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PERNYATAAN 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat 

karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 

tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 

pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 

dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 

maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. 
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KONTRIBUSI KEDISIPLINAN BELAJAR, FASILITAS PEMBELAJARAN DAN 

LINGKUNGAN KELUARGA TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) kontribusi kedisiplinan belajar, fasilitas 

pembelajaran dan lingkungan keluarga terhadap hasil belajar matematika, (2) 

kontribusi kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar matematika, (3) kontribusi 

fasilitas pembelajaran  terhadap  hasil  belajar matematika, dan (4) kontribusi 

lingkungan keluarga terhadap hasil belajar matematika. Jenis penelitian adalah 

penelitian kuantitatif. Populasi penelitian sebanyak 129 siswa SMP Muhammadiyah 

2 Surakarta. Sampel penelitian sebanyak 98 siswa yang ditentukan dengan rumus 

Slovin. Teknik pengambilan sampel menggunakan proporsional random sampling. 

Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisis 

data menggunakan analisis linier ganda dengan α = 5%. Hasil penelitian, (1) ada 

kontribusi kedisiplinan belajar, fasilitas pembelajaran dan lingkungan keluarga 

terhadap hasil belajar matematika, (2) ada kontribusi kedisiplinan belajar terhadap 

hasil belajar matematika, (3) ada kontribusi  fasilitas pembelajaran  terhadap  hasil 

belajar matematika, dan (4) ada kontribusi lingkungan keluarga terhadap hasil 

belajar matematika.  

Kata Kunci: kedisiplinan belajar, fasilitas pembelajaran, lingkungan keluarga dan 

hasil belajar matematika 

Abstract 

The purpose of this study was to examine: (1) the contribution of learning discipline, 

learning facilities and family environment to student mathematics learning outcomes, 

(2) the contribution of learning discipline to student mathematics learning outcomes, 

(3) the contribution of learning facitities to student mathematics learning outcomes, 

and (4) the contribution of family environment to student mathematics learning 

outcomes. This study is a quantitative research. The population of  this study is  129 

students of SMP Muhammadiyah 2 Surakarta. The sample taken by proportional 

random sampling technique, involved 98 students determined by Slovin formula. The 

data collection technique is questionnaires and documentation. The data was 

analyxed using multiple regression with α = 5%. The finding showed that, (1) 

learning discipline, learning facilities and family environment had a positive 

contribution to student mathematics learning outcomes. (2) learning discipline had a 

positive contribution to student mathematics learning outcomes, (3) learning 

facitities had a positive contribution to student mathematics learning outcomes, and 

(4) family environment had a positive contribution to student mathematics learning 

outcomes. 

Keyword: learning discipline, learning facilities, family environment, and 

mathematics learning outcomes 
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1. PENDAHULUAN

Matematika sebagai salah satu bidang studi yang wajib dipelajari pada setiap jenjang 

pendidikan memegang peranan penting. Namun pada kenyataannya, masih banyak 

masalah-masalah dalam pembelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

rerata Ujian Nasional (UN) mata pelajaran matematika yang dari tahun ke tahun 

masih rendah. Meskipun pada tahun 2017 nilai rerata ujian nasional matematika 

tingkat SMP/MTS di Jawa Tengah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 

sebelumnya, namun hasil tersebut masih lebih rendah dibandingkan mata pelajaran 

yang diujikan lainnya.  

Hasil belajar siswa merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu 

pendidikan, sehingga hal-hal yang mempengaruhi hasil belajar siswa perlu dikaji 

lebih dalam guna memperoleh hasil belajar yang memuaskan Menurut Slameto 

(2006: 54) faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi dua 

golongan yaitu, faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada 

dalam diri individu. Sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar 

individu.  

Masalah   disiplin   belajar   merupakan   masalah   yang   perlu diperhatikan, 

sebab tidak adanya disiplin belajar bukan hanya sekedar menunjukkan semangat 

belajar turun tetapi dapat mempengaruhi tujuan belajar. Menurut Arikunto (2003: 

114) disipiln merupakan suatu yang berkaitan dengan pengendalian diri seseorang 

terhadap bentuk-bentuk aturan. Masalah lain terkait disiplin belajar yaitu kesadaran 

siswa dalam belajar dinilai masih kurang. Dalam pembelajaran matematika, disiplin 

belajar sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 

Karenanya, disiplin belajar sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap siswa. 

