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KONTRIBUSI KEPRIBADIAN, KOMUNIKASI DAN BUDAYA 

ORGANISASI SISWA TERHADAP TANGGUNGJAWAB DAN DAMPAKYA 

PADA HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA MTs SA AL-ISLAM 

JAMSAREN SURAKARTA TAHUN 2019/2020 

Abstrak  

Tujuan penelitian, (1) menguji dukungan kepribadian, komunikasi, dan budaya 

organisasi terhadap hasil belajar Matematika secara tidak langsung melalui 

tanggungjawab, (2) menguji dukungan kepribadian, komunikasi, dan budaya 

organisasi terhadap tanggungjawab, (3) menguji keterkaitan dari tanggungjawab  dan 

hasil belajar matematika. Jenis penelitian berdasarkan penelitian kuantitatif. Populasi 

penelitian ini 267 siswa MTs SA Al-Islam  Jamsaren tahun 2019/2020. Sampel 

penelitian 160 siswa ditentukan dengan rumus solvin. Sampling dengan proporsional 

random sampling. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan angket 

tertutup. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur dengan uji asumsi uji F, uji 

t, dan uji R2. Hasil penelitian, (1) kepribadian, komunikasi, budaya organisasi siswa  

terhadap hasil belajar matematika tidak berkontribusi secara simultan melalui 

tanggungjawab dengan (       , (2) kepribadian, komunikasi dan budaya 

organisasi secara simultan yang mempengaruhi tanggungjawab sebesar 15.4%. 

Secara parsial, kepribadian yang secara langsung mempengaruhi  tanggungjawab 

sebesar 16,6464%. Komunikasi yang secara langsung mempengaruhi tanggungjawab 

sebesar 1,2544%. Budaya organisasi yang secara langsung mempengaruhi 

tanggungjawab sebesar 0,2401%, (3) tanggungjawab tidak memberi distribusi 

terhadap hasil belajar. 

Kata kunci : hasil belajar, tanggungjawab, kepribadian, komunikasi, budaya 

organisasi. 

Abstract 

The research objectives, (1) test personality support, communication, and 

organizational culture towards mathematics learning outcomes indirectly through 

responsibility, (2) test organizational personality, communication, and support for 

responsibility, (3) test the interrelation of responsibility and learning outcomes 

mathematics. This type of research is based on quantitative research. The study 

population was 267 students of MTs SA Al-Islam Jamsaren in 2019/2020. The 

research sample of 160 students was determined by the Solvin formula. Sampling 

with proportional random sampling. Data collection techniques with closed 

documentation and questionnaire. Data analysis techniques using path analysis with 

the assumption test F test, t test, and R2 test. The results of the study, (1) personality, 

communication, organizational culture of students to mathematics learning outcomes 

do not contribute simultaneously through responsibility with (α = 0.05), (2) 

personality, communication and organizational culture simultaneously affecting 

responsibilities by 15.4%. Partially, personality that directly influences responsibility 

by 16.6464%. Communication that directly affects the responsibility of 1.2544%. 

Organizational culture which directly affects responsibility by 0.2401%, (3) 

responsibility does not provide distribution of learning outcomes. 
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Keywords: learning outcomes, responsibility, personality, communication, 

organizational culture. 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UUSPN pasal 1 ayat 1). Pendidikan yang 

baik adalah pendidikan yang tidak hanya mempersiapkan peserta didik untuk 

suatu profesi atau jabatan, tetapi bagaimana pendidikan dapat mempersiapkan 

peserta didik untuk dapat menyelesaikan masalah yang akan dihadapinya dalam 

kehidupan sehari-hari dan mampu menerapkannya dalam kondisi apapun 

(Siagian, 2016). 

Pendidikan di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara 

tetangga seperti Malaysia atau Singapura, padahal dulu Malaysia berguru ke 

Indonesia. Indonesia sebagaimana negara berkembang lainnya memiliki 

permasalahan pendidikan yang tidak sederhana. Permasalahan pendidikan yang 

dialami oleh Indonesia yaitu tentang mutu pendidikan tersebut (Wirantasa, 2017). 

