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KELAS XI SMA NEGERI 1 CAWAS TAHUN 2019/2020 

 

Abstrak  

Tujuan penelitian, (1) Menguji kontribusi kecerdasan intrapersonal, fasilitas 

belajar dan dukungan sosial terhadap hasil belajar matematika secara tidak 

langsung oleh kemandirian, (2) Menguji kontribusi kecerdasan  intrapersonal, 

fasilitas belajar dan dukungan sosial terhadap kemandirian, (3) Menguji kontribusi 

kemandirian terhadap hasil belajar matematika. Jenis penelitian adalah penelitian 

kuantitatif. Sampel penelitian 180 siswa kelas XI SMA Negeri 1 Cawas yang 

ditentukan dengan rumus slovin. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 

angket dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur dengan 

taraf signifikansi 5%. Hasil penelitian, (1) Kecerdasan intrapersonal, fasilitas 

belajar dan dukungan sosial berkontribusi secara simultan terhadap hasil belajar 

matematika melalui kemandirian. Secara parsial, kecerdasan intrapersonal tidak 

berkontribusi secara langsung terhadap hasil belajar matematika dan secara tidak 

langsung berkontribusi positif melalui kemandirian. Fasilitas belajar berkontribusi 

langsung terhadap hasil belajar matematika dan secara tidak langsung 

berkontribusi positif melalui kemandirian. Dukungan sosial tidak berkontribusi 

secara langsung terhadap hasil belajar matematika dan secara tidak langsung 

berkontribusi negatif melalui kemandirian. (2) Kecerdasan intrapersonal, fasilitas 

belajar dan dukungan sosial berkontribusi secara simultan terhadap kemandirian. 

Secara parsial, kecerdasan intrapersonal secara langsung mempengaruhi 

kemandirian sebesar 9,364%. Fasilitas belajar secara langsung mempengaruhi 

kemandirian sebesar 2,723%. Dukungan sosial secara langsung mempengaruhi 

kemandirian sebesar 11,765%. (3) kemandirian tidak berkontribusi terhadap hasil 

belajar matematika. 

Kata kunci : hasil belajar matematika, kemandirian, kecerdasan intrapersonal, 

fasilitas belajar, dukungan sosial 

Abstract 

The research objectives, (1) Test the contribution of intrapersonal intelligence, 

learning facilities and social support to mathematics learning outcomes indirectly 

by self-reliance, (2) Test the contribution of intrapersonal intelligence, learning 

facilities and social support to self-reliance, (3) Test the contribution of self-

reliance to mathematics learning outcomes. This type of research is quantitative 

research. The research sample was 180 grade XI students of SMAN 1 Cawas who 

were determined by the Slovin formula. Data collection techniques using 

questionnaires and documentation. The data analysis technique used path analysis 

with a significance level of 5%. Research result, (1) Intrapersonal intelligence, 

learning facilities and social support contribute simultaneously to mathematics 

learning outcomes through self-reliance. Partially, intrapersonal intelligence 
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doesn’t directly contribute to mathematics learning outcomes and indirectly 

contributes positively through self-reliance. Learning facilities contribute directly 

to mathematics learning outcomes and indirectly contribute positively through 

self-reliance. Social support does not directly contribute to mathematics learning 

outcomes and indirectly contributes negatively through self-reliance. (2) 

Intrapersonal intelligence, learning facilities and social support contribute 

simultaneously to self-reliance. Partially, intrapersonal intelligence directly affects 

self-reliance by 9.364%. Learning facilities directly affect independence by 

2.723%. Social support directly affects the self-reliance of 11,765%. (3) Self-

Reliance doesn’t contribute to mathematics learning outcomes. 

Keywords: mathematics learning outcomes, self-reliance, intrapersonal 

intelligence, learning facilities, social support 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan di indonesia berdasarkan survei Programme for International Student 

Assessment (PISA) yang digagas oleh OECD (Organization for Economic 

Cooperation and Development) pada tahun 2015 masih tergolong rendah. 

