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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui pengaruh kedisiplinan 
belajar terhadap hasil belajar matematika; 2) Mengetahui pengaruh minat baca 
siswa terhadap hasil belajar matematika; 3) Mengetahui pengaruh kedisiplinan 
dan minat baca siswa terhadap hasil belajar matematika. Penelitian ini termasuk 
dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan kesimpulan melalui 
analisis statistik. Populasinya adalah 102 siswa kelas XI IPA SMA Negeri 2 
Sukoharjo. Sampel penelitian sebanyak 81 yang diambil dengan teknik simple 
random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan metode angket dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi (R2), serta sumbangan relatif dan 
efektif. Bardasarkan analisis regresi ganda diperoleh persamaan garis regresi 
� � 1,003 � 0,767
� � 0,505
. Hasil penelitian menyatakan: 1) Kedisiplinan 
belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika. 2) 
Minat baca berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika. 
3) Kedisiplinan belajar dan minat baca secara bersama-sama berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap hasil belajar matematika. 4) Total sumbangan efektif 
sebesar 21,8%. Terdiri atas 10,06% variabel kedisiplinan belajar, dan 11,74% 
variabel minat baca. 

 
Kata kunci: Kedisiplinan Belajar, Minat Baca, Hasil Belajar 
 
PENDAHULUAN 

Belajar merupakan komponen penting dalam pendidikan.  Melalui 

kegiatan belajar siswa diharapkan dapat memperoleh informasi dan pengetahuan, 

sehingga dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Kegiatan belajar yang 

dilakukan siswa dikatakan berhasil jika melalui kegiatan tersebut tujuan dari 

pembelajaran dapat tercapai. Keberhasilan siswa dalam belajar digambarkan 
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melalui hasil belajar yang diperoleh. Dengan demikian hasil belajar matematika 

merupakan tolok ukur untuk melihat apakah tujuan pembelajaran matematika 

telah tercapai sesuai harapan atau belum. Apabila hasil belajar yang diperoleh 

telah memenuhi standar yang ditentukan, maka dapat dikatakan bahwa tujuan 

pembelajaran telah tercapai dengan baik.  

Menurut Mulyono Abdurrahman (2009: 37) Hasil belajar adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Belajar itu 

sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh 

suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Anak yang berhasil dalam 

belajar ialah yang berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan-

tujuan instruksional. Hasil belajar yang diperoleh siswa dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, diantaranya faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern merupakan 

faktor yang berasal dari dalam yang terdiri dari kedisiplinan, minat dan lain 

sebagainya. Sedangkan faktor ekstern merupakan faktor yang berasal dari luar diri 

siswa yang terdiri atas lingkungan, fasilitas belajar dan lain sebagainya. 

Idri Shaffat (2009: 40)  menyatakan faktor penunjang keberhasilan belajar 

diantaranya adalah kedisiplinan. Menurut Ariyadi Wijaya (2012: 78) disiplin 

adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. Kedisiplinan yang timbul atas dasar kesadaran dan 

keyakinan dapat dengan sendirinya mendorong seseorang untuk melakukan 

tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan berperilaku sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. Kedisiplinan mempunyai cakupan antusias dengan hal-hal yang 

sudah pasti yang menguatkan pembelajaran tradisional (Deborah Willis, 2009: 4). 

Dengan adamya kedisiplinan dalam mempelajari matematika, siswa akan lebih 

memahami konsep matematika yang diajarkan. Dengan demikian siswa yang 

disiplin dalam belajar matematika akan mendapatkan hasil belajar yang optimal. 

Selain kedisiplinan, membaca juga merupakan hal yang penting dalam 

proses belajar. Tidak ada kegiatan belajar yang dilakukan tanpa membaca. Dalam 

membaca diperlukan adanya minat.  Menurut Heri Hidayat dan Siti Aisyah (2013: 

102) minat adalah kecenderungan seseorang ke arah objek atau keinginan yang 

mengiringi aktivitas dengan peasaan senang, penuh perhatian dan melakukan 
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aktivitas tersebut. Dengan demikian adanya minat dalam  membaca akan menjadi 

kegiatan yang menyenangkan dan bermakna.  

