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Abstract 

From preliminary observations in SMK Tjokroaminoto 1 Surakarta lack of autonomy seems to 

solve the problem of students in each. There are many factors which affect autonomy in learning. 

The purpose of this study wanted to determine the contribution of interest, discipline, and 

completeness of learning facilities to autonomic learning. Data was collected through 

questionnaire method is given to a number of respondents, 16 students. Before use, the 

questionnaire was tested for validity and reliability. After the data collected were tested for 

normality and linearity. Furthermore, the data were analyzed with multiple linear regression 

statistical tests three predictors through the aid program SPSS or MS Excel count. Regression 

line equation is obtained 
321 21,033,066,02,1 XXXY  . With a significance level of 5% 

by F test turns out there are three variables influence learning interest, learning discipline and 

completeness learning facilities together towards autonomic learning variable. As partial to 

determine the effect of each independent variable to the dependent variable using the t test. From 

the t-test results obtained that there is interest in studying the effect of autonomic learning 

variable, but there was no effect of variable learning discipline and completeness learning 

facilities individually against autonomic learning variable. This research may not depict the 

actual situation, therefore, is an opportunity for other researchers to conduct re-test with a 

representative number of respondents 

Keywords: Interests, Discipline, Completeness Learning Facilities, Autonomic Learning. 
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ABSTRAK 

Mega Aslam Bakhtiar. NIM. Q100110092. 2013. Kontribusi Minat, Kedisiplinan, dan 
Kelengkapan Fasilitas Belajar terhadap Kemandirian Belajar Siswa Kelas XI SMK 

Cokroaminoto I  Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Dari hasil observasi pendahuluan di SMK Cokroaminoto 1 Surakarta nampak kurangnya 

kemandirian siswa dalam setiap menyelesaikan masalah. Ada banyak factor yang mempengaruhi 
kemandirian dalam belajar. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui kontribusi minat, 
kedisiplinan, dan kelengkapan fasilitas belajar terhadap kemandirian belajar. Data dikumpulkan 

lewat metode angket yang diberikan kepada sejumlah responden sebanyak 16 siswa. Sebelum 
digunakan, angket diuji validitas dan reliabilitasnya. Setelah data terkumpul diuji normalitas dan 

linearitasnya. Selanjutnya data dianalisis dengan uji statistic regresi linier berganda tiga predictor 
lewat bantuan Program SPSS maupun hitungan MS Excel. Persamaan garis regresinya diperoleh 

321 21,033,066,02,1 XXXY  . Dengan taraf signifikansi 5% lewat uji F ternyata ada 

pengaruh tiga variable minat belajar, kedisiplinan belajar dan kelengkapan fasilitas belajar  

secara bersama-sama terhadap variable kemandirian belajar.  Adapun secara parsial untuk 
mengetahui pengaruh masing-masing variable bebas terhadap variable terikat menggunakan uji t. 

Dari hasil uji t diperoleh bahwa ada pengaruh variable minat belajar terhadap kemandirian 
belajar, akan tetapi  tidak  ada pengaruh variable kedisiplinan belajar dan kelengkapan fasilitas 
belajar secara sendiri-sendiri terhadap variable kemandirian belajar. Boleh jadi penelitian ini 

kurang menggambarkan keadaan yang sebenarnya, oleh karena itu terbuka peluang bagi peneliti 
lain untuk melakukan uji ulang dengan jumlah responden yang representative. 

 
 
Kata kunci: Minat, Kedisiplinan, Kelengkapan Fasilitas Belajar, Kemandirian Belajar. 
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Pendahuluan 

Dari hasil pengamatan di lapangan terhadap siswa SMK 1 Cokroaminoto Surakarta 

ternyata hasil belajar matemaatikanya tergolong masih renfah.  Keberhasilan belajar siswa 

dipengaruhi oleh banyak factor baik yang berasal dari dalam (intern) maupun yang berasal 

dari luar (ekstern). Factor dari dalam antara lain: minat, motivasi, kesehatan, kedisiplinan dan 

kemandirian belajar; sedangkan factor dari luar antara lain: guru, materi pelajaran, 

kelengkapan fasilitas pembelajaran, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan 

lingkungan masyarakat. 

