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ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine the contribution of family harmony 

to interest in mathematics learning, examine the discipline of learning to interest 

in mathematics learning, test the joint contribution of family harmony and 

discipline of learning to interest in mathematics learning. This research is a 

quantitative-correlative. The subjects of this study are 48 students majoring in 

science class 10th  in Colomadu Senior High School. Data were collected by 

questionnaire and documentation, which students must fill out all statements 

related to the variables of this study. Data were analyzed using multiple 

regression analysis. The results showed that: (1) the family harmony provide a 

positive and significant effect on the interest in mathematics learning, (2) the 

discipline of learning provide a positive and significant effect on the interest in 

mathematics learning, (3) jointly family harmony and discipline of learning give a 

positive influence and significant toward  interest in mathematics learning. 

Effective contribution given by family harmony is 23.44%, while discipline of 

learning give 39.10%. Relative contribution given by family harmony is 37.49%, 

while discipline of learning give 62.51%. 

Keywords : family harmony,  discipline of learning , interest of mathematics 

learning 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji kontribusi keharmonisan 

keluarga terhadap minat belajar matematika siswa, menguji kedisiplinan belajar 

terhadap minat belajar matematika, menguji kontribusi bersama antara 

keharmonisan keluarga dan kedisiplinan belajar terhadap minat belajar 

matematika.  Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif-korelatif. Subyek 

penelitian ini yaitu 48 siswa kelas X jurusan IPA di SMAN Colomadu. Data 

mailto:mhellyana@gmail.com


dikumpulkan dengan metode angket dan dokumentasi, yaitu siswa harus mengisi 

seluruh pernyataan yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian ini. 

Data dianalisis dengan analisis regresi ganda. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: (1) keharmonisan keluarga memberikan  pengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat belajar matematika, (2) kedisiplinan belajar memberikan pengaruh 

positif dan signifikan terhadap minat belajar matematika, (3) secara bersama-sama 

keharmonisan keluarga dan kedisiplinan belajar memberikan pengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat belajar matematika. Sumbangan efektif yang diberikan 

keharmonisan keluarga sebesar 23,44%, sedangkan kedisiplinan belajar sebesar 

39,10%. Sumbangan relatif yang diberikan keharmonisan keluarga sebesar 

37,49%, sedangkan kedisiplinan belajar sebesar 62,51%.  

Kata kunci : keharmonisan keluarga, kedisiplinan belajar, minat belajar 

matematika 

 

PENDAHULUAN 

Seseorang yang memiliki minat, akan semangat menjalani dan menekuni 

hal yang diminatinya. Seperti yang diungkapkan oleh Pasaribu dan Simanjuntak 

(dalam http://belajarpsikologi.com/ pengertian-minat/ ) mengartikan minat sebagai 

“suatu motif yang menyebabkan individu berhubungan secara aktif dengan 

sesuatu yang menariknya “.Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa minat 

adalah suatu perasaan senang dengan sesuatu yang menarik, sehingga hal tersebut 

ditekuninya dengan senang hati.  

Minat hal yang penting dalam belajar, khususnya pada mata pelajaran 

matematika. Seperti penelitian Supardi, dkk sebagaimana dikutip dalam Siagian 

(2013: 129) tentang minat yang mengatakan “siswa yang memiliki minat tinggi 

akan cendrung tekun, ulet, semangat dalam belajar, pantang menyerah dan senang 

menghadapi tantangan”. Maka dari itu, siswa harus memiliki minat dalam belajar 

matematika agar tekun, ulet, semangat, pantang menyerah dan senang 

menghadapi tantangan dalam belajar matematika.  

Namun, masalah yang dihadapi sekarang ini adalah rendahnya minat siswa 

terhadap matematika. Dalam penelitiannya, Siagian (2013) mengatakan bahwa 

kurangnya minat belajar anak terhadap matematika karena kurangnya pengertian 

tentang hakekat dan fungsi itu sendiri. Padahal matematika merupakan salah satu 
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jalan untuk menuju pemikiran yang jelas, tepat dan teliti pemikiran mana 

melandasi semua ilmu pengetahuan. 

Apabila dilihat dari sisi siswa, bahwa masing-masing siswa memiliki 

karakteristik yang berbeda. Minat merupakan salah satu hal yang dibentuk dari 

karakteristik siswa. Fatimah (2008: 13), mengatakan bahwa “karakteristik yang 

berkaitan dengan perkembangan faktor biologis cenderung lebih bersifat tetap 

(ajeg), sedangkan karakteristik yang berkaitan dengan faktor psikologis lebih 

mudah berubah karena dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan”. 