Mutu pendidikan yang dimaksud yaitu tentang hasil belajar. Hasil belajar yang 

didapat oleh siswa sebagai tolak ukur bagi siswa tersebut sejauh mana ia telah 

memahami materi pelajaran yang didapatkannya.  

Hasil belajar siswa merupakan salah satu hal penting dalam pendidikan 

yang perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil survei  yang dilakukan oleh 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

menggunakan tes Programme for International Student Assesment (PISA) tahun 

2015 menunjukan adanya kenaikan pencapaian pendidikan di Indonesia yaitu 

sebesar 22,1 poin. Hasil tersebut menempatkan Indonesia pada posisi ke empat 

dalam hal kenaikan pencapaian murid dibanding hasil survei sebelumnya pada 

tahun 2012.  

Dalam kompetensi matematika meningkat dari 375 poin di tahun 2012 

menjadi 386 poin di tahun 2015. Namun hasil pecapaian tersebut masih rendah 
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dibanding rerata OECD karena rata-rata negara OECD 490 sedangkan skor yang 

diperoleh Indonesia hanya 386. Data tersebut memberikan informasi bahwa 

pendidikan di indonesia mengalami kemajuan tapi masih di bawah rerata yang 

ditetapkan.  

Dalam hal pencapaian akademis pada umumnya masyarakat berpendapat 

bahwa faktor yang paling mempengaruhi pencapaian hasil belajar adalah 

kemampuan intelegensi siswa. Sehingga sering mengakibatkan terabaikannya 

faktor lain yang juga penting dalam pencapaian akademis, salah satunya sikap 

tanggungjawab. Padahal tanpa dimilikinya rasa tanggungjawab belajar, siswa 

tidak akan mampu mengembangkan kemampuan intelegensinya secara maksimal.  

Definisi Tanggungjawab menurut Umar Tirtarahardja dan La Sulo (2005: 8) 

adalah keberanian untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan sesuai dengan 

tuntutan kodrat manusia, dan bahwa hanya karena itu perbuatan tersebut 

dilakukan, sehingga sanksi apapun yang dituntutkan (oleh kata hati, oleh 

masyarakat, oleh norma-norma agama), diterima dengan penuh kesadaran dan 

kerelaan. Dalam hasil penelitian Desi Dwi Hastuti, Sutama dan Djalal Fuadi 

(2018) menjelaskan bahwa bentuk tanggung jawab sebagai siswa diantaranya 

mematuhi tata tertib sekolah dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

Siswa mengerjakan tugas hingga selesai dan tuntas 

Selain tanggungjawab ada kepribadian yang juga tak kalah penting 

mempengaruhi hasil belajar. Kepribadian seseorang memiliki peranan penting 

dalam kehidupan sehari-hari individualnya, karena kepribadian adalah gambaran 

dari perilaku seseorang. Kepribadian merupakan sifat hakiki individu yang 

tercermin pada sikap peserta didik (Widodo, 2014). Menurut Sari (2012) Proses 

pembelajaran yang berlangsung di sekolah harus memperhatikan karakteristik 

dasar siswa sehingga hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai. Terdapat 

berbagai macam kepribadian pada diri masing-masing siswa MTs SA Al-Islam 

Jamsaren. Kepribadian tersebut diantaranya ada yang pendiam, aktif bertanya, 

hyper aktif, penakut, mudah marah, pemalu dan suka mencari perhatian.  

Sikap belajar pada siswa merupakan salah satu bentuk dari kepribadian 

seseorang. Hasil penelitian Surip kepribadian dan sikap berpengaruh positif 
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terhadap hasil belajar siswa, dengan memberikan kontribusi signifikan sebesar 

44,4 % untuk prestasi belajar siswa. 