Diantara factor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar tersebut maka masing-masing 

factor juga dapat berkontribusi satu terhadap yang lain. Misalnya factor kedisiplinan akan 

dipengaruhi oleh minat dan motivasi. Factor  kemandirian akan dipengaruhi oleh minat, 

motivasi  dan kedisiplinan. Factor kedisiplinan juga dipengaruhi oleh guru, lingkungan 

keluarga,  lingkungan masyarakat, dan fasilitas kelengkapan belajar. Dan yang terakhir, 

factor minat, kedisiplinan dan kelengkapan fasilitas belajar juga diduga akan berkontribusi 

terhadap kemandirian belajar. 

Minat diartikan sebagai ketertarikan seseorang terhadap sesuatu. Menurut Mahmud 

(2010: 99), minat dapat mempengaruhi kualitas belajar seseorang dalam bidang studi 

tertentu. Jika seorang siswa memiliki minat yang besar terhadap matematika misalnya, maka 

ia akan bersungguh-sungguh dan lebih fokus dalam belajarnya sehingga kemandirian 

belajarnya akan terbentuk. Sebaliknya, minimnya minat yang dimiliki seorang siswa terhadap 

matematika akan membuatnya malas belajar dan sulit untuk fokus selama pembelajaran, 

sehingga hasil belajar yang ia peroleh menjadi tidak maksimal dari akibat kemandirian 

belajarnya rendah.  

Kedisiplinan belajar juga akan mempengaruhi keberhasilan dalam belajar. Disiplin 

merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian 

perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. 

Disiplin belajar pada siswa sangat diperlukan tingkat konsistensi dan kebiasaan yang teratur 

dalam kegiatan proses belajar mengajar karena dalam belajar membutuhkan beberapa factor, 

salah satu diantaranya adalah kebiasaan dalam disiplin belajar. Kedisiplinan dapat diartikan 

sebagai suatu keteraturan, ketepatan, ketertiban, dan kepatuhan terhadap sesuatu.  



 
 

4 
 

Kelengkapan fasilitas pembelajaran juga merupakan salah satu factor keberhasilan 

belajar. Fasilitas belajar adalah segala daya yang dapat dimanfaatkan guna memberikan 

kemudahan kepada seseorang dalam belajarnya. Fasilitas belajar dapat berupa media atau alat 

bantu belajar serta bahan baku penunjang. Kelengkapan fasilitas belajar seperti laboratorium, 

perpustakaan, buku pelajaran, alat tulis, majalah, koran, televisi, dan internet. baik di rumah 

maupun di sekolah akan ikut mempengaruhi kemandirian belajar.  

Kemandirian belajar merupakan salah satu factor penting dan merupakan akumulasi dari 

beberapa factor sebagaimana telah disebutkan diatas, dan ikut menentukan keberhasilan 

belajar. Kemandirian belajar merupakan kesadaran diri, digerakkan oleh diri sendiri, 

kemampuan belajar untuk mencapai tujuannya. Kemandirian belajar tidak berarti belajar 

sendiri, akan tetapi suatu kesadaran diri untuk mau belajar sekalipun melibatkan fihak lain 

(teman sejawat, guru).  

Berdasarkan observasi awal pada Kelas XI Jurusan RPL (Rekayasa Perangkat Lunak) 

SMK Cokroamonoto  1 Surakarta pada waktu mengerjakan ujian akhir semester, banyak 

siswa yang mencoba bertanya kepada teman-temannya (menyontek), dan beberapa siswa 

banyak yang mencoba untuk membuka kepekan. Ini menandakan bahwa kemandirian 

belajarnya masih rendah. 

Dari uraian diatas, studi ini ingin meneliti kaitan antara minat, kedisiplinan, dan 

kelengkapan fasilitas belajar terhadap kemandirian belajar siswa SMK Cokroaminoto I kelas 

IX tahun 2013/2014. Adapun hipotesis yang peneliti ajukan adalah: (1) Ada kontribusi 

minat belajar terhadap kemandirian belajar, (2) Ada kontribusi kedisiplinan belajar terhadap 

kemandirian belajar, (3) Ada kontribusi kelengkapan fasilitas belajar yerhadap kemandirian 

belajar, dan (4) Ada kontribusi bersama antara minat, kedisiplinan dan kelengkapan fasilitas 

belajar terhadap kemandirian belajar.  

Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalamjenis penelitian kuantitatif, yaitu suatu jenis penelitian 

dimana peneliti tidak hanya mendeskripsikan variabel-variabel, tetapi juga menguji sifat 

hubungan di antara variabel kuantitatif tersebut. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data 

dengan cara melalui angket atau kuesioner terkait variabel yang hendak diteliti (Punaji: 

2010:36-37). 
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Sebagai populasi adalah seluruh siswa SMK 1 Cokroaminoto kelas IX tahun ajaran 

2013/2013, dan sebagai sampel dipilih secara purposive kelas IX Jurusan RPL (Rekayasa 

Perangkat Lunak) 

Data diperoleh lewat angket yang terlebih dahulu diuji validitas dan realibilitasnya. 

Model analisis pada penelitian ini adalah analisis regresi ganda tiga prediktor. Sebagai 

prediktornya adalah minat belajar (X1), kedisiplinan belajar (X2) dan kelengkapan fasilitas 

belajar (X3), sedangkan sebagai kriteriumnya adalah kemandiarian belajar (Y).  Analisis 

regresi dilakukan untuk mengetahui dukungan variabel X1,  X2, dan X3 terhadap Y. 

Persamaan regresi tiga prediktor adalah 332211 XbXbXbaY   

Dengan taraf signifikansi 5%, uji F dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel tak bebas secara serentak. Adapun untuk mengetahui 

pengaruh masing-masing variable bebas terhadap variable tak bebas secara sendiri-sendiri 

dilakukan uji t. Proses perhitungan dilakukan dengan menggunakan fasilitas program SPSS 

17.0 dan dibantu dengan hitungan MS Excel. 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil  perhitungan dengan model analisis regresi ganda tiga prediktor adalah sebagai 

berikut: 

TABEL 1 

HASIL ANALISIS REGRESI GANDA TIGA PREDIKTOR 

 Dengan SPSS Dengan Ms. Excel 

a -1,107 -1,12 

b1 0,663 0,663 

b2 0,333 0,333 

b3 0,210 0,210 

R2 0,821 0,821 

F 18,362 18,362 

t1 3,305 3,305 

t2 1,246 1,25 

t3 0,905 0,905 
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Dari koefisien regresi pada tabel tersebut dapat disusun persamaan regresi ganda tiga 

predictor (dari hasil SPSS) maupun lewat Excel: 

321 21,033,066,02,1 XXXY   

Setelah diperoleh persamaan regresi selanjutnya dilakukan perhitungan nilai koefisien 

determinasi (R2). Dengan menggunakan koefisien regresi tersebut dan data-data pada analisis 

regresi diperoleh nilai koefisien determinasi 0,821. 

Selanjutnya, dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah terdapat 

dukungan variabel  X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y baik secara serentak maupun secara 

parsial. Pengujian hipotesis ini terdiri dari uji F dan uji t. Selanjutnya juga akan dilakukan 

perhitungan nilai sumbangan relatif dan sumbangan efektif dari tiap variabel X1, X2, dan X3 

terhadap variabel Y. 

Dengan uji F ternyata Fhitung > Ftabel yaitu 18,362 > 3,49 maka H0 ditolak, yang berarti ada 

dukungan minat belajar, kedisipinan, dan fasilitas belajar terhadap kemandirian belajar secara 

serentak (bersama-sama). 

Dengan uji t, diperoleh bahwa: (1) t1 > ttabel yaitu 3,305 > 2,719 maka H0 ditolak, yang 

berarti ada dukungan minat belajar terhadap kemandirian belajar, (2) t2 < ttabel yaitu 1,246 < 

2,719 maka H0 tidak ditolak, yang berarti tidak ada dukungan kedisiplinan belajar terhadap 

kemandirian belajar, dan (3) t3 < ttabel yaitu 0,905 < 2,719 maka H0 tidak ditolak, yang berarti 

tidak ada dukungan fasilitas belajar terhadap kemandirian belajar. 

Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif. Perhitungan sumbangan relatif dan 

sumbangan efektif dilakukan untuk mengetahui besarnya dukungan yang diberikan oleh 

masing-masing variabel minat belajar, kedisiplinan belajar, dan fasilitas belajar terhadap 

kemandirian belajar. Besarnya sumbangan tersebut dinyatakan dalam bilangan persentase. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh nilai sumbangan relatif (SR%Xi) 

dan sumbangan efektif (SE%Xi) sebagai berikut: 

TABEL 2 

NILAI SR% DAN SE% 

 X1 X2 X3 Total 

SR%Xi 67,6 20,8 11,6 100 

SE%Xi 55,5 17,1 9,5 82,1 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kenyataan bahwa secara 

sendiri-sendiri ada dukungan minat belajar, tapi tidak ada dukungan kedisiplinan dan fasilitas 

kelengkapan belajar terhadap kemandirian belajar. Namun secara bersama-sama ada 

dukungan antara minat belajar, kedisiplinan belajar dan kelengkapan fasilitas belajar 

terhadap kemandirian belajar. 

