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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Sebelum melaksanakan penelitian, pemilihan tempat perlu 

dilakukan sebagai tahap awal penelitian. Penelitian ini dilakukan di 

beberapa Sekolah Dasar (SD) di Semarang, dengan subjek kelas IV.  

Alasan peneliti memilih Sekolah Dasar tersebut adalah 

berdasarkan hasil observasi dan wawancara bebas di awal ditemukan 

bahwa hampir sebagian besar siswa kelas IV di SD tersebut memiliki 

nilai matematika yang berada di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM), yaitu 62. Selain itu sekolah-sekolah tersebut memiliki latar 

belakang budaya yang sama dimana sebagian besar muridnya kurang 

mendapat perhatian dari keluarga, memiliki kondisi ekonomi 

menengah ke bawah, serta lingkungan sosial yang sama. Ada 3 

sekolah yang dipilih sebagai tempat penelitian, yaitu SD Kanisius 

Pekunden, SD Kristen Gergaji, dan SD Kanisius Jatingaleh 

Semarang. 

SD Kanisius Pekunden bertempat di Jl. Pekunden Utara No. 568 

Semarang dengan total siswa berjumlah 68 orang. SD Kanisius 

Pekunden memiliki 6 ruang kelas dan 1 perpustakaan. Guru kelas 

berjumlah 6 orang dan terdapat 1 kepala sekolah. Jumlah siswa di 
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kelas IV berjumlah 13 orang dan 6 dari 13 siswa memiliki nilai rata-

rata matematika dibawah KKM pada semester satu. 

SD Kristen Gergaji bertempat di Jl. Kyai Saleh No. 3 Semarang 

dengan total siswa berjumlah 53 orang. SD Kristen Gergaji memiliki 6 

ruang kelas, 1 laboratorium, dan 1 perpustakaan. Jumlah guru di SD 

tersebut adalah 7 orang dengan 1 kepala sekolah. Jumlah siswa di 

kelas IV berjumlah 13 orang dan 8 diantaranya memiliki nilai rata-rata 

matematika dibawah KKM pada semester satu. 

SD Kanisius Jatingaleh bertempat di Jl. Jatisari No. 199 

Semarang dengan total siswa berjumlah 162 orang. SD Kanisius 

Jatingaleh memiliki 10 kelas, 1 laboratorium, dan 1 perpustakaan. 

Masing-masing tingkat terdiri dari dua kelas dengan jadwal kelas I dan 

II bergantian. Jumlah guru 13 orang dengan 1 kepala sekolah. Jumlah 

siswa kelas IV A adal 14 orang dan 5 diantaranya memiliki nilai rata-

rata matematika dibawah KKM, serta kelas IV B yang berjumlah 12 

orang dengan 6 siswa diantaranya memiliki nilai rata-rata dibawah 

KKM pada semester satu. 

Penelitian dilakukan selama kurang lebih 2 minggu atas ijin kepala 

sekolah yang bersangkutan. Jumlah subyek dalam penelitian ini 

adalah 50 orang siswa kelas IV SD.   
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B. Uji Asumsi 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data penelitian 

memiliki distribusi yang normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan 

dengan menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, 

dengan bantuan program Statistical Packages for Social Sciences 

(SPSS) for Windows versi 16.0. Hasil uji normalitas variabel nilai 

STPR working memory menunjukkan nilai Z = 0,976 dengan 

signifikansi sebesar 0,296 dan variabel prestasi belajar matematika 

menunjukkan nilai Z = 0,901 dengan signifikansi sebesar 0,391. 

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa angka signifikansi 

kedua variabel menunjukkan nilai signifikansi diatas 0,05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data yang diuji memiliki distribusi normal. 

Rincian mengenai hasil uji normalitas dapat dilihat pada lampiran B-

1. 

 

2. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

antar variabel memiliki hubungan yang bersifat linier. Uji linieritas 

dilakukan dengan menggunakan Curve Fit dengan bantuan 

program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) for 

Windows versi 16.0. Hasil uji linieritas antara variabel working 

memory dan prestasi belajar matematika menunjukkan bahwa nilai 
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Flinier = 5,222 dengan p = 0,027 (p<0,05). Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa antar variabel terdapat hubungan yang linier. 

Rincian mengenai hasil uji linieritas dapat dilihat pada lampiran B-2. 

