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KONTRIBUSI IKLIM KELAS DAN POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP 

MOTIVASI BERPRESTASI DAN DAMPAKNYA PADA HASIL BELAJAR 

MATEMATIKA SISWA SMP 

 

Abstrak  

Tujuan penelitian, (1) menganalisis kontribusi iklim kelas dan pola asuh orang tua 

terhadap hasil belajar matematika secara tidak langsung melalui motivasi berprestasi 

siswa, (2) menganalisis kontribusi iklim kelas dan pola asuh orang tua terhadap 

motivasi berprestasi siswa, serta (3) menganalisis kontribusi motivasi berprestasi 

siswa terhadap hasil belajar matematika. Jenis penelitian ini berdasarkan pendekatan 

kuantitatif.Populasi dalam penelitian ini 148 siswa kelas VII SMP Negeri 3 

Teras.Sampel dalam penelitian ditentukan dengan rumus Slovin, sebanyak 108 

siswa. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan proporsional 

random sampling.Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket serta 

dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis jalur. Hasil 

penelitian, (1) iklim kelas dan pola asuh orang tua berkontribusi secara simultan 

terhadap hasil belajar matematika melalui motivasi berprestasi sebesar 21,1% dengan 

(α = 0,05), (2) iklim kelas dan pola asuh orang tua berkontribusi secara simultan 

terhadap motivasi berprestasi sebesar 16,5% dengan (α = 0,05), serta (3) motivasi 

berprestasi berkontribusi terhadap hasil belajar matematikasebesar 1,54% dengan 

(α = 0,05). 

 

Kata kunci: iklim kelas, pola asuh orang tua, motivasi berprestasi, hasil belajar 

matematika. 

Abstract 

The purposes of research, (1) analyze the contribution of the classroom climate and 

parenting style toward mathematics learning outcome indirectly through achievement 

motivation, (2) analyze the contribution of the classroom climate and parenting style 

toward achievement motivation, and (3) analyze the contribution of the achievement 

motivation toward mathematics learning outcome. This type of research is based on 

qualitative approach. The population of this research were 148 class VII students of 

SMP Negeri 3 Teras. The sample of this research determined by the formula Slovin, 

a total 108 students. The sampling technique using proportional random sampling. 

The data collection technique using questionnaires and documentation. Data were 

analyzed using path analysis. The results oh this research, (1) the classroom climate 

and parenting style contributed simultaneously toward mathematics learning 

outcome through achievement motivation of 21,1%with(α = 0,05), (2) the 

classroom climate and parenting style contributed simultaneously toward 

achievement motivation of 16,5%with(α = 0,05), and (3) the achievement 

motivation contributed toward mathematics learning outcomeof 1,54%with(α =
0,05). 

 

Keywords: classroom climate, parenting style, achievement motivation, 

mathematics learning outcome. 
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1. PENDAHULUAN 

Hasil belajar mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran, 

karena digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui tercapainya kompetensi 

tujuan belajar. Husamah dkk (2018: 20) menyatakan bahwa hasil belajar adalah 

perubahan tingkah laku siswa sebagai dampak dari proses belajar yang telah dijalani. 

Perubahan ini berupa pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap yang 

biasanya meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hasil belajar matematika 

belum sesuai harapan. Berdasarkan data nilai Ujian Nasinoal (UN) di SMP Negeri 3 

Teras mata pelajaran matematika mengalami penurunan sebanyak 2,06 pada tahun 

2018. Dimana pada tahun 2017 rata-rata nilai Ujian Nasional untuk mata pelajaran 

matematika adalah 38,92 dan pada tahun 2018 rata-ratanya turun menjadi 36,86. 

Hasil belajar matematika yang masih rendah dapat disebabkan oleh berbagai faktor. 

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi hasil belajar matematika adalah 

iklim kelas.Hidayanto (2016: 4) menyatakan bahwa iklim kelas adalah segala situasi 

yang muncul akibat hubungan antara pendidik dengan peserta didik, atau hubungan 

antar-peserta didik yang menjadi ciri khusus dari kelas tersebut dan ikut 

mempengaruhi proses pembelajaran yang terjadi. Faktor selanjutnya yaitu, pola asuh 

orang tua.Tidhonanto (2014: 5) mengemukakan bahwa pola asuh orang tua adalah 

keseluruhan interaksi orang tua dan anak, dimana orang tua memberikan dorongan 

kepada anak dengan menanamkan nilai-nilai yang dianggap paling tepat bagi orang 

tua, memberikan ilmu pengetahuan, dan mengubah tingkah laku. Dengan hal tersebut 

diharapkan agar anak kelak bisa tumbuh serta berkembang secara sehat dan optimal, 

memiliki rasa ingin tahu, bersahabat, memiliki rasa percaya diri, dan berorientasi 

untuk sukses. 