Bila dilihat dari persamaan garis regresi :  

321 21,033,066,02,1 XXXY  ,  dapat dijelaskan bahwa: 

2,1a , berarti bila minat belajar, kedisiplinan belajar dan kelengkapan fasilitas belajar 

dianggap nol atau tidak ada, maka kemandirian belajar bernilai  2,1 . Ini sama 

artinya ada factor lain diluar ketiga variable tersebut yang dapat melemahkan 

kemandirian belajar. 

66,01 b , berarti bila minat belajar meningkat satu point, maka kemandirian belajar 

meningkat 66,0  point (dengan asumsi bahwa kedisiplinan belajar dan 

kelengkapan fasilitas belajar dianggap nol atau tidak ada). Indeks peningkatan 

minat belajar ini cukup dapat mempengaruhi kemandirian belajar secara mandiri. 

33,02 b , berarti bila kedisiplinan belajar meningkat satu point, maka kemandirian belajar 

hanya meningkat 0,33 point (dengan asumsi minat belajar dan kelengkapan 

fasilitas belajar dianggap nol atau tidak ada). Indeks peningkatan kedisiplinan 

belajar ini kurang mampu mempengaruhi kemandirian belajar secara mandiri. 

21,03 b , berarti bila fasilitas kelengkapan belajar meningkat satu point, maka kemandirian 

belajar meningkat 0,21 point (dengan asumsi bahwa minat dan kedisiplinan 

belajar dianggap nol atau tidak ada. Indeks kelengkapan fasilitas belajar ini 

kurang mampu meningkatkan kemandirian belajar secara mandiri. 

Di samping itu, berdasarkan hasil penelitian juga diperoleh nilai koefisien determinasi 

(R2) sebesar 0,821. Hal ini menunjukkan adanya dukungan variabel minat belajar, 

kedisiplinan belajar, dan kelengkapan fasilitas  belajar secara berama-sama sebesar 82,1% 

terhadap kemandirian belajar,  sedangkan yang 17,9% merupakan dukungan dari variabel 

lain yang tidak diteliti. Hal ini ditunjukkan pula dengan nilai F observasi sebesar 18,362 yang 

lebih besar dari F table sebesar 3,49, yang berarti menolak hipotesis yang mengatakan tidak 
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adanya dukungan antara minat belajar, kedisiplinan belajar dan kelengkapan fasilitas belajar 

secara bersama terhadap kedisiplinan belajar. 

1. Dukungan Minat Belajar terhadap Kemandirian Belajar  

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa nilai t1 > ttabel yaitu 3,305 > 2,719. 

Artinya, minat belajar secara parsial memberikan dukungan terhadap kemandirian  

belajar. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi minat belajar maka akan semakin 

meningkat kemandirian untuk belajar. 

Hasil peneitian tersebut sejalan dangan apa yang dikemukakan oleh Mahmud 

(2010) bahwa minat belajar dapat mempengaruhi kualitas belajar. Hal senada juga 

dikemukakan oleh Slameto (2003) yang menyatakan bahwa minat belajar merupakan 

salah satu faktor yang turut mempengaruhi keberhasilan belajar seorang siswa. Di 

samping itu, Akhir Deni Mawati (2009) menyatakan bahwa ada hubungan antara minat 

belajar, dan keberhasilan belajar dan yang berkaitan langsung dengan kemandirian 

belajar. 

Dalam penelitian ini, variabel minat belajar memberikan sumbangan relatif sebesar 

67,6% cukup besar, dan sumbangan efektifnya sebesar 55,5% terhadap kemandirian 

belajar, secara statistic mampu memberikan dukungan secara mandiri terhadap 

kemandirian belajar. 

Minat belajar siswa sangat dipengaruhi oleh faktor guru. Peranan guru sangat 

menentukan tinggi rendahnya minat belajar siswa. Guru yang aktif dan bersikap ramah 

akan menarik perhatian siswa sehingga siswa cenderung memperhatikan selama 

pembelajaran. Sebaliknya, sikap guru yang kurang bersahabat dapat menurunkan minat 

belajar siswa sehingga dapat mengganggu jalannya pembelajaran. Namun ada pula 

beberapa siswa yang tidak terlalu memperhatikan faktor guru sehingga minat belajarnya 

tidak dipengaruhi oleh sikap guru dalam mengajar. 