Menurut Sri Utami (2006: 88) membaca adalah aktivitas memahami, 

menafsirkan, mengingat, lalu yang terakhir adalah menuliskan kembali 

berdasarkan analisis pikiran sendiri. Melalui membaca siswa dilatih untuk berpikir 

kritis dan bernalar. Seperti yang dikemukakan oleh Kwaku Adu-Gyamfi dan 

Michael J. Boise (2010: 7) bahwa banyak teknik penilaian yang menjelaskan 

bahwa guru dapat memasukkan ke dalam penilaian untuk meningkatkan 

pengalaman membaca dan menulis sebagai esensi pembelajaran dan pemahaman 

matematika.  

Menurut Melling Simanjuntak (2011: 48) minat baca adalah potensi untuk 

membaca. Dengan minat baca yang tinggi akan mendorong seseorang untuk tekun 

membaca. Dengan mencari referensi dan membaca buku pelajaran maka siswa 

akan lebih memahami materi yang sedang dipelajari, sehingga akan berdampak 

pada perolehan hasil belajar yang baik. Oleh karena itu, minat baca menjadi 

sangat penting dalam proses pembelajaran. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: (1) Ada pengaruh kedisiplinan 

belajar  terhadap hasil belajar matematika, (2) Ada pengaruh minat baca terhadap 

hasil belajar matematika, (3) Ada interaksi antara kedisiplinan belajar dan minat 

baca terhadap hasil belajar matematika. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pengaruh 

kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar matematika, (2) Untuk  mengetahui 

pengaruh minat baca siswa terhadap hasil belajar matematika, (3) Untuk 

mengetahui pengaruh kedisiplinan dan minat baca siswa terhadap hasil belajar 

matematika. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif deskriptif. 

Disebut sebagai penelitian kuantitatif karena data yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa angka-angka dan menggunakan statistik untuk melakukan 

olah data. Merupakan penelitian deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk 
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menganalisis dan menggambarkan keadaan yang saat ini menjadi fokus dalam 

penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2 Sukoharjo. Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun ajaran 

2012/2013 yang berjumlah 102. Sampel penelitian sebanyak 81 siswa. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random 

sampling. 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

metode angket dan metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 

regrtesi linear ganda, uji t, uji F, koefisien determinasi, serta sumbangan relatif 

dan sumbangan efektif.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah melakukan uji validitas dan 

reliabilitas dengan memberikan angket kedisiplinan belajar yang berjumlah 20 

item pernyataan dan angket minat baca yang berjumlah 25 item pernyataan 

kepada 21 responden. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan rumus 

Korelasi Product Moment dengan � � 5% dan N = 21. Uji reliabilitas dilakukan 

dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach. Selanjutnya item pernyataan yang 

telah dinyatakan valid dan reliabel dapat digunakan untuk mengumpulkan data 

penelitian.  

Data kedisiplinan belajar diperoleh dengan menggunakan metode angket 

yang terdiri dari 16 pernyataan yang diisi oleh 81 siswa kelas XI IPA SMA Negeri 

2 Sukoharjo. Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan diperoleh nilai 

maksimum  60, nilai minimum 40, rata-rata 51,44, varian 20,75 dan standar 

deviasi 4,56. 

Data minat baca diperoleh dengan menggunakan metode angket yang 

terdiri dari 19 pernyataan. Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan diperoleh 

nilai maksimum 69, nilai minimum 34, mean 49,51, varian 60,85 dan standar 

deviasi 7,8. 

Hasil belajar diperoleh melalui metode dokumentasi dengan melihat nilai 

mid semester genap siswa kelas XI IPA SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun ajaran 
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2012/2013. Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan diperoleh nilai maksimum 

100, nilai minimum 32, mean 65,46, varian 198,48 dan standar deviasi 14,09. 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan analisis 

regresi linear ganda diperoleh data sebagai berikut. 

