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Abstrak  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji perbedaan pemahaman guru pada 
pembelajaran transisi dan regulasi diri terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 1 SD di 
daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ex post facto 
dengan desain faktorial 2x2. Penentuan sampel menggunakan teknik cluster random 
sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang dirancang dalam bentuk 
skala likert dan skala gutmen. Analisis data menggunakan anava dua arah. Hasil analisis 
data menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar matematika anak yang diajarkan 
oleh guru dengan pemahaman guru pada pembelajaran transisi tinggi dan pemahaman guru 
pada pembelajaran transisi rendah, terdapat perbedaan hasil belajar matematika anak yang 
memiliki regulasi diri tinggi dan regulasi diri rendah, ada pengaruh interaksi pemahaman 
guru pada pembelajaran transisi dan regulasi diri terhadap hasil belajar matematika. 
 
Kata Kunci: hasil belajar matematika; pemahaman pembelajaran transisi; regulasi diri 
 

Abstract 
The purpose of this study was to examine differences in teacher understanding of transition 
learning and self-regulation of mathematics learning outcomes for grade 1 students in North 
Sumatra. Ex post facto research with 2x2 factorial design. Determination of the sample using 
cluster random sampling technique. Data collection was carried out through a questionnaire 
designed in the form of a likert scale and a gutmen scale. Data analysis using two-way anava. 
The results of data analysis show that there are differences in children's mathematics learning 
outcomes taught by teachers with teacher understanding of high transition learning and 
teacher understanding of low transition learning, there are differences in mathematics 
learning outcomes of children who have high self-regulation and low self-regulation, there is 
an influence of teacher understanding interaction about transition learning and self-regulation 
of learning outcomes in mathematics. 
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PENDAHULUAN  
Hasil belajar dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2011). Kemampuan tersebut dapat berupa aspek 
kognitif, afektif atau psikomotorik. Hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi 
pada diri anak, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil 
dari kegiatan belajar (A. Susanto, 2013; Jihad & Abdul Haris, 2008). Hasil belajar matematika 
merupakan salah satu pelajaran yang sangat penting. Bagi anak usia kelas awal kemampuan 
matematika dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan sangat penting untuk 
pembelajaran matematika di masa yang akan datang. Hal tersebut juga sesuai dengan The 
National Association Council of Teachers of Mathematics (NCTM) dan the National Association for 
the Education Young Children yang mengatakan bahwa: “Pendidikan matematika bagi anak 
usia kelas awal merupakan landasan yang sangat penting untuk pembelajaran matematika 
di masa mendatang” (NAEYC, 2010). 

Studi yang dilakukan oleh Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan dan 
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) tahun 2015 menempatkan 
kemampuan matematika pelajar Indonesia ada di peringkat ke 63 dari 72 negara yakni skor 
matematika 397 (Gewati, 2018, TIMSS, 2017).  Data tersebut menunjukkan bahwa 
kemampuan matematika pelajar Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara lain. 
Rendahnya matematika pelajar Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya 
adalah faktor yang ada pada diri anak, misalnya anak belum siap untuk menerima pelajaran 
matematika. Anak yang kurang berprestasi adalah anak yang belum siap dan tidak 
dipersiapkan oleh orang tuanya memasuki SD (Hakim, 2011). Sampai saat ini anak di kelas 
awal masih menganggap bahwa mata pelajaran matematika merupakan mata pelajaran yang 
sulit dan rumit sehingga berdampak pada hasil belajar matematika yang rendah. 
Sebagaimana riset yang mengatakan bahwa banyak siswa yang tidak menyukai pelajaran 
matematika, ketidaksukaan ini dapat berdampak pada penguasaan materi dan hasil belajar 
matematika anak (Yeni Solfiah, 2012). 

Faktor lain yang memengaruhi keberhasilan sekolah adalah pendekatan positif anak 
terhadap pembelajaran (Józsa & Karen Caplovitz Barrett, 2018).  Pendekatan positif ini dapat 
dilakukan orangtua ataupun guru, dengan adanya pendekatan positif dapat membantu anak 
untuk memahami bahwa pelajaran matematika bukan merupakan pelajaran yang harus 
ditakuti. Selain itu, anak harus memiliki kemampuan untuk mengatur sikap dan emosinya 
dalam belajar, sehingga anak memiliki pengalaman belajar yang baik di sekolah. Pentingnya 
mempelajari regulasi diri dalam konteks sekolah, karena cenderung untuk menempatkan 
beberapa tuntutan yang kompleks pada perilaku (Mcclelland & Claire E Cameron, 2011). 