2. Dukungan Kedisiplinan Belajar terhadap Kemandirian Belajar 

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa nilai t2 < ttabel yaitu 1,246 < 2,719. 

Artinya, kedisiplinan belajar secara parsial tidak memberikan dukungan terhadap 

kemandirian belajar. Hal ini Nampak janggal, bahwa kedisiplinan belajar tidak 

mempengaruhi kemandirian belajar. Oleh karena itu, penelitian ini ada dua kemungkinan 

yaitu: 
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a. Boleh jadi penelitian ini benar, karena kedisiplinan siswa tersebut bersifat semu. 

Disiplin tidak muncul dari dalam diri siswa sendiri, tapi lebih banyak dipengaruhi 

factor dari luar untuk disiplin. Nampaknya siswa disiplin, tapi merasa tidak yakin 

untuk mandiri dalam belajar.  

b. Boleh jadi penelitian ini tidak benar, karena beberapa hal antara lain: (1) 

Respondennya kurang, hanya sedikit, yaitu 16 siswa. Dalam mengisi angket mungkin 

tidak menggambarkan sebagaimana adanya, tidak sepenuh hati, jadi datanya kurang 

akurat. Tidak ditolaknya Ho boleh jadi kurangnya data untuk menolak Ho, oleh 

karena itu perlunya diakukan penelitian ulang tentang itu. 

Hasil penelitian ini jelas tidak sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Slameto 

(2003) bahwa kemajuan belajar siswa turut dipengaruhi oleh kedisiplinannya dalam 

belajar. Hal senada juga dikemukakan oleh Sri Budini yang menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh yang positif antara disiplin siswa dengan prestasi belajar. 

Rendahnya kedisiplinan terjadi karena masih kurangnya kesadaran siswa atas 

pentingnya menaati peraturan yang berlaku. Siswa sering menganggap bahwa menaati 

peraturan bukanlah prioritas utama selama siswa dapat memperoleh hasil belajar yang 

baik. Siswa juga sering menggunakan sistem pembelajaran moving class sebagai alasan 

atas keterlambatannya dalam pembelajaran. Selain itu, terdapat pula beberapa siswa yang 

sengaja melanggar peraturan hanya untuk mendapatkan perhatian lebih dari guru dan 

teman-teman sekelasnya. 

Meski demikian, sebagian siswa tersebut masih mendapatkan hasil belajar yang 

cukup baik meskipun kedisiplinan belajarnya belum tentu baik. Artinya, kedisiplinan 

belajar hanya memberikan dukungan yang tidak terlalu besar terhadap kemandirian dan 

hasil belajar. Hal inilah yang menyebabakan nilai sumbangan variabel kedisiplinan 

belajar terhadap kemandirian belajar lebih kecil jika dibandingkan dengan variabel 

motivasi belajar. 

Dalam penelitian ini, variabel kedisiplinan belajar memberikan sumbangan relatif 

sebesar 20,8%, dan sumbangan efektifnya sebesar 17,1%. Secara statistic besarnya 

sumbangan kedisiplinan ini kurang mampu memberikan kontribusi secara mandiri 

terhadap kemandirian belajar. Oleh karenanya perlunya penelitian lebih lanjut, apakah 

benar kedisiplinan tidak memberikan kontribusi terhadap kemandirian belajar. 
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3. Dukungan Kelengkapan Fasilitas Belajar terhadap Kemandirian Belajar 

Berdasar hasil analisis diketahui bahwa  t3 < ttabel yaitu 0,905 < 2,719, yang berarti 

tidak ada dukungan kelengkapan fasilitas belajar terhadap kemandirian belajar. Hal ini 

nampaknya tidak terlalu aneh, bahwa dengan terpenuhinya fasilitas belajar justru akan 

menurunkan kemandirian untuk belajar. Fasilitas belajar yang cukup memadai, serba ada, 

serba lengkap boleh jadi akan menurunkan gairah atau semangat untuk berusaha sekuat 

tenaga dalam belajar.  

Namun juga sebaliknya, dengan dipenuhinya fasilitas belajar bagi yang pandai 

menafaatkan peluang untuk belajar akan dapat meningkatkan kemandirian dalam belajar. 

