kabupaten Magelang. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga Juni Tahun 

Ajaran 2016/2017.  

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Angket 

 Angket yang digunakan dalam penelitian adalah angket tertutup. 

Angket tertutup digunakan untuk mencari data tentang interaksi edukatif 

guru dan disampaikan kepada siswa kelas IV SD N Jogonegoro I 

Kabupaten Magelang. 

2. Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, sikap dan 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok 

(Arikunto, 2010:193) 

Teknik tes pada penelitian ini digunakan untuk mengukur tingkat 
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prestasi belajar siswa. Jenis tes yang dilakukan adalah tes tertulis yang 

berupa tes ulangan harian dalam bentuk soal pilihan ganda. 

 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat bantu yang dipilih dan digunkan oleh peneliti 

dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis 

dan dipermudah olehnya. Instrument pengumpulan data adalah cara-cara yang 

dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrument sebagai 

alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data merupakan sarana 

yang dapat diwujudkan dalam benda.  

Menurut Suharsimi (2006: 149) Instrumen merupakan alat bantu yang 

dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar 

kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.  

1. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini instrument yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

a. Instrumen Angket 

Menurut Uma Sekaran (Sugiyono, 2014: 142-144) prinsip 

penulisan angket sebagai berikut: 

1) Isi dan tujuan pertanyaan, yang dimaksud disini adalah isi 

pertanyaan tersebut merupakan bentuk pengukuran atau bukan. 

Kalau berbentuk pengukuran, maka dalam membuat pertanyaan 

harus teliti, setiap pertanyaan harus ada skala pengukuran dan 
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jumlah itemnya mencukupi untuk mengukur variabel yang 

diteliti. 

2) Bahasa yang digunakan dalam penulisan angket harus disesuaikan 

dengan kemampuan berbahasa responden. 

3) Tipe dan bentuk pertanyaan, tipe pertanyaan dalam angket dapat 

berupa terbuka atau tertutup, (dalam wawancara bisa terstruktur 

dan tidak terstruktur),  dan bentuknya dapat menggunakan kalimat 

positif dan negatif. 

4) Pertanyaan tidak mendua 

5) Tidak menanyakan yang sudah lupa 

6) Pertanyaan tidak menggiring, artinya usahakan pertanyaan tidak 

menggiring pada jawaban yang baik saja atau yang jelek saja. 

7) Panjang pertanyaan, pertanyaan dalam angket sebaiknya tidak 

terlalu panjang, sehingga akan membuat jenuh responden dalam 

mengisi. 

8) Urutan pertanyaan, urutan pertanyaan dalam angket, dimulai dari 

yang umum menuju ke hal yang spesifik, atau dari yang mudah 

menuju hal yang sulit. 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur data kuantitatif yang 

akurat harus mempunyai skala. Skala pengukuran merupakan 

kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang 

pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, mennetukan maksimal 

dan minimal skor yang dieroleh. Skala yang digunakan dalam angket 
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interaksi edukatif guru adalah skala Guttman. Skala Guttman digunakan 

karena peneliti ingin mendapatkan jawaban yang tegas mengenai 

permasalahan yang ditanyakan, agar secara kumulatif peneliti yakin 

mengenai kesatuan dimensi dari sifat yang diteliti. Selain itu, karena 

mempertimbangkan tingkat perkembangan responden yang masih 

sekolah dasar. Skala pengukuran dengan tipe Guttman dalam penelitian 

ini menggunakan jawaban “YA – TIDAK” dan dibuat dalam bentuk 

checklist. Responden dapat memberikan tanda centang (✓) pada kolom 

yang tersedia sesuai dengan keadaan dirinya. Adapun skor untuk 

masing-masing jawaban adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1. 