Faktor berikutnya adalah motivasi berprestasi.Dimana Susanto (2018: 35) 

menyatakan bahwa motivasi berprestasi adalah dorongan dalam diri seseorang untuk 

melakukan sesuatu kegiatan demi mendapatkan hasil sebaik-baiknya atau mencapai 

kesuksesan atas dasar standar kesempurnaan dengan segenap dukungan dan 

kemampuan yang dimiliki. 
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Hipotesis pada penelitian ini adalah: (1) Ada kontribusi iklim kelas dan pola 

asuh orang tua terhadap hasil belajar matematika secara tidak langsung melalui 

motivasi berprestasi. (2) Ada kontribusi iklim kelas dan pola asuh orang tua terhadap 

motivasi berprestasi. (3)Ada kontribusi motivasi berprestasi siswa terhadap hasil 

belajar matematika. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menganalisis kontribusi iklim kelas dan 

pola asuh orang tua terhadap hasil belajar matematika secara tidak langsung melalui 

motivasi berprestasi siswa. (2) Menganalisis kontribusi iklim kelas dan pola asuh 

orang tua terhadap motivasi berprestasi siswa. (3) Menganalisis kontribusi motivasi 

berprestasi siswa terhadap hasil belajar matematika. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini berdasarkan pendekatannya termasuk penelitian 

kuantitatif.Mahmud (2011: 81) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif adalah 

sebuah penelitian yang analisisnya menekankan pada data-data numerikal (angka) 

yang diolah melalui metode statistika. Penelitian ini menggunakan desain 

korelasional yaitu hubungan kausal antara variabel bebas/eksogen 𝑋1, 𝑋2 terhadap 

variabel terikat/endogen 𝑌 dan 𝑍. Iklim Kelas (𝑋1) dan Pola Asuh Orang Tua (𝑋2) 

merupakan variabel bebas. Sedangkan Motivasi Berprestasi (𝑌) dan Hasil Belajar 

Matematika (𝑍) merupakan variabel terikat. Tempat penelitian di SMP Negeri 3 

Teras Boyolali pada kelas VII tahun ajaran 2018/2019 yang berlokasi di Jalan 

Tawangsari, RT.1 RW.3, Tawangsari Teras, Jalirejo, Tawangsari, Boyolali, 

Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pelaksanaan pada penelitian ini selama lima 

bulan yang dimulai dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019.   

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 148 siswa kelas VII SMP Negeri 3 

Teras. Sampel dalam penelitian ditentukan dengan rumus slovin, sebanyak 108 

siswa. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan proporsional 

random sampling. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket serta 

dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis jalur. Riduwan dan 

Kuncoro (2013: 115) menyatakan bahwa teknik analisis jalur digunakan untuk 

menguji besarnya kontribusi yang ditunjukkan oleh koefisien jalur di setiap diagram 
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jalur dari hubungan kausal antara variabel eksogen X1 dan X2 terhadap variabel 

dengan endogen Y dan Z.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil belajar matematika didapatkan dengan menggunakan metode dokumentasi 

Penilaian Akhir Semester kelas VII SMP Negeri 3 Teras tahun ajaran 2018/2019. 

Diperoleh nilai maksimum 85, nilai minimum 46, rata-rata 62,556, serta standar 

deviasi 8,559. Hasil belajar matematika dapat dikategorikan menjadi tiga dengan 

presentasi 18,52% siswa dalam kategori hasil belajar matematika rendah, 65,74% 

siswa dalam kategori hasil belajar matematika sedang, serta 15,74% siswa dalam 

kategori hasil belajar matematika tinggi.  

Motivasi berprestasi, iklim kelas, dan pola asuh orang tua dikumpulkan dengan 

menggunkan angket.Setiap variabel terdiri dari masing-masing 16, 18, dan 15 item 

pernyataan. Motivasi berprestasi didapatkan nilai maksimum 60, nilai minimum 37, 

rata-rata 50,065, serta standar deviasi 4,924. Motivasi berprestasi dapat dikategorikan 

menjadi tiga dengan presentasi 15,74% siswa dalam kategori motivasi berprestasi 

rendah, 67,59% siswa dalam kategori motivasi berprestasi sedang, serta 16,67% 

siswa dalam kategori motivasi berprestasi tinggi. 

