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PENGARUH PERANAN ORANG TUA, KEDISIPLINAN, DAN LINGKUNGAN 

BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA SMK 

 

Abstrak 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis  (1) pengaruh peranan 

orang tua terhadap hasil belajar matematika; (2) pengaruh kedisiplinan terhadap hasil 

belajar matematika; (3) pengaruh lingkungan belajar terhadap hasil belajar matematika; 

(4) pengaruh peranan orang tua, kedisiplinan dan lingkungan belajar terhadap hasil belajar 

matematika. Jenis penelitian ini berdasarkan pendekatannya merupakanpenelitian 

kuantitatif. denganmenggunakan desain penelitian korelasional. Teknik sampling dari 

penelitian inimenggunakan proporsional random sampling. Populasi penelitian berjumlah 

243 siswa kelas X SMK Negeri 1 Kaliwungu dengan sampel penelitian sejumlah 116 

siswa. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode metode angket dan 

dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa (1) terdapat 

pengaruh peranan orang tua terhadap hasil belajar matematika dengan 𝑆𝑅 = 29,337%; 

(2) terdapat pengaruh kedisiplinan terhadap hasil belajar matematikadengan 𝑆𝑅 =
42,946%; (3) tidak terdapat pengaruh lingkungan belajar terhadap hasil belajar 

matematikadengan 𝑆𝑅 = 27,716%; (4) terdapat pengaruh peranan orang tua, kedisiplinan 

dan lingkungan belajar terhadap hasil belajar matematika dengan koefisien determinasi 

sebanyak 10,5%. 

 

Kata kunci: hasil belajar; peranan orang tua; kedisiplinan; lingkungan belajar 

 

Abstract 

 

The purpose of this study is to examine and analyze (1) the influence of the role of parents 

on mathematics learning outcomes; (2) the influence of discipline on mathematics 

learning outcomes; (3) the influence of the learning environment on mathematics learning 

outcomes; (4) the influence of the role of parents, discipline and learning environment on 

mathematics learning outcomes. This type of research is based on its quantitative research 

approach. withuse correlational research design. The sampling technique of this study uses 

proportional random sampling. The study population is 243 students from class X of 

Vocational High School1 Kaliwungu with a sample of 116 students. Data collection 

research using questionnaires method and documentation. Based on the results of the 

study, it can be concluded that (1) there is an influence of the role of parents on 

mathematics learning outcomes with relative contribution 29,337%; (2) there is an 

influence of discipline on mathematics learning outcomes with relative contribution 

42.946%; (3) there is no influence of the learning environment on mathematics learning 

outcomes with relative contribution 27.716%; (4) there is an influence of the role of 

parents, discipline and learning environment on the learning outcomes of mathematics 

with a coefficient of determination of 10.5%. 

 

Keywords:learning outcomes; the role of parents; discipline; learning environment 
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1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan hal terpenting untuk individu, di dalam pendidikan tidak terlepas 

dari belajar. Pendidikan yang baik jika proses belajarnya dan tujuan dari pendidikan 

tercapai. Tujuan dari pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya 

dengan belajar. Belajar merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan oleh peserta 

didik. Keberhasilan suatu belajar dapat dilihat dari hasil belajarnya. Belajar dapat 

dikatakan berhasil jika mampu mempengaruhi seseorang untuk melakukan dan mecoba 

apa yang telah diperoleh. Hasil belajar matematika itu sangat penting. Selain itu hasil 

belajar yang tinggi dapat mencerminkan bahwa pembelajaran dikatakan berhasil. Hasil 

belajar akan dijadikan sebagai tolak ukur suatu keberhasilan pencapaian tujuan dan 

evaluasi kegiatan pembelajaran. Ahmad Susanto (2013: 5) berrpendapat bahwa Hasil 

belajar merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang 

menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan 

belajar.Secara singkat hasil belajar dapat dikatakan sebagai perubahan kemampuan yang 

diperoleh seseorang setelah melakukan kegiatan belajar.  

Hasil belajar dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri 

individu (faktor internal) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu (faktor 

eksternal). Salah satu bentuk faktor eksternal yaitu peranan orang tua. Tercapainya hasil 

belajar siswa yang baik tidak terlepas dari adanya peran orang tua. Menurut Berry (1995 

: 99) menjelaskan bahwa peran berfungsi sebagai seperangkat harapan yang dikenakan 

pada individu-individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Hasil penelitian 

Rianingsih (2016) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara peran 

orang tua terhadap prestasi belajar. 