 

C. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan bantuan program Statistical 

Packages for Social Sciences (SPSS) for windows versi 16.0. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada hubungan positif antara 

working memory dengan prestasi belajar matematika pada anak kelas 

IV SD di Semarang. Berdasarkan hasil analisis data antara variabel 

working memory dan prestasi belajar matematika, menunjukkan nilai 

koefisien sebesar 0,313 dengan nilai signifikansi p = 0,027 (p<0,05).  

Berdasarkan hasil analisis data diatas, menunjukkan bahwa 

kedua variabel memiliki hubungan yang siginifikan dengan tingkat 

kekuatan hubungan yang rendah. Rincian hasil uji hipotesis dapat 

dilihat pada lampiran C. 

 

D. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian, diperoleh hasil bahwa 

hipotesis diterima yaitu ada hubungan positif antara working memory 

dengan prestasi belajar matematika pada anak usia 10 tahun di 

Semarang. Semakin tinggi working memory  anak, maka semakin 

tinggi pula prestasi belajar matematika anak di sekolah. Begitu juga 
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sebaliknya, semakin rendah working memory anak, maka semakin 

rendah pula prestasi belajar matematika anak di sekolah.  

Anak yang memiliki working memory yang buruk dapat 

menyebabkan masalah dalam belajar. Working memory yang buruk 

pada anak akan mengakibatkan gangguan dalam melakukan tugas 

sederhana, seperti kemampuan untuk fokus, mengingat instruksi di 

kelas, prestasi belajar matematika, sampai pada aktivitas yang lebih 

kompleks yang melibatkan fungsi menyimpan dan memproses 

informasi, serta kemampuan bertahan dalam mengerjakan tugas yang 

lebih sulit (Tsatsanis, 2007). Bahkan anak dengan kapasitas memori 

yang normal saja harus meningkatkan kemampuan memorinya agar 

bisa belajar secara efektif (Dehn, 2008). 

Pengolahan working memory merupakan bagian integral dari 

kinerja aritmatika dan performansi matematika. Hubungan ini 

melibatkan nilai numerik yang dimanipulasi dan menjelaskan tentang 

problem solving. Working memory terlibat dalam pemecahan masalah 

sebagai angka dalam aritmatika atau masalah matematika. Seperti 

yang dijelaskan oleh LeFevre dkk. (dalam Aschraft dan Krause, 2007) 

bahwa working memory merupakan salah satu hal yang penting untuk 

digunakan dalam menyelesaikan permasalahan kompleksitas 

matematika atau pemecahan masalah matematika lainnya.  

Working memory sendiri merupakan bagian dari short-term 

memory (STM) dimana berperan penting dalam kinerja matematika. 
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STM pada alat ukur RAVLT ditunjukkan di bagian A6 dengan cara 

penilaian short-term percent retention (STPR). Komponen working 

memory yang terdiri dari visuospatial sketchpad, phonological loop, 

central executive, serta episodic buffer yang mengintegrasikan dengan 

long-term memory (LTM) saling berhubungan untuk performansi 

matematika anak (Dehn, 2008).  

Anak pada grade pertama dan sebelumnya lebih bergantung 

menggunakan visuospatial working memory sebagai penggunaan 

fungsi matematikanya, seperti melihat benda berjumlah sedikit dan 

banyak, melihat benda dengan ukuran besar kecil, dll. Anak pada umur 

8 tahun, menggunakan visuospatial dan verbal working memory saat 

melakukan penghitungan matematika. Sedangkan anak pada grade 

yang lebih tinggi, atau berusia sekitar 10 tahun menggunakan 

phonological short-term memory dan verbal working memory sebagai 

penggunaan penyelesaian masalah matematika. Anak belajar 

menerima materi-materi verbal yang kemudian disimpan dalam 

phonological store. Proses pengulangan dalam diri dilakukan supaya 

materi tersebut dapat tersimpan dan diproses oleh WM. Begitu juga 

dengan materi visual spasial yang diterima oleh visuospatial sketchpad 

juga mengalami proses pengulangan atau proses artikulatoris dalam 

ARM supaya materi tersebut tersimpan di phonological store dan 

diproses oleh WM (Dehn, 2008).  
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Executive working memory sendiri memiliki kontribusi yang penting 

untuk menunjukkan performansi penyelesaian masalah matematika, 

tugasnya yaitu: (a) memantau sumber daya dan menggkoordinasi 

tugas yang diperlukan; (b) melakukan peralihan yang diperlukan 

(contohnya saat melakukan proses penambahan dan perkalian); (c) 

menyeleksi perhatian saat harus melakukan bagian tertentu dan 

menekan informasi yang tidak relevan; (d) mengaktivasi dan 

memanipulasi jika fakta dan algoritma yang relevan dari LTM terlibat 

(Dehn, 2008). LTM sendiri merupakan mediator penting lainnya yang 

mempengaruhi working memory terhadap performansi matematika 

karena mengurangi tuntutan pada working memory dalam mengambil 

pengetahuan tentang fakta dan algoritma matematika. Saat working 

memory dan LTM terhubung, episodic buffer yang bertugas melakukan 

multi-dimensional coding seta mengintegrasikan informasi dengan 

LTM dalam kinerja working memory terhadap performansi matematika 

(Dehn, 2008).  

