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KOMPARASI HASIL BELAJAR MATEMATIKA DITINJAU DARI TINGKAT 

MOTIVASI DAN KELENGKAPAN FASILITAS BELAJAR PADA SISWA KELAS X SMK 

MUHAMMADIYAH 1 SUKOHARJO 

 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji interaksi motivasi dan kelengkapan 

fasilitas belajar siswa terhadap hasil belajar matematika. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan 

desain expost facto. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 

Sukoharjo. Sampel penelitian ini berjumlah 212 siswa. Teknik sampling menggunakan cluster 

random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi angket yang 

telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data menggunakan analisis variansi dua 

jalan dengan sel tak sama, dengan asumsi uji lanjut komparasi ganda. Hasil uji analisis anava dua 

jalan dengan α = 5% adalah (1) ada pengaruh motivasi siswa terhadap hasil belajar matematika, (2) 

tidak ada pengaruh kelengkapan fasilitas belajar siswa terhadap hasil belajar matematika, (3) ada 

interaksi antara motivasi siswa dan kelengkapan fasilitas belajar siswa terhadap hasil belajar 

matematika. 

Kata Kunci: Hasil Belajar Matematika, Motivasi, Kelengkapan fasilitas belajar  

 

Abstract 

 

This research aims to analyze and examine the interaction of motivation and complete facilities to 

the learning outcomes of student learning mathematics. This type of quantitative research design ex 

postfacto.The population of this study were all students of class X SMK Muhammadiyah 1 

Sukoharjo. The study sample totaled 212 students. The sampling technique using cluster 

randomsampling.The technique of collecting data using questionnaires and documentation 

questionnaires that have been tested for validity and reliability. Data were analyzed using two-way 

analysis of variance with different cells, assuming further test multiple comparison. The result of 

the analysis of ANOVA two-way with α = 5% is (1) influence student motivation toward learning 

outcomes mathematics, (2) there is not the influence of the complete facilities of student learning to 

the learning outcomes of mathematics, (3) there is an interaction between the student's motivation 

and complete facilities learning students towards mathematics learning outcomes. 

Keywords: Mathematics learning outcomes, motivation, learning facilities Completeness 

 

1. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu bidang yang memiliki peran penting dalam 

pendidikan. Hal ini dapat dilihat dengan ditetapkannya matematika sebagai salah satu 

mata pelajaran dalam setiap Ujian Akhir Nasional (UAN) serta dilihat dari jam mata 

pelajaran matematika yang lebih banyak. Pembelajaran matematika merupakan proses 

dimana siswa secara aktif mengkontruksi pengetahuan matematika. Keterlibatan siswa 

secara aktif sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini pembelajaran 

matematika merupakan pembentukan pola pikir dalam penalaran suatu hubungan antara 

suatu konsep dengan konsep yang lainnya. Tidak sedikit yang beranggapan matematika 

merupakan pelajaran yang sulit dan membutuhkan pemahaman yang ekstra sehingga 
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menjadikan siswa merasa malas dalam mempelajari matematika. Oleh sebab itu 

matematika perlu diberikan pada semua peserta didik mulai dari jenjang sekolah dasar 

dengan tujuan untuk membekali mereka agar mampu berfikir kritis, logis, analitis, 

sistematis dan kreatif dalam menghadapi suatu permasalahan. 

Menurut Supardi (2015 : 2) hasil belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi 

pada individu yang belajar, bukan saja perubahan mengenai saja perubahan mengenai 

pengetahuan, tetapi juga pengetahuan untuk membentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, dan 

penguasaan dalam individu yang belajar. 

Menurut Sardiman (2011:75) bahwa motivasi belajar menimbulkan kegiatan belajar, 

menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar, sehingga tujuan dari kegiatan belajar 

tersebut dapat tercapai. Tujuan dari kegiatan belajar disini adalah termasuk memperoleh 

prestasi belajar yang baik. 