Di samping faktor peranan orang tua, lingkungan belajar juga mempengaruhi hasil 

belajar. Menurut Mariyana (2010: 17), lingkungan belajar adalah sarana yang di dalamnya 

para siswa dapat mencurahkan dirinya untuk beraktivitas, berkreasi, dan melakukan 

berbagai manipulasi banyak hal sehingga mereka mendapatkan perilaku yang baru. 

Lingkungan belajar yang baik adalah lingkungan belajar yang di dalamnya mampu 
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mempengaruhi perilaku seseorang dengan mendapatkan hal baru terhadap hasil atau 

prestasi belajar. Selain itu lingkungan belajar juga harus menarik, maknanya lingkungan 

tersebut dapat menarik perasaan anak, pikiran anak dan memacu rasa ingin tahu pada diri 

anak. Menurut Slameto (2015: 60) lingkungan belajar dipengaruhi oleh tiga faktor-faktor, 

yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Hasil penelitian Muslih 

(2016) menyimpulkan bahwa  tedapat pengaruh antara lingkungan sekolah (𝑋2) dengan 

prestasi belajar (Y) mencapai angka 0,21 jika dilihat dengan tabel korelasi product 

moment. 

Salah satu bentuk faktor eksternal yaitu kedisiplinan. Menurut Heri Gunawan (2012: 

266), Disiplin sekolah adalah usaha sekolah untuk menjaga perilaku siswa agar tidak 

menyimpang pada aturan dan dapat mendorong siswa untuk berperilaku sesuai dengan 

norma, peraturan, dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Menurut Arikunto (1993: 137) 

menggolongkan macam-macam disiplin dengan tiga perilaku yaitu kedisiplinan di dalam 

kelas, kedisiplinan di luar kelas dalam sekolah, kedisiplinan di rumah. Hasil penelitian 

Nokwanti (2013) menyimpulkan terdapat pengaruh positif disiplin belajar terhadap 

prestasi belajar, terdapat pengaruh positif lingkungan belajar terhadap prestasi belajar, dan 

terdapat pengaruh disiplin belajar dan lingkungan belajar secara bersama-sama terhadap 

prestasi belajar. 

Hipotesis pada penelitian ini ada tiga, yaitu (1) terdapat pengaruh peranan orang tua 

terhadap hasil belajar matematika; (2) terdapat pengaruh kedisiplinan terhadap hasil 

belajar matematika; (3) terdapat pengaruh lingkungan belajar terhadap hasil belajar 

matematika; (4) terdapat pengaruh peranan orang tua, kedisiplinan dan lingkungan belajar 

terhadap hasil belajar matematika. 

Tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis  (1) pengaruh peranan orang 

tua terhadap hasil belajar matematika; (2) pengaruh kedisiplinan terhadap hasil belajar 

matematika; (3) pengaruh lingkungan belajar terhadap hasil belajar matematika; (4) 

pengaruh peranan orang tua, kedisiplinan dan lingkungan belajar terhadap hasil belajar 

matematika. 
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2. METODE  

Penelitian ini berdasarkan pendekatannya termasuk penelitian kuantitatif dengan desain 

penelitian korelasional. Penelitian ini dilakukan di SMKN 1 Kaliwungu yang 

beralamatkan di jalan Ampel-Simo km 08, desa Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu, 

Kabupaten Semarang. . Populasi penelitian ini adalah semua siswa kelas X sebanyak 243 

siswa dan diambil sampel penelitian sebanyak 116 siswa. Teknik pengambilan sampel 

pada penelitian ini menggunakan proporsional random samplingyang diambil secara acak 

sesuai dengan proporsi sampel untuk setiap kelas. 

Penelitian ini terdiri dari empat variabel, yaitu variabel peranan orang tua, 

kedisiplinan, lingkungan belajar sebagai variabel dependen dan hasil belajar sebagai 

variabel independen. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 

angket dan dokumentasi.Metode angket untuk mengumpulkan data peranan orang tua, 

kedisiplinan dan lingkungan belajar, serta metode dokumentasi digunakan untuk  

mengumpulkan data hasil belajar matematika pada Penilaian Akhir Semester (PAS) 

Gasal. 