Tabel 1 

Ringkasan hasil analisis regresi linear ganda 

Variabel Koefisien Regresi 

Konstanta 1,003 

Kedisiplinan belajar 0,767 

Minat baca 0,505 

Dari tabel diatas diperoleh persamaan regresi linear ganda : � � 1,003 �

0,767
� � 0,505
. Model regresi tersebut mengidentifikasi bahwa variabel 

kedisiplinan belajar dan minat baca berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

matematika. Nilai konstanta sebesar 1,003 menunjukkan jika kedisiplinan belajar 

dan minat baca bernilai konstan maka nilai hasil belajar matematika sebesar 

1,003. Koefisien regresi variabel kedisiplinan belajar sebesar 0,767 menunjukkan 

jika variabel kedisiplinan belajar bertambah sebesar 1 poin maka hasil belajar 

matematika siswa akan meningkat sebesar 0,767 dengan asumsi nilai minat baca 

tidak mengalami penambahan (konstan). Koefisien regresi variabel minat baca 

sebesar 0,505 menunjukkan jika variabel minat baca bertambah sebesar 1 poin 

maka hasil belajar matematika siswa akan meningkat sebesar 0,505 dengan 

asumsi nilai kedisiplinan belajar tidak mengalami penambahan (konstan). 

Variabel kedisiplinan belajar dan minat baca berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap hasil belajar matematika baik secara parsial maupun simultan. 

Berikut ini adalah hasil analisis dari uji signifikansi yang telah dilakukan. 
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Tabel 2 

Ringkasan hasil uji signifikansi 

Variabel ������� ������ 

�� 

� 

2,067 
3,535 

1,991 
1,991 

�������= 10,768 
������= 3,114 
�= 0,218 

Dari hasil analisis data diperoleh nilai koefisien determinasi (�� sebesar 

0,218 yang menunjukkan bahwa kombinasi variabel kedisiplinan belajar dan 

minat baca berpengaruh terhadap hasil belajar matematika sebesar 21,8%, 

sedangkan yang 78,2% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan 

dalam penelitian ini.  

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa koefisien arah 

regresi dari variabel kedisiplinan belajar  bernilai positif yaitu sebesar 0,767. Hal 

ini menunjukkan variabel kedisiplinan belajar berpengaruh positif terhadap hasil 

belajar matematika. Hasil uji t untuk variabel kedisiplinan belajar terhadap hasil 

belajar matematika dengan taraf signifikansi 5%  diperoleh ������� � ������ yaitu 

2,067 � 1,991, sehingga  ! ditolak yang berarti bahwa kedisiplinan belajar 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika. Berdasarkan 

kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedisiplinan belajar 

akan semakin tinggi hasil belajar matematika, demikian pula sebaliknya semakin 

rendah kedisiplinan belajar siswa akan semakin rendah hasil belajar matematika.  

Hasil analisis dari penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan Indah 

Kusumawati (2008) yang menyimpulkan bahwa kedisiplinan, perhatian orang tua 

dan kondisi lingkungan kelas siswa berpengaruh terhadap hasil belajar 

matematika baik secara simultan maupun parsial. Penelitian yang dilakukan oleh 

Herning Hidayati (2012) mengenai pengaruh disiplin belajar dan bimbingan orang 

tua terhadap prestasi belajar matematika menyimpulkan bahwa disiplin belajar  

dan bimbingan orang tua secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap prestasi belajar matematika. Wartik Purnomo Sari (2012) dalam 
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penelitiannya juga menyimpulkan, terdapat pengaruh pola asuh orang tua dan 

kedisiplinan belajar  terhadap prestasi belajar matematika. 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa koefisien arah 

regresi dari variabel minat baca "#� bernilai positif yaitu sebesar 0,505. Hal ini 

menunjukkan variabel minat baca berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

matematika. Hasil uji t dengan taraf signifikansi 5% untuk veriabel minat baca 

"#� diperoleh ������� � ������ yaitu 3,535 � 1,991, sehingga  ! ditolak yang 

berarti bahwa minat baca berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar 

matematika. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin 

tinggi minat baca akan semakin tinggi hasil belajar matematika, demikian pula 

sebaliknya semakin rendah minat baca siswa akan semakin rendah hasil belajar 

matematika.  