Komunikasi juga dapat mempengaruhi hasil belajar matematika siswa. 

Menurut Amrin Tegar Sentosa (2015) komunikasi merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dalam kehidupan sosial, karena kodrat manusia adalah mahluk sosial 

yang sedianya saling membantu sesama manusia. Begitu juga dengan pendidikan 

membutuhkan komunikasi yang baik, sehingga apa yang disampaikan, dalam hal 

ini materi pelajaran, oleh komunikator (guru) kepada komunikan (siswa) bisa 

dicerna dengan optimal, sehingga tujuan pendidikan yang ingin dicapai bisa 

terwujud (Inah, 2015).  

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Mentri Pendidikan Nasional 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dalam Standar Kompetensi Lulusan menetapkan 

bahwa dalam belajar matematika siswa harus memiliki kemampuan komunikasi 

untuk mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, grafik atau diagram 

untuk memperjelas masalah. Jika seorang siswa mampu menguasai komunikasi 

dengan baik maka akan berdampak pada hasil belajarnya.  

National Council of Teacher of Mathematics (NCTM,2000) (dalam 

Wahyuning,2013) menyatakan ada lima kemampuan dasar yang wajib di miliki 

siswa, dan salah satunya adalah komunikasi matematik. Dalam kegiatan 

pembelajaran, komunikasi dapat terjadi antara guru dengan siswa, siswa dengan 

buku atau siswa dengan siswa. Untuk meningkatkan kemampuan dalam 

berkomunikasi, dapat dilakukan dengan menyampaikan melalui berbagai bahasa 

termasuk bahasa matematis. Siswa dengan komunikasi matematika yang baik 

dinilai dapat berdampak positif terhadap hasil belajar matematika.  

Dikemukakan oleh McShane dan Von Glinow (Widodo, 2011:66-67) bahwa 

budaya organisasi yang kuat memiliki potensi meningkatkan kerja, dan sebaliknya 

bila budaya organisasi lemah mengakibatkan kinerja menurun. Budaya organisasi 

dapat meningkatkan kualitas dan perkembangan organisasi dan anggotanya. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Meti Fatimah, Sutama dan Abdullah Aly (2020) 

ditarik kesimpulan bahwa dengan menerapkan budaya agama yang baik di 



 

5 
 

sekolah akan mendapatkan perilaku orang-orang sekolah agama, berpikir positif, 

tumbuhnya perilaku baik dan terciptanya suasana belajar yang kondusif.. 

Begitu pula dengan Eksrtra Kulikuler yang juga memiliki budayanya sendiri 

yaitu berupa nilai yang memberitahu para anggota apa yang penting dan berharga 

di dalam organisasi dan apa yang mereka butuhkan untuk memberi perhatian dan 

merupakan keyakinan dasar yang berperan menggerakkan dan mengendalikan 

perilaku seseorang dalam upaya pembentukan corporate culture (budaya 

organisasi) (Chatab, 2007:15-16). Berdasarkan pengamatan peneliti, dari tahun 

2017 sampai 2019 siswa yang didelegasikan mengikuti perlombaan akademik 

adalah siswa yang mengikuti organisasi. Jadi selain mereka membawa nama 

sekolah MTs SA Al-Islam Jamsaren dalam perlombaan non akademik (pencak 

silat, kepramukaan, futsal, dll) mereka juga membawa nama sekolah dalam 

perlombaan akademik (lomba cerdas cermat, tilawah, pidato bahasa arab, pidato 

bahasa jawa,dll). 

Hipotesis dalam penelitian: (1) Terdapat kontribusi kepribadian, komunikasi 

dan budaya organisasi terhadap hasil belajar secara tidak langsung melalui 

tanggungjawab, (2) Terdapat kontribusi kepribadian, komunikasi dan budaya 

organisasi terhadap tanggungjawab, (3) Terdapat keterkaitan dari tanggungjawab 

dengan hasil belajar matematika. 