Iklim kelas didapatkan nilai maksimum 70, nilai minimum 43, rata-rata 56,685, 

serta standar deviasi 6,297. Iklim kelas dapat dikategorikan menjadi tiga dengan 

presentasi 15,74% siswa dalam kategori iklim kelas rendah, 66,67% siswa dalam 

kategori iklim kelas sedang, serta 17,59% siswa dalam kategori iklim kelas tinggi.  

Pola asuh orang tua didapatkan nilai maksimum 58, nilai minimum 30, rata-rata 

46,203, serta standar deviasi 5,326. Pola asuh orang tua dapat dikategorikan menjadi 

tiga dengan presentasi 14,82% siswa dalam kategori pola asuh orang tua rendah, 

69,44% siswa dalam kategori pola asuh orang tua sedang, serta 15,74% siswa dalam 

kategori pola asuh orang tua tinggi. 
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Gambar 1. Data Variabel Penelitian 

Berdasarkan data yang terkumpul setiap variabel dengan menggunakan korelasi 

Product Moment diperoleh korelasi antar varibel. Korelasi antar variabel disajikan ke 

dalam bentuk tabel sebagai berikut ini. 

Tabel 1. Matrik Korelasi 

 𝑋1 𝑋2 𝑌 𝑍 

𝑋1 1 0,274 0,372 0,353 

𝑋2  1 0,260 0,357 

𝑌   1 0,279 

𝑍    1 

Selanjutnya dari Tabel 1 dapat diperoleh nilai 𝜌𝑖𝑗 (koefisien jalur) sebagai 

berikut.Hasil perhitungan lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 19. 

𝜌𝑥1𝑥2
= 0,274   𝑅𝑍(𝑋1,𝑋2,𝑌)

2 = 0,211  

𝜌𝑦𝑥1
= 0,325   𝑅𝑌(𝑋1,𝑋2)

2 = 0,165  

𝜌𝑦𝑥2
= 0,171   𝜌𝑍 = 0,789 

𝜌𝑧𝑥1
= 0,236    𝜌𝑦 = 0,835 
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Berdasarkan nilai-nilai korelasi didapatkan koefisien jalur 𝜌𝑥1𝑥2
= 0,274, 

 𝜌𝑦𝑥1
= 0,325, 𝜌𝑦𝑥2

= 0,171, 𝜌𝑧𝑥1
= 0,236, 𝜌𝑧𝑥2

= 0,260, dan 𝜌𝑧𝑦 =  0,124, 

sehingga didapatkan persamaan 𝑍 = 0,236𝑋1 + 0,260𝑋2 + 0,124𝑌 + 0,789𝜀1. 

Dengan interpretasi setiap kenaikan satu dari variabel iklim kelas (𝑋1) akan 

meningkatkan hasil belajar matematika (𝑍) sebesar 0,236. Setiap kenaikan satu 

variabel pola asuh orang tua (𝑋2) akan meningkatkan hasil belajar matematika (𝑍) 

sebesar 0,260. Setiap kenaikan satu variabel motivasi berprestasi (𝑌) akan 

menaikkan hasil belajar matematika (𝑍) sebesar 0,124.  

Selain itu juga didapatkan persamaan 𝑌 = 0,325𝑋1 + 0,171𝑋2 + 0,835𝜀2 

dengan interpretasi setiap kenaikan satu variabel iklim kelas (𝑋1) akan meningkatkan 

motivasi berprestasi (𝑌) sebesar 0,325. Setiap kenaikan satu variabel pola asuh orang 

tua (𝑋2) akan meningkatkan motivasi berprestasi (𝑌) sebesar 0,171. 

Berdasarkan pengujian variabel pada persamaan model-1 dengan menggunakan 

uji F didapatkan nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 9,271 dan 𝐹(0,05;3;104) = 2,69 maka hal tersebut 

menunjukkan bahwa 𝐻0 ditolak, sehingga iklim kelas dan pola asuh orang tua 

memberikan kontribusi secara simultan terhadap hasil belajar matematika melalui 

motivasi berprestasi dengan 𝛼 = 0,05. Karena 𝐻0 ditolak, maka dapat dilanjutkan 

dengan uji persial menggunakan uji t.  

