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KONTRIBUSI FASILITAS BELAJAR MATEMATIKA, MOTIVASI 

BELAJAR MATEMATIKA, DAN KEAKTIFAN BERORGANISASI 

TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VIII 

SMP N 1 JATIPURNO 

Andrian Fajar Kuncoro. Dra. Nining Setyaningsih, M.Si. 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis : (1) untuk mengetahui kontribusi 

fasilitas belajar matematika, motivasi belajar matematika, dan keaktifan 

berorganisasi terhadap prestasi belajar matematika, (2) untuk mengetahui 

kontribusi fasilitas belajar matematika terhadap prestasi belajar matematika, (3) 

untuk mengetahui kontribusi motivasi belajar matematika terhadap prestasi belajar 

matematika (4) untuk mengetahui kontribusi keaktifan berorganisasi terhadap 

prestasi belajar matematika. Penelitian ini berjenis kuantitatif deskriptif dengan 

desain penelitian korelasional. Populasi dalam penelitian ini 148 siswa kelas VIII 

SMP N 1 Jatipurno. Sampel penelitian 108 siswa ditentukan dengan rumus slovin. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling random. 

Metode pengumpulan data menggunakan angket. Teknik analisa data menggunakan 

analisis regresi linier berganda. Hasil analisis dengan taraf signifikansi 0.05 

menunjukkan bahwa : (1) terdapat kontribusi fasilitas belajar matematika, motivasi 

belajar matematika dan keaktifan berorganisasi terhadap prestasi belajar 

matematika dengan 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 4,749. Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar

0,1205 atau 12,05%.(2) tidak terdapat kontribusi fasilitas belajar matematika 

terhadap prestasi belajar matematika karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  sebesar -4,84382 < 

1,9830 dengan SR%=29,935% dan SE%=3,607%.(3) terdapat kontribusi motivasi 

belajar matematika terhadap prestasi belajar matematika dengan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 

3,10509 serta memberikan SR%=30,320% dan SE%=3,653%.(4) terdapat 

kontribusi keaktifan berorganisasi terhadap prestasi belajar matematika dengan 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 3,80048 serta memberikan SR%=39,745% dan SE%=4,789%.  

Kata kunci : fasilitas, motivasi, keaktifan berorganisasi, prestasi belajar 

Abstract 

The purpose of this research is to analyse : (1) to know the contribution of 

mathematics learning facility, mathematics learning motivation, and organization 

activeness towards mathematics learning achievement. (2) to know the contribution 

of facility towards mathematics learning achievement. (3) to know the contribution 

of learning motivation towards mathematics learning achievement. (4) to know the 

contribution of organization achievement towards mathematics learning 

achievement. The type of this research is descriptive quantitative with correlational 

research design. Population of this research are 148 eighth grade students of  SMP 

N 1 Jatipurno. The sample of 108 students for this research is determined using 
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Slovin’s formula. The sampling techniques used in this research is simple random 

sampling. The data collection methodology is using questionnaire. The data 

analysis technique is using multiple linear regression analysis. The analysis result 

with 0.05 significance level shows that : (1) there is contribution of mathematics 

learning facility, mathematics learning motivation, and organization activeness 

towards mathematics learning achievement with Fcalculate in the amount of 4,749. 

The coefficient of determination value (R2) in amount of 0,1205 or 12,05%. (2) 

there is no contribution of facility towards mathematics learning achievement 

because tcount < ttable in amount of -4,84382 < 1,9830 with SR%=29,935% and 

SE%=3,607%.(3) there is contribution of learning motivation towards mathematics 

learning achievement with tcount in amount of 3,10509 and gives SR%=30,320% 

and SE%=3,653%. (4) there is contribution of organization achievement towards 

mathematics learning achievement with tcount with 3,80048 and gives 

SR%=39,745% and SE%=4,789%.  