Tujuan penelitian, (1) menguji dukungan kepribadian, komunikasi, dan 

budaya organisasi terhadap hasil belajar Matematika secara tidak langsung 

melalui tanggungjawab, (2) menguji dukungan kepribadian, komunikasi, dan 

budaya organisasi terhadap tanggungjawab, (3) menguji keterkaitan dari 

tanggungjawab  dan hasil belajar matematika.  

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini berdasarkan pendekatannya adalah penelitian kuantitatif. 

Menurut Sutama (2019:31) Penelitian kuantitatif merupakan istilah yang 

digunakan untuk menggambarkan pendekatan-pendekatan yang dikembangkan 

dalam ilmu pengetahuan alam dan kini digunakan secara luas dalam penelitian 

ilmu sosial. 
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Desain penelitian ini koresaional yaitu hubungan kausal antara variabel 

eksogen X1, X2, dan X3 terhadap variabel endogen Y dan Z. variabel eksogen 

dalam penelitian ini, yaitu: Kepribadian(X1), Komunikasi (X2), Budaya 

Organisasi (X2). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Tanggungjawab (Y) 

dan Hasil Belajar Matematika (Z). 

 Tempat penelitian di lakukan di MTs SA Al-Islam Jamsaren tahun ajaran 

2019/2020. Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan, yang dimulai dari 

bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Februari 2020. Populasi penelitian 

sebanyak 267 siswa MTs SA Al-Islam Jamsaren. Sampel penelitian sebanyak 160 

siswa. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode angket 

dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur. Teknik 

analisis jalur digunakan dalam menguji besarnya kontribusi yang ditunjukkan oleh 

koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antara variabel 

eksogen X1 dan X2 terhadap variabel endogen Y dan Z. Berikut adalah sketsa 

kerangka berfikir penelitian ini. 
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Gambar 1. Kerangka Berfikir 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini mengambil data hasil belajar matematika dari nilai matematika 

Ujian Akhir Semester Ganjil tahun ajaran 2019/2020. Perolehan nilai tertinggi 77 
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dan terendah 55 dengan rata-rata 65,51 serta standar deviasi 4,31. Berdasarkan 

data tersebut, hasil belajar matematika dapat dikelompokkan ke tiga kategori yaitu 

rendah, sedang dan tinggi. Hasil belajar matematika siswa dikategorikan rendah 

jika kurang dari 63,35 , kategori tinggi jika lebih dari 67,67, dan kategori sedang 

jika diantara 63,35 dan 67,67. Pada penelitian ini hasil belajar siswa dengan 

kategori rendah sebesar 32,5%, sedang 38,1%, dan tinggi 29,4%. Sehingga hasil 

belajar matematika di MTs SA Al-Islam Jamsaren Surakarta dikategorikan 

sedang. 

Data selanjutnya kepribadian siswa diperoleh dari pengisian angket oleh 

sampel yang terdiri dari 15 item pernyataan dengan skala nilai 4, 3, 2, dan 1. 

Sehingga diperoleh data dengan nilai maksimum dan minimum masing-masing 57 

dan 35 dengan rata-rata 46,7 dan standar deviasi 4,49. Berdasarkan data tersebut, 

kepribadian siswa dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu rendah, 

sedang, dan tinggi. Kepribadian dikategorikan rendah jika kurang dari 44,45, 

kategori tinggi lebih dari 48,95, dan jika sedang jika diantara 44,45 dan 48,95. 

Pada penelitian ini kepribadian dikategorikan rendah sebesar 33,1%, sedang 

34,4%, dan tinggi 32,5%. Sehingga kepribadian di MTs SA Al-Islam Jamsaren 

Surakarta masih tergolong sedang. 

