
 

 

KONTRIBUSI KEDISIPLINAN, KREATIVITAS, DAN 

FASILITAS BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR 

MATEMATIKA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada 

Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

 

 

 

Oleh: 

ANITA PUJI LESTARI 

A410140253 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2018 



 

i 
 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

KONTRIBUSI KEDISIPLINAN, KREATIVITAS, DAN FASILITAS 

BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA 

 

 

 

PUBLIKASI ILMIAH 

 

 

Oleh: 

 

 

ANITA PUJI LESTARI 

A410140253 

 

 

 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh: 

 

 

Dosen Pembimbing 

 

 

Dr. Sumardi, M.Si 

NIDK. 8813280018 

 

 

 

 

 

 



 

ii 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

KONTRIBUSI KEDISIPLINAN, KREATIVITAS, DAN FASILITAS 

BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA 

 

 

OLEH 

ANITA PUJI LESTARI 

A410140253 

 

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Pada hari Senin, 05 November 2018 

dan dinyatakan telah memenuhi syarat 

 

Dewan Penguji: 

1. Dr. Sumardi, M.Si    (  ) 

(Ketua Dewan Penguji) 

2. Muhammad Noor Kholid, S.Pd., M.Pd (  ) 

(Anggota I Dewan Penguji) 

3. Drs. Ariyanto, M.Pd   (  ) 

(Anggota II Dewan Penguji) 

 

 

Dekan, 

 

 

Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M. Hum 

NIP. 196504281993031001 

 

 

 



 

iii 
 

PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat 

karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan 

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

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

dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, 

maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. 

 

 

 

 

Surakarta,      November 2018 

Penulis 

 

 

 

ANITA PUJI LESTARI 

A410140253 

 

 

 

 

 



 

1 
 

KONTRIBUSI KEDISIPLINAN, KREATIVITAS, DAN FASILITAS 

BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA 

 

Abstrak 

Pentingnya pendidikan dan masih rendahnya hasil pendidikan menjadi tugas utama 

untuk melakukan perubahan, sehingga tujuan penelitian adalah (1) menganalisis 

kontribusi kedisiplinan, kreativitas, dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar 

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

matematika, (3) menganalisis kontribusi kreativitas belajar terhadap hasil belajar 

matematika, (4) menganalisis kontribusi fasilitas belajar terhadap hasil belajar 

matematika. Penelitian dilakukan di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun 

pelajaran 2017/2018, 213 siswa kelas XI IPA sebagai populasi dan sampelnya 

sejumlah 139 siswa. Cara menghitung jumlah sampel dengan Slovin. Metode 

pengambilan data secara random sampling. Pengumpulan data untuk variabel bebas 

menggunakan angket dan variabel terikat menggunakan nilai UAS sebagai 

dokumentasi. Untuk menganalisis data menggunakan regresi linear berganda 

(α=5%), diperoleh persamaan regresi adalah Y = 69,815 + 0,101X1 + 0,144X2 + 

0,027X3. Hasil penelitian yang didapatkan, yaitu (1) terdapat kontribusi kedisiplinan, 

kreativitas, dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika, (2) terdapat 

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

kontribusi kreativitas belajar terhadap hasil belajar matematika, (4) terdapat 

kontribusi fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika. 

 

Kata Kunci: kedisiplinan, kreativitas, fasilitas, hasil belajar. 

 

Abstract 

The importance of education and the low level of education are the main tasks to 

make changes, so the research objectives are (1) analyzing the contribution of 

discipline, creativity, and learning facilities to mathematics learning outcomes, (2) 

analyzing the contribution of learning discipline to mathematics learning outcomes, 

(3) analyze the contribution of learning creativity to mathematics learning outcomes, 

(4) analyze the contribution of learning facilities to the learning outcomes of 

mathematics. The study was conducted at Muhammadiyah 1 Karanganyar High 

School in the academic year 2017/2018, 213 students of class XI Science as a 

population and a sample of 139 students. How to calculate the number of samples 

with Slovin. The method of data collection is by random sampling. Data collection 

for independent variables using questionnaires and dependent variables using UAS 

values as documentation. To analyze the data using multiple linear regression (α = 

