
 
Lampiran 1 
 
Angket keterlibatan orang tua 
 

No Pernyataan SS S K TS STS 
1 Dorongan untuk belajar matematika selalu saya berikan       
2 Saya memberinya waktu istirahat setelah pulang sekolah      
3 Penghargaan atas prestasi yang anak saya kerjakan mendorongnya untuk 

belajar matematika lebih semangat. 
     

4 Saya menentukan waktu untuk belajar matematika      
5 Saya membantunya jika ia mengalami kesulitan dalam belajar matematika       
6 Saya tidak memperhatikannya sama sekali jika anak saya menghadapi 

ulangan/ujian matematika 
     

7 Saya tidak memujinya ketika ia dapat mengerjakan PR matematika dengan 
lancar. 

     

8 Saya menyediakan ruangan khusus untuk belajar matematika      
9 Saya tidak membelikan penggaris, busur, jangka yang anak saya butuhkan       
10 Saya melarang anak saya untuk belajar matematika ketika berada dirumah      
11 Saya memberi jalan keluar kepada anak saya ketika ia mengalami kesulitan 

dalam belajar matematika 
     

12 Saya tidak memperhatikannya sama sekali jika ia menghadapi 
ulangan/ujian matematika 

     

13 Saya akan memberi pujian jika anak saya belajar matematika lebih giat.      
14 Saya akan membelikannya kalkulator agar ia lebih mudah dalam 

menghitung 
     

15 Saya  tidak pernah menanyakan nilai ulangan/ujian matematika anak saya      
16 Jika anak saya mendapat nilai ulangan matematika jelek maka saya tidak 

pernah   menegurnya. 
     

17 Saya mendaftarkannya untuk mengikuti les sempoa      
18 Saya menginginkan waktu untuk belajar matematika di rumah lebih lama 

daripada belajar pelajaran lain. 
     

19 Saya bersedia mendengarkan kesulitan-kesulitannya dalam belajar 
matematika 

     

20 Saya melarang kedatangan temannya ketika anak saya sedang belajar 
matematika 

     

21 Saya akan menegurnya jika ia tidak belajar matematika.      
22 Saya tidak akan memberikan hadiah jika nilai ulangan matematika  anak 

saya jelek 
     

23 Hadiah yang sayaberikan dapat mendorong anak saya untuk belajar 
matematika lebih giat lagi 

     

24 Saya selalu memberikan pujian jika anak saya mendapat nilai ulangan 
matematika bagus di sekolah 

     

25 Saya akan membandingkan nilai matematika yang anak saya peroleh 
dengan nilai matematika yang sebelumnya. 

     



26 Saya akan membelikan barang yang dia inginkan jika anak saya mendapat 
nilai matematika tertinggi disekolah 

    ` 

27 Saya akan membantunya untuk menyiapkan buku pelajaran      
28 Saya akan memberi dorongan kepada anak saya jika ia menghadapi 

ulangan / ujian matematika 
     

29 Saya akan mengajak ke toko buku setiap 1 bulan sekali      
 
 
 