Faktor dari luar siswa yaitu fasilitas pembelajaran dan lingkungan keluarga. 

Salah satu komponen penting dalam siklus pendidikan nasional adalah ketersediaan 

fasilitas pembelajaran. Pentingnya sarana dan prasarana telah diatur di dalam UU RI 

No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pada bab IX, bahwa sarana prasarana 

merupakan bagian dalam standar nasional pendidikan, yang merupakan kriteria 

minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Republik Indonesia. 

Ketersediaan fasilitas pembelajaran matematika yang memadai dapat meningkatkan 
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kualitas pembelajaran tersebut. Sebaliknya, fasilitas yang kurang memadai dapat 

menghambat proses pembelajaran. 

Selain kedisiplinan belajar dan fasilitas pembelajaran, lingkungan keluarga 

juga mempengaruhi hasil belajar siswa. Djamarah (2002: 207) menyebutkan bahwa 

keluarga adalah lembaga pendidikan informal yang diakui keberadaannya dalam 

dunia pendidikan. Segala pengetahuan anak pertama kali didapat dari orang tua dan 

lingkungan keluarganya.  Oleh sebab itu, keluarga menjadi faktor pendorong dalam 

proses perkembangan anak. Lingkungan keluarga yang optimal bagi proses 

pembelajaran anak akan memberi dampak positif terhadap hasil belajar anak 

tersebut. 

Violita (2013) menyatakan bahwa lingkungan keluarga berpengaruh signifikan 

terhadap prestasi belajar siswa. Penelitian tersebut menyimpulkan semakin positif 

lingkungan keluarga maka prestasi belajar yang diperoleh siswa akan semakin tinggi. 

Dalam penelititan tersebut juga menyebutkan bahwa fasilitas belajar berpengaruh 

secara signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Penelitian tersebut menyimpulkan 

bahwa semakin tinggi dan memadai fasilitas belajar maka prestasi belajar yang 

diperoleh siswa akan semakin tinggi.  

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji: (1) kontribusi kedisiplinan belajar, 

fasilitas pembelajaran dan lingkungan keluarga terhadap hasil belajar matematika, 

(2) kontribusi kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar matematika, (3) 

kontribusi fasilitas pembelajaran terhadap hasil belajar matematika, dan (4) 

kontribusi lingkungan keluarga terhadap hasil belajar matematika. 

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian dilaksanakan di SMP 

Muhammadiyah 2 Surakarta yang berlokasi di Jl. Kerinci No. 15 Sekip Kadipiro 

Banjarsari Surakarta. Populasi pada penelitian ini sebanyak 129 siswa kelas VIII 

SMP Muhammadiyah 2 Surakarta. Sampel penelitian sebanyak 98 siswa yang 

ditentukan menggunakan rumus Slovin. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

yaitu proportional random sampling.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket 

tertutup dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan 
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analisis regresi linier ganda dengan uji prasyarat tersiri dari uji normalitas, uji 

linearitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, hasil analisis uji prasyarat yaitu uji 

normalitas menunjukkan bahwa nilai Lhitung masing-masing variabel yaitu hasil 

belajar matematika (Y), kedisiplinan belajar (X1), fasilitas pembelajaran (X2), dan 

lingkungan keluarga (X3) lebih kecil dari nilai L0,05:98, maka dapat disimpulkan 

bahwa data kedisiplinan belajar, fasilitas pembelajaran, dan lingkungan keluarga 

dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hasil uji linearitas menunjukkan bahwa 

bahwa seluruh nilai Fhitung ≤ Ftabel sehingga variabel kedisiplinan belajar (X1), fasilitas 

pembelajaran (X2) dan lingkungan keluarga (X3) memiliki hubungan linear terhadap 

hasil belajar matematika (Y). 