Skoring Angket Interaksi Edukatif Guru 

 

Jawaban Skor  

Ya  1 

Tidak 0 

       Sumber: Sudaryono, (2013: 53) 

a. Instrumen Tes 

Lembar instrumen berupa tes pada penelitian ini berisi soal-

soal tes yang terdiri atas butir-butir soal. Setiap butir soal mewakili 

satu jenis variabel yang diukur. Tes yang digunakan adalah tes 

prestasi atau achievement test, yang berupa tes objektif dengan 

bentuk soal pilihan ganda. Tes tersebut digunakan untuk mengetahui 

pencapaian seseorang setelah ia mempelajari sesuatu. Tingkatan 

yang akan diukur menggunakan tes ini adalah tingkatan kognitif 
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pada C1 (mengingat), C2 (memahami), dan C3 (mengaplikasikan) 

sesuai dengan Kata Kerja Operasional menurut Bloom.  

2. Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

a. Kisi-kisi Instrumen Pedoman Angket 

Berikut adalah kisi-kisi instrumen yang digunakan dalam 

penelitian berdasarkan Djamarah (2010: 15-21), untuk mengukur 

interaksi edukatif guru respon siswa terdapat pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi skala interaksi edukatif guru dengan siswa respon siswa 

 

Aspek Indikator 
Deskriptor Jumlah 

Item Favourable Unfavourable 

Interaksi 

Edukatif 

Guru 

Adanya komunikasi 

yang baik antara 

guru dengan siswa. 

6, 17 9, 10 4 

Adanya suasana 

belajar yang 

kondusif dan 

menyenangkan. 

5, 18 7, 19 4 

Guru menggunakan 

metode yang 

beragam dalam 

mengajar. 

14, 24 20, 22 4 

Guru memberikan 

evaluasi di akhir 

mata pelajaran. 

1, 25 4 3 

Adanya tanya jawab 

antara guru dengan 

siswa. 

2 3 2 

Guru mengadakan 

penilaian di dalam 

proses 

pembelajaran. 

11, 12 21 3 

Guru memberikan 

reward dan 

punishment sebagai 

pengukuhan proses 

belajar. 

 

15 16 2 
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Aspek Indikator 
Deskriptor Jumlah 

Item Favourable Unfavourable 

Guru menggunakan 

alat bantu dalam 

pembelajaran. 

8 13, 23 3 

Jumlah 13 12 25 

 

a. Kisi-kisi Instrumen Tes 

 Berikut adalah instrumen yang akan digunakan untuk mengukur 

prestasi belajar siswa berdasarkan: 

Standar Kompetensi : 5. Menjumlahkan dan mengurutkan bilangan bulat 

Kompetensi Dasar : 5.1 Mengurutkan bilangan bulat 

     5.2 Menjumlahkan bilangan bulat 

     5.3 Mengurangkan bilangan bulat 

     5.4 Melakukan operasi hitung campuran 

Kelas/ semester : IV (empat)/ II (dua) 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi instrumen tes 

 

                      Aspek yang    

                                     

Indikator               diukur 

 

LEVEL RANAH 

COGNITIF NOMOR 

SOAL 
C1 C2 C3  

Menuliskan bilangan bulat  x   4, 21, 22, 26, 33, 37 

Menentukan bilangan bulat 

pada garis bilangan 
  x 6, 11, 27, 30 

Melakukan penjumlahan 

bilangan bulat 
  x 31, 32, 39 

Melakuakan pengurangan 

bilangan bulat 
  x 16, 40 

Menggunakan bilangan bulat 

dalam  kehidupan sehari-hari 
  x 

19, 24, 25, 29, 35, 

36, 38 

Membandingkan dan 

mengurutkan bilangan bulat 
 x  1, 2, 5, 23, 28 
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                      Aspek yang    

                                     

Indikator               diukur 

 

LEVEL RANAH 

COGNITIF NOMOR 

SOAL 
C1 C2 C3  

Melakukan operasi hitung 

campuran bilangan bulat  
  x 

8, 9, 10, 12, 13, 14, 

15, 18, 34 

Menyelesaikan soal cerita yang 

berkaitan dengan bilangan bulat 
  x 3, 7, 17, 20 

Jumlah 
40 

 

H. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Suharsimi(2010: 211) mengungkapkan bahwa instrumen yang baik 

harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. Oleh karena 

itu, dalam setiap instrumen perlu diuji validitas dan reabilitasnya. Guna 

mengetahui kevalidan dan keajegan suatu instrumen, maka setiap instrumen 

memang memerlukan pengujian validitas dan reliabilitas. 