Komunikasi siswa diperoleh dari pengisian angket oleh sampel yang terdiri 

dari 15 item pernyataan dengan skala nilai 4, 3, 2, dan 1. Sehingga diperoleh data 

dengan nilai maksimum dan minimum masing-masing 56 dan 29 dengan rata-rata 

45,38 dan standar deviasi 4,60. Berdasarkan data tersebut, komunikasi siswa dapat 

dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi. 

Komunikasi siswa dikategorikan rendah jika kurang dari 43,08, kategori tinggi 

lebih dari 47,68, dan jika sedang jika diantara 43,08 dan 47,68. Pada penelitian ini 

komunikasi siswa dikategorikan rendah sebesar 33,8%, sedang 36,3%, dan tinggi 

30%. Sehingga komunikasi siswa di MTs SA Al-Islam Jamsaren Surakarta masih 

tergolong sedang. 

Budaya organisasi siswa diperoleh dari pengisian angket oleh sampel yang 

terdiri dari 15 item pernyataan dengan skala nilai 4, 3, 2, dan 1. Sehingga 

diperoleh data dengan nilai maksimum dan minimum masing-masing 57 dan 32 
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dengan rata-rata 45,98 dan standar deviasi 5,05. Berdasarkan data tersebut, 

budaya organisasi siswa dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu 

rendah, sedang, dan tinggi. Budaya organisasi siswa dikategorikan rendah jika 

kurang dari 45,98, kategori tinggi lebih dari 48,51, dan jika sedang jika diantara 

48,51 dan 50,89. Pada penelitian ini budaya organisasi siswa dikategorikan rendah 

sebesar 80,50%, sedang 13,1%, dan tinggi 36,9%. Budaya organisasi di MTs SA 

Al-Islam Jamsaren Surakarta tergolong rendah. 

Tanggungjawab siswa diperoleh dari pengisian angket oleh sampel yang 

terdiri dari 15 item pernyataan dengan skala nilai 4, 3, 2, dan 1. Sehingga 

diperoleh data dengan nilai maksimum dan minimum masing-masing 58 dan 37 

dengan rata-rata 48,29 dan standar deviasi 4,23. Berdasarkan data tersebut, 

Tanggungjawab siswa dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu rendah, 

sedang, dan tinggi. tanggungjawab siswaa dikategorikan rendah jika kurang dari 

46,17, kategori tinggi lebih dari 50,41, dan jika sedang jika diantara 46,17 dan 

50,41. Pada penelitian ini tanggungjawab siswa dikategorikan rendah sebesar 

31,9%, sedang 37,5%, dan tinggi 30,6%. Sehingga tanggungjawab siswa di MTs 

SA Al-Islam Jamsaren Surakarta tergolong tergolong sedang. 

Setelah kelima variabel tersebut diuji dengan lima uji prasyarat yaitu uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi dan 

memnuhi, maka dapat dilakukan uji analisis jalur dan telah diperoleh hasilnya. 

Berdasarkan data yang terkumpul setiap variabel dengan menggunakan korelasi 

Product Moment diperoleh korelasi antara variabel. Berikut korelasi antar variabel 

disajikan dalam bentuk tabel 1 

Tabel 1. Matriks Korelasi 

              

   1 0.113 0.518 0.395 -0.150 

    1 0.075 0.154 -0.012 

     1 0.171 -0.186 

     1 -0.066 

      1 
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Dengan memasukkan harga-harga korelasi (𝑟𝑖𝑗). dapat diperoleh harga-

harga sebagai berikut. 

0.395 =     
 +     

. 0.113 +    
.0.518 

0.154 =     
 +     

. 0.113 +    
.0.075 

0.171 =     
 +     

. 0.518 +    
.0.075 

-0.150=     
 +     

. 0.113+    
.0.518+     . 0.408 

-0.012 =     
 +     

. 0.113 +    
. 0.075+     . 0.112 

-0.186 =     
 +     

. 0.518 +    
. 0.075+     . -0.049 

Berdasarkan nilai-nilai korelasi diperoleh koefisien jalur     
= 0.408,     

= 

0.112,     
 = -0.049,     

= -0.068,     
 = 0.009,     

 = -0.148,     = -0.015. 