Hasil uji multikolinearitas bahwa nilai VIF < 10 dan TOL > 0,1 untuk variabel 

bebas X1 dan X2 (kedisiplinan belajar dan fasilitas pembelajaran), X1 dan X3 

(kedisiplinan belajar dan lingkungan keluarga), X2 dan X3 (fasilitas pembelajaran dan 

lingkungan keluarga) sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak 

ada masalah multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan  bahwa P-

value > 0,05 sehingga tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil uji autokorelasi 

menunjukkan  bahwa menunjukkan bahwa nilai Durbin-waston sebesar 1,767512958 

lebih besar dari dU = 1,73452 dan kurang dari 4-dU = 2,26548, sehingga tidak ada 

autokorelasi X1 terhadap Y (kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar matematika), 

X2 terhadap Y (fasilitas pembelajaran terhadap hasil belajar matematika), serta X3 

terhadap Y (lingkungan keluarga terhadap hasil belajar matematika). 

Berdasarkan di atas telah dilakukan maka diperoleh hasil bahwa kelima uji 

prasyarat telah dipenuhi sehingga dapat dilakukan analisis regresi linier ganda. 

Rangkuman analisis regresi linier ganda dapat dilihat dari tabel 1 berikut. 

Tabel 1  Rangkuman Analisis Regresi Linier Ganda 

Variabel Koefisien Regresi 

Konstanta 0,279768015 

Kedisplinan Belajar 0,491500842 

Fasilitas Pembelajaran 0,267059286 

Lingkungan Keluarga 0,336022605 
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Berdasarkan tabel 1, diperoleh persamaan regresi linear ganda pada penelitian 

ini yaitu   ̂                                             . Adapun interpretasi 

dari persamaan regresi linear ganda tersebut yaitu a) Konstanta   

         artinya apabila kedisiplinan belajar, fasilitas pembelajaran, dan lingkungan 

keluarga nilainya nol, maka hasil belajar matematika nilainya sebesar        . b) 

Koefisien          , artinya apabila kedisiplinan belajar ditingkatkan sebesar 1 

satuan, maka hasil belajar matematika akan meningkat sebesar        satuan. c) 

Koefisien             rtinya apabila fasilitas pembelajaran ditingkatkan sebesar 

1 satuan, maka hasil belajar matematika akan meningkat sebesar         satuan. d) 

Koefisien              artinya apabila lingkungan keluarga ditingkatkan sebesar 1 

satuan, maka hasil belajar matematika akan meningkat sebesar         satuan. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ada 

tidaknya kontribusi tidak berdasarkan pada nilai        dan   , namun berdasarkan 

pada statistik uji F dan uji t. 

Adapun ringkasan hasil uji simultan (uji F) terdapat pada tabel 2 berikut. 

Tabel 2 Ringkasan Hasil Uji F 

Sumber JK dk RK Fhitung Ftabel Keputusan uji 

Regresi 2697,425 3 899,1415 

11,2596 2,701448 H0 ditolak Galat 7506,412 94 79,85545 

Total 10203,84 97 

Berdasarkan tabel 2, hasil uji simultan atau uji F dengan menggunakan 

program Microsoft Excel terhadap 98 sampel didapatkan hasil kedisiplinan belajar, 

fasilitas pembelajaran dan lingkungan keluarga berkontribusi positif terhadap hasil 

belajar matematika. Diperoleh hasil perhitungan yaitu nilai                    

               maka H0 ditolak. Hal itu berati ada hubungan yang signifikan 

antara kedisiplinan belajar, fasilitas pembelajaran dan lingkungan keluarga terhadap 

hasil belajar matematika. Semakin bertambah nilai kedisiplinan belajar, fasilitas 

pembelajaran dan lingkungan keluarga maka hasil belajar matematika juga akan 

bertambah. Adapun nilai koefisien determinasi sebesar          Hal ini 

menunjukkan bahwa kontribusi kedisiplinan belajar, fasilitas pembelajaran, dan 

lingkungan keluarga terhadap hasil belajar matematika sebesar 26,4%. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Anggraini dan Sulastri (2012) 

yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara simultan yang signifikan antara 

lingkungan keluarga dan kedisiplinan belajar terhdap prestasi belajar siswa. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2014) menyatakan bahwa 

fasilitas pembelajaran memberi pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Jadi 

