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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui pengaruh ketelitian dan kecepatan 

siswa terhadap prestasi belajar matematika. (2) Mengetahui pengaruh minat belajar 

siswa terhadap prestasi belajar matematika. (3) Mengetahui pengaruh ketelitian dan 

kecepatan serta minat belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika. Penelitian 

ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VII 

SMP Negeri 2 Baki tahun pelajaran 2017/2018. Sampel penelitian ini terdiri dari dua 

kelas yaitu VII E dan VII F. Teknik pengumpulan data dengan teknik angket, tes dan 

dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan regresi linier ganda, uji t, uji F, dan 

koefisien determinasi (R
2
). Berdasarkan analisis regresi linear ganda diperoleh 

persamaan garis regresi Y = 5,2703 – 0,0015 X1 + 0,9979 X2. Hasil penelitian 

menyatakan : 1) Ketelitian dan kecepatan berpengaruh terhadap prestasi belajar 

matematika. 2) Minat belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika. 3) 

Ketelitian dan kecepaan serta minat belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar 

matematika. 

Kata Kunci : Ketelitian dan Kecepatan, Minat Belajar, Prestasi Belajar Matematika 

Abstract 

The purpose of this study is to: (1) Know the influence of accuracy and speed of 

students on mathematics learning achievement. (2) Know the influence of student's 

interest in learning achievement of mathematics. (3) Know the influence of accuracy 

and speed and interest of students to learn achievement of mathematics. This 

research is a quantitative research. The population of this research is the students of 

class VII of SMP Negeri 2 Baki of academic year 2017/2018. The sample of this 

study consists from two classes, namely VII E and VII F. Data collection techniques 

with questionnaires, tests and documentation. Data analysis techniques using 

multiple linear regression, t test, F test, and coefficient of determination (R
2
). Based 

on multiple linear regression analysis, the equation of regression line Y = 5,2703 - 

0,0015 X1 + 0,9979 X2. The results of this study stated: 1) Accuracy and speed affect 

the achievement of learning mathematics. 2) Interest in learning influence on 

mathematics learning achievement. 3) Accuracy and Speed with interest in learning 

affect the achievement of learning mathematics. 

Keywords : Accuracy and Speed, Interest in Learning, Achievement of Mathematics 

Learning 
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1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan upaya peningkatan kualitas diri setiap manusia menuju arah 

yang lebih baik. Hamdani (2011: 21) menyatakan bahwa pendidikan adalah sebuah 

sistem yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

atau pelatihan agar peserta didik dapat mengembangkan profesi dirinya secara aktif 

sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, emosional, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya 

dan masyarakat. Ambarjaya (2012: 7) menyatakan bahwa pendidikan merupakan 

pengalaman dari seseorang atau kelompok untuk dapat memahami sesuatu yang 

sebelumnya tidak mereka pahami. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya 

mencakup proses bertambahnya pemahaman siswa namun juga dapat 

mengembangkan potensi yang ada dalam diri setiap siswa. 

Prestasi belajar adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, 

diciptakan, baik secara individual maupun kelompok (Hamdani, 2011: 137). Belajar 

merupakan sebuah usaha atau proses untuk mendapatkan pengetahuan, 

meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap dan pengokohan 

kepribadian (Suyono dan Hariyanto, 2012: 9).  

Menurut Dalyono (2009: 124), intelegensi adalah kemampuan yang bersifat 

umum untuk mengadakan penyesuaian terhadap sesuatu situasi atau masalah, yang 

meliputih berbagai jenis kemampuan psikis seperti : abstrak, berpikir mekanis, 

matematis, memahami, mengingat, berbahasa dan sebagainya. 

Intelegensi merupakan suatu konsep mengenai kemampuan umum individu 

dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan umum ini, terdapat 

kemampuan yang spesifik yang memberikan pada individu suatu kondisi yang 

memungkinkan tercapainya pengetahuan, kecakapan, atau keterampilan tertentu 

setelah melalui suatu latihan. Inilah yang disebut bakat atau aptitude. Alat yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan khusus tersebut disebut tes bakat atau 

aptitude test. Tes bakat yang dirancang untuk mengukur prestasi belajar pada bidang 

tertentu dinamakan Scholastic Aptitude test dan yang dipakai di bidang pekerjaan 

adalah Vocational Aptitude test dan Interest Inventory. Contoh dari  Scholastic 
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Aptitude test (SAT) adalah Tes Potensi Akademik (TPA) dan Graduate Record 

Examination (GRE). Sedangkan contoh dari Vocational Aptitude test atau Interest 

Inventory adalah Differential Aptitude Test (DAT) dan Kuder Occupational Interest 

Survey. 