Sehingga diperoleh persamaan Z = -0.068   + 0.009   + (           0.015   

+ 0.961.  . Dengan interpretasi setiap kenaikan satu variabel kepribadian (  ) 

akan menurunkan hasil belajar matematika sebesar (Z) sebesar -0,068. Setiap 

kenaikan satu variabel komunikasi (  )  akan meningkatkan hasil belajar 

matematika (Z) sebesar 0.009. Setiap kenaikan satu variabel pergaulan di sekolah 

(  ) akan menurunkan hasil belajar matematika (Z) sebesar       . Setiap 

kenaikan satu variabel tanggungjawab (Y) akan menurunkan hasil belajar 

matematika (Z) sebesar 0.015.  

Selain itu juga diperoleh persamaan Y = 0.408   + 0.112    0.049   + 

0.846.   dengan interpretasi setiap kenaikan satu variabel kepribadian (  ) akan 

meningkatkan tanggungjawab (Y)sebesar 0.408. Setiap kenaikan satu variabel 

komunikasi (  )  akan meningkatkan tanggungjawab (Y) sebesar 0.112. Setiap 

kenaikan satu variabel budaya organisasi (  ) akan meningkatkan tanggungjawab 

(Y) sebesar 0.049. 

Berdasarkan pengujian variabel menggunakan uji F pada model pertama 

diperoleh         = 1.573 dan  (            = 2.43, hal ini menunjukkan praduga 

peneliti atau    diterima. Sehingga kepribadian, komunikasi, budaya organisasi 

siswa  terhadap hasil belajar matematika tidak berkontribusi secara simultan 

melalui tanggungjawab dengan α = 0,05. 
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Hal itu sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Widodo Winarso 

(2014) berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa tidak terdapat 

perbedaan sikap belajar matematika berdasarkan tipe kepribadian yang signifikan, 

hal ini dapat dilihat dari Fhitung hasil uji one way anova yang dilakukan lebih kecil 

dari Ftabel yaitu 0.616 dimana Ftabel nya adalah 2,7 maka H0 diterima artinya tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antarasikap belajar berdasarkan tipe 

kepribadian siswa. Septina Sari Nasution (2018) Berdasarkan pengujian statistik 

nonparametric test chi-square yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa 

terdapat hubungan antara kepribadian dengan tingkat prestasi mahasiswa di 

Fakultas Keperawatan USU dengan nilai p-value 0,043. Nilai korelasi yang 

diperoleh adalah sebesar -0,050 yang menunjukkan hubungan korelasi negative. 

Rizka Aprilia Dewi dan Isa Ansori (2018) terdapat hubungan yang positif 

dan signifikan kedisiplinan dan tanggung jawab secara bersama-sama dengan 

hasil belajar PKn siswa, dengan koefisien korelasi rhitung = 0,700 termasuk 

kategori kuat dan Fhitung = 51,287 serta berkontribusi sebesar 48,9%. Terdapat 

kontribusi aktivitas siswa dan fasilitas belajar untuk hasil belajar secara tidak 

langsung melalui kemandirian belajar sebesar 23,9% (Firdausy et al., 2019) Hasil 

penelitian Minarsi, Herman Nirwana dan Yarmis (2017) menunjukkan bahwa 

motivasi menyelesaikan masalah dan komunikasi interpersonal secara bersama-

sama berkontribusi terhadap strategi pemecahan masalah siswa serta motivasi 

menyelesaikan masalah lebih besar memberikan kontribusi terhadap strategi 

pemecahan masalah siswa jika dibandingkan dengan komunikasi interpersonal. 

Menggunakan uji F pada model kedua diperoleh         = 10.65 dan 

 (            = 2.66, hal ini menunjukkan praduga peneliti atau    ditolak. 

