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KONTRIBUSI HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA DI SMP NEGERI 
5 SURAKARTA  

 
Abstrak 

 
Pendidikan di Indonesia sejauh ini telah mengalami kemajuan, namun kemajuan 
pendidikan di Indonesia tidak lepas dari beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki 
yaitu hasil belajar matematika. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar 
matematika. Beberapa diantaranya bersumber dari siswa yaitu minat belajar  siswa, 
bersumber dari alat yakni fasilitas belajar, dan bersumber dari guru yaitu kondisi 
lingkungan sekolah. Tujuan penelitian, (1) menguji kontribusi minat belajar siswa 
terhadap hasil belajar matematika, (2) menguji kontribusi fasilitas belajar terhadap 
hasil belajar matematika, (3) menguji kontribusi kondisi kingkungan sekolah 
terhadap hasil belajar matematika, (4) menguji kontribusi minat belajar siswa, 
fasilitas belajar, dan kondisi lingkungan sekolah secara bersama-sama terhadap hasil 
belajar matematika. Jenis penelitian berdasarkan pendekatannya kuantitatif. Populasi 
penelitian 251 siswa kelas VII SMP Negeri 5 Surakarta. Sampel penelitian 154  
siswa ditentukan dengan rumus Slovin. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
proporsional random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan regresi linear ganda. Hasil 
penelitian, (1) Minat belajar siswa berkontribusi secara positif dan signifikan 
terhadap hasil belajar matematika dengan (α = 5%) sebesar 5,65%. (2) Fasilitas 
belajar juga berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap hasil belajar 
matematika dengan (α = 5%) sebesar 5,8%. (3) Kondisi lingkungan sekolah 
berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika dengan 
(α = 5%) sebesar 6,18%. (4) Minat belajar , fasilitas belajar, dan kondisi lingkungan 
sekolah secara bersama-sama berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap 
hasil belajar matematika dengan (α = 5%) sebesar 18%.  
 
Kata kunci :minat belajar siswa, fasilitas belajar, kondisi lingkungan sekolah , hasil 

belajar matematika. 
 

Abstract 
 
Education in Indonesia has so far progressed, but the progress of education in 
Indonesia is not separated from some deficiencies that need to be improved that is 
the result of learning mathematics. There are several factors that influence the 
learning outcomes of mathematics. Some of them are sourced from students that is 
students' learning interest, sourced from the tool that is learning facilities, and 
sourced from the teacher that is the condition of school environment. (3) test the 
contribution of school environment to mathematics learning outcomes, (4) test the 
contribution of students' learning interest to the learning outcomes of math, learning 
facilities, and school environment conditions together towards the learning outcomes 
of mathematics. This type of research is based on quantitative approach. The 
research population is 251 students of class VII of SMP Negeri 5 Surakarta. The 
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sample of 154 students studied is determined by Slovin formula. The sampling 
technique using proportional random sampling. Data collection techniques used 
questionnaires and documentation. Data analysis techniques use multiple linear 
regression. The result of the research, (1) Student interest contribute positively and 
significantly to mathematics learning result with (α = 5%) equal to 5,65%. (2) The 
learning facilities also contributed positively and significantly to the mathematics 
learning outcomes with (α = 5%) of 5.8%. (3) The condition of school environment 
contribute positively and significantly to mathematics learning result with (α = 5%) 
equal to 6,18%. (4) Learning interest, learning facilities, and school environment 
condition together contributed positively and significantly to mathematics learning 
result with (α = 5%) of 18%. 

 
Keywords : interest in student learning, learning facilities, school environmental 
conditions, mathematics learning outcomes. 
 
 
 
1. PENDAHULUAN 

Pada penyelenggaraan pendidikan yang efektif, hasil belajar merupakan salah satu 

tujuan dari proses pembelajaran. Menurut Purwanto (2009: 44) hasil belajar 

seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh seseorang 

menguasai bahan yang sudah diajarkan. Hal penting untuk diperhatikan adalah 

bahwa penilaian perlu dilakukan secara adil. Oleh karena itu, penilaian harus 

dilakukan dengan rancangan dan frekuensi yang memadai dan berkesinambungan 

serta diadministrasikan dengan baik (Mulyasa, 2011: 62). Hasil belajar yang 

memuaskan adalah harapan setiap orang tua siswa dan seluruh pihak terkait termasuk 

guru dalam mata pelajaran tersebut. 