Dalam Boedjang Lapoek (2011) Tes ini dikembangkan pada tahun 1947 

dengan memadukan prosedur ilmiah dan prosedur pembakuan yang lebih baik untuk 

mengungkap kemampuan (ability) dari laki-laki dan perempuan peserta didik kelas 1 

SMP sampai dengan peserta didik kelas 3 SMA/SMK yang bertujuan sebagai 

bimbingan kependidikan dan bimbingan karir, tes SAT ini kemudian direvisi 

beberapa kali dan disusun berdasarkan teori multiple factors dari thurstone. Dengan 

kata lain tes SAT bertujuan untuk konseling sekolah atau penjurusan dan seleksi 

pekerjaan. 

Accuracy and Speed (AS) atau ketelitian dan kecepatan merupakan salah satu 

seri tes dari Scholastic Aptitude Test (SAT). Aspek yang diukur dalam tes ini adalah 

mengukur respon subjek terhadap tugas-tugas atau pekerjaan yang menyangkut 

kecepatan persepsi (dari stimulus yang bersifat sederhana), kecepatan respon 

terhadap kombinasi huruf dan angka, ingatan yang sifatnya tidak lama (momentary 

retention). Tes ketelitian dan kecepatan mengukur seberapa teliti dan cepat peserta 

didik mampu membandingkan, menandai mengecek dan mencocokkan daftar-daftar 

tertulis yang terdiri atas nama-nama, alamat, atau angka-angka. Hanya tes inilah 

yang menuntut bekerja cermat dan cepat. Dalam tes ini mudah sekali untuk 

menemukan jawaban yang yang betul. Akan tetapi, di samping benarnya jawaban, 

cepatnya menyelesaikan soal itu merupakan faktor yang penting untuk 

dipertimbangkan.  

Keberhasilan proses belajar juga dipengaruhi oleh faktor internal, salah satunya 

minat. Minat merupakan salah satu aspek yang banyak berperan dalam kehidupan 

seseorang, khususnya dalam kehidupan belajar peserta didik. Minat merupakan 

kecenderungan seseorang untuk memperhatikan sesuatu secara terus – menerus dan 

disertai dengan rasa senang (Slameto, 2010:57). Menurut Muhibbin Syah (2013) 
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minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar 

terhadap sesuatu. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan : 1) Untuk menguji dan menganalisis 

pengaruh ketelitian dan kecepatan terhadap prestasi belajar matematika. 2) Untuk 

menguji dan menganalisis pengaruh minat belajar peserta terhadap prestasi belajar 

matematika. 3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh bersama antara ketelitian 

dan kecepatan serta minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini berdasarkan pendekatannya yaitu penelitian kuantitatif. Sutama 

(2015:32) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif bertujuan mencari hubungan dan 

menjelaskan sebab-sebab perbahan dalam fakta-fakta sosial yang terukur. 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 mejadi fokus dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 

Baki. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 2 Baki 

tahun 2017/2018 sebanyak 76 siswa yang kurang lebih setiap kelas terdiri dari 38 

siswa taitu VII E dan VII F. Sampel penelitian di ambil sebanyak 64 siswa. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel random 

sampling. 

 Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

metode angket, metode tes dan metode dokumentasi. Teknik analisis data 

menggunakan regresi linear gada, uji t, uji F, koefisien determinasi, serta sumbangan 

rekatif dan sumbangan efektif. 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Data ketelitian dan kecepatan diperoleh dengan metode tes yang terdiri dari 40 

pernyataan. Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan diperoleh nilai maksimum 

sebesar 100 dan nilai minimum sebesar 50. Nilai untuk mean dan standar deviasi 

masing-masing adalah 75,48 dan 12,39. 
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 Data minat belajar diperoleh dengan metode angket yang terdiri dari 25 

pernyataan. Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan diperoleh nilai maksimum 

sebesar 93 dan nilai minimum sebesar 51. Nilai untuk mean dan standar deviasi 

masing-masing adalah 71,17 dan 8,358. 

 Data prestasi belajar melalui metode dokumentasi yaitu nilai uts semester 

ganjil siswa kelas VII SMP Negeri 2 Baki tahun pelajaran 2017/2018. . Berdasarkan 

hasil analisis dan perhitungan diperoleh nilai maksimum sebesar 90 dan nilai 

minimum sebesar 40. Nilai untuk mean dan standar deviasi masing-masing adalah 

65,57 dan 15,784. 

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan menunjukan bahwa ketelitian dan 

kecepatan serta minat belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika. Hal 

ini dapat dilihat dari persamaan regresi ganda, yaitu Y = 5,2703 – 0,0015 X1 + 0,9979 

X2. Berdasarkan analisis yang terdapat pada lampiran 21diperoleh nilai koefisien 

deter minasi (R
2
) sebesar 0,2769. Arti dari koefisien ini adalah bahwa pengaruh yang 

diberikan oleh kombinasi variabel ketelitian dan kecepatan serta minat belajar 

terhadap prestasi belajar matematika adalah sebesar 27,69% sedangkan sisanya 

72,31% dipengaruhi oleh variabel lain. 