Anak yang memiliki kemampuan untuk mengatur diri dalam mempersiapkan belajar 
di sekolah merupakan suatu hal yang menjadi dasar dalam meningkatkan prestasi. Regulasi 
diri sangat penting bagi anak-anak untuk melakukan akademik dengan baik secara lisan dan 
menjadi faktor kunci untuk memahami dan mengintervensi siswa yang berisiko mengalami 
kesulitan akademik (Mcclelland & Claire E Cameron, 2011). Selanjutnya, regulasi diri 
berkontribusi penting dalam pembelajaran yang mempengaruhi keberhasilan akademik 
selama transisi sekolah (Cadima, Sarah Doumen, Karine Verschueren, & Buyse, 2015).  
Dalam proses pembelajaran matematika, anak memerlukan regulasi diri yang tinggi untuk 
mengembangkan kemampuan matematika, serta memiliki kepercayaan diri dalam proses 
belajar tesebut. Aspek yang spesifik dari regulasi diri dapat mempengaruhi atau 
dipengaruhi oleh perkembangan pengetahuan matematika untuk berbagai derajat selama 
tahun-tahun prasekolah (DeFlorio et al., 2019). 

Riset yang dilakukan Zervina Rubyn Devi Situmorang (2014) menyatakan bahwa 
semakin baik strategi pengaturan diri dalam belajar maka prestasi akademik yang dimiliki 
semakin baik, berbeda dengan riset yang akan dilakukan karena menghubungkan regulasi 
diri dengan hasil belajar matematika anak. Pengaturan diri yang tinggi dapat meningkatkan 
akademik anak, sedangkan pengaturan diri yang rendah juga dapat mempengaruhi 
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akademik anak. Hal tersebut terjadi karena regulasi diri memiliki peran yang penting dalam 
pembelajaran. Self Regulated Learning memiliki peran dalam perencanaan, pelaksanaan dan 
evaluasi proses belajar mengajar di PAUD (Elyana, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa 
peserta didik terutama kelas awal memerlukan kemampuan mengatur diri atau regulasi diri 
sehingga dapat meningkatkan kemampuan matematika yang tinggi. 

Berdasarkan pengalaman di lapangan (empiris) diketahui bahwa hasil belajar 
matematika masih rendah. Dari data yang ada menunjukkan dari hasil perolehan nilai 
tersebut dari jumlah siswa 32 orang, hanya 35% (11 siswa) yang mendapat nilai 75 keatas 
(Kriteria Ketuntasan Minimal), sedangkan sisanya atau sebanyak 65% (21 siswa) mendapat 
nilai di bawah 75. Selain itu, dari tugas sebelumnya yang diberikan oleh guru,tidak 
menampakkan adanya peningkatan dari hasil belajar siswa. Kenyataan menunjukkan bahwa 
konsep dasar kurang dikuasai siswa, dan diidentifikasi bahwa pembelajaran yang dilakukan 
guru belum menerapkan pembelajaran transisi. Sementara, anak yang berada di kelas awal 
membutuhkan adaptasi dari masa transisi tersebut agar dapat membantunya dalam 
perubahan lingkungan belajar. Kurangnya kemampuan guru dalam membuat rencana 
transisi dapat menghambat praktek transisi (Curby et al., 2018).  