Keywords : facility, motivation, organization activeness, learning achievement 

 

1. PENDAHULUAN 

Prestasi belajar mempunyai peranan sebagai tolak ukur dari keberhasilan siswa 

dalam mengetahui serta menguasai materi pembelajaran, salah satunya dalam 

pembelajaran matematika. Menurut Widoyoko (2010:25) dalam buku yang 

menyatakan bahwa prestasi belajar merupakan perubahan yang terjadi pada diri 

siswa sebagai akibat dari kegiatan pembelajaran bersifat non fisik seperti perubahan 

sikap, pengetahuan, maupun kecakapan. Selain itu menurut Sangadji (2016) 

menyatakan bahwa prestasi belajar adalah  dari suatu kegiatan yang telah 

dikerjakan,diciptakan, yang menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan 

keuletan kerja, baik secara individual maupun kelompok dalam bidang kegiatan 

tertentu.  

 Prestasi belajar yang telah diuraikan dan proses menuju pencapaian prestasi 

belajar perlu ditingkatkan dalam pendidikan di Indonesia untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di Indonesia ,selain itu juga agar dapat bersaing dengan negara lain yang 

mempunyai sistem pendidikan yang lebih terprogram. Berdasarkan hasil survey 

yang dilakukan Programme for International Student Assessment (PISA) pada 

tahun 2015 menyatakan bahwa kemampuan Matematika di Indonesia berada pada 

peringkat ke 63 dari total 70 negara. Hasil yang tentunya memberikan peningkatan 
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kemampuan matematika dibandingkan dengan survey PISA di tahun 2012 yang 

berada pada peringkat 65. 

 Slameto (2010:54) menyatakan bahwa pengaruh prestasi belajar siswa  

digolongkan menjadi dua yaitu faktor yang berasal dari dalam (faktor intern) adalah 

faktor yang berasal dari dalam individu yang sedang belajar,seperti faktor jasmani 

dan psikologis ,salah satunya motivasi belajar siswa. Sedangkan faktor dari luar 

(faktor ekstern) adalah faktor yang ada di luar individu, seperti faktor lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah dan faktor masyarakat, diantaranya fasilitas belajar 

dan keaktifan berorganisasi di sekolah. Agar tujuan dari pembelajaran tercapai 

salah satu strateginya yaitu dengan memperbaiki faktor-faktor tersebut. Dengan 

meningkatnya prestasi belajar maka tujuan pendidikan akan tercapai sehingga akan 

meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. 

 Fasilitas belajar matematika merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk 

membantu mempermudah penyampaian materi atau pelajaran dalam kegiatan 

belajar mengajar (Kurniawan,2013:5). Jika fasilitas di sekolah mendukung, baik 

fasilitas dalam bentuk sarana prasarana sekolah maupun fasilitas dalam 

pembelajaran itu sangat membantu siswa dalam menumbuhkan motivasi tersendiri 

bagi siswa sehingga memudahkan dalam pembelajaran di sekolah. Menurut 

Olayinka dan Olufemi (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ada dua 

tujuan utama dalam penelitiannya yaitu mengetahui dampak ukuran sekolah 

terhadap kinerja akademis dan dampak pemanfaatan fasilitas terhadap prestasi 

akademik. Penelitian ini menyatakan bahwa terdapat hubungan kuat dan positif 

antara ukuran sekolah dan pemanfaatan fasilitas dengan prestasi akademik siswa.    

 Putra F.G.,dkk. (2018) menyatakan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan 

daya penggerak di dalam diri peserta didik yang menimbulkan, menjamin 

kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga diharapkan tujuan 

belajar dapat tercapai. Motivasi terbesar yang tercipta yaitu ada pada dalam diri 

individu siswa, motivasi dari lingkungan sekitar merupakan daya pendorong 

sekunder sebagai pelengkap dukungan terhadap siswa.Sementara itu menurut 

Zahrotul dan Dwi (2013) menyatakan bahwa motivasi belajar mempunyai pengaruh 
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yang signifikan baik secara simultan maupun secara parsial terhadap prestasi 

belajar. Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

belajar mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 

 Keaktifan berorganisasi adalah keterlibatan seseorang dalam suatu kerja sama 

dalam hubungan formal serta ikut bertanggung jawab penuh di dalamnya. 