Berdasarkan uji t didapatkan 𝑡(0,025;104) = 1,983. Pada komputasi didapatkan 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔𝑍𝑋1 = 2,484 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,983 maka 𝐻0: 𝜌𝑧𝑥1
 ditolak, sehingga iklim kelas 

berkontribusi signifikan terhadap hasil belajar matematika. Hasil ini didukung 

dengan penelitian Pritami, Purwoko, dan Savalas (2012) yang menyatakan bahwa 

iklim kelas memiliki hubungan yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa. 

Untuk 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔𝑍𝑋2 = 2,737 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,983 maka 𝐻0: 𝜌𝑧𝑥2
 ditolak. 

Berdasarkan hasil data tersebut maka didapatkan bahwa pola asuh orang tua 

berkontribusi secara signifikan terhadap hasil belajar matematika. Hasil dalam 

penelitian ini didukung dengan penelitian Seth dan Ghormode (2013) yang 

menyatakan bahwa terdapat keterkaitan serta hubungan yang signifikan antara gaya 

pengasuhan orang tua dengan hasil pendidikan anak-anak di sekolah menengah. 
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Pada 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔𝑍𝑌 = 1,305 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,983 maka 𝐻0: 𝜌𝑧𝑦 diterima, sehingga 

motivasi berprestasi tidak berkontribusi secara signifikan terhadap hasil belajar 

matematika. Hasil penelitian ini tidak didukung dengan hasil pengelitian 

Mulyaningsih (2014) yang menunjukkan bahwa motivasi belajar memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap prestasi belajar. Hal ini dimungkinkan karena 

perbedaan pengambilan sampel, dimana dalam penelitian ini sampel yang digunakan 

adalah siswa SMP sementara dalam penelitian Mulyaningsih sampel yang digunakan 

adalah siswa SMK, serta dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga aspek 

motivasi berprestasi sedangkan dalam penelitian Mulyaningsing menggunakan enam 

aspek motivasi berprestasi. 

Pengujian variabel pada persamaan model-2 dengan menggunakan uji F 

didapatkan nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 10,374 dan 𝐹(0,05;2;105) = 3,08 maka hal tersebut 

menunjukkan bahwa 𝐻0 ditolak, sehingga iklim kelas dan pola asuh orang tua 

memberikan kontribusi secara simultan terhadap motivasi berprestasi dengan 𝛼 =

0,05. Karena 𝐻0 ditolak, maka dapat dilanjutkan dengan uji parsial menggunakan uji 

t. 

Berdasarkan uji t didapatkan 𝑡(0,025;105) = 1,9828. Pada komputasi didapatkan 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔𝑌𝑋1 = 3,421 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,983 maka 𝐻0: 𝜌𝑦𝑥1
 ditolak, sehingga iklim kelas 

berkontribusi secara signifikan terhadap motivasi berprestasi. Hasil penelitian ini 

didukung dengan penelitian Sutha dan Sharlin (2016) yang menyatakan bahwa 

terdapat kontribusi iklim kelas yang signifikan terhadap motivasi prestasi siswa 

sekolah menengah atas. 

Untuk 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔𝑌𝑋2 = 1,800 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,983 maka 𝐻0: 𝜌𝑦𝑥2
 diterima, sehingga 

pola asuh orang tua tidak berkontribusi secara signifikan terhadap motivasi 

berprestasi. Hasil penelitian ini tidak didukung dengan hasil penelitian Andriani dan 

Sari (2016) yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pola asuh 

orang tua terhadap motivasi belajar siswa. Hal ini dimungkinkan karena perbedaan 

pengambilan sampel, dimana dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah 

siswa SMP sementara dalam penelitian Andriani dan Sari sampel yang digunakan 

adalah siswa SMK, serta dalam penelitian ini menggunakan pola asuh authotarian, 
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permisif, dan authoritative sedangkan dalam penelitian Andriani dan Sari hanya 

menggunakan pola asuh otoritatif. 

Berdasarkan koefisien jalur (𝜌𝑖𝑗) didapatkan kontribusi variabel secara 

langsung (Direct) dan tidak langsung (Indirect). Dengan rincian dari tabel 4.23 

sebagai berikut. Variabel iklim kelas secara signifikan mempengaruhi langsung hasil 

belajar matematika sebesar 0,236 dan secara tidak langsung melalui motivasi 

berprestasi secara signifikan sebesar 0,276. Sedangkan kontribusi iklim kelas secara 

langsung mempengaruhi hasil belajar matematika sebesar 5,57%. Hasil ini didukung 

penelitian Amelia (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh langsung iklim kelas 

dengan prestasi belajar sebesar 6,35%. 