Ketika anak masuk ke sekolah, guru langsung menerapkan pembelajaran seperti 
yang dilakukan saat mengajar di kelas tinggi (4,5,6 ) tanpa memandang bahwa anak sedang 
mengalami masa peralihan dari TK ke SD. Sehingga anak kesulitan untuk mengikuti 
pelajaran, oleh karena itu perlu adanya pendekatan positif yang dilakukan guru. Pengaruh 
positif guru dapat membantu anak merasa dihargai, dan terlibat dalam interaksi hangat 
sehingga meningkatkan prestasi akademik anak (Kiuru, Brett Laursen, Kaisa Aunola, Xiao 
Zhang, & Marja-Kristiina Lerkkanen, Esko Leskinen, Asko Tolvanen, 2016). Kepercayaan 
tentang pentingnya akademisi telah meningkat lebih dari keyakinan di bidang lain, guru di 
kedua periode melaporkan keterampilan lain, seperti pengaturan diri dan interaksi sosial, 
yang paling penting saat masuk sekolah (Bassok, 2016). Oleh karena itu, pemahaman guru 
mengenai pembelajaran transisi sangatlah penting, karena dapat membantu anak untuk 
melewati masa peralihan yang membuat anak merasa khawatir.  

Anak yang belum mampu menyesuaikan perubahan pembelajaran memerlukan 
peran dari sekolah untuk membantu anak dalam melewati masa transisi tersebut. 
Keterlibatan program sekolah dan pengetahuan pedagogis dari para pendidik sangat 
mempengaruhi perkembangan belajar matematika anak di Finlandia (Björklund, 2015). 
Program sekolah dan kompetensi paedagogis guru dapat membantu anak meningkatkan 
hasil belajar matematika anak yang berada di tahun pertama sekolah karena dalam 
kompetensi paedagogik termasuklah pemahaman guru dalam melakukan pembelajaran 
transisi di sekolah.  

Salah satu riset menyatakan bahwa transisi dari TK ke sekolah adalah penting karena 
melibatkan perubahan, seperti perubahan dalam bergerak dari satu tempat ke tempat lain, 
atau dari satu tahap pendidikan ke yang berbeda. Anak itu bergerak dari TK ke lingkungan 
lain dan berbeda, lingkungan yang melibatkan perubahan penting dalam fisiologis, aspek 
psikologis, sosial dan akademik (Badarne & Carolina Platon, 2013). Riset tersebut hanya 
membahas transisi ke sekolah dengan lingkungan pendidikan yang berbeda, hal tersebut 
berbeda dengan riset yang akan diteliti yang membahas pemahaman pembelajaran transisi 
guru yang dapat mempengaruhi hasil belajar matematika anak. Guru yang memahami 
pembelajaran transisi dapat menciptakan lingkungan belajar yang dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan anak dalam melewati masa transisi ke sekolah. 

Penelitian lain menyatakan bahwa praktik transisi guru mempengaruhi kemampuan 
akademik anak (Curby et al., 2018). Riset lainnya menyatakan bahwa semakin besar berbagai 
praktek transisi yang dilakukan guru, semakin keterampilan anak berkembang dengan pesat 
(Ahtola et al., 2011). Kedua riset tersebut meneliti praktek transisi guru dengan kemampuan 
akademik anak, berbeda dengan penelitian ini yaitu membahas pemahaman guru pada 
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pembelajaran transisi yang membantu anak untuk beradaptasi di sekolah SD agar dapat 
meningkatkan hasil belajar matematika . 

Hasil riset selanjutnya membahas tentang pengaruh positif guru dan dukungan ibu 
dalam memfasilitasi panyesuaian diri anak yang telah terbukti secara optimal meningkatkan 
prestasi dan penyesuaian akademik siswa (Kiuru et al., 2016). Hal ini menyatakan bahwa 
pengaruh guru merupakan faktor yang dominan dalam masa transisi anak. Penelitian ini 
membahas pengaruh positif guru yang mempengaruhi prestasi akademik anak, sedangkan 
pada penelitian ini membahas tentang pemahaman guru mengenai pembelajaran transisi 
agar membantu anak untuk melewati masa transisi sehingga dapat meningkatkan hasil 
belajar matematika anak. 