Berdasarkan data dari Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, perolehan nilai Ujian Nasional SMA Negeri 1 Cawas selama tiga tahun 

terakhir. Tahun 2018 rata-rata Ujian Nasional sebesar 69,59 dengan rata-rata nilai 

matematika 54,24 sedangkan pada tahun 2019 rata-rata Ujian Nasional sebesar 67,56 

dengan rata-rata nilai matematika 49,45. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa rata-

rata nilai Ujian Nasional matematika mengalami penurunan pada tahun 2019. 

Hingga saat ini masih banyak siswa yang menganggap matematika merupakan 

mata pelajaran yang sulit sehingga menyebabkan rendahnya hasil belajar matematika 

yang diperoleh siswa. Penyebab dari rendahnya hasil belajar matematika siswa ini 

diantaranya penunjang belajar yang belum maksimal, sehingga siswa kurang mampu 

mennyelesaikan soal-soal dengan tipe penalaran yang relatif tinggi. 

Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat 

diukur dan diamati dari segi pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan 

tersebut dapat diartikan sebagai peningkatan dan pengembangan menuju lebih baik 

dari sebelumnya dan dari yang tidak tahu menjadi tahu (Hamalik, 2008). Tinggi atau 

rendahnya hasil belajar siswa dapat disebabkan oleh faktor yang berasal dari dalam 

maupun luar siswa yang belajar (Saputra, 2020). 

Kemandirian belajar merupakan kesiapan seseorang yang mau dan mampu 
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belajar berdasar kan keinginannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain 

dalam hal menentukan tujuan belajar, metode belajar maupun evaluasi belajar. 

Sehingga siswa mampu menganalisis masalah yang ada, dapat bekerja secara 

individu maupun kelompok dan mampu mengutarakan gagasan (Irzan & Enceng, 

2006). Kemandirian bukan hanya pembawaan yang melekat pada diri siswa sejak 

lahir yang diturunkan dari gen orangtua, melainkan dapat diperngaruhi oleh pola 

asuh orang tua dan juga sistem pendidikan yang ada di sekolah. (Adi & Wahid, 

2020). 

Kecerdasan intrapersonal merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang 

yang mampu memahami diri sendiri dan memiliki kesadaran untuk melakuan 

perubahan (Aryadi, 2008). Kecerdasan intrapersonal penting dalam pengembangan 

pendidikan dan membekali siswa untuk memecahkan tantangan (Parker, 2016). 

Fasilitas belajar memegang peran penting dalam tercapainya hasil belajar. 

Fasilitas belajar merupakan seperangkat yang diperlukan demi kelancaran dan 

tercapainya tujuan pendidikan di sekolah (Popi, 2010). Kelengkapan fasilitas belajar 

memberi penngaruh yang signifikan terhadap hasil belajar, sehingga fasilitas belajar 

yang lengkap akan membantu belajar siswa menjadi lebih baik (Arbani, 2016). 

Keberhasilan suatu pembelajaran dapat dibantu dengan adanya dukungan 

sosial. Dukungan sosial dapat berasal teman, keluarga, guru maupun orang yang 

sekitar. Dukungan emosional dari orangtua mampu memprediksi tujuan penguasaan 

yang lebih kuat, kecemasan ujian yang leboh rendah dan prestasi akademik yang 

lebih tinggi, dukungan akademis yang dirasakan dari guru dapat memprediksi 

pencapaian motivasi siswa, sedangkan dukungan dari teman sebagai penyangga 

motivasi dan mengurangi kecemasan dalam ujian.(Song, 2015). Stress yang dialami 

siswa dalam belajar matematika dapat dikurangi dengan memberikan dukungan 

sosial kepadanya (Ernawati & Rusmawati, 2015). Dukungan sosial bukan hanya bagi 

siswa yang merasa kesulitan dalam pembelajaran matematika tetapi juga untuk siswa 

yang berprestasi agar dapat konsisten dalam belajar dan meningkatkan prestasinya 

(Najah, 2015). 