Leitwood,K dan Jantzi,D (2000) menyatakan bahwa pentingnya pelajar ikut serta 

dalam kegiatan berorganisasi tentang pentingnya pengalaman di mana siswa 

menjadi pelajar yang terlibat. mengekspresikan ide, membuat keputusan tentang 

masalah kehidupan nyata, dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan. 

Syarifudin (2011:65) menyatakan bahwa organisasi merupakan suatu sistem 

kejasama dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi 

merupakan hubungan-hubungan yang terpolakan dengan aktivitas aktivitas yang 

diarahkan pada suatu tujuan tertentu. 

 Tujuan dari penelitian ini, yaitu : (1) untuk mengetahui kontribusi fasilitas 

belajar matematika, motivasi belajar matematika, dan keaktifan berorganisasi 

terhadap prestasi belajar matematika, (2) untuk mengetahui kontribusi fasilitas 

belajar matematika terhadap prestasi belajar matematika, (3) untuk mengetahui 

kontribusi motivasi belajar matematika terhadap prestasi belajar matematika, (4) 

untuk mengetahui kontribusi keaktifan berorganisasi  terhadap prestasi belajar 

matematika. 

2. METODE 

Jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Desain penelitian ini adalah korelasional, 

yaitu meneliti pengaruh atau kontribusi antara variabel bebas yaitu variabel fasilitas 

belajar matematika (𝑋1),motivasi belajar matematika (𝑋2), dan keaktifan 

berorganisasi (𝑋3) terhadap prestasi belajar matematika (Y). Sutama (2015:50) 

menyatakan bahwa dalam beberapa penelitian korelasional, variabel antiseden 

disebut “variable predictor” (predictor variable) dan variabel yang diprediksi 

disebut variable kriteria (criterion variable).  Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 

1 Jatipurno yang beralamatkan di desa Slogoretno, Jatipurno, Wonogiri. Populasi 
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dari penelitian ini seluruh siswa kelas VIII SMP N 1 Jatipurno yaitu sebanyak 148 

siswa. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik sampling random 

sebanyak 108 siswa. 

Teknik pengumpulan data menggunakan angket yang telah diuji dengan 

menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas dan dokumentasi menggunakan nilai 

UAS semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019. Teknik analisa data menggunakan 

analisis regresi linier berganda dengan uji hipotesis menggunakan uji t dan uji F. 

Sebelum dilakukan uji analisis linier berganda dilakukan terlebih dahulu uji 

prasyarat, yaitu menggunakan uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VIII SMP N 1 Jatipurno dengan data 

prestasi belajar matematika menggunakan nilai UAS (Ujian Akhir Semester) 

semester ganjil. Dari data tersebut diperoleh nilai terendah 40 dan nilai tertinggi 84 

dengan rata-rata nilai yaitu 65,389. Data fasilitas belajar matematika menggunakan 

24 item pernyataan dengan skor terendah 39 dan tertinggi 75 dan rata-rata sebesar 

56,009. Data variabel motivasi belajar matematika menggunakan item sejumlah 23 

item pernyataan dengan skor terendah 40 dan tertinggi 81 dengan rata-rata sebesar 

57,667. Data dari variabel keaktifan berorganisasi menggunakan item sejumlaah 24 

item pernyataan dengan skor terendah 24 dan tertinggi 79 dengan rata-rata sebesar 

53,259. 

Berdasarkan hasil analisis data uji prasyarat yaitu uji normalitas, uji linearitas, 

uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi telah 

menunjukkan bahwa uji prasyarat memenuhi syarat. 

a. Hasil uji normalitas dikatakan berdistribusi normal apabila Lmax < Ltabel. 

Dari hasil uji normalitas semua variabel menunjukkan Lmax < Ltabel, artinya 

semua data berdistribusi normal.Berikut adalah adalah tabel hasil 

perhitungan uji normalitas : 
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Tabel 1. Hasil Uji Normalitas 

 Variabel  Lmax Ltabel Keterangan 

Fasilitas Belajar  

Matematika (X1) 

0,083 0,085 Normal 

Motivasi Belajar 

Matematika (X2) 

0,065 0,085 Normal 

Keaktifan Berorganisasi 

(X3) 

0,054 0,085 Normal 

Prestasi Belajar 

Matematika (Y) 

0,076 0,085 Normal 

 

Berdasarkan tabel 1 hasil analisis data menunjukkan Lmax < Ltabel yang 

berarti populasi berdistribusi normal. 