1. Validitas 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnnya diukur 

(Sugiyono, 2010: 173). Sementara itu, Suharsimi (2006: 168-169) 

berpendapat bahwa: 

 “validitas adalah kegiatan yang mana suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen, 

suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai kevalidan yang tinggi. 

Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas yang 

rendah”. 
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 Proses validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan validitas isi melalui proses review butir oleh ahli (expert 

judgement) yang dilakukan oleh dosen. Apabila ahli sepakat bahwa butir 

dalam skala dinyatakan relevan, maka butir tersebut layak mendukung 

validitas isi skala. 

2. Reliabilitas 

 Reliabilitas menunjukkan keterandalan sesuatu. Reliabel artinya 

dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan (Suharsimi , 2006: 178). Oleh 

karena itu, instrumen yang reliabel merupakan sebuah instrumen yang 

sudah dipercaya dan akan menghasilkan data yang dapat dipercaya pula. 

Sementara itu, Sugiyono (2010: 173) berpendapat bahwa instrumen yang 

reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. 

 Pada sebuah penelitian diperlukan uji coba untuk mengetahui 

seberapa besar reliabilitas instrumen penelitian tersebut. Penghitungan 

reliabilitas pada penelitian ini menggunakan rumus Cronbach’s Alpha. 

Rumus ini digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya 

berbentuk skala. Pada penelitian ini uji reliabilitas menggunakan SPSS 

22.00 for windows. 

Tahap berikutnya adalah menafsirkan angka koefisien reliabilitas 

sesuai dengan pendapat Suharsimi (2006: 276) dengan menggunakan 

interpretasi terhadap koefisien korelasi yang diperoleh atau nilai r. 

Interpretasi tersebut adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.4 

Interpretasi Nilai Reliabilitas 

 

Besarnya Nilai r Interpretasi 

Antara 0,800-1,000 Tinggi 

Antara 0,600-0,800 Cukup 

Antara 0,400-0,600 Agak rendah 

Antara 0,200-0,400 Rendah 

Antara 0,000-0,200 Sangat rendah 

Sumber: Suharsimi (2006: 276) 

 

I. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah kegiatan yang 

ditempuh dalam penelitian. Prosedur penelitian yang digunakan terdoro dari 

tiga tahap sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

a. Mengobservasi sekolah dasar yang akan digunakan sebagai 

penelitian. Sekolah yang menjadi sasaran penelitian adalah SD N 

Jogonegoro I Kabupaten Magelang. Studi literatur mengenai materi 

yang akan diajarkan dalam pembelajaran adalah bilangan bulat. 

Proses interaksi guru dengan siswa di kelas. 

b. Menetapkan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. 

c. Membuat soal-soal tes ulangan harian 

d. Membuat kunci jawaban 

e. Menganalisis item-item soal dengan menguji validitas, reabilitas, 

tingkat kesukaran dan daya beda untuk mendapatkan instrumen 

penelitian yang baik. 
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f. Membuat instrumen angket respon siswa. 

g. Menganalisis angket dengan menguji validitas dan reabilitas untuk 

mendapatkan instrument penelitian yang baik. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Mengambil sampel penelitian yaitu kelas yang menjadi sasaran 

penelitian. 

b. Memberikan soal tes kepada kelas sasaran. 

c. Memberikan angket interaksi edukatif guru kepada siswa. 

3. Tahap Pelaporan (Pasca Penelitian) 

a. Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian 

b. Pelaporan hasil penelitian 

 

J. Uji Coba Instrumen 

Uji coba yang dilakukan dalam setiap penelitian biasanya digunakan 

untuk menguji konsistensi suatu instrumen penelitian. Suharsimi (2010: 210) 

mengungkapkan bahwa tujuan uji coba instrumen adalah sebagai berikut: 

1. untuk memahami tingkat keterpahaman instrumen, 

2. untuk mengetahui teknik paling efektif, 

3. untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan oleh responden dalam 

mengisi tes, dan 

4. untuk mengetahui apakah butir-butir yang tertera dalam angket sudah 

memadai dan cocok dengan keadaan di lapangan. 
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Pada tahap ini, peneliti melakukakan uji korelasi butir total guna 

mengetahui konsistensi jawaban dari siswa. Adapun rumus penghitungan 

ini menggunakan korelasi spearman  sedangkan penghitungannya 

menggunakan software SPSS 22.00. 