Penelitian berikutnya berjudul The Role of Self Regulated Learning Strategies and Goal 
Orientation in Predicting Achievment of Elementary School Children oleh Kitsantas yang 
menggambarkan peran regulasi diri dalam belajar (self regulated learning) terhadap prestasi 
belajar, yaitu jika anak menggunakan beberapa strategi regulasi diri dalam belajarnya, maka 
ia dapat memperoleh prestasi belajar yang baik, dan jika semakin banyak ataupun 
bertambahnya strategi regulasi diri dalam belajar yang digunakan, maka semakin baik 
prestasi belajar yang akan diperolehnya. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut 
bertujuan membuktikan peran regulasi diri dalam belajar terhadap peningkatan prestasi 
belajar siswa. Sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada regulasi diri 
terhadap hasil belajar matematika anak di sekolah dasar kelas awal dan pemahaman guru 
pada pembelajaran transisi. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di SDN Sialang Pamoran II 
kecamatan Silangkitang, didapatkanlah data dari sekolah bahwa 65% anak belum memenuhi 
kriteria ketuntasan minimal pada pelajaran matematika. Oleh karena itu, peneliti 
menganggap perlunya dilakukan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi hasil belajar 
matematika anak, khususnya pemahaman guru pada pembelajaran transisi dan regulasi diri. 
Dengan demikian, peneliti  mengkaji tentang “Perbedaan hasil belajar matematika anak usia 
6-7 tahun ditinjau dari pemahaman guru pada pembelajaran transisi dan regulasi diri”. 

 

METODOLOGI  
Penelitian ini menggunakan metode deskripsi analitik dengan jenis causal comparative 

dengan menggunakan pendekatan expost facto. Expost facto adalah penelitian yang 
dilakukan setelah suatu kejadian itu terjadi (Widarto, 2013). Penelitian ini tidak 
memungkinkan untuk melakukan eksperimen karena tidak memanipulasi kondisi subjek. 
Pengaruh tersebut dapat diuji dengan membandingkan, pada penelitian ini akan 
membandingkan perbedaan hasil belajar matematika anak ditinjau dari pemahaman guru 
pada pembelajaran transisis dan regulasi diri.  

Penelitian ini menggunakan desain factorial by level 2x2. Desain penelitian ini 
menggunakan rancangan desain factorial by level 2x2, konstelasi variabel penelitian 
dapat dilihat pada rancangan dibawah ini: 

 
Tabel 1. desain factorial by level 2x2 

 

 

 

Pemahaman Guru Pada 
Pembelajaran transisi 

 
Regulasi Diri 

Tinggi 
(A1) 

Rendah 
(A2) 

Tinggi (B1) 
A1 B1 A2 B1 

Rendah (B2) A1 B2 A2 B2 
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 1 SDN yang berada di 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pengambilan sampel menggunakan teknik cluster random 
sampling dengan pertimbangan sekolah yang sudah terakreditasi dan pendidikan guru strata 
1 yang berjumlah 100 rombel yaitu 100 guru dan 1615 siswa. Kemudian ditentukan 27% 
guru yang memiliki pemahaman guru pada pembelajaran transisi tinggi dan 27% guru yang 
memiliki pemahaman guru pada pembelajaran transisi rendah dan sampel anak mengikuti 
guru sebanyak 429 dan 433 anak. Kemudian diidentifikasi anak yang memiliki regulasi 
tinggi 116 dan anak yang memiliki regulasi rendah 116 anak. Penelitian ini menggunakan 
human subject, oleh karena itu peneliti tidak mencantumkan nama responden dalam 
penelitian ini guna menjaga kerahasiaan subjek sehingga tidak ada konsekuensi negatif pada 
subjek. 

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner untuk pemahaman guru pada 
pembelajaran transisi dan regulasi diri, sedangkan hasil belajar matematika anak 
menggunakan hasil ujian anak di sekolah. Pada penelitian ini menggunakan uji normalitas 
yang dilakukan dengan menggunakan Uji Liliefors pada taraf signifikansi α = 0,05 dengan 
kriteria pengujian: apabila Lhitung (L0) lebih kecil dari Ltabel (LT) maka data berdistribusi 
normal. Uji homogenitas data dilakukan dengan menggunakan uji levene test, dengan kriteria 
pengujian jika nilai signifikansi (p-value) > 0.05 menunjukkan kelompok data berasal dari 
populasi yang memiliki varians yang sama (homogen).Teknik analisis data menggunakan 
ANAVA dua jalur dan dilanjutkan dengan uji tuckey. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum kebutuhan pengujian hipotesis, data harus memenuhi pengujian syarat 
analisis, yaitu uji normalitas data dan uji homogenitas data. Uji normalitas dilakukan untuk 
mengetahui apakah sampel penelitian berasal dari data populasi yang berdistribusi normal, 
sedangkan uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari data 
populasi homogen. Rangkuman hasil uji normalitas sebagai berikut: 