Hipotesis dalam penelitian ini, (1) Ada kontribusi kecerdasan intrapersonal, 

fasilitas belajar dan dukungan sosial terhadap hasil belajar matematika secara tidak 
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langsung oleh kemandirian siswa, (2) Ada kontribusi kecerdasan intrapersonal, 

fasilitas belajar dan dukungan sosial terhadap kemandirian siswa, (3) Ada kontribusi 

kemandirian terhadap hasil belajar matematika. 

Tujuan dari penelitian ini, (1) Menguji kontribusi kecerdasan intrapersonal, 

fasilitas belajar dan dukungan sosial terhadap hasil belajar matematika secara tidak 

langsung oleh kemandirian siswa, (2) Menguji kontribusi kecerdasan  intrapersonal, 

fasilitas belajar dan dukungan sosial terhadap kemandirian siswa, (3) Menguji 

kontribusi kemandirian terhadap hasil belajar matematika.  

2. METODE  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

merupakan penelitian yang proses analisisnya lebih menekankan pada data numerik 

yang diolah menggunakan metode statistika (Mahmud, 2010). Penelitian ini 

menggunakan desain korelasional yaitu hubungan kausal antara variabel bebas X1 , 

X2 , X3 terhadap variabel terikat Y dan Z. Penelitian korelasional merupakan suatu 

penelitan yang mengikutsertakan kegiatan pengumpulan data untuk menentukan 

adakah hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih (Sutama, 

2019). 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket dan 

dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur yang sebelumnya telah 

memenuhi uji prasyarat yaitu uji normalitas, uji linieritas, uji multikoliniritas, uji 

heteroskedasitas, dan uji autolinieritas (Ade dan Agung, 2018). Uji hipotesis 

menggunakan uji simultan (uji F), uji parsial (uji t), korelasi ganda (R) dan koefisien 

determinasi (R2). 

Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Cawas beralamatkan di Jalan Tembus 

Cawas - Pedan, Tugu, Cawas, Klaten. Populasi 324 siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Cawas dengan sampel penelitian 180 siswa yang ditentuksn dengan rumus slovin. 

Pengambilan sampel menggunakan teknik proporsional random sampling. 

Pengumpulan data penelitian menggunakan angket dan dokumentasi. Terknik 

analisis data menggunakan analisis jalur.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data kecerdasan intrapersonal, fasilitas belajar, dukungan sosial, kemandirian dan 

hasil belajar matematika disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 1. Data Hasil Penelitian 

Data 
Kecerdasan 

Intrapersonal 

Fasilitas 

Belajar 

Dukungan 

Sosial 
Kemandirian 

Hasil 

Belajar 

Nilai tertinggi 85 82 95 88 92,5 

Nilai terendah 59 47 30 38 23 

Rata-rata  73,828 62,689 75,483 71,122 62,25 

St. Deviasi 5,728 7,084 8,249 7,270 11,612 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh menunjukan bahwa siswa kelas XI SMA 

N 1 Cawas mempunyai nilai hasil belajar matematika, kemandirian, kecerdasan 

intrapersonal, fasilitas belajar dan dukungan sosial sedang. Penyajian kategori untuk 

setiap variabel penelitian dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 
Gambar 1. Diagram Data Penelitian 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk Uji hipotesis secara simultan dan parsial 

dapat dilakukan jika uji prasyarat telah terpenuhi. Uji prasyarat diperlukan untuk 

mengetahui apakah analisis data untuk pengujian hipotesis dapat dilakukan atau tidak 

(Juliansyah, 2017). Uji prasyarat tersebut diantaranya uji normalitas, uji linearitas, uji 

multikolinearitas, uji heteroskedasitas dan uji autokorelasi. Pada penelitian ini telah 

memenuhi kelima uji prasyarat tersebut. 
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Analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang 

terjadi diantara dua vatiabel, bagaimana arah hubungannya dan seberapa besa 

hubungan variabel tersebut (Singgih, 2010). Berdasarkan data yang terkumpul setiap 

variabel dengan menggunakan korelasi product moment diperoleh korelasi antara 

variabel. Berikut ini korelasi antara variabel yang disajikan dalam bentuk tabel. 