Keluarga sebagai tempat yang pertama dan utama bagi perkembangan fisik 

dan mental siswa memiliki porsi yang besar dalam hidup seseorang. Dalam 

keluargalah siswa seharusnya mendapatkan kasih sayang, perhatian, motivasi dan 

kenyamanan dalam hidupnya. Namun, kenyataan yang dilihat saat ini adalah 

banyak terjadi ketidakharmonisan keluarga, bahkan hingga terjadi perceraian.  di 

Indonesia jumlah perceraian cukup tinggi yakni 333 ribu per tahunnya 

(Liputan6.com). Setelah pernikahan hancur, orang tua sering menjadi sibuk 

dengan diri mereka sendiri, kualitas, perhatian dan perawatan kepada anak-anak 

memburuk. Inilah yang membuat anak-anak menderita karena perceraian 

orangtuanya. Perceraian dan pernikahan kembali dengan jelas dapat menempatkan 

tekanan pada pembangunan sosial anak (Clarke-Stewart, Friendman 1987: 370-

371). 

Selain keharmonisan keluarga, faktor yang mempengaruhi minat belajar 

matematika siswa adalah kedisiplinan belajar. Kedisiplinan berasal dari kata sifat 

yaitu disiplin. Menurut Arikunto (2006: 114) “Disiplin adalah kepatuhan 

seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib didorong oleh adanya 

kesadaran yang ada pada kata hatinya”. 

Namun, kenyataannya tingkat kedisiplinan siswa dalam belajar masih 

rendah. Siswa sering melakukan pelanggaran-pelanggaran diantaranya tidak 

mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, tidak mengikuti pelajaran 

tanpa izin, tidak mempelajari kembali pelajaran yang telah diperoleh di sekolah, 

dll. Padahal ketidakdisiplinan mengakibatkan motivasi belajar, keseriusan belajar 

dan daya serap siswa berkurang (Widiastuti  2008). 



Berdasarkan pemikiran di atas, bahwa keharmonisan keluarga dan 

kedisiplinan belajar siswa mempengaruhi minat belajar matematika siswa. 

Penelitian ini akan meneliti sejauh mana kontribusi keharmonisan keluarga dan 

kedisiplinan belajar siswa terhadap prestasi matematika.   

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini mengambil siswa kelas X IPA di SMA Negeri Colomadu 

yang berjumlah 194 siswa. Kemudian diambil 48 siswa sebagai sampel yang 

diteliti, hal ini berdasarkan pendapat Arikunto (2006: 134) bahwa apabila 

subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya  besar, dapat 

diambil antara 10 – 15% atau 20 – 25% atau lebih. Berdasarkan pendapat tersebut 

peneliti mengambil 25% dari populasi yang ada. Pada penelitian ini digunakan 

teknik proportionate stratified random sampling, yaitu mengambil sampel dengan 

mengurutkan nilai matematika siswa, kemudian diambil dengan cara diundi. 

 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan metode angket 

dan dokumentasi. Siswa diharuskan menjawab seluruh butir pernyataan yang 

terdapat dalam angket, selain itu metode dokumentasi dalam  penelitian ini 

bertujuan untuk memperoleh daftar nama siswa yang digunakan dalam penelitian, 

daftar nilai matematika pada ujian tengah semester  siswa kelas X dan foto 

sebagai bukti penelitian. Berdasarkan kebutuhan penelitian ini menggunakan 

analisis regresi linear ganda sebagai teknik analisis data.  

Dalam penelitian ini analisis regresi ganda digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara keharmonisan keluarga (X1), dan kedisiplinan belajar (X2), 

terhadap minat belajar matematika (Y). Adapun persamaan regresi linier yang 

digunakan adalah: 

Y = b0 + b1X1 + b2X2  

Dimana: 

Y = Minat belajar matematika 

X1 = Keharmonisan keluarga 



X2 = Kedisiplinan belajar 

b0 = konstanta  

b1,b2 = koefisien regresi  

  

(Budiyono  2009: 280- 282) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengolahan data dengan bantuan Ms. Excel 2007 menunjukkan 

bahwa keharmonisan keluarga dan kedisiplinan belajar memberikan kontribusi 

terhadap minat belajar matematika siswa. Hal ini dapat dilihat dari persamaan 

regresi linier ganda sebagai berikut:  