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Teknik 

analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan variabel bebas 

terhadap variabelterikat. Sebelum dilakukan analisis data, terdapat lima uji prasyarat yang 

harus dipenuhi, yaitu uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum instrumen tes dan angket diberikan kepada kelas sampel, terlebih dahulu angket 

di uji validasikan Selanjutnya, instrumen di uji cobakan untuk mengetahui apakah 

instrumen tersebut valid dan reliabel. Uji validitas instrumen menggunakan rumus 

korelasi Pearson/ Product Moment dan uji reliabilitas instrumen menggunakan rumus 

Cronbach’s Alpha 

Sebelum digunakan untuk penelitian, instrumen angket diuji cobakan pada 30 siswa 

diluar sampel penelitian, kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya. Pernyataan angket 

peranan orang tua sebanyak 22 item diperoleh 15 item yang dinyatakan valid dan 7 item 
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yang tidak valid. Pernyataan angket kedisiplinan sebanyak 26 item pernyataan diperoleh 

19 item yang dinyatakan valid dan 7 item yang tidak valid. Pernyataan angket lingkungan 

belajar sebanyak 20 item pernyataan diperoleh 16 item yang dinyatakan valid dan 4 item 

yang tidak valid. Banyaknya setiap item valid berbeda, agar perhitungan menjadi 

seimbang maka banyak item angket diambil 17 item, dengan syarat setiap item indikator 

harus muncul dalam angket. Penambahan item dari yang tidak valid dipilih dari nilai 𝑟𝑥𝑦 

yang terbesar sedangkan pengurangan item valid dipilih nilai 𝑟𝑥𝑦 yang terkecil.  

Instrumen penelitian yang dinyatakan valid selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. 

Reliabilitas instrumen diuji menggunakan rumus Cronbach’s Alpha. Hasil uji reliabilitas 

menunjukkan bahwa nilai rhitung pada setiap angket lebih besar dari nilai rtabel, sehingga 

dapat dikatakan bahwa semua angket reliabel. Hasil perhitungan reliabilitas terdapat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1 Hasil Uji reliabilitas 

Variabel rhitung rtabel 

Peranan Orang tua (X1) 0,733102317 0,374 

Kedisiplinan (X2) 0,838041 0,374 

Lingkungan Belajar (X3) 0,409348 0,374 

 

Data hasil belajar matematika diperoleh dari nilai Penilaian Akhir Semester tahun 

pelajaran 2018/2019. Rentang skor yaitu antara 0 hingga 100. Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh data terendah adalah 38 dan data tertinggi 92. Menggunakan aturan Sturgess, 

diperoleh banyak kelas interval 8 dan panjang interval kelas 7, sehingga data hasil belajar 

matematika dapat dibuat distribusi frekuensi seperti pada Gambar 1. 
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Gambar 1 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Matematika 

Instrumen peranan orang tua yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 17 butir 

pernyataan. Rentang skor yaitu antara 0 sampai 60. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

data terendah adalah 26 dan data tertinggi 65. Menggunakan aturan Sturgess, diperoleh 

banyak kelas interval 8 dan panjang interval kelas 5, sehingga data peranan orang tua 

dapat dibuat distribusi frekuensi seperti pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Distribusi Frekuensi Peranan orang Tua 

Instrumenkedisiplinan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 17 butir 

pernyataan. Rentang skor yaitu antara 0 sampai 68. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

data terendah adalah 38 dan data tertinggi 66. Menggunakan aturan Sturgess, diperoleh 
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banyak kelas interval 8 dan panjang interval kelas 4, sehingga data lingkungan belajar 

dapat dibuat distribusi frekuensi seperti pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Distribusi Frekuensi Lingkungan Belajar 

Instrumen lingkungan belajar yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 17 butir 

pernyataan. Rentang skor yaitu antara 0 sampai 60. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

data terendah adalah 30 dan data tertinggi 66. Menggunakan aturan Sturgess, diperoleh 

banyak kelas interval 8 dan panjang interval kelas 5, sehingga data kedisiplinan dapat 

dibuat distribusi frekuensi seperti pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Distribusi Frekuensi Kedisiplinan 
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Sebelum melakukan uji hipotesis,data penelitian harus memenuhi lima persyaratan 

uji statistik, yaitu uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan 

uji heteroskedastisitas. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan metode One 