Fasilitas belajar menurut Djamarah (2008) menjelaskan bahwa fasilitas belajar ikut 

menunjukkan keberhasilan belajar siswa. Siswa yang memiliki fasilitas belajar yang baik, 

maka dalam melakukan proses belajar akan berjalan dengan baik dan teratur, sedangkan 

siswa yang belajar tanpa dibantu dengan fasilitas belajar yang baik, maka siswa itu akan 

mendapatkan kesulitan dalam menyelesaikan kegiatan belajar. Jadi fasilitas belajar 

merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan dalam kegiatan belajar mengajar.  

Menurut  Inayah dkk (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kompetensi 

guru, motivasi belajar, fasilitas belajar, berkontribusi positif terhadap prestasi belajar. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis, yaitu: (1) tidak adanya 

pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar, (2) adanya pengaruh kelengkapan 

failitas belajar terhadap hasil belajar siswa, (3) adanya pengaruh antara motivasi belajar 

dan fasilitas belejar tehadap hasil belajar siswa. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji: (1) Menganalisis dan 

menguji perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari tingkat motivasi, (2) 

Menganalisis dan menguji perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari kelengkapan 

fasilitas belajar, (3) Untuk menganalisis dan menguji interaksi antara tingkat motivasi dan 

kelengkapan fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini berdasarkan pendekatannya, yaitu penelitian kuantitatif. Dengan 

desain penelitian expost facto. Tempat penelitian dilakukan di SMK Muhammadiyah 1 

Sukoharjo. Subyek penelitian, yaitu siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo 



 

3 

 

sebanyak 454 siswa terbagi dalam 13 kelas. Sampel penelitian ini sebanyak 212 siswa. 

Teknik pengambilan sampel dengan cluster random sampling. 

Tenik pengumpulan data menggunakan angket (Arikunto, 2010:194) dan 

dokumentasi. Metode angket untuk mengetahui persepsi siswa tentang mengajar guru, 

serta untuk mengetahui seberapa besar kreativitas siswa. Metode dokumentasi digunakan 

untuk menghimpun data berupa daftar nama hasil nilai ujian tengah semester siswa. 

Teknik analisis menggunakan analisis variansi dengan dua sel tak sama. Uji prasyarat 

analisis, yaitu: uji normalitas dan uji homogenitas. Apabila analisis tersebut menunjukkan 

bahwa hipotesis nol ditolak, maka dilakukan uji lanjut.Uji komparasi ganda 

menggunakan Scheffe. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Instrumen penelitian, angket motivasi dan angket kelengkapan fasilitas. Instrumen 

diuji cobakan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk penelitian. Uji coba atau Try Out 

dilakukan dengan membagikan angket sebanyak 30 responden. Pengujian try out, uji 

validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas menggunakan rumus korelasi product moment 

dengan koefisien korelasi pada tabel α = 5%. Soal dinyatakan valid jika rhitung lebih besar 

dari rtabel (Dwi Priyanto, 2009:17-18). Uji reliabilitas dengan rumus Alpha Crombach, 

instrumen dikatakan reliabilitasnya tinggi jika r11 > 0,60 (Arikunto, 2010:75).  

Hasil uji validitas angket motivasi dari 19 butir soal diperoleh semua butir valid 

karena nilai rhitung > rtabel. Sehingga angket motivasi yang digunakan untuk penelitian 

sebanyak 19 butir soal. Hasil uji validitas angket kelengkapan fasilitas belajar dari 21 

butir soal diperoleh semua butir valid karena nilai rhitung > rtabel. Sehingga angket 

kelengkapan fasilitas yang digunakan untuk penelitian sebanyak 21 butir soal. 

Hasil uji reliabilitas angket motivasi diperoleh r11 = 0,811 > 0,361, maka dapat 

disimpulakn bahwa reliabilitasnya tinggi. Hasil uji reliabilitas angket kreativitas 

diperoleh r11 = 0,846 > 0,361, maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitasnya tinggi. 