Tabel 2 Matrik Korelasi 

 X1 X2 X3 Y Z 

X1 1 0,371 0,543 0,554 0,149 

X2  1 0,458 0,436 0,180 

X3   1 0,585 0,032 

Y    1 0,124 

Z     1 

Berdasarkan tabel dapat diperoleh nilai koefisien (𝜌𝑗𝑖) dengan menggunakan 

persamaan berikut in. 

0,554 =  𝜌𝑦𝑥1 + 𝜌𝑦𝑥2  .  0,371 + 𝜌𝑦𝑥3 . 0,543  

0,436 =  𝜌𝑦𝑥2 + 𝜌𝑦𝑥1  .  0,371 + 𝜌𝑦𝑥3 . 0,458  

0,585 =  𝜌𝑦𝑥3 + 𝜌𝑦𝑥1  .  0,543 + 𝜌𝑦𝑥2 . 0,458  

0,149 =  𝜌𝑧𝑥1 + 𝜌𝑧𝑥2  .  0,371 + 𝜌𝑧𝑥3 . 0,543 + 𝜌𝑧𝑦 . 0,554  

0,180 =  𝜌𝑧𝑥2 + 𝜌𝑦𝑥1  .  0,371 + 𝜌𝑧𝑥3 . 0,458 + 𝜌𝑧𝑦 . 0,436   

0,032 =  𝜌𝑧𝑥3 + 𝜌𝑧𝑥1  .  0,543 + 𝜌𝑧𝑥2 . 0,458 + 𝜌𝑧𝑦 . 0,585    

Koefisien jalur merupakan perkiraan numerik dari hubungan sebab akibat yang 

terjadi antara dua variabel dalam analisis jalur. Koefisien jalur diwakili oleh 𝜌𝑗𝑖 

dimana 𝑖 dan  𝑗 mewakili variabel idependen dan variabel independen (Moses, 2006). 

Berdasarkan persamaan yang diuraikan sebelumnya menghasilkan koefisisen jalur 

(𝜌𝑗𝑖)  sebagai berikut: 𝜌𝑋1𝑋2
= 0,371, 𝜌𝑋1𝑋3

= 0,543, 𝜌𝑋2𝑋3
= 0,458, 𝜌𝑍𝑋1

= 0,134, 

𝜌𝑍𝑋2
= 0,173, 𝜌𝑍𝑋3

=  −0,159, 𝜌𝑍𝑌 =  0,067, 𝜌𝑌𝑋1
= 0,306, 𝜌𝑌𝑋2

= 0,165, 𝜌𝑌𝑋3
=

 0,343.  

3.1 Kontribusi kecerdasan intrapersonal, fasilitas belajar dan dukungan 

sosial terhadap hasil belajar matematika melalui kemandirian 

Persamaan model pertama 𝑍 = 0,134. 𝑋1 + 0,173. 𝑋2 − 0,159. 𝑋3 +
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0,067 . 𝑌 + 0,946. 𝜀1, dengan interpretasi apabila kecerdasan intrapersonal (X1) 

naik sebesar satu satuan maka akan meningkatkan hasil belajar matematika (Z) 

sebesar 0,134, fasilitas belajar (X2) naik sebesar satu satuan maka akan 

meningkatkan hasil belajar matematika (Z) sebesar 0,173, dukungan sosial (X3) 

naik sebesar satu satuan maka akan menurunkan hasil belajar matematika (Z) 

sebesar 0,159, kemandirian (Y) naik sebesar satu satuan maka akan 

meningkatkan hasil belajar matematika (Z)  sebesar 0,0,67. Dengan asumsi 

apabila variabel lain yang tidak dinaikkan tersebut dianggap konstan. Analisis 

jalur yang membuat model hubungan antarvariabel yang terobservasi secara 

berurutan dengan tujuan mengurai model hubungan langsung dan tidak 

langsung (Umi, 2020).  