Hasil analisis dari penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

Waridah (2011) tentang pengaruh minat membaca buku perpustakaan terhadap 

prestasi belajar bidang studi matematika menyimpulkan minat baca buku 

perpustakaan mempengaruhi prestasi belajar matematika. Heri Hidayat dan Siti 

Aisyah (2013) dalam penelitiannya menyatakan ada hubungan yang signifikan 

antara prestasi siswa dengan minat baca. Karen H. Larwin (2010) menyatakan  

kemampuan membaca adalah predictor terkuat dalam menentukan prestasi 

matematika. Hal ini memperjelas betapa pentingnya minat baca, karena dengan 

adanya minat baca dapat mengasah kemampuan membaca yang pada akhirnya 

akan berpengaruh terhadap hasil belajar.  

Berdasarkan uji keberartian regresi linear ganda atau uji F dengan taraf 

signifikansi 5% diketahui bahwa nilai  ������� � ������ yaitu 10,768 � 3,114. 

Hal ini berarti kedisiplinan siswa dan minat baca secara bersama-sama 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika. Berdasarkan 

kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa kecenderungan peningkatan 

kombinasi kedisiplinan belajar dan minat baca akan diikuti peningkatan hasil 

belajar matematika, sebaliknya kecenderungan penurunan kombinasi variabel 

kedisiplinan belajar dan minat baca akan diikuti penurunan  hasil belajar 

matematika. 
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Dari perhitungan diketahui bahwa variabel kedisiplinan belajar 

memberikan sumbangan relatif sebesar 46,14% dan sumbangan efektif 10,06%. 

Variabel minat baca memberikan sumbangan relatif sebesar 53,86% dan 

sumbangan efektif sebesar 11,74%. Dengan membandingkan nilai sumbangan 

relatif dan sumbangan efektif nampak bahwa variabel minat baca memiliki 

pengaruh yang lebih dominan terhadap hasil belajar matematika dibandingkan 

variabel kedisiplinan belajar.  

Dari analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

matematika dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam penelitian kali ini hanya 

meneliti pengaruh kedisiplinan belajar dan minat baca terhadap hasil belajar 

matematika. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan penelitian yang saya 

lakukan variabel bebas, yaitu kedisiplinan belajar dan minat baca berpengaruh 

terhadap variabel terikat (hasil belajar matematika). 

 

SIMPULAN 

Kedisiplinan belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil 

belajar matematika  pada siswa kelas XI IPA SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun 

ajaran 2012/2013 dengan ������� sebesar 2,067. Minat baca berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap hasil belajar matematika  pada siswa kelas XI IPA SMA 

Negeri 2 Sukoharjo tahun ajaran 2012/2013 dengan ������� sebesar 3,535. 

Kedisiplinan belajar dan minat baca secara bersama-sama berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas XI IPA SMA 

Negeri 2 Sukoharjo tahun ajaran 2012/2013 dengan  ������� sebesar 10,768. 

Variabel kedisiplinan belajar memberikan sumbangan efektif 10,06%. 

Variabel minat baca memberikan sumbangan efektif 11,74%. Jadi total 

sumbangan efektif adalah sebesar 21,8%, sedangkan 78,2% sisanya dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

Berdasarkan simpulan tersebut bagi guru dan peneliti yang akan datang. 

Diharapkan guru dapat menanamkan kedisiplinan belajar ke dalam diri siswa 

dengan menerapkan aturan-aturan yang berlaku serta dapat mendorong dan 
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memotivasi siswa untuk rajin membaca buku khususnya dalam hal ini buku 

pelajaran matematika, sehingga mereka lebih memahami materi yang diajarkan. 

Bagi peneliti yang akan datang diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini 

dengan menambahkan variabel-variabel lain, karena selain kedisiplinan belajar 

dan minat baca masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi hasil belajar 

matematika. 

Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subkhanahu wa Ta’ala yang 

telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan 

dengan baik. Terima kasih kepada Drs. Slamet HW, M.Pd selaku pembimbing 

skripsi yang selama ini telah memberikan bimbingan dan arahan, serta keluargaku 

tercinta yang selalu memberikan semangat dan dukungan. 
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