 

b. Pada uji linearitas, keputusan masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat mempunyai hubungan yang linier apabila Fhitung < Ftabel . 

Berikut adalah tabel hasil perhitungan uji linearitas : 

Tabel 2. Hasil Uji Linearitas 

Variabel 𝑭𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝑭𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keterangan 

X1 terhadap Y 1,576 1,621 Linear 

X2 terhadap Y -185,162 1,621 Linear 

X3 terhadap Y 0,783 1,585 Linear 

 

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji linearitas menunjukkan bahwa masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat memperoleh hasil Fhitung < 

Ftabel ,maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel bebas linier 

terhadap variabel terikat. 

 

c. Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat hubungan 

linear diantara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Keputusan 
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multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Variance Inflanation Factor(VIF) 

dan tolerance-nya (TOL). Antar variabel bebas dikatakan tidak 

multikolinearitas jika TOL > 0,1 dan VIF < 10. Berikut tabel hasil 

perhitungan uji multikolinearitas : 

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel TOL VIF Keterangan 

X1 terhadap 

X2 

0,951 1,052 Tidak 

Multikolinearitas 

X1 terhadap 

X3 

0,882  1,132 Tidak 

Multikolinearitas 

X2 terhadap 

X3 

0,933 1,072 Tidak 

Multikolinearitas 

 

Berdasarkan tabel 3, dapat disimpulkan bahwa antara masing-masing 

variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas. 

d. Pada uji heteroskedastisitas, suatu variabel dikatakan tidak 

heteroskedastisitas apabila nilai P-Value  > α, dimana taraf signifikansi (α) 

pada penelitian ini adalah 0,05. Berikut adalah tabel hasil perhitungan uji 

heteroskedastisitas : 

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel P-Value Keterangan 

X1 terhadap Y 
0,169 

Tidak 

Heteroskedastisitas 

X2 terhadap Y 
0,812 

Tidak 

Heteroskedastisitas 

X3 terhadap Y 
0,139 

Tidak 

Heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh nilai P-Value > 0,05 

sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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e. Pada uji auto korelasi dikatakan tidak autokorelasi apabila 𝑑𝑈 < 𝑑 < 4 −

𝑑𝑈. Berikut adalah tabel hasil perhitungan uji autokorelasi: 

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi 

Variabel 
Durbin-

Watson 

d-tabel 
Keterangan 

dL dU 4-dU 

𝑿𝟏, 𝑿𝟐, 𝑿𝟑 

terhadap 

Y 

1,8223 

 

1,6297 

 

1,7437 

 

2,2563 

 

Tidak 

Autokorelasi 

 

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai – nilai dU< DW< 4-dU, 

maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat tidak terjadi autokorelasi. 

Setelah memenuhi uji prasyarat selanjutnya menyusun model regresi linier 

berganda. Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mencari bentuk 

hubungan linear antara variabel X1 (fasilitas belajar matematika), X2 

(motivasi belajar matematika), dan X3 (keaktifan berorganisasi), terhadap 

variabel Y (prestasi belajar matematika). Berikut adalah tabel hasil analisis 

regresi linier berganda : 

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel Koefisien Regresi 

Konstanta 58,638065 

Fasilitas Belajar Matematika 

(X1) 
-0,40596 

Motivasi Belajar Matematika 

(X2) 
0,290573 

Keaktifan Berorganisasi (X3) 0,239055 

 

Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh persamaan regresi linier 

berganda pada penelitian ini yaitu :  

Ŷ=58,638065 + (-0,40596)X1 + 0,290573X2 + 0,239055X3 

Adapun interpretasi dari persamaan linier berganda sebagai berikut : 
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1. Konstanta β0 = b0 = 58,638065 

Ketika variabel fasilitas belajar matematika, motivasi belajar 

matematika, dan keaktifan berorganisasi bernilai 0, maka prestasi 

belajar matematika nilainya sebesar 58,638065satuan. 