Berdasarkan uji F secara simultan (keseluruhan) variabel kecerdasan 

intrapersonal (X1), fasilitas belajar (X2), dan dukungan sosial (X3) terhadap 

hasil belajar matematika (Z)  melalui kemandirian (Y), nilai Fhitung = 2,507 <

Ftabel = 2,4233 dengan taraf signifikansi 𝛼 = 5%. Hal ini menunjukkan 

bahwa hipotesis H0 ditolak, sehingga kecerdasan intrapersonal, fasilitas belajar, 

dan dukungan sosial secara simultan  berkontribusi signifikan terhadap hasil 

belajar matematika melalui kemandirian siswa. Menurut Hwang (2020), 

pendekatan pembelajaran online berbasis regulasi dapat meningkatkan prestasi 

belajar dan motivasi belajar matematika siswa. Berdasarkan hasil analisis pola 

sekuensial untuk menyelidiki perilaku belajar online, siswa yang menggunakan 

pendekatan pembelajaran online berbasis regulasi sosial memiliki perilaku 

belajar yang positif, seperti membaca materi pelengkap, pertanyaan dan 

merevisi catatan. Sebaliknya, siswa yang menggunakan pendekatan 

pembelajaran mandiri konvensional hanya memperhatikan hasil tes dan umpan 

balik yang diberikan guru.  

Berdasarkan uji t secara parsial thitungZX1 = 1,424 < ttabel = 1,97361 

dengan taraf signifikansi 5% menunjukkan bahwa H0 diterima, secara parsial 

kecerdasan intrapersonal tidak berkontribusi signifikan terhadap hasil belajar 

matematika. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andri Dwi (2014) 

menyimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan 



8 
 

intrapersonal terhadap hasil belajar matematika dengan nilai Fhitung = 17,7 >

 Ftabel = 4,15. Menurut Yerizon, Putra dan Subhan (2018) hasil belajar 

intrapersonal siswa tidak berbeda dengan interpersonal, guru dan siswa 

memerlukan pembelajaran instruksional dengan bahasa yang sederhana dan 

dapat membimbing siswa untuk memahami materi pelajaran. Siswa dengan 

kecerdasan intrapersonal tinggi dapat mencapai tingkat berpikir menganalisis, 

siswa dengan kecerdasan intrapersonal sedang dapat mencapai tingkat berpikir 

terapan sedangkan siswa dengan kecerdasan intrapersonal rendah dapat 

mencapai tingkat berpikir pemahaman (Sholikhati et al, 2017). 

Berdasarkan uji t secara parsial thitungZX2 = 2,030 > ttabel = 1,97361 

dengan taraf signifikansi 5% menunjukkan bahwa H0 ditolak, secara parsial 

fasilitas belajar berkontribusi signifikan terhadap hasil belajar matematika. 

Menurut survei yang dilakukan Taleb (2015), guru matematika tertarik 

menggunakan teknologi dalam pembelajaran matematika. Dalam pandangan 

mereka, teknologi dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam 

pembelajaran matematika serta memberikan peluang keberagaman metode 

pelatihan matematika. Menurut penelitian yang dilakukan Rindo’ah dan 

Dheasey (2018) yang menyimpulkan bahwa fasilitas sekolah secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap prestasi siswa dengan perhitungan Rsquare 

sebesar 84,3%. 