5%), the regression equation is Y = 69,815 + 0,101X1 + 0,144X2 + 0,027X3. The 

results obtained, namely (1) there are contributions to discipline, creativity, and 

learning facilities on mathematics learning outcomes, (2) there is a contribution of 

learning discipline to the learning outcomes of mathematics, (3) there is a 

contribution of creativity learning to mathematics learning outcomes, (4) there is a 

contribution of learning facilities to the learning outcomes of mathematics. 

 

Keywords: discipline, creativity, facilities, learning outcomes. 
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1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa, sebagaimana yang tercantum dalam alenia ke-4 pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan merupakan faktor penting yang menunjang 

kemajuan kualitas sumber daya manusia. Salah satu studi yang perlu untuk dipelajari 

adalah matematika. Jamaris (2014: 177) pentingnya mempelajari matematika adalah 

memberi pemahaman untuk melakukan pola perubahan baik yang terjadi dalam 

kehidupan nyata maupun dalam pikiran manusia. Suyadi (2013: 161) melalui 

pembelajaran matematika siswa diharapkan mampu untuk mengembangkan pola 

berpikir yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

Pendidikan di Indonesia telah mengalami kemajuan dan peningkatan, tetapi 

hasil belajar matematika masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Hasil belajar 

matematika di Indonesia masih rendah, hal tersebut dapat dilihat dari hasil Ujian 

Nasional tingkat SMA/MA, yaitu tahun 2015 nilai reratanya 61,29 sedangkan tahun 

2016 nilai rerata mengalami penurunan menjadi 54,78. Selaras dengan data tersebut, 

nilai rerata Ujian Nasional matematika di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar 

untuk program IPA tahun 2015 sebesar 53,60, rerata yang masih harus ditingkatkan 

lagi (Kemendikbud, 2015). 

Berhasil atau tidaknya belajar siswa dapat disebabkan dari berbagai faktor. 

Faktor pertama yang mempengaruhi hasil belajar matematika yaitu kedisiplinan. 

Sutirna (2013: 115) pokok utama dari disiplin yaitu peraturan, suatu pola tertentu 

yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mengatur perilaku seseorang, serta 

peraturan yang dibuat tersebut hendaknya yang dapat dimengerti, diingat, dan 

diterima. Siswa yang memiliki tingkat disiplin tinggi, kemungkinan besar akan 

memberikan pengaruh positif terhadap siswa. Faktor selanjutnya yaitu kreativitas, 

Kurniawan (2017: 140) kreativitas sebagai proses mental yang dapat melahirkan 

gagasan atau konsep baru bagi peserta didik yang mendukung tumbuhnya daya pikir 

dan bertindak kreatif. Peran penting pengembangan kreativitas di sekolah agar proses 

pendidikan di sekolah menghasilkan lulusan yang memiliki kreativitas tinggi. 

Tingkat kreativitas yang tinggi mempunyai kemungkinan pengaruh positif yang 

tinggi pula pada siswa. Mustari (2014: 119) fasilitas belajar merupakan komponen 
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penting yang harus terpenuhi dalam menunjang pendidikan yang baik. Fasilitas yang 

tersedia harus dimanfaatkan dan dikelola untuk kepentingan pembelajaran, agar 

penggunaannya berjalan dengan efektif dan efisien. Apabila semakin lengkap 

fasilitas yang tersedia, maka besar kemungkinan akan memberikan pengaruh positif 

terhadap siswa. 

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini yaitu, (a) menganalisis kontribusi 

kedisiplinan, kreativitas, dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika, (b) 

menganalisis kontribusi kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar matematika, (c) 

menganalisis kontribusi kreativitas belajar terhadap hasil belajar matematika, (d) 

menganalisis kontribusi fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika. 