Untuk mengetahui kelayakan instrumen peneliti melakukan uji 

validitas dan reliabilitas pada instrumen interaksi edukatif guru dan instrumen 

tes. Berikut hasil validitas dan reliabilitas: 

1. Hasil Validitas Isi 

Validasi isi pada penelitian ini digunakan pada instrumen interaksi 

edukatif guru dan instrumen butir soal tes, yang dilakukan oleh ahli 

(expert judgement). 

a. Hasil Validitas Isi pada Instrumen Interaksi Edukatif 

Berdasarkan hasil review ahli (expert judgement) yang 

dilakukan oleh dosen menghasilkan beberapa ketentuan diantaranya 

pemilihan font yang mudah dibaca siswa, pemilihan kata yang sesuai 

dengan tingkat perkembangan anak SD, membenahi pernyataan-

pernyataan yang cukup mudah dipahami siswa. Kesimpulannya 

instrumen layak digunakan dengan revisi sesuai saran diatas. Peneliti 

melakukan berbagai cara untuk memperbaiki instrumen diantaranya 

dengan memilih font yang mudah dibaca siswa, memilih kata yang 

sesuai dengan karakter anak SD sehingga mudah dipahami. 

b. Hasil Validitas Isi pada Instrumen Butir Soal Tes 

Berdasarkan hasil review ahli (expert judgement) yang 
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dilakukan oleh ahli Matematika menghasilkan instrumen layak 

digunakan tanpa revisi. Instrumen butir soal tes dapat langsung 

digunakan. 

2. Uji Korelasi Butir Soal dan Uji Reliabilitas 

a. Instrumen Interaksi Edukatif Guru 

Uji korelasi butir total pada penelitian ini dilakukan di 

sekolah dasar yang memiliki karakteristik yang sama dengan 

sekolah dasar yang akan dijadikan tempat penelitian yaitu SD N 

Saratan dengan jumlah siswa sebanyak 20 siswa. Setelah 

melakukan uji korelasi butir total terdapat 5 butir instrumen yang 

gugur dan terdapat 20 butir yang dinyatakan konsisten. Adapun 

rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.5 

Hasil korelasi butir total instrumen interaksi edukatif guru 

 

Aspek Indikator 

Deskriptor 
Butir 

Valid 
Favourable Unfavourable 

Valid Gugur Valid Gugur 

Interaksi 

Edukatif 

Guru 

Adanya 

komunikasi yang 

baik antara guru 

dengan siswa. 

6 17 9, 10  3 

Adanya suasana 

belajar yang 

kondusif dan 

menyenangkan. 

5, 18  7, 19  4 

Guru 

menggunakan 

metode yang 

beragam dalam 

mengajar. 

14 24 20, 22  3 

Guru memberikan 

evaluasi di akhir 

mata pelajaran. 

 25 1 4  2 
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Aspek Indikator 

Deskriptor 
Butir 

Valid 
Favourable Unfavourable 

Valid Gugur Valid Gugur 

Adanya tanya 

jawab antara guru 

dengan siswa. 

2  - 3 1 

Guru mengadakan 

penilaian di 

dalam proses 

pembelajaran. 

 

11, 12  - 21 2 

Guru memberikan 

reward dan 

punishment 

sebagai 

pengukuhan 

proses belajar. 

15  16  2 

Guru 

menggunakan alat 

bantu dalam 

pembelajaran. 

8  13, 23  3 

Jumlah 10 3 10 2 20 

 

Meninjau hasil korelasi butir total yang telah peneliti 

lakukan, diketahui bahwa dari 25 butir yang diuji cobakan terdapat 

5 butir yang gugur dan diperoleh indeks korelasi butir berkisar 

antara -0,228 sampai dengan 0,806 dengan batas gugur 0,444. 

