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Abstract 

The purpose of this study to examine the contribution of interest, the environment, 

and independent learning on learning outcomes of math class X SMK 

Muhammadiyah Delanggu. This study used quantitative research methods with 

descriptive correlational design. The population in this study were all students of 

class X number of 232 students with a sample of 147 students is determined by the 

formula Slovin. The sampling technique using proportional random sampling drawn 

randomly. The technique of collecting data using questionnaires and documentation. 

Questionnaire technique is used to obtain the data of interest, the environment, and 

independent learning. The questionnaire used in the study was tested to determine the 

validity and reliability of the questionnaire. Documentation techniques used to obtain 

the data result of learning mathematics. Data were analyzed using multiple linear 

regression analysis to test the hypothesis prerequisites include normality test, 

linearity, and multicollinearity test. Based on data analysis and discussion of this 

study concluded that there is a contribution of interest, the environment, and 

independent learning on learning outcomes of math class X SMK Muhammadiyah 

Delanggu either simultaneously or partially, the direction of regression coefficients 

for F = 15.254, the effective contribution of 24.2%. The effective contribution of 

each predictor is contributing 7.7% interest in learning, learning environment 

contributes 10.17% and 6.37% contribution to independent learning. 

 

Keywords : Environment, Independence, Interest, Learning Outcomes 

 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini untuk menguji kontribusi minat, lingkungan, dan kemandirian 

belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X SMK Muhammadiyah 

Delanggu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain 

deskriptif korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X 

sejumlah 232 siswa dengan sampel 147 siswa ditentukan dengan rumus Slovin. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan proporsional random sampling yang 

diundi secara acak. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan 

dokumentasi. Teknik angket digunakan untuk mendapatkan data minat, lingkungan, 

dan kemandirian belajar. Angket yang digunakan dalam penelitian telah diujicobakan 

untuk mengetahui validitas dan reliabilitas angket. Teknik dokumentasi digunakan 

untuk mendapatkan data hasil belajar matematika. Teknik analisis data menggunakan 
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analisis regresi linear ganda dengan uji prasyarat hipotesis meliputi uji normalitas, uji 

linearitas, dan uji multikolinearitas. Berdasarkan analisis data dan pembahasan 

penelitian dapat disimpulkan bahwa ada kontribusi minat, lingkungan, dan 

kemandirian belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X SMK 

Muhammadiyah Delanggu baik secara simultan maupun parsial, dengan koefisien 

arah regresi sebesar F=15,254, dengan sumbangan efektif sebesar 24,2%. 

Sumbangan efektif masing-masing prediktor yaitu kontribusi minat belajar 7,7%, 

kontribusi lingkungan belajar 10,17% dan kontribusi kemandirian belajar 6,37%. 

 

Kata Kunci: Hasil Belajar, Kemandirian, Lingkungan, Minat  

 

 

Pendahuluan 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting dalam menciptakan sumber 

daya manusia yang berkualitas. Pendidikan yang bermutu tinggi akan menghasilkan 

sumber daya manusia yang mampu bersaing, handal, dan siap menghadapi segala 

permasalahan. Dengan pendidikan seseorang mampu meraih cita-cita atau hal yang 

menjadi tujuan hidupnya, serta pendidikan berlangsung seumur hidup dari lahir 

hingga ia meninggal. 

Matematika merupakan salah satu pelajaran yang ada pada setiap jenjang 

pendidikan, mulai dari jenjang paling rendah sampai jenjang tertinggi. Matematika 

merupakan mata pelajaran penting karena merupakan dasar dari pelajaran yang 

lainnya. Namun kenyataannya, kualitas hasil belajar matematika di Indonesia masih 

sangat rendah. Hasil Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS) pada tahun 

2011 Indonesia mengalami penurunan 11 poin dari penilaian tahun 2007. Untuk 

bidang Matematika, Indonesia berada di urutan ke-38 dengan skor 386 dari 42 

negara. Hal ini menunjukkan Indonesia masih berada pada level rendah 

(kompas.com). 