 

2. METODE 

Sutama (2015: 25) menyatakan bahwa penelitian sebagai kegiatan mengumpulkan 

dan menganalisis data agar tercapainya tujuan tertentu secara sistematis dan logis. 

Berdasarkan pendekatannya penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu 

untuk mencari hubungan agar dapat menjelaskan sebab terjadinya perubahan terkait 

fakta sosial secara terukur. Penelitian ini termasuk penelitian assoaiatif, untuk 

mengetahui hubungan variabel dengan desain korelasional, mencari hubungan kausal 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Kedisiplinan belajar (X1), kreativitas 

belajar (X2), dan fasilitas belajar (X3) merupakan variabel bebas, sedangkan hasil 

belajar matematika (Y) merupakan variabel terikat. 

Penelitian dilakukan di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Populasi 

penelitian ini sejumlah 213 siswa kelas XI IPA. Perhitungan jumlah sampel dengan 

rumus Slovin diperoleh sebanyak 139 siswa. Angket dan dokumentasi digunakan 

sebagai teknik untuk mengumpulkan data. Pengambilan sampel dilakukan secara 

proporsional random sampling. Uji validitas dan uji reliabilitas digunakan untuk uji 

instrumen. Analisis regresi berganda digunakan sebagai teknik untuk menganalisis 

data. Syarat yang harus dipenuhi sebelum analisis regresi linear berganda ada lima 

uji. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data kedisiplinan, kreativitas, dan fasilitas belajar diperoleh dari angket, sedangkan 

data hasil belajar matematika diperoleh nilai UAS. Angket yang digunakan dalam 

penelitian yaitu 17 item kedisiplinan belajar, 18 item kreativitas belajar, dan 17 item 

fasilitas belajar. 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas 

Variabel Lhitung Ltabel 

Kedisiplinan Belajar (X1) 0,066 0,075 

Kreativitas Belajar (X2) 0,069 0,075 

Fasilitas Belajar (X3) 0,057 0,075 

Hasil Belajar Matematika (Y) 0,072 0,075 

 

Hasil uji menunjukkan Lhitung<Ltabel, sehingga X1,X2,X3,Y berdistribusi normal. 

Tabel 2. Hasil Uji Linearitas 

Variabel Fhitung Ftabel 

X1 ke Y 0,92 1,62 

X2 ke Y 0,92 1,64 

X3 ke Y 0,36 1,61 

 

Hasil uji menunjukkan Fhitung≤Ftabel, sehingga X1,X2,X3 ada hubungan linear pada Y. 

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Toleransi (a) VIF 

X1 dan X2 0,974 1,027 

X1 dan X3 0,946 1,057 

X2 dan X3 0,998 1,002 

 

Hasil uji menunjukkan a > 0,1 dan VIF < 10, sehingga tidak terjadi multikolinearitas. 

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel P-Value α 

Kedisiplinan Belajar (X1) 0,063 0,05 

Kreativitas Belajar (X2) 0,480 0,05 

Fasilitas Belajar (X3) 0,858 0,05 

 

Hasil uji menunjukkan P-Value > α, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi 

Variabel dU < dW < 4 - dU 

Kedisiplinan Belajar (X1), Kreativitas 

Belajar (X2), dan Fasilitas Belajar (X3) 

terhadap Hasil Belajar Matematika (Y) 

dW = 2,064 

dU = 1,767 

4 – dU = 2,233 

1,767 < 2,064 < 2,233 
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Hasil uji menunjukkan dW diantara dU dan 4–dU, sehingga tidak terjadi 

autokorelasi. 