 
Tabel 2. Rangkuman Hasil Uji Normalitas (Liliefors) 

Tests of Normality  

 

AXB 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Hasil Belajar 
Matematika 

A1B1 (Pgt - Rdt) .049 116 .200* .990 116 .601 

A1B2 (Pgt- Rdr) .057 116 .200* .989 116 .516 

A2B1 (Pgr- Rdt) .056 116 .200* .984 116 .193 

A2B2 (Pgr- Rdr) .074 116 .162 .988 116 .417 

*. This is a lower bound of the true significance.  

a. Lilliefors Significance Correction  

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai Lilliefors hasil observasi (L0) untuk seluruh 
kelompok data lebih kecil dari nilai Lt (0.082) pada taraf nyata α = 0,05. Dengan demikian, 
dapat disimpulkan bahwa semua kelompok data dalam penelitian iniberasal dari sampel 
data berdistribusi normal. 

Uji homogenitas data dilakukan dengan menggunakan uji levene test, dengan kriteria 
pengujian jika nilai signifikansi (p-value) > 0.05 menunjukkan kelompok data berasal dari 
populasi yang memiliki varians yang sama (homogen). 

 
Tabel 3. Rangkuman Hasil Pengujian Homogenitas Varians 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa 
Dependent Variable:   Hasil Belajar Matematika 

F df1 df2 Sig. 

1.776 3 460 .151 

Tests the null hypothesis that the error variance of the 
dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + A + B + A * B 
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Data pada tabel menunjukkan bahwa nilai p-value (sig) Sebesar 0,151 dan nilai alpha 
yang digunakan sebesar 0,05, oleh karena nilai pvalue > Alpha (α) (0,151 > 0,05, dengan 
demikian dapat disimpulkan keempat kelompok data memiliki varians yang sama.  

Setelah data normal dan homogen selanjutnya adalah uji hipotesis. Pengujian 
hipotesis menggunakan teknik analisis varians dua jalur dengan desain faktorial 2x2. Anava 
dua jalur (two way anova) pada penenlitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh utama 
(main effect) dan pengaruh interaksi (interaction effect). Rangkuman hasil perhitungan analisis 
varians dua jalur disajikan pada tabel berikut.  

 
Tabel 4. Deskripsi statistic 

 
Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Hasil Belajar Matematika 

Pemahaman Guru Pada 
Pembelajaran Transisi A 

Regulasi Diri B Mean Std. Deviation N 

A1 (Pemahaman Guru 
Tinggi) 

B1 (Regulasi Diri Tinggi) 
80.68 8.172 116 

B2 (Regulasi Diri Rendah) 72.77 7.124 116 
Total 76.72 8.616 232 

A2 (Pemahaman Guru 
Rendah) 

B1 (Regulasi Diri Tinggi) 
71.72 8.679 116 

B2 (Regulasi Diri Rendah) 76.61 7.923 116 
Total 74.16 8.647 232 

Total B1 (Regulasi Diri Tinggi) 
76.20 9.535 232 

B2 (Regulasi Diri Rendah) 74.69 7.761 232 
Total 75.44 8.717 464 

 
Tabel 5. Rangkuman hasil perhitungan anava dua jalur 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Hasil Belajar Matematika 

Source 
Type III Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

Corrected Model 5783.474a 3 1927.825 30.166 .000 
Intercept 2640991.457 1 2640991.457 41325.755 .000 
A 760.422 1 760.422 11.899 .001 
B 264.009 1 264.009 4.131 .043 
A * B 4759.043 1 4759.043 74.469 .000 
Error 29397.069 460 63.907   

Total 2676172.000 464    
Corrected Total 35180.543 463    
a. R Squared = .164 (Adjusted R Squared = .159) 

 
Hipotesis 1 

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk melihat dan menguji pengaruh X1 terhadap 
Y (Pemahaman guru pada pembelajaran transisi terhadap hasil belajar matematika). Adapun 
pengujian hipotesis dilakukan sebagai berikut: 
H0 diterima jika µA1≤µA2 

H1 diterima jika µA1≥µA2 

(α = 0,05, N= 232) 
Keterangan : 
H0 : Tidak terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang diajar oleh guru 

dengan pemahaman guru pada pembelajaran transisi tinggi dan pemahaman guru pada 
pembelajaran transisi rendah. 