Rendahnya hasil belajar matematika juga terjadi di SMK Muhammadiyah 

Delanggu. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Jawa Tengah 

terdapat 207 siswa SMK Muhammadiyah Delanggu, Klaten yang mengikuti Ujian 

Nasional 2013/2014 dengan kelulusan 100%. Namun hanya 6 siswa yang berhasil 

mendapat nilai rata-rata diatas 8 untuk mata pelajaran matematika dan rata-rata nilai 

ujian nasional matematika sekolah hanya mencapai 5,86. Menurut informasi yang 

didapat dari para guru yang mengajar banyak faktor yang mempengaruhi hasil 
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belajar siswa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi siswa dalam belajar yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam individu, sebagai 

contohnya adalah minat dan kemandirian belajar siswa. Menurut Slameto (2010: 57) 

minat belajar adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Minat belajar mempunyai pengaruh besar terhadap 

hasil belajar karena jika bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat 

siswa maka siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, sehingga siswa kurang 

memperhatikan bahan pelajaran tersebut.  

Kemandirian belajar merupakan kesiapan dari peserta didik yang mau dan 

mampu untuk belajar dengan kemauan sendiri. Sehingga, siswa yang mempunyai 

kemandirian belajar mampu menganalisis permasalahan yang dihadapi, mampu 

bekerja secara individual maupun bekerjasama dengan kelompok, serta berani dalam 

mengemukakan gagasan. Namun dalam kenyataannya masih ada siswa yang belum 

mandiri dalam belajar. Kemandirian menurut Irzan Tahar  dan Enceng (2006: 92) 

kemandirian belajar adalah kesiapan dari individu yang mau dan mampu untuk 

belajar dengan inisiatif sendiri, dengan atau tanpa bantuan pihak lain dalam hal 

penentuan tujuan belajar, metode belajar dan evaluasi belajar. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil belajar adalah faktor eksternal 

merupakan faktor yang berasal dari luar diri siswa, diantaranya lingkungan belajar. 

Lingkungan belajar terbentuk melalui faktor lingkungan. Sehingga lingkungan 

belajar dipengaruhi oleh lingkungan siswa dalam belajar di sekolah, di rumah serta di 

lingkungan masyarakat. Menurut Slameto (2010: 60) lingkungan dibedakan menjadi 

lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dan semuanya dapat mempengaruhi 

siswa dalam belajar. Kondisi lingkungan belajar ini sangat menentukan kelancaran 

proses pembelajaran.  Jika lingkungan belajar sangat mendukung, maka hal ini akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Misalnya, suasana aman dan nyaman sehingga 

siswa mampu meresapi apa yang diajarkan oleh gurunya. Namun, jika kondisi 

lingkungan belajar kurang mendukung dalam siswa belajar, maka siswa akan merasa 

tidak nyaman dan hal tersebut berdampak pada hasil belajar matematika. 
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Hipotesis dalam penelitian ini: (1) Terdapat kontribusi minat belajar, lingkungan 

dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X SMK 

Muhammadiyah Delanggu tahun ajaran 2014/2015. (2) Terdapat kontribusi minat 

belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X SMK Muhammadiyah 

Delanggu tahun ajaran 2014/2015. (3) Terdapat kontribusi lingkungan belajar 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X SMK Muhammadiyah Delanggu 

tahun ajaran 2014/2015. (4) Terdapat kontribusi kemandirian belajar terhadap hasil 

belajar matematika siswa kelas X SMK Muhammadiyah Delanggu tahun ajaran 

2014/2015. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) Menguji kontribusi minat belajar, 

lingkungan belajar, dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar matematika siswa 

kelas X SMK Muhammadiyah Delanggu tahun ajaran 2014/2015. (2) Menguji 

kontribusi minat belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X SMK 

Muhammadiyah Delanggu tahun ajaran 2014/2015. (3) Menguji kontribusi 

lingkungan belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X SMK 

Muhammadiyah Delanggu tahun ajaran 2014/2015. (4) Menguji kontribusi 

kemandirian belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X SMK 

Muhammadiyah Delanggu tahun ajaran 2014/2015. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan desain penelitian 

deskriptif korelasional. Karena masalah dalam penelitian ini adalah menguji ada 

tidaknya kontribusi minat belajar, lingkungan, dan kemandirian belajar terhadap hasil 

belajar matematika dan data-data yang digunakan berupa angka. Data yang diperoleh 

dengan menggunakan angket yang harus diisi oleh responden dan dokumentasi untuk 

daftar nama serta nilai matematika ujian akhir semester gasal kelas X. Tempat 

penelitian di SMK Muhammadiyah Delanggu. Penelitian ini dilaksanakan selama 

empat bulan mulai bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Maret 2015. Populasi 