2. Konstanta β1 = b1 = -0,40596 

Ketika variabel fasilitas belajar matematika ditingkatkan sebesar 

1 satuan, maka prestasi belajar matematika akan meningkat sebesar 

-0,40596 satuan. 

3. Konstanta β2 = b2 = 0,290573 

Ketika variabel motivasi belajar matematika ditingkatkan 

sebesar 1 satuan, maka prestasi belajar matematika akan meningkat 

sebesar 0,290573 satuan. 

4. Konstanta β3 = b3 = 0,239055 

Ketika variabel keaktifan berorganisasi ditingkatkan sebesar 1 

satuan, maka prestasi belajar matematika akan meningkat sebesar 

0,239055 satuan. 

 

Hasil perhitungan uji simultan atau uji F variabel bebas fasilitas belajar 

matematika (𝑋1), motivasi belajar matematika (𝑋2) dan keaktifan 

berorganisasi (𝑋3),  terhadap prestasi belajar matematika diperoleh nilai  

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 4,749 >  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,692 , maka H0 ditolak yang artinya terdapat 

kontribusi yang signifikan antara fasilitas belajar matematika (𝑋1), motivasi 

belajar matematika (𝑋2) dan keaktifan berorganisasi (𝑋3) terhadap prestasi 

belajar matematika (Y). Nilai koefisien determinasi atau (R2) adalah 

12,96%. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan yang diberikan veriabel 

fasilitas belajar matematika, motivasi belajar matematika, dan keaktifan 

berorganisasi sebesar 12,05% terhadap prestasi belajar matematika. Dengan 

demikian, sebesar 87,95% prestasi belajar matematika didistribusikan atau 

dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kurniawan 

(2014) yang secara simultan fasilitas dan motivasi belajar berkontribusi 
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terhadap prestasi belajar. Hasnah (2014) memberikan kesimpulan bahwa 

pada kenyataannya fasilitas perlu mendapatkan perhatian yang serius, 

karena fasilitas belajar mempunyai peranan yang penting dalam 

peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan. Untari (2015) memberikan 

kesimpulan bahwa keaktifan siswa dalam kegiatan berorganisasi sekolah 

dalam kategori yang sangat kuat, yang menunjukkan bahwa terdapat 

korelasi yang signifikan positif antara keaktifan siswa dalam organisasi 

sekolah terhadap prestasi belajar siswa. Menurut Kurniawan (2014) ada 

beberapa unsur – unsur keaktifan atau partisipasi diantaranya : keterlibatan 

anggota dalam segala kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi, kemauan 

anggota untuk berinisiatif dan berkreasi dalam kegiatan-kegiatan yang 

dilancarkan oleh organisasi, kesadaran dari para anggota kelompok, tidak 

adanya unsur paksaan, anggota merasa ikut memiliki. Dengan demikian 

hipotesis pertama dapat disimpulkan bahwa ada kontribusi antara fasilitas 

belajar matematika, motivasi belajar matematika, dan keaktifan 

berorganisasi terhadap prestasi belajar matematika. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji parsial atau uji t kontribusi fasilitas 

belajar matematika terhadap prestasi belajar matematika diperoleh hasil 

perhitungan diperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  = -4,84382 dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙= 1,9830  yang 

berarti 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  . Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka H0 diterima. Artinya 

secara parsial  variabel fasilitas belajar matematika tidak memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap prestasi belajar matematika. Nilai 

sumbangan efektif terhadap prestasi belajar matematika sebesar 3,607%, 

sedangkan sumbangan relatif fasilitas belajar matematika terhadap prestasi 

belajar sebesar 29,935%. Hasil sumbangan efektif dan relatif dari variabel 

fasilitas belajar matematika menunjukkan nilai yang positif meskipun tidak 

berkontribusi secara parsial terhadap prestasi belajar matematika. 

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kurniawan 

(2014) yang  menyatakan bahwa fasilitas belajar memberikan pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap hasil belajar melalui motivasi belajar. 
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Pengaruh fasilitas belajar terhadap motivasi belajar sebesar 63,8%. 