secara bersama-sama kedisiplinan belajar, fasilitas pembelajaran dan lingkungan 

keluarga berkontribusi terhadap hasil belajar matematika. Jika siswa telah memiliki 

kedisiplinan belajar yang baik, fasilitas pembelajaran yang memadai, dan lingkungan 

keluarga siswa yang mendukung maka siswa tersebut akan lebih rajin dan 

bersemangat dalam belajar, tidak mudah mengeluh dalam menghadapi tekanan 

dalam proses pembelajaran sehingga siswa lebih mudah memahami pelajaran yang 

tentunya berdampak positif terhadap hasil belajar matematika. 

Ringkasan hasil uji parsial atau uji t terdapat pada tabel 3 berikut. 

Tabel 3 Ringkasan Hasil Uji t 

Variabel thitung ttabel Keputusan 

Kedisiplinan Belajar 3,85004 1,98498 H0 ditolak 

Fasilitas Pembelajaran 2,101964 1,98498 H0 ditolak 

Lingkungan Keluarga 2,743046 1,98498 H0 ditolak 

Berdasarkan tabel 3, menunjukkan bahwa kedisiplinan belajar berkontribusi 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 

Surakarta. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji parsial atau uji t sebesar          

                       maka H0 ditolak. Besar sumbangan relatif (SR%) yang 

diberikan variabel kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar matematika 52,669% 

dan besar sumbangan efektif (SE%) 13,9234%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

ada kontribusi kedisiplinan belajar yang positif dan signifikan terhadap hasil belajar 

matematika. 

Kedisiplinan belajar berkontribusi terhadap hasil belajar matematika karena 

dari kedisiplinan belajar terbentuk keteraturan yang diperlukan dalam pemecahan 

masalah matematika. Hal tersebut didukung oleh Elfindri (2012: 122) yang 

menyebutkan bahwa disiplin akan menghasilkan proses yang dapat membentuk 
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keteraturan dalam proses pembelajaran, sehingga keteraturan yang terbentuk akan 

memberi dampak baik terhadap hasil belajar. 

Secara parsial, adanya kontribusi kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar 

matematika sejalan dengan hasil penelitian Supardi (2014) yang mengatakan bahwa 

siswa yang telah memiliki kedisiplinan belajar yang baik tentunya akan baik pula 

prestasi belajarnya, hal itu disebabkan oleh pembentukan sikap positif dari 

kedisiplinan belajar untuk terus berusaha belajar guna mendapat prestasi yang baik. 

Peneiltian tersebut menunjukkan bahwa kedisiplinan belajar merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika. Berdasarkan pernyataan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa ada kontribusi kedisiplinan belajar siswa terhadap 

hasil belajar matematika. 

Hasil penelitian ini menunjukkan fasilitas pembelajaran berkontribusi terhadap 

hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 Surakarta. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil uji parsial atau uji t sebesar                        

        maka H0 ditolak. Besar sumbangan relatif (SR%) yang diberikan variabel 

fasilitas pembelajaran terhadap hasil belajar matematika 16,344% dan besar 

sumbangan efektif (SE%) 4,32054%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada 

kontribusi fasilitas pembelajaran yang positif dan signifikan terhadap hasil belajar 

matematika. 

Fasilitas pembelajaran berkontribusi terhadap hasil belajar matematika karena 

fasilitas pembelajaran secara langsung berkaitan dengan proses pembelajaran, 

sehingga ada tidaknya fasilitas pembelajaran akan berpengaruh terhadap kegiatan 

pembelajaran dan berdampak pada hasil belajar matematika siswa. Misalnya jika 

tidak ada papan tulis atau penggaris maka akan menghambat guru dalam 

menyampaikan pembelajaran. Hal tersebut didukung oleh Sopiatin (2010: 73) yang 

menyebutkan bahwa semakin lengkap fasilitas pembelajaran yang tersedia, semakin 

mempengaruhi tingkat keberhasilan belajar siswa. 

