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Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui pengaruh kerja keras 

terhadap hasil belajar matematika; 2) Mengetahui pengaruh kemandirian siswa 

terhadap hasil belajar matematika; 3) Mengetahui pengaruh kerja keras dan 

kemandirian siswa terhadap hasil belajar matematika. Penelitian ini termasuk 

dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan kesimpulan melalui 

analisis statistik. Populasinya adalah 214 siswa kelas X SMA Negeri 1 Jatinom.. 

Sampel penelitian sebanyak 54 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 (R
2
), serta sumbangan relatif dan efektif. Bardasarkan 

analisis regresi ganda diperoleh persamaan garis regresi 𝑌 = 4,596 +
0,422𝑋1 + 0,657𝑋2. Hasil penelitian menyatakan: 1) Kerja keras berpengaruh 

terhadap hasil belajar matematika. Hal ini berdasarkan uji hipotesis yang 

menyatakan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  yaitu 2,131 > 2,008. 2) Kemandirian  siswa 

berpengaruh terhadap hasil belajar matematika. Hal ini berdasarkan uji hipotesis 

yang menyatakan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  yaitu 2,446 > 2,008. 3) Kerja keras dan 

kemandirian secara bersama-sama berpengaruh terhadap hasil belajar 

matematika. Hal ini berdasarkan uji hipotesis yang menyatakan 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

yaitu 6,990 > 3,179. 4) Total sumbangan efektif sebesar 21,5%. Terdiri atas 

9,6% variabel kerja keras, dan 11,9% variabel kemandirian siswa. 

Kata kunci: kerja keras, kemandirian siswa, hasil belajar 

 

PENDAHULUAN 

Hasil belajar dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor yang berasal dari 

dalam (intern) dan faktor yang berasal dari luar (ekstern). Faktor yang berasl dari 

dalam diri siswa meliputi kematangan, kemandirian, kerja keras, kedisiplinan, 



minat baca, dan faktor pribadi. Faktor yang berasal dari luar antara lain  keluarga, 

guru, media pembelajaran, dan faktor lingkungan. 

Menurut Purwanto (2008:54) menyatakan bahwa hasil belajar diukur untuk 

mengetahui pencapaian tujuan pendidikan. Hasil belajar adalah perubahan 

perilaku yang terjadi setelah mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan 

tujuan pendidikan. Manusia mempunyai potensi perilaku kewajiban yang dapat 

dididik dan diubah perilakunya yang meliputi domain kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

Menurut Kesuma (2011:17) kerja keras adalah suatu istilah yang 

melingkupi suatu upaya yang terus dilakukan (tidak pernah menyerah) dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya sampai tuntas. Kerja keras bukan 

berarti bekerja sampai tuntas lalu berhenti, istilah yang dimaksud adalah 

mengarah pada visi besar yang harus dicapai untuk kebaikan/ kemaslahatan 

manusia dan lingkungannya. 

Mustari (2011:93- 94) mandiri adalah orang yang cukup diri, yaitu orang 

yang mau berpikir secara independen, tidak perlu bantuan orang lain, tidak 

menolak resiko, dan bisa memecahkan masalah, bukan hanya khawatir tentang 

masalah-masalah yang dihadapinya. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: (1) Ada pengaruh kerja keras 

terhadap hasil belajar matematika, (2) Ada pengaruh kemandirian siswa terhadap 

hasil belajar matematika, (3) Ada pengaruh antara kerja keras dan kemandirian 

siswa terhadap hasil belajar matematika. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: : (1) untuk mengetahui pengaruh kerja 

keras terhadap hasil belajar matematika, (2) Untuk mengetahui pengaruh 

kemandirian siswa terhadap hasil belajar matematika, (3) Untuk mengetahui 

pengaruh antara kerja keras dan kemandirian siswa terhadap hasil belajar 

matematika. 