Sedangkan pengaruh fasilitas belajar dan lingkungan keluarga secara 

bersama berpengaruh terhadap hasil belajar melalui motivasi belajar sebesar 

41,9%. Sholekhah,dkk.(2014) juga memaparkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara fasilitas belajar terhadap hasil belajar. Fasilitas belajar 

yang memadai akan berdampak pada psikologis siswa dan akan 

berpengaruh pada prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji t atau uji parsial kontribusi motivasi 

belajar matematika terhadap prestasi belajar matematika diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  

= 3,10509 dan ttabel = 1,9830 yang berarti 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  >  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 

 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka H0 ditolak. Artinya secara parsial variabel motivasi belajar 

matematika memberikan kontribusi yang signifikan terhadap prestasi 

belajar matematika. Nilai sumbangan efektif terhadap prestasi belajar 

matematika sebesar 3,653%, sedangkan sumbangan relatif motivasi belajar 

matematika terhadap prestasi belajar sebesar 30,320%. Hasil sumbangan 

efektif dan relatif dari variabel motivasi belajar matematika menunjukkan 

bahwa motivasi belajar matematika memberikan kontribusi positif terhadap 

prestasi belajar matematika. Dengan demikian terdapat kontribusi positif 

dan signifikan antara motivasi belajar matematika terhadap prestasi belajar 

matematika secara parsial. 

Yulianto (2012) yang menyatakan bahwa motivasi belajar matematika 

berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar matematika siswa sebesar 

76,3%. Hal ini dikemukakan dalam penelitiannya yang mengenai pengaruh 

motivasi belajar matematika terhadap prestasi belajar matematika siswa. 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Schunk dkk 

(2008) yang mana motivasi dan minat belajar dapat mempengaruhi 

pembelajaran baru dan kinerja keterampilan, strategi, dan perilaku yang 

telah dipelajari sebelumnya. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji t atau uji parsial kontribusi keaktifan 

berorganisasi terhadap prestasi belajar matematika diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 
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3,80048 dan ttabel = 1,9830 yang berarti 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  >  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 

 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka H0 ditolak. Artinya secara parsial variabel keaktifan 

berorganisasi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap prestasi 

belajar matematika. Nilai sumbangan efektif terhadap prestasi belajar 

matematika sebesar 4,789%, sedangkan sumbangan relatif keaktifan 

berorganisasi terhadap prestasi belajar sebesar 39,745%. Hasil sumbangan 

efektif dan relatif dari variabel keaktifan berorganisasi menunjukkan bahwa 

variabel keaktifan berorganisasi memberikan kontribusi positif terhadap 

prestasi belajar matematika. Dengan demikian terdapat kontribusi positif 

dan signifikan antara keaktifan berorganisasi terhadap prestasi belajar 

matematika secara parsial. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Untari (2015) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan antara keaktifan siswa dalam berorganisasi disekolah 

terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas X Madrasah Aliyah Negeri 

Ngawi Tahun ajaran 2014/2015. Penelitian yang dilakukan Untari 

menggunakan sampel penelitian 2 kelas berjumlah 79 siswa dengan metode 

instrument angket diperoleh hasil uji t dengan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  = 3,241 lebih besar 

dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  = 2,007 dengan taraf signifikansi 5% maka H0 ditolak , dengan 

kata lain variabel keaktifan siswa dalam kegiatan berorganisasi memberikan 

kontribusi terhadap prestasi belajar matematika. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan pada perumusan masalah dan hasil penelitian yang telah dilakukan 

dengan taraf signifikansi α = 5% dapat disimpulkan sebagai berikut. (1) Terdapat 

kontribusi fasilitas belajar matematika, motivasi belajar matematika, dan keaktifan 

berorganisasi terhadap prestasi belajar matematika. (2) Tidak terdapat kontribusi 

fasilitas belajar matematika terhadap prestasi belajar matematika. (3) Terdapat 

kontribusi motivasi belajar matematiika terhadap prestasi belajar matematika. (4) 

Terdapat kontribusi kekatifan berorganisasi terhadap prestasi belajar matematika.   
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