Uji prasyarat analisis, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas 

menggunakan lillifors pada taraf signifikansi α = 5%, metode Kolmogorov-Smimow, data 

dinyatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05. Berdasarkan uji 

normalitas masing-masing faktor memiliki nilai lebih dari 0,05, maka disimpulkan bahwa 

data berdistribusi normal. Uji homogenitas, masing-masing faktor memiliki signifikansi 

lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing kelompok data 

mempunyai varian yang sama (homogen). 
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Pengujian hipotesis analisis variansi dua jalan sel tak sama, yaitu untuk melihat 

perbedaan hasil belajar matematika berdasarkan motivasi siswa (tinggi, sedang dan 

rendah) dan kelengkapan fasilitas belajar (lengkap dan tidak lengkap). Berikut tabel 

rangkuman analisis variansi dua jalan: 

Tabel 1 Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan 

Sumber JK Dk RK Fobs Fα 

(A) 8797,75 2               3 

(B) 572,27 1             3,84 

(AB) 2148,81 2              3 

(G) 34511,78 206        - - 

(T) 46030,61 211  - - 

 

Hipotesis pertama, berdasarkan hasil perhitungan anava dua jalan diperoleh hasil 

nilai Fhitung = 26,26 dan Fα pada tingkat kepercayaan 95% ( α = 5%) dengan derajat 

kebebasan (2;206) sebesar 3. Hal ini berarti Fhitung = 26,26 > Fα = 3 maka H0 ditolak. 

Sehingga diperoleh kesimpula ada pengaruh yang signifikan motivasi siswa terhadap 

hasil belajar matematika. Menurut Inayah dkk (2013) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa kompetensi guru, motivasi belajar, fasilitas belajar, berkontribusi positif terhadap 

prestasi belajar mata pelajaran ekonomi kelas X IPS SMA Negeri 1 Lasem. Penelitian I- 

chao Lee (2010) ini menemukan bahwa faktor yang paling berpengaruh untuk prestasi 

belajar yaitu motivasi belajar pribadi siswa intrinsik maupun ekstrinsik. Sardiman 

(2011:75) bahwa motivasi belajar menimbulkan kegiatan belajar, menjamin 

kelangsungan dari kegiatan belajar, sehingga tujuan dari kegiatan belajar tersebut dapat 

tercapai. Tujuan dari kegiatan belajar disini adalah termasuk memperoleh prestasi belajar 

yang baik. Uno (2007:28) bahwa siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi, akan 

tekun dalam belajar sehingga berhasil dalam belajarnya. 

Selain sejalan dengan keempat  pendapat di atas, hasil penelitian ini juga sejalan 

dengan penelitian Hamdu dan Agustina (2011), yang menyebutkan bahwa ada pengaruh 

signifikan antara motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat dijelaskan bahwa motivasi belajar menunjukkan pengaruh positif 

terhadap prestasi belajar siswa. Kegiatan belajar siswa sangat membutuhkan adanya 

motivasi belajar dalam mencapai prestasi yang baik. Dengan adanya motivasi, siswa akan 

mempunyai semangat belajar yang tinggi serta mampu menciptakan suasana yang 
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kondusif dan interaktif dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian, motivasi juga 

dapat berfungsi sebagai perangsang dalam belajar, karena motivasi yang mendorong dan 

menggerakkan siswa untuk belajar sehingga memperoleh hasil belajar yang baik. 

 Hipotesis kedua, berdasarkan hasil perhitungan anava dua jalan diperoleh hasil nilai 

Fhitung = 3,415 dan Fα pada tingkat kepercayaan 95% (α = 5%) dengan derajat kebebasan 

(1;206) sebesar 3,84. Hal ini berarti Fhitung = 3,415 < Fα = 3,84 maka H0 diterima. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurmalia (2010) yang menyatakan bahwa 

fasilitas belajar secara parsial tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini 

disebabkan karena siswa memiliki semangat juang dalam belajar yang tinggi, sehingga 

dapat meraih prestasi belajar yang baik. Disamping itu, siswa juga memiliki kemampuan 

kognitif yang baik dan ditunjang dengan cara guru dalam menyampaikan materi pelajaran 

yang mudah diterima oleh para siswanya.  