Sehingga kepribadian, komunikasi, budaya organisasi siswa berkontribusi secara 

simultan terhadap tanggungjawab dengan α = 0,05. Karena    ditolak, maka 

dilanjutkan uji parsial menggunakan uji t. 

Berdasarkan uji t diperoleh  (               . Pada komputasi diperoleh 

            = 4,764 dengan sig 0,000 maka terjadi penolakan pada   :     
. 

Sehingga secara parsial kepribadian siswa berkontribusi signifikansi terhadap 



 

12 
 

tanggungjawab. Untuk             = 1,519 dengan sig 0,131 maka terjadi 

penerimaan pada    :     
. Sehingga secara parsial komunikasi siswa tidak 

berkontribusi signifikansi tanggungjawab. Untuk             = -0,571 dengan sig 

0,568 maka terjadi penerimaan pada    :     
. Sehingga secara parsial budaya 

organisasi tidak berkontribusi  signifikansi terhadap tanggungjawab. 

Berdasarkan koefisien jalur (   ) diperoleh kontribusi variabel secara 

langsung (Direct) dan tidak langsung (Inderect). Variabel kepribadian secara tidak 

signifikansi mempengaruhi langsung hasil belajar matematika sebesar -0.068 dan 

secara tidak langsung melalui tanggungjawab secara signifikansi sebesar -0.074. 

Sedangkan kontribusi kepribadian siswa yang secara langsung mempengaruhi 

hasil belajar matematika sebesar 0,4624%. 

Hal ini sesuai dengan penelitian dari Yasin (2011) yang menyatakan bahwa 

tidak ada pengaruh yang signifikan kepribadian terhadap hasil belajar matematika. 

Selain itu penelitian Hasmila Sari & Shabri (2016) menghasilkan tidak terdapat 

hubungan yang bermakna antara tipe kepribadian dengan motivasi belajar 

mahasiswa. Namun, berbeda dengan penelitian dari Khusnul Itasari (2018) yang 

menyatakan bahwa variabel kepribadian secara signifikan mempengaruhi 

langsung hasil belajar matematika sebesar 0,314. Selain itu, pada penelitian Andi 

Batari (2016) yang menyatakan nilai t untuk kepribadian siswa (X2) adalah 2,945 

dengan nilai p = 0,004. Karena nilai p < 0,05 maka diputuskan H0 ditolak. Yang 

berarti kepribadian siswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas XI IPA SMA Negeri di Kabupaten Sinjai 

Variabel komunikasi secara tidak signifikansi mempengaruhi langsung hasil 

belajar matematika sebesar 0.009 dan secara tidak langsung melalui ta 

nggungjawab secara signifikansi sebesar 0.007. Sedangkan kontribusi komunikasi 

yang secara langsung mempengaruhi hasil belajar matematika sebesar 0,0081%. 

Berdasarkan hasil penelitian Chuduriah Sahabuddin (2015) nilai korelasi rxy yaitu 

sebesar 0.462 dengan hipotesa alternative (Ha) diterima yaitu terdapat pengaruh 

antara komunikasi guru terhadap hasil belajar. Pemakaian komunikasi efektif 
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berpengaruh signifikan pada penguasaan mata kuliah Kewirausahaan 

(Suprapto,2017). 

Variabel budaya organisasi secara tidak signifikansi mempengaruhi 

langsung hasil belajar matematika sebesar -0.148 dan secara tidak langsung 

melalui tanggungjawab secara signifikansi sebesar -0.147. Sedangkan kontribusi 

budaya organisasi yang secara langsung mempengaruhi hasil belajar matematika 

sebesar 2,1904%. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Heaven Erisa 

at al. (2014) determinan R
2 

= 0,531 yang berarti sumbangan pengaruh budaya 

organisasi terhadap hasil belajar siswa adalah 53,1% dan sisanya 46,9% 

ditentukan oleh variabel lain 

Variabel tanggungjawab secara langsung dan signifikan mempengaruhi 

hasil belajar matematika sebesar -0.015. Sedangkan kontribusi tanggungjawab 

yang secara langsung mempengaruhi hasil belajar matematika sebesar 0,0225%. 