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Variabel Koefisien Regresi 

Konstanta 69,815 

Kedisiplinan Belajar (X1) 0,101 

Kreativitas Belajar (X2) 0,144 

Fasilitas Belajar (X3) 0,027 

 

Analisis regresi linear berganda merupakan uji hipotesis yang dilakukan 

setelah terpenuhinya kelima uji prasyarat. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai 

koefisien a = 69,815, b1 = 0,101, b2 = 0,144, b3 = 0,027. Persamaan regresi linear 

berganda pada penelitian ini yaitu: 

Y = 69,815 + 0,101X1 + 0,144X2 + 0,027X3 

Tabel 7. Hasil Uji Simultan pada Regresi Linear Berganda 

Sumber  JK DK RK Fhitung 

Regresi 197,340 3 65,780 3,804 

Galat 2334,358 135 17,292  

Total 2531,698 138   

 

Hasil uji F diperoleh nilai Fhitung = 3,804 dan Ftabel = 2,67. Sehingga keputusan 

ujinya adalah H0 ditolak, karena  Fhitung = 3,804 ≥ Ftabel = 2,67 yang berarti ada 

pengaruh kedisiplinan, kreativitas, dan fasilitas belajar. Artinya kedisiplinan, 

kreativitas, dan fasilitas belajar terdapat kontribusi secara simultan terhadap hasil 

belajar matematika. 

Tabel 8. Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Variabel thitung ttabel 

Kedisiplinan Belajar (X1) 2,668 1,98 

Kreativitas Belajar (X2) 3,996 1,98 

Fasilitas Belajar (X3) 0,754 1,98 

 

Hasil uji t diperoleh nilai thitung = 2,668 untuk X1, thitung = 3,996 untuk X2, dan 

thitung = 0,754 untuk X1 dengan ttabel = 1,98. Artinya kedisiplinan belajar terdapat 

pengaruh signifikan secara parsial terhadap hasil belajar matematika, kreativitas 

belajar terdapat pengaruh signifikan secara parsial terhadap hasil belajar matematika, 

dan fasilitas belajar terdapat pengaruh signifikan secara parsial terhadap hasil belajar 

matematika. 
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Tabel 9. Analisis Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi 

Model R R
2
 

1 0,405 0,164 

 

Hasil analisis koefisien korelasi dan koefisien determinasi diperoleh nilai R 

0,405 dan nilai R
2
 0,164 yang menunjukkan sebesar 16,4% pengaruh variansi 

variabel bebas terhadap variabel terikat dan sisanya sebesar 83,6% diberikan oleh 

variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Tabel 10. Sumbangn Relatif dan Sumbangan Efektif 

Variabel Sumbangan Relatif Sumbangan Efektif 

Kedisiplinan Belajar (X1) 31,11% 5,11% 

Kreativitas Belajar (X2) 66,45% 10,91% 

Fasilitas Belajar (X3) 2,44% 0,40% 

 

Penelitian ini sama seperti penelitiannya Nurfitriyanti (2014) kedisiplinan dan 

kreativitas belajar secara simultan berkontribusi terhadap hasil belajar dengan 

kontribusi sebesar 48,4%. Artikasari dan Saefudin (2017) kemampuan kreativitas 

dimanfaatkan untuk mengembangkan gagasan, menjabarkan suatu objek, dan mampu 

menyelesaikan masalah dengan alternatif tertentu. Cocoknya penerapkan 

pembelajaran juga perlu diperhatikan guru agar dapat mencapai dan menumbuh 

kembangkan kreativitas siswa. Terdapat empat karakteristik berpikir kreatif, 

mencakup orisinalitas, kelancaran, keluwesan, dan elaborasi. Sehingga akan 

memudahkan siswa dalam memecahkan masalah matematika yang bersifat terbuka 

dengan banyak alternatif jawaban dan cara. Jeffrey dan Zein (2017) secara simultan 

kedisiplinan dan fasilitas belajar berpengaruh terhadap hasil belajar. Terdapat 

beberapa langkah untuk meningkatkan hasil belajar, meliputi siswa melakukan 

banyak kegiatan belajar sesuai dengan jadwal pelajaran, melakukan tes, 

menyelesaikan tugas sesuai ketentuan, guru harus bisa menciptakan kondisi disiplin 

bagi siswa dengan lebih banyak arahan belajar, siswa melakukan kegiatan belajar 

dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, guru lebih kreatif memanfaatkan 

fasilitas yang ada dengan metode pembelajaran yang menarik, sekolah melengkapi 

dan meningkatkan fasilitas yang ada, serta mengganti fasilitas yang sudah tidak 

layak. Jadi, kedisiplinan dan fasilitas belajar yang baik akan mengarah pada 
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peningkatan hasil belajar. Hipotesis pertama disimpulkan bahwa kedisiplinan, 

kreativitas, dan fasilitas berkontribusi terhadap hasil belajar matematika. 