Namun, hasil penelitian itu tidak sejalan dengan pendapat Fanny Violeta (2013) 

bahwa semakin baik fasilitas belajar maka hasil belajar siswa yang akan diperoleh juga 

semakin baik. Rizal Kurniawan (2014) yang menyatakan bahwa jika ingin meningkatkan 

hasil belajar siswa dapat melalui meningkatkan fasilitas belajarnya terlebih dahulu, 

karena fasilitas belajar berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar siswa, serta 

pendapat dari Suryobroto (2002:292) bahwa kegiatan belajar mengajar disekolah itu akan 

lebih sukses apabila ditunjang dengan fasilitas belajar yang memadai.   

Hasil dari penelitian ini mengindikasikan lebih dominanya faktor-faktor lain selain 

pemanfaatan fasilitas belajar dalam mempengaruhi hasil belajar di sekolah tersebut. 

Faktor-faktor lain itu seperti lingkungan belajar, gaya belajar, perhatian orang tua, 

kebiasaan belajar, minat baca, dan lain sebagainya. Fasilitas belajar tetap merupakan 

faktor penting yang mempengaruhi prestasi belajar di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, 

karena dengan tidak adanya fasilitas maka proses belajar mengajar juga akan terganggu, 

kegiatan administrasi juga akan terhambat, dan sekolah akan semakin tertinggal dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju. Disamping itu, 

pemanfaatan fasilitas belajar dengan baik juga akan mendukung faktor-faktor lain guna 

meningkatkan hasil belajar siswa di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. 

Hipotesis ketiga, berdasarkan dari hasil perhitungan anava dua jalan diperoleh hasil 

nilai Fhitung = 6,41 dan Fα pada tingkat kepercayaan 95% (α = 5%) dengan derajat 

kebebasan (2;206) sebesar 3,00. Hal ini berarti Fhitung = 6,41 > Fα = 3,00 maka H0 ditolak. 

Sehingga diperoleh kesimpulan ada interaksi antara motivasi siswa dan kelengkapan 

fasilitas terhadap hasil belajar matematika. 
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Karena H0A ditolak, sedangkan terdapat 3 nilai variabel pada motivasi,maka perlu 

dilakukan uji lanjut pasca anava untuk melihat manakah tingkatan motivasi memberikan 

efek yang berbeda dengan menggunakan uji koparasi ganda antar sel tak sama. 

Tabel 2 Rangkuman komparasi ganda antar sel tak sama pada A 

H0 Fobs Fα Keputusan 

µ1 = µ2 15,09249 6,07944 H0 ditolak 

µ1 = µ3 37,89113 6,07944 H0 ditolak 

µ2 = µ3 16,65371 6,07944 H0 ditolak 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari ketiga hipotesis H0 ditolak, maka dapat 

disimpulkan bahwa setiap tingkat motivasi (tinggi, sedang, dan rendah) yang berbeda 

memberikan efek yang berbeda pula. 

Untuk H0AB ditolak, maka akan dilakukan uji komparasi ganda antar sel pada baris 

atau kolom  yang tak sama. 

Tabel 3 Rangkuman komparasi antar sel pada baris atau kolom yang tak sama 

H0 Fobs Fα Keputusan 

µ11 = µ12 11,9396302 11.289 H0 ditolak 

µ21 = µ22 0,481705675 11.289 H0 diterima 

µ31 = µ32 0,767550754 11.289 H0 diterima 

µ11 = µ21 0,674352992 11.289 H0 diterima 

µ21 = µ31 5,46170581 11.289 H0 diterima 

µ11 = µ31 4,18235079 11.289 H0 diterima 

µ12 = µ22 24,78020459 11.289 H0 ditolak 

µ22 = µ32 12,86971092 11.289 H0 ditolak 

µ12 = µ32 41,09188044 11.289 H0 ditolak 

 