LTM pada alat ukur RAVLT ditunjukkan di bagian A7 dengan cara 

penilaian long-term percent retention (LTPR). Hasil analisa LTPR 

dengan prestasi belajar matematika menunjukkan nilai koefisien 

sebesar 0,360 dengan nilai signifikansi p = 0,010 (p<0,05). Hal ini 

menunjukkan bahwa STPR dan LTPR berhubungan signifikan dengan 

prestasi belajar matematika (lihat rincian di lampiran C). 
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Tentunya jika working memory terganggu, maka prestasi belajar 

matematika anak juga akan rendah. Saat di sekolah jika anak 

melakukan penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian, 

kemungkinan anak akan melakukannya dalam beberapa langkah. 

Dalam tugas seperti ini dan banyak tugas pemecahan masalah 

lainnya, anak menyelesaikannya dalam langkah-langkah tertentu dan 

perlu mengingat hasil antara di suatu tempat. Itu adalah kerja working 

memory (Klingberg, 2012). Maka working memory yang rendah tidak 

akan dapat membantu anak menyelesaikan permasalahan-

permalahan numerical seperti itu. Bagi siswa, maka nilai prestasi 

matematikanya akan berada di bawah rata-rata kelas. 

Masih banyak permasalahan matematika lainnya yang ternyata 

terlibat dalam kehidupan sehari-hari anak, seperti mengingat nomor 

telepon penting orang tuanya, pukul berapa orang tuanya pulang, 

bagaimana mengatur meja belajarnya, dan lain-lain. Hal-hal seperti ini 

lah yang melibatkan pemecahan masalah matematika. Oleh sebab itu 

matematika sangat penting terutama untuk melatih anak memiliki 

pemecahan masalah yang baik dalam kehidupannya mendatang 

(Marks dkk., 1958). Sehingga apabila anak gagal dalam hal-hal 

sederhana seperti ini, bukan berarti anak tersebut memiliki rentang 

perhatian yang rendah, namun bisa saja ternyata working memorynya 

lah yang terganggu (Wiguna dkk., 2012). Maka guru dan orang 

tuaperlu memahami dan mengetahui terlebih dulu penyebab anak 
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gagal dalam prestasi belajar matematikanya dengan melakukan 

pengetesan working memory. 

Analisis data tambahan yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

melihat sebaran kecenderungan working memory dan prestasi belajar 

matematika yang rendah pada siswa kelas IV SD berdasarkan data 

empirik penelitian. Berdasarkan hasil rata-rata skor working memory 

dan hasil rata-rata nilai matematika siswa didapatkan bahwa 26% 

subjek (13 dari 50 subjek) memiliki tingkat working memory dan 

prestasi belajar matematika yang berada dibawah rata-rata skor 

keseluruhan. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Gathercole (dalam 

Klingberg, 2012) yang menyatakan bahwa 15% dari semua anak-anak 

memiliki WM yang rendah dan merupakan masalah besar namun 

diabaikan. 

Kelemahan dalam penelitian ini adalah adanya faktor lain yang 

belum dikontrol, yaitu faktor inteligensi dan kecemasan matematika. 

Dua faktor ini juga ikut berperan dalam mempengaruhi prestasi belajar 

matematika, dimana perlu dilakukan asesmen lebih lanjut untuk 

melihat pengaruhnya dengan prestasi belajar matematika. 

Keterbatasan waktu penelitian juga menjadi faktor kelemahan lain 

dalam penelitian ini. Hal ini karena pengambilan data bersamaan 

dengan persiapan penerimaan rapor dan libur akhir semester, 

sehingga banyak sekolah yang membatasi kegiatan diluar kegiatan 

akademik sekolah, selain itu alat ukur RAVLT yang belum mewakili 
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keseluruhan komponen working memory menjadi kelemahan dalam 

penelitian ini. 