H1 : Terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang diajar oleh guru dengan 
pemahaman guru pada pembelajaran transisi tinggi dan pemahaman guru pada 
pembelajaran transisi rendah 
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Rata-rata skor hasil belajar matematika anak yang diajar oleh guru dengan 
pemahaman guru pada pembelajaran transisi tinggi (µA1) adalah 76,72 sedangkan 
pemahaman guru pada pembelajaran transisi rendah (µA2) adalah 74,16. Hasil pengujian 
dilakukan dengan menggunakan anava dua jalur diperoleh Fhitung sebesar 11,889 dengan 
taraf signifikan 0,001 sedangkan Ftabel = 3,86 (α= 0,05, N=232). Hasil perhitungan menyatakan 
bahwa µA1≥ µA2 (76,72 ≥ 74,16) dan  Fhitung ≥ Ftabel  (11,889 ≥ 3,86). Berdasarkan hasil tersebut, 
maka (H0) ditolak dan (H1) diterima yang artinya peneliti menyimpulkan bahwa terdapat 
perbedaan yang signifikan hasil belajar matematika antara anak yang diajar oleh guru 
dengan pemahaman guru pada pembelajaran transisi tinggi dengan pemahaman guru pada 
pembelajaran transisi rendah. 

Hasil belajar matematika anak lebih tinggi saat diajar oleh guru dengan pemahaman 
guru pada pembelajaran transisi tinggi karena guru selalu memperhatikan kebutuhan anak, 
misalnya mendeteksi kelemahan yang dimiliki anak agar dapat menentukan cara yang tepat 
untuk mengatasi kesulitan yang dirasakan anak. Riset lain mengatakan bahwa guru yang 
memiliki pengetahuan paedagogis yang tinggi akan memiliki wawasan mengenai pemikiran 
matematika anak dan mampu mengetahui saat anak menggambarkan tentang matematika 
(Cockburn & Haylock, 2016).  

Guru yang memiliki pengetahuan paedagogis yang tinggi mengetahui saat anak 
paham dan tidak mengenai materi sehingga guru dapat memberikan intervensi pada anak 
tersebut. Selain itu juga guru mempertimbangkan gaya belajar anak dengan menyediakan 
berbagai media belajar yang menarik untuk anak. Guru juga menerapkan pendekatan 
bermain di SD sebagai cara yang ampuh dalam menciptakan suasana yang menyenangkan 
untuk anak sehingga terjalin hubungan antara guru dan anak serta hubungan anak dengan 
anak. Sedangkan guru yang memiliki pemahaman pembelajaran transisi rendah akan 
langsung menerapkan pembelajaran tradisional dengan langsung memaparkan materi dan 
memberikan latihan soal untuk anak tanpa menggunakan media ataupun menerapkan 
penedekatan bermain. Sehingga anak yang masih membutuhkan bantuan  dari guru tidak 
mendapatkan intervensi atau tindakan yang seharusnya dilakukan oleh guru. Hal tersebut 
dapat mengganggu hasil belajarnya khususnya pada pelajaran matematika yang dianggap 
sukar untuk anak.  
 
Hipotesis 2 

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk melihat dan menguji pengaruh X2 terhadap 
Y (regulasi diri terhadap hasil belajar matematika). Adapun pengujian hipotesis dilakukan 
sebagai berikut: 
H0 diterima jika µB1≤µB2 

H1 diterima jika µB1≥µB2 

(α = 0,05, N= 232) 
Keterangan : 
H0 : Tidak terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang  memiliki regulasi 

diri  tinggi dan siswa yang memiliki regulasi diri  rendah. 
H1 :Terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang memiliki regulasi diri  

tinggi dan siswa yang memiliki regulasi diri  rendah 
Rata-rata skor hasil belajar matematika anak yang memiliki regulasi diri tinggi (µB1) 

adalah 76,20 sedangkan pemahaman guru pada pembelajaran transisi rendah (µB2) adalah 
74,69. Hasil  pengujian dilakukan dengan menggunakan anava dua jalur diperoleh Fhitung 