 

 

 

 

 

 Dari Tabel 3 dapat diuraikan sebagai berikut 

(1) Fasilitas belajar tidak lengkap dan fasilitas belajar lengkap berbeda 

hasilnya jika digunakan pada siswa yang memiliki motivasi tinggi, tetapi 
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tidak demikian halnya jika digunakan pada siswa yang memiliki motivasi 

belajar sedang dan motivasi belajar rendah. Dengan melihat rerata 

masing-masing, dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang lengkap lebih 

efektif dibandingkan dengan fasilitas tidak lengkap hanya apabila 

digunakan kepada siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi. 

(2) Untuk siswa yang tidak mempunyai fasilitas belajar lengkap masing-

masing tingkatan motivasi yang berbeda mendapatkan rerata hasil belajar 

yang berbeda. Dengan melihat reratanya, disimpulkan bahwa pada siswa 

yang tidak memiliki fasilitas belajar yang lengkap, siswa yang memiliki 

motivasi tinggi lebih baik hasil belajarnya dibandingkan dengan siswa 

yang mempunyai motivasi sedang, dan siswa yang memiliki motivasi 

sedang lebih baik hasil belajarnya dibandingkan dengan siswa yang 

mempunyai motivasi rendah. 

(3)  Dilihat dari reratanya, untuk siswa yang mempunyai fasilitas belajar 

yang lengkap dan mempunyai motivasi rendah mendapatkan hasil belajar 

lebih jelek jika dibandingkan dengan siswa yang mempunyai motivasi 

tinggi dan motivasi sedang.  

 Adanya interaksi antara motivasi belajar dan kelengkapan fasilitas belajar dapat 

dilihat pada grafik profil efek di bawah ini. 

 

 

Gambar 1. Profil Efek Rerata Motivasi dan Kelengkapan Fasilitas Terhadap Hasil 

Belajar Matematika 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan melihat hasil analisis variansi 

dan uji lanjut, maka dapat disimpulkan: (1) secara umum siswa yang memiliki motivasi 
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tinggi mempunyai hasil belajar yang lebih baik dibandingkan siswa yang mempunyai 

motivasi sedang, dan siswa yang mempunyai motivasi sedang lebih baik hasil belajarnya 

dibandingkan dengan siswa yang mempunyai motivasi rendah. (2) secara umum, fasilitas 

tidak lengkap dan fasilitas lengkap memberikan efek yang sama terhadap hasil belajar. 

Namun, jika dilihat dari masing-masing tingkatan motivasi, fasilitas lengkap memberikan 

hasil belajar yang lebih baik pada siswa yang mempunyai motivasi tinggi dibandingkan 

dengan siswa yang mempunyai motivasi sedang dan motivasi rendah. Berdasarkan 

simpulan tersebut disarankan bagi guru, siswa, dan peneliti selanjutnya. Guru dalam 

melakukan proses belajar mengajar dapat mengoptimalkan fasilitas belajar yang telah 

disediakan oleh sekolah. Dalam penyampaian materi pelajaran bisa menggunakan LCD 

yang disertai gambar-gambar atau video yang berkaitan dengan materi pembelajaran, 

sehingga proses pembelajaran akan lebih menarik dan dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa. Siswa hendaknya dapat memanfaatkan berbagai kemudahan dan fasilitas 

belajar yang disediakan oleh sekolah dengan baik untuk menunjang kegiatan belajar, 

sehingga hasil belajar yang didapat akan lebih baik. Bagi peneliti selanjutnya yang 

tertarik pada fokus yang sama, hendaknya dapat mengembangkan penelitian ini dan 

melakukan perbandingan dengan variabel-variabel lain yang dimungkinkan berpengaruh 

terhadap hasil belajar, misalnya strategi pembelajaran, kedisiplinan, minat belajar dan 

lain sebagainya, sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal lagi. 
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