Secara parsial, adanya kontribusi fasilitas pembelajaran terhadap hasil belajar 

matematika sejalan dengan hasil penelitian Mushtaq dan Khan (2012) mengatakan 

usaha belajar siswa dan fasilitas pembelajaran yang memadai merupakan kombinasi 

yang cocok untuk peningkatan hasil belajar siswa. Dalam penelitiannya 
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menyebutkan bahwa siswa yang aktif dalam proses pembelajaran dipengaruhi oleh 

kondisi kelas yang kondusif, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami pelajaran 

dan hal tersebut berdampak pada hasil belajarnya. Selanjutnya penelitian yang 

dilakukan oleh Akomolafe dan Adesua (2016) menyimpulkan bahwa ketersediaan 

dan pemanfaatan fasilitas fisik sekolah secara efektif memberi pengaruh terhadap 

peningkatan akademik siswa. Dalam penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa 

jika fasilitas fisik yang memadai dan dimanfaatkan dengan bijak dapat menarik minat 

siswa dalam belajar dan berdampak pada hasil belajar siswa.  

Peneiltian tersebut menunjukkan bahwa fasilitas pembelajaran merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika. Berdasarkan 

pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada kontribusi fasilitas pembelajaran 

siswa terhadap hasil belajar matematika. 

Hasil penelitian ini menunjukkan lingkungan keluarga berkontribusi terhadap 

hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 Surakarta. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil uji parsial atau uji t sebesar                        

        maka H0 ditolak. Besar sumbangan relatif (SR%) yang diberikan variabel 

lingkungan keluarga terhadap hasil belajar matematika 30,987% dan besar 

sumbangan efektif (SE%) 8,1915%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada 

kontribusi lingkungan keluarga yang positif dan signifikan terhadap hasil belajar 

matematika. 

Lingkungan keluarga berkontribusi terhadap hasil belajar matematika karena 

keluarga merupakan kelompok sosial pertama dan lingkungan pertama yang menjadi 

pusat identifikasi siswa, orang tua dan keluarga lainnya merupakan “significant 

people” bagi perkembangan kepribadian siswa, keluarga sebagai institusi yang 

memfasilitasi kebutuhan dasar insani baik yang bersifat fisik biologis maupun 

psikologis dan siswa banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga 

(Yusuf, 2011: 23-24). Selain itu, lingkungan sosial yang lebih banyak mempengaruhi 

kegiatan belajar siswa ialah orang tua dan lingkungan keluarga siswa itu sendiri 

(Syah, 2010: 135).  

Secara parsial, adanya kontribusi lingkungan keluarga terhadap hasil belajar 

matematika sejalan dengan hasil penelitian Kaukab (2016) mengatakan bahwa siswa 
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yang berasal dari lingkungan keuarga yang harmonis, serta orang tua yang 

memperhatikan, memberi bimbingan dan dorongan serta mengawasi anak-anaknya 

dalam belajar, lebih mempunyai semangat dalam belajar. Hal tersebut berdampak 

positif dalam peningkatan hasil belajar siswa. Adanya kontribusi lingkungan 

keluarga terhadap hasil belajar siswa juga sejalan dengan hasil penelitian Dzever 

(2015) yang menyimpulkan bahwa hasil belajar siswa dipengaruhi oleh lingkungan 

keluarga, dalam penelitian tersebut yaitu gaya asuh orang tua dan latar belakang 

sosial ekonomi orang tua.   

Peneiltian tersebut menunjukkan bahwa lingkungan keluarga merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika. Berdasarkan pernyataan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa ada kontribusi lingkungan keluarga siswa terhadap 

hasil belajar matematika. 

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: 1) Terdapat 

kontribusi kedisiplinan belajar, fasilitas pembelajaran dan lingkungan keluarga 

terhadap hasil belajar matematika siswa, sumbangan R square sebesar 26,4% 

sedangkan sisanya 73,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini, 2) Terdapat kontribusi kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar 

matematika siswa dan sumbangan efektif sebesar 13,9234%, 3) Terdapat kontribusi 

fasilitas pembelajaran terhadap hasil belajar matematika siswa dan sembangan efektif 

sebesar 4,32054%, dan 4) Terdapat kontribusi lingkungan keluarga terhadap hasil 

belajar matematika siswa dan sumbangan efektif sebesar 8,19149%. 
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