Berdasarkan uji t secara parsial thitungZX3 = −1,612 > ttabel =

−1,97361 dengan taraf signifikansi 5% menunjukkan bahwa H0 diterima, 

secara parsial dukungan sosial tidak berkontribusi signifikan terhadap hasil 

belajar matematikaDukungan sosial yang berasal dari  keluarga, teman, 

institusi atau orang penting lainnya saling berkaitan erat dengan penyesuaian 

dalam belajar. Hal ini menunjukkan pentingnya memberikan dukungan sosial 

kepada siswa dalam mencapai prestasi belajar (Pickett et al, 2020). Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Sarmiati (2019) yang menyimpulkan bahwa 

secara parsial dukungan sosial berpengaruh terhadap hasil belajar matematika 

dengan persentase pengaruh sebesar 66,67%. 
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Berdasarkan koefisisen jalur (𝜌𝑗𝑖) diperoleh pengaruh langsung (Direct) 

dan tidak langsung (Indirect). Berikut ini disajikan tabel pengaruh langsung 

dan tidak langsung. 

Tabel 3. Pengaruh Langsung (Direct) dan Tidak Langsung (Indirect) 

Pengaruh Variabel 
Besar Pengaruh 

Sisa 
Langsung Tidak Langsung 

X1 terhadap Z 1,7956% - - 

 - 2,387% - 

X2 terhadap Z 2,993% - - 

 - 3,389% - 

X3 terhadap Z 2,528% - - 

 - 1,603%.  

X1, X2, X3, Y terhadap Z 5,4% - 94,6% 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa besarnya kontribusi 

kecerdasan intrapersonal yang secara langsung kecerdasan intrapersonal tidak 

mempengaruhi hasil belajar matematika sebesar 1,7956% dan secara tidak 

langsung tidak mempengaruhi hasil belajar matematika sebesar 2,387%. 

Besarnya kontribusi fasilitas belajar secara langsung mempengaruhi hasil 

belajar matematika sebesar 2,993% dan secara tidak langsung mempengaruhi 

hasil belajar matematika sebesar 3,389%. Besarnya kontribusi dukungan sosial 

secara langsung tidak mempengaruhi  hasil belajar matematika sebesar 2,528% 

dan secara tidak langsung tidak mempengaruhi hasil belajar matematika 

sebesar 1,603%. Besarnya kontribusi kemandirian secara langsung tidak 

mempengaruhi hasil belajar matematika sebesar 0,4489% terhadap hasil belajar 

matematika. Besarnya kontribusi kecerdasan intrapersonal, fasilitas belajar dan 

dukungan sosial terhadap hasil belajar matematika melalui kemandirian sebesar 

0,054 atau 5,4% dan sisanya 0,946 atau 94,6% dipengaruhi faktor lain yang 

tidak dijelaskan dalam penelitian. 

3.2 Kontribusi kecerdasan intrapersonal, fasilitas belajar dan dukungan 

sosial terhadap kemandirian 

Persamaan model kedua diperoleh 𝑌 = 0,306. 𝑋1 + 0,165. 𝑋2 + 0,343. 𝑋3 +
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0,448. 𝜀2. Sehingga dapat diinterpretasikan kecerdasan intrapersonal (X1) 

naik sebesar satu satuan maka akan meningkatkan kemandirian (Y) sebesar 

0,306, fasilitas belajar (X2) naik sebesar satu satuan maka akan meningkatkan 

kemandirian (Y) sebesar 0,165, dukungan sosial (X3) naik sebesar satu satuan 

maka akan meningkatkan kemandirian (Y) sebesar 0,343. Dengan asumsi 

apabila variabel lain yang tidak dinaikkan tersebut dianggap konstan. 

Berdasarkan uji F secara simultan (keseluruhan) variabel kecerdasan 

intrapersonal (X1), fasilitas belajar (X2), dukungan sosial (X3) terhadap 

kemandirian (Y), nilai Fhitung = 46,467 > Ftabel = 2.6559 dengan taraf 

signifikansi 𝛼 = 5%. Hal ini diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis H0 ditolak, 

sehingga kecerdasan intrapersonal, fasilitas belajar dan dukungan sosial 

berkontribusi secara simultan terhadap kemandirian. Menurut Espinoza dan 

Taut (2020), terdapat perbedaan signifikan yang ditemukan pada siswa laki-

laki dan perempuan dalam prestasi matematika, motivasi belajar, konsep diri 

matematika dan persepsi dukungan intstruksional guru. Hal ini menunjukkan 

bahwa prestasi sebelumnya,konsep diri matematika dan persepsi siswa tentang 

harapan guru merupakan prediktor yang signifikan dari prestasi belajar. 