 Dari hasil perhitungan variabel ketelitian dan kecepatan memberikan 

sumbangan relatif sebesar 0,16% dan sumbangan efektif sebesar 0,04%. variabel 

minat belajar memberikan sumbangan relatif sebesar 99,84% dan sumbangan efektif 

sebesar 27,65%. Dengan membandingkan nilai sumbangan relatif dan efektif nampak 

bahwa variabel minat belajar memiliki pengaruh yang lebih tinggi terhadap prestasi 

belajar matematika dibandingkan variabel ketelitian dan kecepatan. 

1. Hipotesis pertama 

Hipotesis pertama yang diajukan adalah “Terdapat pengaruh yang 

signifikan antara ketelitian dan kecepatan terhadap prestasi belajar 

matematika”. Dan analisis regresi linear ganda diketahui bahwa koefisien 

regresi dari variabel ketelitian dan kecepatan (b1) adalah sebesar -0,0015, 

sehingga dapat dikatakan bahwa ketelitian dan kecepatan berpengaruh 
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terhadap prestasi 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 -3,196, sedangkan ttabel untuk 

α/2 = 0,0025 dan derajat kebebasan 62 diperoleh -2,297. Dengan 

demikian thitung  < ttabel yaitu -3,196 < -2,297, berarti ketelitian dan 

kecepatan berpengaruh dan signifikan terhadap prestasi belajar 

matematika. 

2. Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua yang diajukan adalah “Terdapat pengaruh yang 

signifikan antara minat belajar terhadap prestasi belajar matematika”. 

Dan analisis regresi linear ganda diketahui bahwa koefisien regresi dari 

variabel minat belajar (b2) adalah sebesar 0,9979, sehingga dapat 

dikatakan bahwa minat belajar berpengaruh terhadap prestasi 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 122,307, sedangkan ttabel 

untuk α/2 = 0,0025 dan derajat kebebasan 62 diperoleh 2,297. Dengan 

demikian thitung  < ttabel yaitu 122,307  > 2,297, berarti minat belajar 

berpengaruh dan signifikan terhadap prestasi belajar matematika. 

3. Hipotesis Ketiga 

Hipotesis ketiga yang diajukan adalah “Terdapat pengaruh yang 

signifikan antara ketelitian dan kecepatan serta minat belajar terhadap 

prestasi belajar matematika”. Dan analisis regres linear ganda dapat 

diketahui bahwa koefisien regresi dari (b1) adalah sebesar -0,0015 dan 

koefisien regresi dari variabel minat belajar (b2) adalah sebesar 0,9979, 

sehingga dapat dikatakan bahwa ketelitian dan kecepatan serta minat 

belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika. Untuk 

mengetahui pengaruh tersebut signifikan atau tidak, selanjutnya 

dilakukan uji keberartian regresi linear ganda (uji F). 
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Berdasarkan uji F diperoleh Fhitung sebesar 11,681, sedangkan Ftabel 

untuk α = 0,05 untuk dk pembilang 2 dan dk penyebut 61 diperoleh -

3,147. Dengan demikian Fhitung  >  Ftabel yaitu 11,681 > 3,147, berarti 

ketelitian dan kecepatan serta minat belajar berpengaruh dan signifikan 

terhadap prestasi belajar matematika. 

 

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya, diantaranya dilakukan oleh Muna (2014) meneliti tentang pengaruh 

kecepatan dan ketelitian serta motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika 

menyimpulkan terdapat hubungan antara kecepatan dan ketelitian terhadap prestasi 

belajar matematika. Semakin cepat dan teliti, memungkinkan siswa untuk mencapai 

prestasi belajar yang tinggi dan sebaliknya 

Kiswantoro (2012) meneliti tentang kontribusi kemampuan awal, status sosial 

ekonomi, model pembelajaran, minat dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

matematika menyimpulkan terdapat hubungan antara minat belajar terhadap prestasi 

belajar. Semakin tinggi minat belajar siswa maka akan memungkinkan untuk 

mencapai prestasi belajar yang tinggi dan sebaliknya. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan pengujian hipotesis dan pembahasan yang dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Ketelitian dan kecepatan berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika 

kelas VII SMP Negeri 2 Baki. Berdasarkan dari analisis data dari uji t 

diperoleh thitung  < ttabel yaitu -3,196 < -2,297. 

2. Minat belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika kelas VII 

SMP Negeri 2 Baki. Berdasarkan dari analisis data dari uji t diperoleh 

thitung  < ttabel yaitu 122,307  > 2,297. 

3. Variabel ketelitian dan kecepatan memberikan sumbangan efektif 0,04% 

dan variabel minat belajar memberikan sumbangan efektif 27,65%. Jadi 

total sumbangan efektif adalah 27,69%, sedangkan sisanya 72,31% 

dipengaruhi oleh variabel lain 
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