penelitian sebanyak 232 siswa kelas X. Sampel penelitian sebanyak 147 siswa 

ditentukan dengan rumus Slovin. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 
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proporsional random sampling. Setiap anggota populasi mempunyai peluang yang 

sama untuk dipilih menjadi sampel. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket dan metode 

dokumentasi. Teknik angket digunakan untuk mendapatkan data minat, lingkungan, 

dan kemandirian belajar. Angket yang digunakan dalam penelitian telah diujicobakan 

untuk mengetahui validitas dan reliabilitas angket. Teknik dokumentasi digunakan 

untuk mendapatkan data hasil belajar matematika. Teknik analisis data menggunakan 

analisis regresi linear ganda dengan uji prasyarat hipotesis meliputi uji normalitas, uji 

linearitas, dan uji multikolinearitas. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Secara deskriptif, data penelitian ini dapat dinyatakan dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 1. Ringkasan Hasil Perhitungan Statistika Deskriptif 

Statistik 

Deskriptif 
Minat Belajar 

Lingkungan 

Belajar 

Kemandirian 

Belajar 

Hasil Belajar 

Matematika 

Nilai tertinggi 57 71 59 89,40 

Nilai terendah 21 34 24 70,40 

Rata-rata 41,01 52,40 43,76 78,3652 

Rentang data 36 37 35 19 

Standar Deviasi 5,414 6,810 7,210 4,85313 

 

Berdasarkan tabel 1, terlihat bahwa minat belajar, lingkungan belajar, dan 

kemandirian belajar tergolong cukup baik, hal ini terlihat dari rata-rata pada setiap 

masing variabel. 

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. 

Sebelum dilakukan analisis tersebut perlu dilakukan uji prasyarat, yaitu uji 

normalitas, uji linearitas, dan uji multikolinearitas. Perhitungan dan pengolahan data 

penelitian ini dibantu menggunakan program SPSS versi 16.0. Minat belajar, 

lingkungan dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar matematika dihitung 

menggunakan analisis regresi linear berganda. Berikut hasil perhitungannya. 
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Tabel 2. Hasil Perhitungan Analisis Regresi Ganda 

Variabel Koefisien Regresi Std. Error t-hitung Sig. 

Konstanta 57,274 3,149 18,186 0,000 

Minat Belajar 0.173 0,081 2,128 0,035 

Lingkungan Belajar 0,168 0,067 2,492 0,014 

Kemandirian Belajar 0,118 0,056 2,108 0,037 

Koefisien Determinasi (R
2
) 0,242    

Koefisien Korelasi (R) 0,492    

F hitung 15,254   0,000 

 

Persamaan regresi linear ganda dengan tiga prediktor yaitu minat belajar, 

lingkungan dan kemandirian belajar disajikan seperti di bawah ini. 

. 

Berdasarkan persamaan tersebut terlihat bahwa koefisien regresi dari masing-

masing variabel bebas bernilai positif, minat belajar, lingkungan dan kemandirian 

belajar secara bersama-sama memberikan kontribusi yang positif terhadap hasil 

belajar matematika. Kontribusi minat belajar, lingkungan dan kemandirian belajar 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X SMK Muhammadiyah Delanggu 

merupakan kontribusi yang linear positif, artinya minat belajar, lingkungan dan 

kemandirian belajar yang tinggi diikuti dengan tingginya hasil belajar matematika 

siswa tersebut. Hasil uji F diketahui bahwa nilai Fhitung = 15,254 > F(0,05: 3:143) = 2,668 

dan nilai signifikan 0,000 <  = 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

minat belajar, semakin baik kondisi lingkungan belajar, dan semakin tinggi 

kemandirian belajar siswa akan meningkatkan hasil belajar matematika. 

Minat menurut Slameto (2010: 180) adalah suatu rasa lebih suka dan rasa 

keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Siswa yang 

memiliki minat belajar yang tinggi akan memiliki hasil belajar matematika yang 

tinggi. Hal ini senada dengan pendapat Roida Eva Flora Siagian (2011) juga 

menunjukkan adanya pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar  matematika. 

Penelitian yang dilakukan Ratna Widiyawati (2013) menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan positif yang signifikan antara minat belajar matematika siswa terhadap 

hasil belajar matematika siswa dengan koefisien determinasi 12,82%. Koefisien 

regresi linear berganda untuk kontribusi minat belajar terhadap hasil belajar 

matematika diperoleh thitung = 2,128 > t(0,025: 143) = 1,977 dan nilai signifikan 0,035 < 
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 = 0,05. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa semakin tinggi minat belajar 

maka hasil belajar matematika semakin tinggi, begitu pula sebaliknya. 