Oleh karena itu, penelitian ini juga muncul dua kemungkinan, yaitu: 

a. Boleh jadi penelitian ini benar, dengan alasan sebagaimana telah disebutkan diatas. 

b. Boleh jadi penelitian ini tidak benar, dengan berbagai sebab antara lain: (1) 

respondennya kurang, yaitu hanya 16 siswa, (2) instrumennya kurang valid, dan (3) 

cara mengisinya tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak ditolaknya Ho kemungkinan 

juga kurangnya data untuk menolak Ho, oleh karenanya perlunya dikaji ulang tentang 

hasil penelitian ini. 

Bahwa hasil penelitian ini kurang sejalan dengan pendapat Darwin Bangun (2008) 

yang mengatakan bahwa “Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa 

semakin besar kelengkapan fasilitas belajar di rumah maka akan semakin baik prestasi 

belajarnya; hal ini mestinya juga berkaitan dengan kemandirian belajar 

4. Dukungan Minat Belajar, Kedisiplinan Belajar dan Kelengkapan Fasilitas Belajar 

terhadap Kemandirian Belajar. 

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa nilai Fhitung > Ftabel yaitu 18,362 > 

3,49. Artinya, minat belajar, kedisilinan belajar, dan kelengkapan fasilitas belajar secara 

serentak memberikan dukungan terhadap kemandirian belajar. Oleh karena itu dapat 

dikatakan bahwa apabila terjadi peningkatan minat belajar, kedisiplinan belajar, dan 

kelengkapan fasilitas belajar belajar scara bersama maka kemandirian belajar juga akan 

mengalami peningkatan. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan minat belajar, 

kedisiplinan belajar, dan kelengkapan fasilitas  belajar secara bersama maka kemandirian 

belajar juga akan mengalami penurunan. 
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Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan Slameto yang menyebutkan 

bahwa keberhasilan belajar dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor intern yang meliputi 

intelegensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, kemalangan, kelelahan, kesehatan dan 

cacat tubuh serta faktor ekstern yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor 

masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa kemajuan belajar siswa turut dipengaruhi oleh 

kedisiplinannya dalam belajar. 

Dalam penelitian ini, variabel minat belajar memberikan sumbangan efektif sebesar 

55,5%, variabel kedisiplinan belajar memberikan sumbangan efektif sebesar 17,1%, dan 

variabel kelengkapan fasilitas belajar memberikan sumbangan efektif sebesar 9,5%. 

Dengan demikian jumlah sumbangan efektif dari tiga variabel tersebut secara bersama-

sama adalah sebesar 82,1% sedangkan sisanya 17,9% merupakan sumbangan dari 

variabel yang lain. Dengan membandingkan nilai sumbangan efektif dapat disimpulkan 

bahwa secara teoritik variabel minat belajar mempunyai dukungan yang paling dominan 

terhadap kemandirian belajar dibandingkan variabel kedisiplinan dan kelengkapan 

fasilitas belajar, namun secara parsial kedisiplinan dan kelengkapan  fasilitas belajar tidak 

mampu mempengaruhi kemandirian belajar. 

Simpulan dan penutup 

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa 

1. Minat belajar berkontribusi terhadap kemandirian belajar. Sumbangan relatifnya sebesar 

67,6 %, sedangkan sumbangan efektifnya sebesar 55,5% 

2. Kedisiplinan belajar secara parsial tidak memberikan kontribusi terhadap kemandirian 

belajar. Hal ini mungkin kurang dominan bila dibandingkan dengan variable lain yang 

mempengaruhi kemandirian. Namun demikian, kedisiplinan memiliki sumbangan 

relative sebesar 20,8%, dan sumbangan efektifnya 17,1%, 

3. Kelengkapan fasilitas belajar secara parsial juga tidak memberikan kontribusi terhadap 

kemandirian belajar. Hal ini juga mungkin kurang dominan bila dibandingkan dengan 

variable lain yang mempengaruhi kemandirian, namun demikian, kelengkapan fasilitas 

belajar memiliki sumbangan relative sebesar 11,6 %, dan sumbangan efektifnya 9,5%. 

Akhirnya dari hasil penelitian ini penulis sarankan kepada peneliti lain untuk bisa 

menjadi pertimbangan, dan bila perlu untuk dilakukan penelitian ulang karena boleh jadi 

penelitian ini banyak kekurangannya. 
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