Pendidikan di Indonesia sejauh ini telah mengalami kemajuan, namun 

kemajuan pendidikan di Indonesia tidak lepas dari beberapa kekurangan yang perlu 

diperbaiki yaitu hasil belajar matematika. Hasil belajar dapat dilihat dari prestasi 

siswa yang diukur dari sikap, nilai, dan keaktifan siswa. Nilai dapat diukur dari Ujian 

Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) maupun pada saat 

Ulangan Harian (UH). 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan Programme for International 

Student Assessment (PISA) yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali, peringkat dan 

capaian PISA Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. 

Dalam kompetensi matematika, capaian meningkat dari 375 poin di tahun 2012 
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menjadi 386 poin di tahun 2015. Peningkatan tersebut mengangkat posisi Indonesia 6 

peringkat ke atas menjadi peringkat 64 bila dibandingkan pada tahun 2012 di posisi 

70. Sedangkan, berdasar nilai median, nilai matematika melonjak 17 poin dari 318 

poin di tahun 2012, menjadi 335 poin di tahun 2015. Peningkatan capaian median 

yang lebih tinggi dari mean ini merupakan indikator yang baik dari sisi peningkatan 

akses dan pemerataan kualitas secara inklusif. Rata-rata Ujian Nasional (UN) tingkat 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Indonesia mengalami penurunan dari 61,17% 

di tahun 2015 menurun menjadi 58,57% pada tahun 2016 atau turun sebanyak 

2,61%. Kondisi seperti ini sungguh memprihatinkan mengingat mata pelajaran 

matematika adalah mata pelajaran yang penting dan akan terus dipakai dalam 

kehidupan sehari-hari sampai tua nanti. Maka diperlukan cara untuk meningkat hasil 

belajar matematika siswa. 

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika. Beberapa 

di antaranya bersumber dari siswa, alat, dan guru. Faktor yang bersumber dari siswa 

yaitu minat belajar siswa. Menurut Mohamad Syarif Sumantri (2016) belajar mandiri 

merupakan faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar matematika siswa di 

sekolah. Ada pengaruh interaksi minat belajar pada hasil belajar matematika. 

Faktor yang bersumber dari alat yaitu fasilitas belajar. Fasilitas belajar adalah 

sarana dan prasarana baik yang berwujud maupun tidak dan dapat menunjang 

keberhasilan siswa dalam belajar. Hasil penelitian Ernest Afari, Jill Aldridge, dan 

Barry J. Fraser (2012) menunjukkan bahwa bahwa belajar matematika akan menjadi 

efektif dan menyenangkan dengan menggunakan berbagai alat yang dapat digunakan 

untuk suatu permainan. 

Faktor yang bersumber dari guru yaitu kondisi lingkungan sekolah. kondisi 

lingkungan sekolah terhadap hasil belajar matematika sesuai dengan hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh Korir dan Kipkemboi  (2014)  menyimpulkan bahwa 

sekolah merupakan lingkungan kedua bagi siswa, dimana lingkungan sekolah 

memberikan pengaruh yang kuat terhadap prestasi akademik siswa. 

Hipotesis dalam penelitian ini: (1) Terdapat pengaruh minat belajar siswa 

terhadap hasil belajar matematika.(2) Terdapat pengaruh fasilitas belajar terhadap 

hasil belajar matematika.(3) Terdapat pengaruh kondisi lingkungan sekolah terhadap 
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hasil belajar matematika.(4) Terdapat pengaruh minat belajar, fasilitas belajar, dan 

kondisi lingkungan sekolah secara bersama-sama terhadap hasil belajar matematika. 

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

terhadap hasil belajar matematika.(2) Menguji kontribusi fasilitas belajar terhadap 

hasil belajar matematika.(3) Menguji kontribusi kondisi lingkungan sekolah terhadap 

hasil belajar matematika.(4) Menguji kontribusi minat belajar siswa, fasilitas belajar, 

dan kondisi lingkungan sekolah secara bersama-sama terhadap hasil belajar 

matematika. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini berdasarkan pendekatannya merupakan penelitian kuantitatif. 

Menurut Mahmud  (2011:  81)  penelitian  kuantitatif  adalah  penelitian  yang 

analisisnya menekankan pada data-data numerikal  (angka)  yang diolah melalui 

metode  statistika. Penelitian ini menggunakan desain korelasional karena dalam 

penelitian ini peneliti tidak mungkin mengontrol semua variabel luar (Sutama, 

2015:57). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika 

dengan jenis data yang digunakan jenis data interval. Sedangkan untuk variabel 

bebas penelitian ini adalah minat belajar siswa, fasilitas belajar, dan kondisi 

lingkungan sekolah. Tempat penelitian di SMP Negeri 5 Surakarta berlokasi di Jl 

Diponegoro No. 45, Timuran, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57131. 