Lingkungan belajar yang mendukung seluruh aktivitas belajar siswa akan 

memberikan suasana nyaman dan memberikan dorongan pada siswa untuk terus 

memacu hasil  belajarnya. Senada dengan hasil penelitian yang dilakukan Partono 

dan Minarni (2006)  bahwa terdapat pengaruh disiplin belajar dan lingkungan belajar 

terhadap prestasi belajar. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Mustofa Setyo 

Ariwibowo (2012) juga menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara 

lingkungan belajar terhadap hasil belajar siswa. Lingkungan belajar yang baik perlu 

diusahakan agar dapat memberi pengaruh yang positif kepada siswa, sehingga siswa 

dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Koefisien regresi linear berganda untuk 

kontribusi lingkungan belajar terhadap hasil belajar matematika diperoleh thitung = 

2,492 > t(0,025: 143) = 1,977 dan nilai signifikan 0,014 <  = 0,05. Dari hasil tersebut 

dapat dikatakan bahwa semakin baik lingkungan belajar maka hasil belajar 

matematika semakin tinggi, begitu pula sebaliknya. 

Siswa yang mempunyai kemandirian dalam belajar akan berusaha sendiri 

terlebih dahulu untuk memahami isi pelajaran. Kemandirian belajar merupakan salah 

satu faktor yang bersumber dari siswa yang mempengaruhi hasil belajar matematika. 

Hal ini sependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan Irzan Tahar dan Enceng 

(2006) bahwa terdapat hubungan yang positif antara kemandirian belajar dengan 

hasil belajar. Penelitian yang dilakukan oleh Anwar Bey dan La Narfin (2013) bahwa 

kemandirian belajar berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa. 

Kemandirian belajar merupakan potensi yang dimiliki oleh siswa untuk melakukan 

kegiatan belajar secara bertanggungjawab dalam tercapainya hasil belajar yang 

optimal. Koefisien regresi linear berganda untuk kontribusi kemandirian belajar 

terhadap hasil belajar matematika diperoleh thitung = 2,108 > t(0,025: 143) = 1,977  dan 

nilai signifikan 0,037 <  = 0,05. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa semakin 

tinggi kemandirian belajar maka hasil belajar matematika semakin tinggi, begitu pula 

sebaliknya. 

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai R Square sebesar 0,242 atau 24,2%. 

Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel bebas (minat belajar, lingkungan 
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belajar, dan kemandirian belajar) terhadap variabel terikat (hasil belajar matematika) 

sebesar 24,2%. Atau dengan kata lain variabel bebas mampu menjelaskan variabel 

terikat sebesar 24,2%, sedangkan sisanya yaitu 75,8% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sumbangan efektif masing-masing 

prediktor yaitu minat belajar memiliki kontribusi 7,7%, lingkungan belajar memiliki 

kontribusi 10,17%, dan kemandirian belajar memiliki kontribusi 6,37%. Sumbangan 

relatif masing-masing prediktor yaitu minat belajar memiliki kontribusi 31,82%, 

lingkungan belajar memiliki kontribusi 42,03%, dan kemandirian belajar memiliki 

kontribusi 26,32%. 

Simpulan 

1. Terdapat kontribusi minat belajar, lingkungan dan kemandirian belajar secara 

simultan terhadap hasil belajar matematika. Hal ini dibuktikan dengan 

diperolehnya nilai Sig. = 0,000 < =0,05 dan nilai R Square sebesar 0,242 atau 

24,2%. 

2. Terdapat kontribusi yang positif minat belajar terhadap hasil belajar matematika. 

Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai Sig. = 0,035 < =0,05, dengan 

sumbangan relatif sebesar 31,82% dan sumbangan efektif 7,7%. 

3. Terdapat kontribusi yang positif lingkungan belajar terhadap hasil belajar 

matematika. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai Sig. = 0,014 < 

=0,05, dengan sumbangan relatif sebesar 42,03% dan sumbangan efektif 

10,17%. 

4. Terdapat kontribusi antara kemandirian belajar terhadap hasil belajar 

matematika. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai Sig. = 0,037 < 

=0,05, dengan sumbangan relatif sebesar 26,32% dan sumbangan efektif 

6,37%. 
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