Sample Kolmogorov Smirnov dengantaraf signifikansi 5%. Data dikatakan berdistribusi 

normal jika nilai asymp sig > 0,05. Perhitungan uji normalitas menggunakan SPSS versi 

20. Hasil uji normalitas terdapat pada Tabel 2. 

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas 

𝐿𝑜𝑏𝑠 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 Keterangan 

0,067087 0,082263 
Normal 

 

 

Berdasarkan hasil pengujian tersebut diperoleh  

𝐿𝑜𝑏𝑠 = 0,067087 sedangkan 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,082263, karena 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,082263 > 𝐿𝑜𝑏𝑠 =

0,067087  maka dapat disimpulkan bahwa populasi  berdistribusi normal. Perhitungan uji 

Linearitas menggunakan SPSS versi 20 dengan tingkat signifikansi 5%.  Hubungan antara 

variabel dependen dengan variabel independen dikatakan linear jika nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 kurang 

dari 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Hasil perhitungan uji linearitas terdapat pada Tabel 3. 

Tabel 3 Hasil Linearitas 

Variabel F hitung F tabel Keterangan 

X1 dan Y 0,749 1,600 Linear 

X2 dan Y 0,893 1,648 Linear 

X3 dan Y 0,657 1,638 Linear 

 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui harga 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 masing-masing variabel yang 

diukur kurangdari 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara masing-

masing variabel bebas dengan variabel terikat berbentuk linear. Hubungan antarvariabel 

independen dikatakan tidak multikolinearitas jika nilai nilaiTolerance≥ 0,10 atau 

VIF(variance inflation factor) ≤ 10,0. Perhitungan uji multikolinearitas ini menggunkaan 

SPSS versi 20 dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil perhitungan uji multikolinearitas 

terdapat pada Tabel 4. 
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Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

X1 dan X2 0,922 1,085 Tidak Multikolinearitas 

X1 dan X3 0,876 1,142 Tidak Multikolinearitas 

X2 dan X3 0,756 1,323 Tidak Multikolinearitas 

 

Sebuah data dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai p value > 0,05. 

Perhitungan uji heteroskedastisitas menggunakan SPSS versi 20 dengan taraf signifikansi 

5%. Hasil perhitungan uji heteroskedastisitas terdapat pada Tabel 5. 

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel p value Signifikansi Keterangan 

X1 terhadap Y 0.753 0,05 Tidak Heteroskedastisitas 

X2 terhadap Y 0.697 0,05 Tidak Heteroskedastisitas 

X3 terhadap Y 0.223 0,05 Tidak Heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas, nilai p value peranan orang tua  (X1) 

terhadap hasil belajar (Y) sebesar 0.753 >  0,05, nilai p value kedisiplinan (X2) terhadap 

hasil belajar (Y) sebesar 0.697 >  0,05,  nilai p value lingkungan belajar (X3) terhadap 

hasil belajar (Y) sebesar 0.223 >  0,05, karena seluruh nilai p value > 0,05 maka dapat 

disimpulkan tidak ada heteroskedastisitas. 

 Hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dikatakan tidak 

ada autokorelasi jika nilai 𝐷𝑢 < 𝐷𝑤 < 4 − 𝐷𝑢. Perhitungan uji autokorelasi 

menggunakan SPSS versi 20 dengan taraf signifikansi 5% dengan metode Cochrane 

Orcutt.Hasil uji autokorelasi terdapat pada Tabel 6. 

Tabel 6 Hasil uji Cochrane Orcutt 

Variabel Dl DW 
D tabel 

Keterangan 
Du 4-Du 

X1, X2, X3 terhadap Y 
1,6465 

1,930 1.7504 2.2496 

Tidak Terjadi 
Autokorelasi 
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Berdasarkan hasil diatas diperoleh 𝐷𝑢 = 1,7504, 4 − 𝐷𝑢 = 2,2496, dan 𝐷𝑤 =

1,930, karena  1,7504 <  1,930 <  2,2496 maka dapat disimpulkan bahwa data tidak 

terjadi autokorelasi antara peranan orang tua (𝑋1), kedisiplinan (𝑋2), lingkungan belajar 

(𝑋3) terhadap hasil belajar matematika(𝑌). 