 

 

 

 



METODE PENELITIAN  

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif, 

karena data yang digunakan dalam penelitian ini berupa angka-angka dan 

menggunakan statistik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya menjadi fokus dalam penelitian. 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Jatinom. Populasi dalam penelitian ini 

adalah Siswa kelas X SMA Negeri 1 Jatinom Tahun Ajaran 2012/2013 sebanyak 

214 siswa. Sampel penelitian dianbil 25% dari populasi sebanyak 54 siswa. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel ramdom 

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 

Data kerja keras diperoleh dengan metode angket yang terdiri dari 18 

pernyataan. Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan diperoleh nilai maksimum 

sebesar 62 dan nilai minimum sebesar 35. Nilai untuk mean dan standar deviasi 

masing-masing adalah 47,2 dan 6,104. 

Data kemandirian juga diperoleh dengan metode angket yang terdiri dari 

19 pernyataan. Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan diperoleh nilai 

maksimum sebesar 58,9 dan nilai minimum sebesar 49. Nilai untuk mean dan 

standar deviasi masing-masing adalah 58,9 dan 4,509. 

Data hasil belajar diperoleh melalui metode dokumentasi, yaitu nilai mid 

semester genap siswa kelas X SMA Negeri 1 Jatinom tahun ajaran 2012/2013. 

Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan diperoleh nilai maksimum sebesar 80 

dan nilai minimum sebesar 45. Nilai untuk mean dan standar deviasi masing-

masing adalah 63,2 dan 9,436. 



Bardasarkan analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kerja keras 

dan kemandirian berpengaruh terhadap hasil belajar. Hal ini dapat dilihat dari 

persamaan regresi ganda, yaitu Y = 4,596 + 0,422X1 + 0,657X2. Berdasarkan 

analisis data yang terdapat pada Lampiran 15 diperoleh nilai koefisien determinasi 

(R
2
) sebesar 0,215. Arti dari koefisien ini adalah bahwa pengaruh yang diberikan 

oleh kombinasi variabel kerja keras dan kemandirian terhadap hasil belajar 

matematika adalah sebesar 21,5%, sedangkan sisanya 78,5% dipengaruhi oleh 

variabel lain. 

Dari hasil perhitungan variabel kerja keras memberikan sumbangan relatif 

sebesar 44,5% dan sumbangan efektif 9,6%. Variabel kemandirian memberikan 

sumbangan relatif sebesar 55,5% dan sumbangan efektif 11,9%. Dengan 

membandingkan nilai sumbangan relatif dan efektif nampak bahwa variabel 

kemandirian memiliki pengaruh yang lebih tinggi terhadap hasil belajar 

matematika dibandingkan variabel kerja keras. 

1. Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama yang diajukan adalah “Ada pengaruh kerja keras 

terhadap hasil belajar matematika“. Dari analisis regresi linear ganda 

diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel kerja keras (b1) adalah 

sebesar 0,422 atau bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa kerja 

keras berpengaruh positif terhadap hasil belajar matematika. Untuk 

mengetahui pengaruh tersebut signifikan atau tidak, selanjutnya nilai 

koefisien regresi linear ganda dari b1 ini diuji signifikansinya. 

mengunakan uji t. 

Berdasarkan uji t diperoleh thitung sebesar 2,131, sedangankan ttabel  

untuk α/2 = 0,025 dan derajat kebebasan 51 diperoleh 2,008. Dengan 

demikian thitung > ttabel, yaitu 2,131 > 2,008, berarti kerja keras berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika. 

2. Hipotesis Kedua 

Hipotesis penelitian kedua yang diajukan adalah “Ada pengaruh 

kemandirian terhadap hasil belajar matematika“. Dari analisis regresi 

linear ganda diketahui koefisien regresi linear ganda dari variabel 



kemandirian (b2) adalah sebesar 0,657 atau bernilai positif, sehingga dapat 

dikatakan bahwa kemandirian berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

matematika. Untuk mengetahui pengaruh tersebut signifikan atau tidak, 

selanjutnya koefisien regresi linear ganda ini diuji keberartiannya 

menggunakan uji t.  