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan mulai bulan Februari  2018 sampai Juli  

2018. Populasi penelitian sebanyak 251 siswa kelas VII SMP Negeri 5 Surakarta. 

Sampel penelitian sebanyak 154 siswa ditentukan dengan rumus Slovin. Teknik 

pengambilan data sampel menggunakan teknik proporsional random sampling. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket dan 

dokumentasi. Teknik analisis dara menggunakan regresi linear ganda.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari angket kemandirian siswa, fasilitas belajar, 

dan kreativitas guru saat mengajar yang diberikan kepada sample dalam penelitian 

ini. Data hasil belajar matematika diperoleh dari nilai Ujian Akhir Semester gasal 
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kelas VII SMP Negeri 5 Surakarta tahun ajaran 2017/2018. Berdasarkan data yang 

telah diperoleh, dilakukan 5 uji prasyarat regresi linear berganda yaitu uji normalitas, 

uji linearitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. 

Minat belajar  siswa diperoleh nilai minimum 37, nilai maksimum 60, rata-

rata sebesar 47,1948. Median dan modusnya berturut-turut adalah 46 dan 45 serta 

standar deviasi sebesar 5,73 serta standar deviasi sebesar 5,73. 

Fasilitas belajar diperoleh nilai minimum sebesar 30, nilai maksimum 60 , 

rata-rata sebesar44,57. Median dan modus berturut-turut adalah 44 dan 41 serta 

standar deviasi sebesar 6,13.  

Kondisi lingkungan sekolah diperoleh nilai minimum sebesar 28, nilai 

maksimum 58, rata-rata sebesar 44,94. Median dan modusnya berturut-turut adalah 

44 dan 42 serta standar deviasi sebesar 5,35. 

Hasil belajar matematika dikumpulan dengan menggunakan metode 

dokumentasi dengan nilai ujian tengah semester genap tahun ajaran 2017/2018, 

dengan nilai minimum sebesar 45, nilai maksimum 92 rata-rata sebesar 69,14. 

Median dan modusnya berturut-turut adalah 68,5 dan 63 serta standar deviasi sebesar 

12,847.  

Hasil uji normalitas pada penelitian ini diperoleh masing-masing variabel 

memiliki nilai Lobs < Ltabel. Artinya, data dari masing-masing variabel baik variabel 

bebas maupun terikat berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas 

Variabel Lobs Ltabel 

Minat Belajar(X1) 0.052431 0.0714 

Fasilitas Belajar (X2) 0.046331 0.0714 

Kondisi Lingkungan Sekolah (X3) 0.051379 0.0714 

Hasil Belajar Matematika (Y) 0.070936 0.0714 

 

Pada uji linearitas, data dikatakan linear apabila Fobs ≤  Ftabel. Pada penelitian 

ini didapatkan nilai Fobs ≤  Ftabel, sehingga masing-masing variabel bebas memiliki 

hubungan yang linear terhadap variabel terikat. 

  



6 
 

Tabel 2 Hasil Uji Linearitas 

Variabel 
Harga F 

Keterangan 
Fobs Ftabel 

X1 terhadap Y 0,163 2,666 Linear 

X2 terhadap Y 0,771 2,665 Linear 

X3 terhadap Y 0,382 2,666 Linear 

 

Data dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai tolerance > 

0,1 dan nilai VIF < 10. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bebas 

mempunyai nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10, dapat disimpulkan bahwa antar 

variabel bebas tidak terjadi korelasi. 

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF 

X1 dan X2 0,784593765 1.274544923 

X1 dan X3 0.630901311 1.585033956 

X2 dan X3 0.822624025 1.215622168 

X1 dan Y 0.68707454 1.455446158 

X2 dan Y 0.654712661 1.5273876 

X3 dan Y 0.644762264 1.550959254 

  

Dikatakan tidak terjadi autokorelasi jika du < dw < 4-du. Hasil uji 

autokorelasi pada penelitian ini menunjukkan bahwa 1,7901 < 1,876305 <  2,2099 

maka tidak terjadi autokorelasi. 

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi  

Variabel du < dw < 4 – du 

Minat Belajar (X1), Fasilitas Belajar (X2), 

Kondisi Lingkungan Sekolah (X3) terhadap 

Hasil Belajar Matematika (Y) 

Du = 1,7901 

4-du = 2,2099 

Dw = 1,876305 

1,7901 < 1,876305 <  

2,2099 
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 Uji ini dikatakan tidak ada heteroskedastisitas jika P-value > nilai taraf 

signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Uji pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

seluruh P-Value > 0,05 sehingga model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel P-Value 
Minat Belajar (X1) 0,16973 
Fasilitas Belajar (X2) 0,08151 
Kondisi Lingkungan Sekolah (X3) 0,32889 

 

Diperoleh persamaan Y = 10,732271 + 0,067742 X1 + 0,321311 X2 + 

0,528279 X3. dengan interpretasi setiap kenaikan satu dari minat belajar  (X1) 

ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka nilai hasil belajar matematika (Y) akan meingkat 

sebesar 0,067743. Setiap kenaikan satu dari variabel fasilitas belajar (X2) akan 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa (Y) sebesar0,321311. Setiap kenaikan 

satu dari variabel kondisi lingkungan sekolah (X3) akan meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa (Y) sebesar 0,528279. 

Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Variabel Koefisien Regresi 
Konstanta 10,73227 
Minat Belajar (X1) 0,067743 
Fasilitas Belajar (X2) 0,321311 

Kondisi Lingkungan Sekolah (X3) 0,528279 

 

Berdasarkan pengujian menggunakan uji F diperoleh = 21,27891 

dan , ; ;  2,66, sehingga praduga penelitia atau H0 ditolak. Sehingga Ada 

hubungan antara minat belajar siswa, fasilitas belajar, dan kondisi lingkungan 

sekolah terhadap hasil belajar matematika. 

Tabel 7 Rangkuman ANOVA Regresi Linear Ganda 

Df SS MS F 
Regression 3 4120,298 1373,433 10,73227 
Residual 150 19195,84 127,9723 

Total 153 23316,14 
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Karena H0 dotolak, maka dapat dilanjutkan uji parsial menggunakan uji t. 

Berdasarkan uji t diperoleh ;  = 1,97. Pada komputasi diperoleh 

   = 2,82853 karena   , ;   , maka terjadi penolakan 

pada H0, sehingga secara parsial minat belajar siswa berkontribusi terhadap hasil 

belajar matematika. Hal ini bersesuaian dengan pendapat Siwi Aulia Hapsari (2013) 

juga menyimpulkan bahwa minat belajar yang terdapat dalam diri siswa, maka tujuan 

pembelajaran akan berhasil dicapai seperti yang diharapkan. Uji 

  2.300581, maka H0 ditolak karena  , ;   , 

sehingga secara parsial fasilitas belajar berkontribusi terhadap hasil belajar 

matematika. Siwi Aulia Hapsari (2013) juga menyimpulkan dalam penelitiannya 

bahwa kelengkapan fasilitas belajar mempengaruhi prestasi belajar matematika. 

Semakin lengkap fasilitas yang diberikan, semakin besar tingkat keberhasilan siswa. 

Diperoleh   = 3,645684sehingga H0 ditolak, karena  , ;

  , sehingga secara parsial kondisi lingkungan sekolah berkontribusi 

terhadap hasil belajar matematika. Penelitian yang telah dilakukan Korir dan 

Kipkemboi  (2014)  menyimpulkan bahwa sekolah merupakan lingkungan kedua 

bagi siswa, dimana lingkungan sekolah memberikan pengaruh yang kuat terhadap 

prestasi akademik siswa.. 

 Nilai koefisien determinasi atau R Square (R2) sebesar 17,67% menunjukkan 

bahwa pengaruh variabel minat belajar siswa, fasilitas belajar, dan kondisi 

lingkungan sekolah terhadap hasil belajar matematika sebesar 17,67% atau variabel 

bebas mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 17,67% dan sisanya sebesar 

82,33% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Tabel 8 Analisis Koefisien Korelasi Ganda dan Koefisien Determinasi 

Model R R Square (R2) 

1 0.420374 0.176714 

 

4. PENUTUP  

Minat belajar, fasilitas belajar, dan kondisi lingkungan sekolah memberikan 

kontribusi terhadap hasil belajar matematika dengan α = 0,05. Kontribusi 
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kemandirian siswa, fasilitas belajar, dan kreativitas guru saat mengajar terhadap hasil 

belajar matematika sebesar 17,67 %.  

 Nilai sumbangan relatif dan efektif yang diberikan variabel minat belajar 

siswa terhadap hasil belajar matematika yaitu sebesar 3% dan 5,65%, nilai tersebut 

menunjukkan bahwa minat belajar siswa memberikan kontribusi positif dan 

signifikan terhadap hasil belajar matematika. 

 Nilai sumbangan relatif dan efektif yang diberikan variabel fasilitas belajar 

terhadap hasil belajar matematika yaitu sebesar 33% dan 5,8%, nilai tersebut 

menunjukkan bahwa fasilitas belajar memberikan kontribusi positif dan signifikan 

terhadap hasil belajar matematika. 

 Nilai sumbangan relatif dan efektif yang diberikan variabel kondisi 

lingkungan sekolah terhadap hasil belajar matematika yaitu sebesar 64% dan 6,18%, 

nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi lingkungan sekolah memberikan 

kontribusi positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika. 
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