Setelah melakukan pengujian asumsi kemudian menyusun persamaan regresi dengan 

bantuan SPSS 20.  Berikut merupakan ringkasan dari hasil analisis regresi linear ganda. 

Tabel 7 hasil analisis regresi linear ganda 

Variabel Koefisien regesi 

Konstanta 52,978 

Peranan orang tua (𝑋1) −0,306 

Kedisiplinan (𝑋2) 0,388 

Lingkungan kedisiplinan (𝑋3) 0,279 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi linear berganda 𝑌 = 52,978 −

0,306𝑋1 + 0,388𝑋2 + 0,279𝑋3. Interpretasi dari persamaan regresi linear berganda 

adalah Koefisien 𝑏0 = 𝛽0 = 52,978 maknanya jika peranan orang tua (𝑋1), kedisiplinan 

(𝑋2), lingkungan belajar(𝑋3) bernilai nol, maka hasil belajar  bernilai  52,978.Koefisien 

𝑏1 = 𝛽1 = −0,306maknanyajika peranan orang tua (𝑋1)ditingkakan 1 satuan, maka hasil  

belajar matematika akan  menurun  sebesar 0,306. Koefisien 𝑏2 = 𝛽2 = 0,388 berarti jika 

kedisiplinan  (𝑋2)ditingkatkan 1 satuan, maka hasil  belajar matematika akan  meningkat 

sebesar 0,388. Koefisien 𝑏3 = 𝛽3 = 0,279berarti jika lingkungan  belajar  

(𝑋3)ditingkakan 1 satuan, maka hasil  belajar matematika akan  meningkat  sebesar 

 0,279. 

Berdasarkan hasil uji F atau uji simultan tentang pengaruh peranan orang tua, 

kedisiplinan, dan lingkungan belajar terhadap hasil belajar diperoleh nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔sebesar 

4,393 dan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 2,685 maka 𝐻0 di tolak sehingga terdapat pengaruh peranan 

orang tua, kedisiplinan, dan lingkungan belajar terhadap hasil belajar secara simultan. 

Penelitian ini memperoleh nilai koefisien deteminasi (𝑅2)sebesar 0,105. Artinya dari 

koefisien ini, pengaruh yang diberikan oleh variabel peranan orang tua, kedisiplinan, dan 
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lingkungan belajar terhadap hasil belajar matematika sebesar 10,5% sedangkan sisanya 

89,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel penelitian. Hasil ini didukung oleh 

penelitian Nokwanti (2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh disiplin belajar 

dan lingkungan belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar yang ditunjukkan 

dari hasil uji simultan 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔sebesar 42,45 dan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 3,08 yang berarti signifikan 

karena 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. 

Hasil uji t atau uji parsial pada pengaruh peranan orang tua (𝑋1)terhadap hasil belajar 

(𝑌) diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 2,517 dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 1,98099. Berdasarkan hasil 

tersebut maka 𝐻0 ditolak, sehingga terdapat pengaruh antara variabel peranan orang tua 

(𝑋1) terhadap variabel hasil belajar matematika (𝑌). Sumbangan relatif dan sumbangan 

efektif yang diberikan variabel kedisiplinan (𝑋2) terhadap hasil belajar 

(𝑌)𝑆𝑅% (𝑋1) sebesar29,337% dan 𝑆𝐸% (𝑋1)sebesar 3,08%. Hasil ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Rianingsih (2016) dalam penelitiannya menyebutkan 

bahwa ada pengaruh signifikan variabel peran orang tua (X)  dengan variabel prestasi 

belajar (Y). Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 3,25 

dibandingkan dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (df=26) yaitu 2,056 taraf signifikan 5%. Jadi, jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 ditolak. Selain itu, McNeal (2014) menyatakan bahwa praktik orang tua 

dan keterlibatan orang tua mempengaruhi sikap dan perilaku siswa, sehingga secara tidak 

langsung mempengaruhi prestasi siswa untuk berbagai derajat. Hasil penelitian Yusmanto 

(2014) dalam penelitiannya menyatakan ada pengaruh yang signifikan antara perhatian 

orang tua terhadap hasil belajar membaca Al-Qur’an siswa kelas VIII MTs NU 17 Kyai 

Jogoreso Kertosari Kendal karena nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  21,0326 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 3,98 dengan db = 

1 lawan 68 pada taraf signifikasi 5 %. 