Berdasarkan uji t diperoleh thitung sebesar 2,446, sedangankan ttabel  

untuk α/2 = 0,025 dan derajat kebebasan 51 diperoleh 2,008. Dengan 

demikian thitung > ttabel, yaitu 2,446 > 2,008, berarti kemandirian 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika. 

3. Hipotesis Ketiga 

Hipotesis ketiga yang diajukan adalah “Ada pengaruh kerja keras 

dan kemandirian terhadap hasil belajar matematika”. Dari analisis regresi 

linear ganda dapat diketahui bahwa koefisien regresi masing-masing 

variabel bebas bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel 

kerja keras dan kemandirian secara bersama-sama berpengaruh positif 

terhadap hasil belajar matematika. Untuk mengetahui pengaruh tersebut 

signifikan atau tidak, selanjutnya dilakukan uji keberartian regresi linear 

ganda (uji F). 

Berdasarkan uji F diperoleh Fhitung sebesar 6,990, sedangankan 

Ftabel  degnan α = 0,05, untuk dk pembilang 2 dan dk penyebut 51 

diperoleh 3,179. Dengan demikian thitung > ttabel, yaitu 6,990 > 3,179, 

berarti kerja keras dan kemandirian secara simultan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap hasil belajar matematika. 

Hasil Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya, diantaranya peneliian yang dilakukan oleh Tahar (2006) meneliti 

tentang hubungan kemandirian belajar dan hasil belajar pada pendidikan jarak 

jauh menyimpulkan terdapat hubungan positif antara kemandirian belajar dengan 

hasil belajar. Semakin tinggi kemandirian belajar siswa maka akan 

memungkinkan untuk mencapai hasil belajar yang tinggi dan sebaliknya.  

Khalifah (2007) meneliti tentang pengaruh status sosial ekonomi keluarga 

dan kemandirian siswa terhadap prestasi belajar matematika ditinjau dari jenis 



kelamin siswa menyatakan bahwa tidak ada pengaruh status sosial ekonomi 

keluarga terhadap prestasi belajar matematika, tetapi ada pengaruh kemandirian 

siswa terhadap prestasi belajar siswa dan tidak ada pengaruh secara bersamaan 

antar jenis kelamin, status sosial ekonomi dan kemandirian siswa karena 

perkembangan masing-masing anak dan perhatian orang tua yang berbeda. 

 Adams (2012) berkaitan dengan pembelajaran kemandirian dan 

keberhasilan akademis melalui self-assessment dan rujukan ke Pusat Belajar 

Matematika menyimpulkan bahwa Pusat Belajar Matematikadi Central 

Queensland University Australia, menemukan bahwa pelaksanaan perancah, 

prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa, dan dukungan Matematika 

memberikan siswa tidak hanya pengetahuan dasar Matematika tetapi juga 

keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi pembelajar mandiri. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan 

pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Kerja keras berpengaruh terhadap hasil belajar Matematika siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Jatinom. Berdasarkan dari analisis data uji t diperoleh thitung 

> ttabel, yaitu 2,131 > 2,008. 

2. Kemandirian berpengaruh terhadap hasil belajar Matematika siswa kelas 

X SMA Negeri 1 Jatinom. Berdasarkan dari analisis data uji t diperoleh 

thitung > ttabel, yaitu 2,446 > 2,008. 

3. Kerja keras dan kemandirian secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

hasil belajar Matematika siswa kelas X SMA Negeri 1 Jatinom. 

Berdasarkan dari analisis data uji F  diperoleh Fhitung > Ftabel, yaitu 6,990 > 

3,179. 

4. Variabel kerja keras memberikan sumbangan efektif 9,6% dan variabel 

kemandirian memberikan sumbangan efektif 11,9%. Jadi total sumbangan 

efektif adalah 21,5%, sedangkan sisanya 78,5% dipengaruhi oleh variabel 

lain. 
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