Berdasarkan uji t secara parsial thitungYX1 = 4,500 > ttabel = 1,9735 

dengan taraf signifikansi 5% menunjukkan bahwa H0 ditolak, secara parsial 

kecerdasan intrapersonal berkontribusi signifikan terhadap kemandirian. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Mani dan Reza (2016) yang menyimpulkan 

bahwa siswa yang mengetahui kecerdasan yang dominan pada diri mereka, 

mereka mampu akan mampu memilih strategi pembelajaran yang tepat. 

Menurut Goodwin (2017), terdapat hubungan positif paling konsisten 

diprediksi oleh karakter interpersonal, partisipasi kelas oleh karakater 

intelektual dan nilai rapor oleh karakter intrapersonal. 

Berdasarkan uji t secara parsial thitungYX2 = 2,573 > ttabel = 1,9735 

dengan taraf signifikansi 5% menunjukkan bahwa H0 ditolak, secara parsial 

fasilitas belajar berkontribusi signifikan terhadap kemandirian. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Mark (2016) menyimpulkan bahwa fasilitas 
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sekolah yang tidak memadai berdampak negatif terhadap kinerja dan prestasi 

siswa. Menurut Firdausy (2019), terdapat kontribusi aktivitas siswa dan 

fasilitas belajar terhadap hasil belajar secara tidak langsung melalui 

kemandirian belajar sebesar 23,9%. 

Berdasarkan uji t secara parsial thitungYX3 = 4,833 > ttabel = 1,9735 

dengan taraf signifikansi 5% menunjukkan bahwa H0 ditolak, secara parsial 

dukungan sosial berkontribusi signifikan terhadap kemandirian. Menurut 

penelitian Ade (2010) yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan positif 

antara dukungan sosial orangtua dengan kemandirian belajar pada siswa 

sekolah menengah atas dengan nilai r hitung = 0,477 yang artinya semakin 

tinggi dukungan sosial orangtua akan semakin tinggi kemandirian belajar pada 

siswa dan sebaliknya semakin rendah dukungan sosial orangtua akan semkin 

rendah kemandirian belajar pada siswa. 

Berdasarkan uji secara parsial pada variabel kemandirian terhadap hasil 

belajar matematika diperoleh nilai thitungYZ = 1,665 < ttabel = 1,9734 

dengan taraf signifikansi 5% menunjukkan bahwa H0 diterima, kemandirian 

tidak berkontribusi signifikan terhadap hasil belajar matematika. Menurut 

Firdausy (2019), terdapat kontribusi kemandirian belajar terhadap hasil belajar 

matematika sebesar 15,68%. Selain itu berdasarkan penelitian yang dilakukan 

Bungsu (2019), menunjukan tentang hasil positif yang signifikan antara 

kemanditian belajar terhadap hasil belajr matematika. Sumbangan kemandirian 

belajar terhadap hasil belajar sebesar 16% dan sisanya 84% disumbangkan oleh 

variabel lain selain kemandirian belajar. Imanda Dwi (2017) yang 

menyimpulkan bahwa terdapat kontribusi kemandirian terhadap hasil belajar 

matematika dengan kontribusi sebesar 31%. Siswa di sekolah berprestasi tinggi 

menggunakan lebih banyak strategi pembelajaran mandiri dan memiliki 

motivasi yang lebih besar dalam pembelajaran matematika daripada di sekolah 

berprestasi rendah (Guo, 2019). 