Berdasarkan hasil uji t atau uji parsial pada pengaruh kedisiplinan (𝑋2) terhadap hasil 

belajar (𝑌) diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 1,992 dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 1,98099 maka 𝐻0 ditolak 

sehingga terdapat pengaruh antara variabel kedisiplinan (𝑋1) terhadap variabel hasil 

belajar matematika (𝑌). Sumbangan relatif dan sumbangan efektif yang diberikan variabel 

kedisiplinan (𝑋2) terhadap hasil belajar (𝑌)𝑆𝑅% (𝑋2)sebesar 42,946% dan 

𝑆𝐸% (𝑋2)sebesar 4,51%. Hasil tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 
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Nokwanti (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan terdapat pengaruh positif disiplin 

belajar terhadap prestasi belajar yang ditunjukkan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 9,48 dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 

1,98. Selain itu dalam penelitian Yussi, Syaad dan Purnomo (2016) dalam penelitiannya 

juga menyebutkan bahwa ada kontribusi disiplin belajar terhadap motivasi belajar dan 

dampak hasil belajar secara signifikan. 

Berdasarkan hasil uji t atau uji parsial pada pengaruh lingkungan belajar (𝑋3) 

terhadap hasil belajar (𝑌) diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 1,530 dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 1,98099 

maka 𝐻0 diterima sehingga tidak terdapat pengaruh antara variabel lingkungan belajar 

(𝑋3) terhadap variabel hasil belajar matematika (𝑌). Sumbangan relatif dan sumbangan 

efektif yang diberikan variabel kedisiplinan (𝑋2) terhadap hasil belajar 

(𝑌)𝑆𝑅% (𝑋2)sebesar27,716%dan 𝑆𝐸% (𝑋2)sebesar 2,91%. Hasil penelitian ini 

berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustin (2014), dengan variabel 

lingkungan sekolah memberikan sumbangan relatif sebesar 37,6% dan sumbangan efektif 

sebesar 6,0%. Berdasarkan dari hasil sumbangan relatif dan sumbangan efektif maka 

variabel lingkungan sekolah memiliki pengaruh yang kecil terhadap prestasi belajar siswa. 

Demikian juga dengan hasil dari penelitian Muslih (2016) mengungkapkan bahwa 

pengaruh antara lingkungan sekolah (𝑋2) dan prestasi belajar (Y) mencapai angka 0,21 

jika dihubungkan dengan tabel korelasi product moment menunjukan adanya pengaruh 

antara 𝑋2 dan Y dengan derajat signifikasi 0,634 sehingga pengaruh antara𝑋2 dan Y 

rendah.Hal tersebut berbeda dengan penelitian ini, perbedaan ini disebabkan karena 

instrumen angket yang masih umum dan luas. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan pada hasil dari analisis hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut 

a. Terdapat pengaruh antara peranan orang tua terhadap hasil belajar matematikasiswa 

kelas X SMKN 1 Kaliwungu tahun pelajaran 2018/2019. Sumbangan relatif dan 

sumbangan efektif berturut-turut sebesar 28,98% dan 2,98%. 
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b. Terdapat pengaruh antara kedisiplinan terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 

X SMKN 1 Kaliwungu tahun pelajaran 2018/2019. Sumbangan relatif dan 

sumbangan efektif berturut-turut sebesar 43,65%dan 4,50%. 

c. Tidak terdapat pengaruh antara lingkungan belajar terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas X SMKN 1 Kaliwungu tahun pelajaran 2018/2019. Sumbangan relatif 

dan sumbangan efektif berturut-turut sebesar 27,36%dan 2,82%. 

d. Terdapat pengaruh antara peranan orang tua, kedisiplinan, lingkungan belajar 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X SMKN 1 Kaliwungu tahun pelajaran 

2018/2019. Nilai koefisien determinasi (𝑅2) = 10,3% sedangkan sisanya 89,7% 

dipengaruhi oleh variabel lain. 
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