sebesar 4,131 dengan taraf signifikan 0,043 sedangkan Ftabel = 3,86 (α= 0,05, N=232). Hasil 
perhitungan menyatakan bahwa µB1≥µB2 (76,20 ≥ 74,69) dan  Fhitung ≥ Ftabel  (4,131 ≥ 3,86). 
Berdasarkan hasil tersebut, maka (H0) ditolak dan (H1) diterima yang artinya peneliti 
menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar matematika antara 
anak yang memiliki regulasi tinggi dengan anak yang memiliki regulasi rendah. Dengan 
demikian terdapat pengaruh X2 (regulasi diri) terhadap hasil belajar matematika anak. 
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Anak yang memiliki regulasi diri rendah cenderung belum mampu untuk mengatasi 
keinginannya dalam mengatur jadwal bermain sehingga saat guru sedang menjelaskan anak 
malah tidak fokus memperhatikan guru sehingga tidak memahami materi yang dijelaskan 
oleh guru. Selain itu juga, anak yang memiliki regulasi diri mengganggu temannya saat 
sedang belajar dan tidak mau mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru. Kemudian, 
anak juga tidak mengulang kembali pelajaran dirumah sehinggga orangtua tidak dapat 
membantu anak ketika di rumah. 

 Hasil riset lain menyatakan bahwa ada peningkatan yang signifikan dalam 
pencapaian matematika saat anak memiliki regulasi diri dalam belajar (Arsal, 2010, p. 8). 
Anak yang memiliki regulasi diri dapat mengatu sikapnya ketika sedang belajar di kelas 
dengan memperhatikan dan mengikuti semua instruksi yang diberikana guru. Selain itu 
juga anak mampu mengatur sendiri waktu dan tempat belajar ketika di rumah sehinga anak 
bias belajar dengan maksimal. Pencapaian hasil belajar yang tinggi dapat dilihat dengan 
mempertimbangkan regluasi diri yang dimiliki anak (Latipah, 2015, p. 15). Anak yang 
memiliki regulasi yang tinggi memiliki keingintahuan terhadap materi sehingga apabila ada 
materi yang tidak dimengerti akan bertanya kepada guru. Oleh karena itu, anak harus 
memiliki regulasi diri yang tinggi karena dapat berpengaruh pada hasil belajarnya. 
 
Hipotesis 3 

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk melihat dan menguji pengaruh interaksi X1 
X2 terhadap Y (pemahaman guru pada pembelajaran transisi dan regulasi diri terhadap hasil 
belajar matematika). Adapun pengujian hipotesis dilakukan sebagai berikut: 

 
H0 diterima jika INT. X1 x X2 = 0 

H1 diterima jika INT. X1 x X2 ≠ 0 

(α = 0,05, N= 232) 
 
Keterangan : 
H0:Tidak terdapat pengaruh interaksi pemahaman guru pada pembelajaran 
 transisi dan regulasi diri terhadap hasil belajar matematika  
H1:Terdapat pengaruh interaksi pemahaman guru pada pembelajaran transisi dan regulasi 

diri terhadap hasil belajar matematika  
 

 Hasil pengujian dilakukan dengan menggunakan anava dua jalur diperoleh Fhitung  

untuk faktor interaksi sebesar 74,469 dengan taraf signifikan 0,000 sedangkan Ftabel = 3,86 (α= 
0,05, N=232). Hasil perhitungan menyatakan bahwa Fhitung ≥ Ftabel  (74,469 ≥ 3,86). 
Berdasarkan hasil tersebut, maka (H0) ditolak dan (H1) diterima yang artinya peneliti 
menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara pemahaman guru 
pada pembelajaran transisi dan regulasi tinggi terhadap hasil belajar matematika. Dengan 
demikian terdapat pengaruh interaksi X1 (pemahaman guru pada pembelajaran transisi) X2 
(regulasi diri) terhadap hasil belajar matematika anak (Y). 