Hasil uji t diperoleh thitung = 2,668 dan ttabel = 1,98 sehingga keputusan ujinya 

adalah H0 ditolak, karena thitung = 2,668 > ttabel = 1,98 yang berarti X1 ada 

pengaruhnya terhadap Y. Sehingga kedisiplinan secara parsial memberi kontribusi 

terhadap hasil belajar matematika. Sebesar 31,11% dan 5,11% nilai sumbangan 

relatif dan nilai sumbangan efektif kedisiplinan terhadap hasil belajar matematika 

yang menunjukkan kedisiplinan berkontribusi positif terhadap hasil belajar 

matematika. 

Penelitian ini sama seperti penelitian yang dilakukan Wirantasa (2017) ada 

pengaruhnya kedisiplinan terhadap hasil belajar matematika. Kedisiplinan belajar 

sangat mendukung pencapaian hasil belajar khususnya pelajaran matematika, dalam 

mempelajari matematika diperlukan kedisiplinan yang tinggi agar mendapatkan hasil 

sesuai yang diharapkan. Thoha dan Wulandari (2016) menyimpulkan bahwa 

kedisiplinan belajar juga berdampak signifikan pada hasil belajar. Kedisiplinan 

belajar membantu siswa dalam menentukan hasil belajar. Kedisiplinan belajar 

membuat belajar menjadi mudah, sedangkan kurangnya kedisiplinan belajar 

membuat enggan belajar sehingga materi yang akan dipelajari hanya dengan waktu 

yang singkat. Meningkatnya disiplin belajar siswa akan memaksimalkan 

kemampuannya dalam mengerjakan tugas dan tes. Yussi, dkk (2016) bahwa 

kedisiplinan belajar berkontribusi positif terhadap hasil belajar. Hasil belajar yang 

tinggi dapat terarah karena kedisiplinan belajar yang tinggi. Hasil belajar berfungsi 

sebagai tolok ukur keberhasilan siswa dan bukti nyata dari pembelajaran yang 

didapat oleh siswa. Dari uraian diatas, hipotesis kedua disimpulkan kedisiplinan 

berkontribusi terhadap hasil belajar matematika. 

Hasil uji t diperoleh thitung = 3,996 dan ttabel =1,98 sehingga keputusan ujinya 

H0 ditolak, karena thitung = 3,996 > ttabel =1,98 yang berarti X2 ada pengaruhnya 

terhadap Y. Artinya secara parsial kreativitas memberikan kontribusi terhadap hasil 

belajar matematika. Sebesar 66,45% dan 10,91% nilai sumbangan relatif dan nilai 

sumbangan efektif kreativitas belajar terhadap hasil belajar matematika yang 

menunjukkan adanya kontribusi positif. 
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Penelitian ini sama seperti penelitian yang dilakukan Setyowati (2016) bahwa 

kreativitas belajar berkontribusi terhadap hasil belajar matematika. Gunarti (2017) 

siswa yang mempunyai kreativitas yang baik dalam menyelesaikan permasalahan 

matematika akan cenderung berfikir konvergen dalam mencari jawabannya. Selain 

itu secara afektif siswa yang kreatif akan menunjukkan sifat imajinatif, percaya diri, 

rasa ingin tahu, minat, dan ciri kepribadian kreatif yang lainnya. Sehingga siswa 

dalam mempelajari matematika akan mempunyai minat dan rasa ingin tahu yang 

besar dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan matematika dengan baik 

dan benar. Nanang (2016) memberi kesimpulan bahwa akan memberikan hasil yang 

pasti baik jika pembelajaran dilakukan dengan serius dan kinerja yang profesional. 