Berdasarkan koefisisen jalur (𝜌𝑗𝑖) diperoleh pengaruh langsung (Direct) 

dan tidak langsung (Indirect). Berikut ini disajikan tabel pengaruh langsung 

dan tidak langsung. 
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Tabel 4 Pengaruh Langsung (Direct) dan Tidak Langsung (Indirect) 

Pengaruh Variabel 
Besar Pengaruh 

Sisa 
Langsung Tidak Langsung 

X1 terhadap Y 9,364% - - 

X2 terhadap Y 2,723% - - 

X3 terhadap Y 11,765% - - 

X1, X2, X3 terhadap Y 44,2% - 0,448 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijlaskan bahwa besarnya kontribusi 

kecerdasan intrapersonal secara langsung mempengaruhi kemandirian sebesar 

9,364%. Besarnya kontribusi fasilitas belajar secara langsung mempengaruhi  

kemandirian sebesar 2,723%. Besarnya kontribusi dukungan sosial 

mempengaruhi kemandirian sebesar 11,765%. Besarnya kontribusi 

kecerdasan intrapersonal, fasilitas belajar dan dukungan sosial terhadap 

kemandirian sebesar 0,442 atau 44,2% dan sisa 0,558 atau 55,8% dipengaruhi 

oleh faktor lain selain variabel yang digunakan dalam penelitian. 

3.3 Kontribusi kemandirian terhadap hasil belajar matematika 

Berdasarkan uji secara parsial pada variabel kemandirian terhadap hasil 

belajar matematika diperoleh nilai thitungYZ = 1,665 < ttabel = 1,9734 

dengan taraf signifikansi 5% menunjukkan bahwa H0 diterima, sehingga 

diperoleh kesimpulan bahwa kemandirian tidak berkontribusi signifikan 

terhadap hasil belajar matematika. Besar  kontribusi secara langsung 

kemandirian sebesar  1,53% terhadap hasil belajar matematika. Menurut 

Firdausy (2019), terdapat kontribusi kemandirian belajar terhadap hasil 

belajar matematika sebesar 15,68%. Selain itu berdasarkan penelitian yang 

dilakukan Bungsu (2019), menunjukan tentang hasil positif yang signifikan 

antara kemanditian belajar terhadap hasil belajr matematika. Sumbangan 

kemandirian belajar terhadap hasil belajar sebesar 16% dan sisanya 84% 

disumbangkan oleh variabel lain selain kemandirian belajar.  

4. PENUTUP 

Terdapat kontribusi yang signifikan antara kecerdasan intrapersonal, fasilitas belajar 

dan dukungan sosial terhadap hasil belajar matematika secara tidak langsung melalui 
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kemandirian. Hal ini berdasarkan uji hipotesis pada taraf signifikansi 𝛼 = 5% yang 

menunjukan kontribusi kecerdasan intrapersonal, fasilitas belajar dan dukungan 

terhadap hasil belajar matematika melalui kemandirian sebesar 5,4% dan sisanya 

94,6% dipengaruhi faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian. 

Ada kontribusi yang signifikan antara kecerdasan intrapersonal, fasilitas belajar 

dan dukungan sosial terhadap kemandirian. Hal ini berdasarkan uji hipotesis dengan 

taraf signifikansi 𝛼 = 5% yang menunjukkan kontribusi kecerdasan intrapersonal, 

fasilitas belajar dan dukungan sosial terhadap kemandirian sebesar 44,2% dan 

sisanya 55,8% dipengaruhi faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian. 

Tidak ada kontribusi yang signifikan antara kemandirian terhadap hasil belajar 

matematika. Hal ini berdasarkan uji hipotesis dengan taraf signifikansi 𝛼 = 5% 

dimana koefisien korelasi antara hasil belajar matematika dan kemandirian sebesar 

0,124 sehingga  hubungan antara kemandirian dan hasil belajar matematika adalah 

sangat lemah. Hal ini terjadi karena siswa yang kurang percaya diri mampu 

menyelesaikan tugas, pasif dalam mengerjakan soal-soal matematika dan masih 

bergantung pada penjelasan yang diberikan oleh guru.  
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