Pemahaman guru pada pembelajaran transisi dapat membantu anak melewati masa 
peralihan yang dialami anak di SD kelas awal dengan cara memperhatikan kebutuhan anak, 
memperhatikan karakteristik anak yang berbeda, mampu mengelola kelas dengan baik, 
menggunakan strategi dan pendekatan bermain serta menjaga komunikasi yang baik 
dengan anak. Selain pemahaman guru tentang pembelajaran transisi, regulasi diri anak juga 
sangat membantu anak agar lebih mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. 
Transisi yang sukses membutuhkan regulasi diri yang kuat agar siswa berhasil belajar di 
ruangan kelas (Mcclelland & Claire E Cameron, 2011). Anak yang memiliki regulasi diri 
yang tinggi cenderung memperhatikan guru saat sedang menjelaskan di depan kelas dan 
mengikuti arah yang diberikan guru sehingga anak memahami materi yang diberikan guru.  
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Anak yang memiliki regulasi diri dalam belajar mampu melakukan semua kegiatan 
sendiri karena anak memiliki keinginan dan dorongan dari dalam diri untuk mengatur 
perilakunya dengan menjadwalkan waktu belajar, mengatur lingkungan belajar serta 
memiliki semangat dalam mengerjakan setiap tugas. Dengan adanya kemampuan anak 
dalam meregulasi diri serta dengan bantuan guru yang memahami dalam merancang 
pembelajaran transisi yang sesuai untuk anak SD kelas awal dapat meningkatkan hasil 
belajar matematika anak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman guru pada 
pembelajaran transisi dan regulasi memiliki pengaruh interaksi terhadap hasil belajar 
matematika anak. 

 

 
Gambar 1  

Grafik Interaksi Pemahaman Guru pada Pembelajaran Transisi dan Regulasi Diri terhadap Hasil 
belajar Matematika 

 
Berdasarkan hasil perhitungan anava dan terlihat dari grafik Interaksi di atas dapat 

dijelaskan bahwa : 
1. µA1BI ≥ µA2B1 (80,68 ≥ 71,72), dan taraf signifikan 0,000<0,05 (uji tuckey) 
2. µA1B2 ≤ µA2B2 (72,77 ≤ 76,61), dan taraf signifikan 0,002<0,05 
3. µA1BI ≥ µA1B2 (80,68 ≥ 72,77), dan taraf signifikan 0,000<0,05 
4. µA1B2 ≤ µA2B2 (71,72 ≤ 76,61) dan taraf signifikan 0,002<0,05 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1) pada kelompok anak yang 
memiliki regulasi diri tinggi, hasil belajar matematikanya lebih tinggi bila diajar oleh guru 
dengan pemahaman pembelajaran transisi tinggi daripada diajar oleh guru dengan 
pemahaman pembelajaran transisi rendah. 2) pada kelompok anak yang memiliki regulasi 
diri rendah, hasil belajar matematikanya lebih tinggi bila diajar oleh guru dengan 
pemahaman pembelajaran transisi rendah daripada diajar oleh guru dengan pemahaman 
pembelajaran transisi tinggi. 3) pada kelompok pemahaman guru pada pembelajaran transisi 
tinggi, hasil belajar matematikanya lebih tinggi bila anak memiliki regulasi diri tinggi 
daripada anak yang memiliki regulasi diri rendah. 4) pada kelompok pemahaman guru pada 
pembelajaran transisi rendah, hasil belajar matematikanya lebih tinggi bila anak memiliki 
regulasi diri rendah daripada anak yang memiliki regulasi diri tinggi. 
 

SIMPULAN 
Hasil belajar matematika anak yang diajar oleh guru yang memiliki pemahaman 

guru pada pembelajaran transisi tinggi lebih tinggi daripada diajar oleh guru yang memiliki 
pemahaman guru pada pembelajaran transisi rendah. Dengan demikian, pemahaman guru 
pada pembelajaran transisi dapat meningkatkan hasil belajar matematika anak. Hasil belajar 
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matematika anak lebih tinggi jika anak memiliki regulasi diri tinggi dibanding anak yang 
memiliki regulasi diri rendah. Oleh karena itu, anak yang memiliki regulasi diri yang tinggi 
dapat mengatur dirinya sendiri dalam belajar sehingga meningkatkan hasil belajar 
matematikanya. Selanjutnya, terdapat interaksi antara pemahaman pembelajaran transisi 
dan regulasi diri terhadap hasil belajar matematika anak.  
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