Berbagai faktor yang mempengaruhi peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa, 

antara lain model yang diterapkan, kondisi dan situasi belajar, serta maksimalnya 

pemanfaatan media. Purwanti (2015) cara siswa untuk mengasah kemampuan dan 

meningkatkan kreativitasnya saat menyampaikan gagasan dapat melalui kegiatan 

presentasi, tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi. Dari uraian diatas, hipotesis ketiga 

disimpulkan kreativitas berkontribusi terhadap hasil belajar matematika. 

Hasil uji t diperoleh thitung = 0,754 dan ttabel =1,98 sehingga keputusan ujinya 

H0 diterima, karena thitung = 0,754 < ttabel =1,98 yang berarti X3 tidak ada pengaruhnya 

terhadap Y. Artinya fasilitas secara parsial memberikan kontribusi terhadap hasil 

belajar matematika. Sebesar 2,44% dan 0,40% nilai sumbangan relatif dan nilai 

sumbangan efektif fasilitas belajar terhadap hasil belajar yang menunjukkan adanya 

kontribusi positif. 

Penelitian ini sama seperti penelitian yang dilakukan Masruroh (2016) bahwa 

adanya pengaruh signifikan pada fasilitas terhadap hasil belajar matematika. 

Lengkapnya sarana belajar membantu siswa memaksimalkan belajar, sehingga siswa 

mampu meraih prestasi secara optimal. Juliasari dan Kusmanto (2016) 

menyimpulkan bahwa hasil belajar matematika yang tinggi dipengaruhi lengkapnya 

fasilitas belajar yang tersedia. Fasilitas belajar yang dimaksud meliputi buku 

penunjang pelajaran, alat tulis, tempat belajar, serta kelengkapan sarana dan 

prasarana yang lainnya. Nepal (2016) memberi kesimpulan fasilitas infrastruktur 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Kondisi sarana dan prasarana sekolah berkaitan 
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terhadap hasil belajar. Fasilitas belajar yang lengkap membuat lingkungan belajar 

menjadi efektif sehingga akan semakin tinggi hasil belajar siswa. Arthur, dkk (2017) 

bahwa ketersediaan fasilitas digunakan untuk proses pengajaran dan pembelajaran 

matematika yang baik. Fasilitas yang tersedia berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap guru, sehingga mempengaruhi kualitas instruksi yang disampaikan oleh 

guru. Hal tersebut memudahkan guru untuk menghubungkan matematika dengan 

masalah kehidupan nyata dan bidang yang lain. Dari uraian diatas, hipotesis keempat 

disimpulkan fasilitas berkontribusi terhadap hasil belajar matematika. 

 

4. PENUTUP 

Dari hasil penelitian ( =5%) ditarik kesimpulan sebagai berikut: Terdapat kontribusi 

kedisiplinan, kreativitas, dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika, 

besarnya Fhitung 3,804. Sebesar 16,4% hasil belajar matematika dijelaskan oleh 

kedisiplinan, kreativitas, dan fasilitas belajar dan sisanya 83,6% diberikan oleh 

variabel lain selain pada penelitian ini. Terdapat kontribusi kedisiplinan terhadap 

hasil belajar matematika dengan besar thitung 2,668. Sumbangan relatifnya 31,11% 

dan sumbangan efektifnya 5,11%. Terdapat kontribusi kreativitas terhadap hasil 

belajar matematika dengan thitung 3,996. Sumbangan relatifnya 66,45% dan 

sumbangan efektifnya 10,91%. Terdapat kontribusi fasilitas terhadap hasil belajar 

matematika dengan thitung 0,754. Sumbangan relatifnya 2,44% dan sumbangan 

efektifnya 0,40%. 
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