Begitu pula pada penelitian Pitri Ari Lestari et al. (2018) besar kontribusi sikap 

tanggungjawab dengan hasil belajar IPA sebesar 8,58% dan sisanya 91.42% 

ditentukan oleh variabel lain. 

Kontribusi kepribadian siswa yang secara langsung mempengaruhi 

tanggungjawab sebesar 16,6464%. Kontribusi komunikasi siswa yang secara 

langsung mempengaruhi tanggungjawab sebesar 1,2544%. Kontribusi budaya 

organisasi yang secara langsung mempengaruhi tanggungjawab sebesar 0,2401%. 

Kontribusi kepribadian, komunikasi dan budaya organisasi secara simultan yang 

mempengaruhi tanggungjawab dengan taraf signifikansi        sebesar Rsquare 

= 0,154 = 15.4% sisanya sebesar 0,846 = 84,6% dipengaruhi faktor-faktor lain 

yang tidak dapat dijelaskan dalam penelitian. 

Pengujian secara individual pada variabel tanggungjawab terhadap hasil 

belajar matematika menggunakan uji t. Diperoleh t = -0,828, karena    

                                           maka H0 diterima. Sehingga 

tanggungjawab tidak berdistribusi terhadap hasil belajar matematika. Semakin 

tinggi tanggungjawab dalam pembelajaran matematika maka tidak akan 

berpengaruh terhadap hasil belajar matematika. Kontribusi tanggungjawab 
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terhadap hasil belajar matematika dengan taraf signifikansi α = 0,05 sebesar 

12,53%.  

Pada penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan beberapa 

penelitian terdahulu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak 

pada fokus penelitian, yaitu tentang kepribadian, komunikasi, budaya organisasi 

terhadap tanggungjawab dan dampaknya pada hasil belajar matematika. Perbedaan 

penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu terletak pada hasil penelitian. 

Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berbeda, diantaranya (1) 

perbedaan objek penelitian (2) perbedaan waktu penelitian dan (3) perbedaan indikator. 

 

4. PENUTUP 

Kepribadian, komunikasi, budaya organisasi siswa  terhadap hasil belajar 

matematika tidak berkontribusi secara simultan melalui tanggungjawab dengan α 

= 0,05. Secara parsial kepribadian secara tidak signifikansi mempengaruhi 

langsung hasil belajar matematika sebesar -0.068 dan secara tidak langsung 

melalui tanggungjawab secara signifikansi sebesar  -0.074. Variabel komunikasi 

secara tidak signifikansi mempengaruhi langsung hasil belajar matematika sebesar 

0.009 dan secara tidak langsung melalui tanggungjawab secara signifikansi 

sebesar 0.007. Variabel budaya organisasi secara tidak signifikansi mempengaruhi 

langsung hasil belajar matematika sebesar -0.148 dan secara tidak langsung 

melalui tanggungjawab secara signifikansi sebesar -0.147.  

Kepribadian, komunikasi dan budaya organisasi secara simultan yang 

mempengaruhi tanggungjawab dengan taraf signifikansi       . Kontribusi 

kepribadian, komunikasi dan budaya organisasi belajar mempengaruhi secara 

simultan terhadap tanggungjawab sebesar 15.4%. Secara parsial, kepribadian yang 

secara langsung mempengaruhi  tanggungjawab sebesar 16,6464%. Komunikasi 

yang secara langsung mempengaruhi tanggungjawab sebesar 1,2544%. Budaya 

organisasi yang secara langsung mempengaruhi tanggungjawab sebesar 0,2401%. 

Tanggungjawab tidak memberi distribusi terhadap hasil belajar matematika 

dengan α = 0,05. 
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