Variabel pola asuh orang tua secara signifikan mempengaruhi langsung hasil 

belajar matematika sebesar 0,260 dan secara tidak langsung melalui motivasi 

berprestasi secara signifikan sebesar 0,281. Sedangkan kontribusi pola asuh orang 

tua secara langsung mempengaruhi hasil belajar matematika sebesar 6,76%. Hasil 

penelitian ini didukung dengan penelitian Nur dan Massang (2016) yang menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh positif pada pola asuh orang tua dengan prestasi belajar 

matematika siswa sebesar 6,09%.  

Variabel motivasi berprestasi secara langsung dan signifikan mempengaruhi 

hasil belajar matematika sebesar 0,124. Sedangkan kontribusi motivasi berprestasi 

secara langsung mempengaruhi hasil belajar matematika sebesar 1,54%. Hasil 

penelitian ini didukung dengan hasil penelitian Daud (2012) menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh positif serta signifikan antara motivasi belajar terhadap hasil 

belajar siswa SMA Negeri di kota Palopo sebesar 0,341 atau 34,1%. Kontribusi iklim 

kelas, pola asuh orang tua, dan motivasi berprestasi secara simultan mempengaruhi 

hasil belajar matematika dengan taraf signifikansi 𝛼 = 5% sebesar 𝑅𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 =

0,211 = 21,1% sisanya sebesar 0,789=78,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya 

yang tidak mampu dijelaskan pada penelitian. Kontribusi iklim kelas secara langsung 

mempengaruhi motivasi berprestasi sebesar 10,56%.  

Kontribusi pola asuh orang tua secara langsung mempengaruhi motivasi 

berprestasi sebesar 2,92%. Hasil penelitian ini didukung hasil penelitian Pakiding 

(2016) yang menyatakan bahwa pola asuh orang tua terhadap motivasi belajar siswa 



 

9 
 

SMK Negeri Kecamatan Samarinda Utara memiliki pengaruh secara sebesar 24,6%. 

Kontribusi iklim kelas dan pola asuh orang tua secara simultan mempengaruhi 

motivasi berprestasi dengan taraf signifikansi 𝛼 = 5% sebesar 𝑅𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒 = 0,165 =

16,5% sisanya sebesar 0,835=83,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang 

tidak mampu dijelaskan pada penelitian. 

Pengujian secara individu dari variabel motivasi berprestasi terhadap hasil 

belajar matematika dengan menggunakan uji t, didapatkan thitung = 2,991 dan 

𝑡(0,025;106) = 1,9826. Berdasarkan hasil data tersebut dapat dinyatakan bahwa  𝐻0 

ditolak, sehingga motivasi berprestasi berkontribusi terhadap hasil belajar 

matematika. Kontribusi motivasi berprestasi terhadap hasil belajar matematika 

dengan taraf signifikansi 𝛼 = 5% sebesar 1,54%. Hasil penelitian ini didukung oleh 

hasil penelitian Sutardi dan Sugiharsono (2016) menunjukkan bahwa motivasi 

belajar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa dengan 

sumbangan sebesar 36,8%. Jadi dalam penelitian ini kontribusi motivasi berprestasi 

terhadap hasil belajar lebih kecil dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. 

 

4. PENUTUP 

Terdapat kontribusi iklim kelas dan pola asuh orang tua secara simultan terhadap 

hasil belajar matematika melalui motivasi berprestasi dengan nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =

9,271dengan 𝛼 = 0,05. Kontribusi tersebut sebesar 21,1% dan sisanya sebesar 

78,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak mampu dijelaskan pada 

penelitian. Kontribusi iklim kelas secara langsung mempengaruhi hasil belajar 

matematika sebesar 5,57%. Kontribusi pola asuh orang tua secara langsung 

mempengaruhi hasil belajar matematika sebesar 6,76%. 

Terdapat kontribusi iklim kelas dan pola asuh orang tua secara simultan 

terhadap motivasi berprestasi dengan nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 10,374 dengan 𝛼 = 0,05. 

Kontribusi tersebut sebesar 16,5% dan sisanya sebesar 83,5% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lainnya yang tidak mampu dijelaskan pada penelitian. Kontribusi iklim 

kelas secara langsung mempengaruhi motivasi berprestasi sebesar 10,56%. 
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Kontribusi pola asuh orang tua secara langsung mempengaruhi hasil belajar 

matematika sebesar 2,92%. 

Terdapat kontribusi motivasi berprestasi terhadap hasil belajar matematika 

dengan nilai thitung = 2,993 dengan 𝛼 = 0,05. Kontribusi tersebut sebesar 1,54%. 
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