 

Y = 11,12075 + 0,435877 X1 + 0,67169 X2 
 

Berdasarkan persamaan tersebut terlihat bahwa koefisien regresi dari 

keharmonisan keluarga dan kedisiplinan belajar bernilai positif, artinya bahwa 

minat belajar matematika dapat berubah seiring dengan perubahan nilai 

keharmonisan keluarga dan kedisiplinan belajar. Apabila nilai keharmonisan 

keluarga dan kedisiplinan belajar konstan, maka nilai minat belajar matematika 

sebesar 11,12075. Setiap keharmonisan keluarga naik sebanyak 1, maka minat 

belajar matematika akan mengalami kenaikan sebanyak 0,435877. Kemudian 

untuk setiap kenaikan nilai kedisiplinan sebanyak 1, maka minat belajar 

matematika akan mengalami kenaikan sebanyak 0,67169. Begitu pula apabila 

terjadi penurunan nilai keharmonisan keluarga dan kedisiplinan belajar, maka 

minat belajar matematika pun akan mengalami penurunan. 

Hasil pengolahan data dari instrumen angket, untuk mengetahui kontribusi 

keharmonisan keluarga terhadap minat belajar matematika, serta kontribusi 

kedisiplinan belajar terhadap minat belajar matematika dapat dilihat pada tabel 1.1 

sebagai berikut: 

 

 



 

Tabel 1.1 

Rangkuman hasil pengolahan data 

Variabel t-hitung t-tabel Keputusan 

Keharmonisan Keluarga 3.5625 2.01 Ho ditolak 

Kedisiplinan 5.208921 2.01 Ho ditolak 

 

Berdasarkan tabel 1.1, dapat diketahui bahwa untuk keharmonisan 

keluarga t-hitung > t-tabel, maka Ho ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

keharmonisan keluarga memberikan kontribusi terhadap minat belajar matematika 

begitu pula dengan kedisiplinan belajar, t-hitung > t-tabel, maka Ho ditolak, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan belajar memberikan kontribusi 

terhadap minat belajar matematika. 

Hasil pengolahan data untuk mengetahui kontribusi keharmonisan 

keluarga dan kedisiplinan belajar secara bersama-sama terhadap minat belajar 

matematika, yaitu didapat F-hitung= 37,5606 > F-tabel = 3,20, maka Ho ditolak. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa terdapat kontribusi yang 

signifikan secara bersama-sama antara keharmonisan keluarga dan kedisiplinan 

belajar terhadap minat belajar matematika siswa kelas X IPA di SMAN 

Colomadu.  

Pada penelitian ini diperoleh 37,49%, sumbangan relatif yang diberikan 

keharmonisan keluarga dan 62,51% kedisiplinan belajar terhadap minat belajar 

matematika. Selain itu keharmonisan keluarga memberikan 23,44% sumbangan 

efektif artinya 76,56% minat belajar matematika siswa dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, sedangkan kedisiplinan belajar 

memberikan 39,10% terhadap minat belajar matematika artinya 60,9% minat 

belajar matematika dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini.  

 

 



SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: (1) keharmonisan keluarga memberikan kontribusi 

terhadap minat belajar matematika siswa kelas X IPA di SMA Negeri Colomadu, 

(2) kedisiplinan belajar memberikan kontribusi terhadap minat belajar matematika 

siswa kelas X IPA di SMA Negeri Colomadu, (3) keharmonisan keluarga dan 

kedisiplinan belajar secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap minat 

belajar matematika siswa kelas X IPA di SMA Negeri Colomadu. 

SARAN 

Berdasarkan hasil tersebut, diajukan syarat sebagai berikut: (1) bagi 

orangtua siswa, sebaiknya menjaga keharmonisan keluarga, karena hal tersebut 

akan memberikan dampak bagi perkembangan anak, terutama dalam belajar, (2) 

bagi siswa, sebaiknya lebih meningkatkan kedisiplinan dalam belajar, agar proses 

pembelajaran berjalan lebih baik dari sebelumnya, (3) bagi peneliti lain, sebaiknya 

penelitian ini lebih dikembanga\kan lagi, agar dapat memberikan manfaat lebih 

bagi proses pembelajaran siswa, khususnya dalam mata pelajaran matematika. 
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