Reliabilitas skala yang ditunjukkan dengan koefisien alpha sebesar 

0,874  termasuk dalam kategori tinggi sehingga instrumen skala 

interaksi edukatif guru ini dinyatakan reliabel dan baik digunakan 

sebagai instrumen penelitian. 
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Tabel 3.6 

Butir soal valid instrumen interaksi edukatif guru 

Aspek Indikator 
Deskriptor 

Favourable Unfavourable 

Interaksi 

Edukatif Guru 

Adanya tanya jawab 

antara guru dengan 

siswa. 

1 - 

Guru memberikan 

evaluasi di akhir mata 

pelajaran. 

20 2 

Adanya suasana 

belajar yang kondusif 

dan menyenangkan. 

3, 15 5, 16 

Adanya komunikasi 

yang baik antara guru 

dengan siswa. 

4 7, 8 

Guru menggunakan 

alat bantu dalam 

pembelajaran. 

6 11, 19 

Guru mengadakan 

penilaian di dalam 

proses pembelajaran. 

9, 10 - 

Guru menggunakan 

metode yang beragam 

dalam mengajar. 

12 17, 18 

Guru memberikan 

reward dan 

punishment sebagai 

pengukuhan proses 

belajar. 

13 14 

Jumlah 10 10 

 

b. Butir Soal Tes 

Uji korelasi butir total pada penelitian ini dilakukan di 

sekolah dasar yang memiliki karakteristik yang sama dengan 

sekolah dasar yang akan dijadikan tempat penelitian yaitu SD N 

Saratan dengan jumlah siswa sebanyak  20 siswa. Setelah 

melakukan uji korelasi butir total terdapat 15 butir soal yang gugur 
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dan terdapat 25 butir yang dinyatakan konsisten. Adapun 

rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.7 

Hasil korelasi butir total instrumen tes 

 

                      Aspek yang    

                                     

Indikator               diukur 

 

LEVEL 

RANAH 

COGNITIF 

Nomor Soal Total 

Konsisten 

C1 C2 C3  Valid Gugur 

Menuliskan bilangan bulat  x   21, 26, 33 
4, 22, 

37 
3 

Menentukan bilangan bulat 

pada garis bilangan 
  x 6, 27 11, 30 2 

Melakukan penjumlahan 

bilangan bulat 
  x 31, 32 39 2 

Melakuakan pengurangan 

bilangan bulat 
  x 16 40 1 

Menggunakan bilangan bulat 

dalam  kehidupan sehari-hari 
  x 

19, 24, 35, 

38 

25, 29, 

36 
4 

Membandingkan dan 

mengurutkan bilangan bulat 
 x  1, 28 2, 5, 23 2 

Melakukan operasi hitung 

campuran bilangan bulat  
  x 

8, 10, 12, 

13, 14, 15, 

18, 34 

9 8 

Menyelesaikan soal cerita yang 

berkaitan dengan bilangan 

bulat 

  x 3, 7, 20 17 3 

Jumlah 25 15 25 

 

Meninjau hasil korelasi butir total yang telah peneliti 

lakukan, diketahui bahwa dari 40 butir yang diuji cobakan terdapat 

15 butir yang gugur dan diperoleh indeks korelasi butir berkisar 

antara -0,197 sampai dengan 0,767 dengan batas gugur 0,444. 

Reliabilitas skala yang ditunjukkan dengan koefisien alpha sebesar 

0,913 termasuk dalam kategori tinggi sehingga instrumen tes ini 

dinyatakan reliabel dan baik digunakan sebagai instrumen. 



52 
 

 
 

Tabel 3.8 

Butir soal valid instrumen tes 

                      Aspek yang    

                                     

Indikator               diukur 

 

LEVEL 

RANAH 

COGNITIF 
Nomor 

Soal 

C1 C2 C3  

Menuliskan bilangan bulat  x   15, 17, 22 

Menentukan bilangan bulat 

pada garis bilangan 
  x 3, 18 

Melakukan penjumlahan 

bilangan bulat 
  x 20, 21 

Melakuakan pengurangan 

bilangan bulat 
  x 11 

Menggunakan bilangan bulat 

dalam  kehidupan sehari-hari 
  x 

13, 16, 24, 

25 

Membandingkan dan 

mengurutkan bilangan bulat 
 x  1, 19 

Melakukan operasi hitung 

campuran bilangan bulat  
  x 

5, 6, 7, 

8,9, 10, 

12, 23 

Menyelesaikan soal cerita yang 

berkaitan dengan bilangan 

bulat 

  x 2, 4, 14 

Jumlah 25 

 

K. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah 

data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisis 

data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik (Sugiyono, 2010: 

207).  Setelah diperoleh data mengenai interaksi edukatif guru dan prestasi 

belajar Matematika, peneliti perlu melakukan analisis deskriptif dengan 

membuat tabel distribusi frekuensi untuk menggambarkan frekuensi masing-

masing variabel dan mengkategorikan variabel ke dalam kategori tinggi, 
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sedang, dan rendah. Adapun rumus pengkategorian tersebut dapat dilihat dari 

tabel di bawah ini. 

Tabel 3.9 

Rumus Pengkatagorian Variabel 

No Kategori Interval 

1 Tinggi X > + 1.0  

2 Sedang  - 1.0 < x < + 1.0  

3 Rendah X < - 1.0  

      Sumber: Saifudin Anwar, (2014:149) 

Keterangan: 

X = jumlah skor yang diperoleh siswa 

= standar deviasi  

 = mean / rerata 

 Penelitian ini juga merupakan penelitian korelasi yang bertujuan untuk 

mencari hubungan antara interaksi edukatif guru dengan siswa kelas IV SD N 

Jogonegoro I Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan uji hipotesis 

non parametric sehingga tidak ada uji prasyarat. 

1. Uji Hipotesis 

Kebenaran dari hipotesis itu harus dibuktikan melalui data yang 

terkumpul (Sugiyono, 2010: 224). Oleh karena itu, dilakukan uji 

hipotesis dengan menggunakan korelasi spearman. Adapun rumus 

penghitungan ini menggunakan software SPSS 22.00 for windows. 

Tabel 3.12 

Pedoman untuk memberikan Interprestasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisiensi Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

Sumber: Sugiyono,(2010: 257)
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan kajian teori, interaksi edukatif adalah suatu proses hubungan 

yang bersifat komunikatif antara guru dengan siswa yang berlangsung 

dalam ikatan tujuan guru, dan bersifat edukatif, dilakukan dengan 

sengaja, direncanakan serta memiliki tujuan tertentu. Sedangkan prestasi 

belajar Matematika adalah hasil yang telah dicapai siswa setelah 

melakukan aktivitas belajar Matematika. 

2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan ada 

hubungan yang positif antara interaksi edukatif guru dengan prestasi 

belajar matematika siswa kelas IV SD N Jogonegoro I Kabupaten 

Magelang. Besarnya hubungan atau korelasi antara variabel interaksi 

edukatif guru dengan prestasi belajar Matematika yang ditunjukkan pada 

Correlation Coeffisient sebesar 0,179 dan nilai rho hitung 0,345 > 0,05 

sehingga disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif antara kedua 

variabel tersebut.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, 

maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi Guru 

a. Menumbuhkan dan meningkatkan interaksi edukatif untuk menjadi 

daya tarik siswa dalam belajar lebih giat. 

b. Membimbing siswa untuk terus rajin dalam belajar guna 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

2. Bagi Siswa 

a. Meningkatkan interaksi terhadap guru dan siswa lain guna untuk 

meningkatkan prestasi belajar. 

b. Meningkatkan prestasi belajar dengan lebih giat dalam belajar dan 

menyelesaikan tugas, serta konsisten terhadap tujuan yang ingin 

dicapai. 

3. Bagi Orang tua 

a. Memberikan perhatian dan pengarahan pada siswa untuk lebih 

meningkatkan interaksi yang dimiliki sehingga prestasi belajar 

meningkat. 

b. Memberikan dorongan pada siswa untuk semangat belajar yang 

tinggi. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Penelitian yang dilakukan hendaknya tidak hanya pada siswa kelas 

IV, tetapi menyeluruh pada siswa kelas I sampai kelas VI sehingga 

hasil penelitian dapat digeneralisasi pada seluruh kelas. 

b.  Pada saat pengambilan data hendaknya tidak hanya menggunakan 

instrumen berupa skala saja, tetapi juga instrumen yang lain. 
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