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Abstrak 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh motivasi 

belajar terhadap hasil belajar matematika kelas VIII-A, (2) untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh lingkungan keluarga terhadap hasil Belajar matematika kelas VIII-A, 

(3) untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh motivasi belajar dan lingkungan keluarga 

secara bersama-sama terhadap hasil belajar matematika kelas VIII-A, (4) untuk 

mengetahui faktor manakah yang dominan pengaruhnya terhadap hasil belajar 

matematika kelas VIII-A. hasil penelitian menunjukkan bahwa besar uji t motivasi 

belajar diperoleh (-2,437), uji t lingkugan keluarga diperoleh 3,802, uji F diperoleh F 

hitung 7,582 dan lingkungan keluarga lebih dominan terhadap hasil belajar matematika 

sebesar 0,611. Di dalam penelitian hasil belajar dipengaruhi oleh variabel independen 

sebesar 31,5% dan sisanya dipengaruhi oleh sebab-sebab yang lain.  

 

Kata Kunci : Motivasi Belajar, Lingkungan Keluarga, Hasil Belajar 

 

Abstract 

 

The purpose of this study was (1) to determine whether there is the influence of 

motivation toward mathematics learning outcomes VIII-A, (2) to determine whether 

there is the influence of family environment on the results of Learning math class VIII-

A, (3) to determine whether there is motivation to learn and environmental influences 

family together to mathematics learning outcomes VIII-A, (4) to determine which of 

dominant influence on mathematics learning outcomes VIII-A. the results showed that 

the major motivation to learn t test was obtained (-2.437), a family of environmental t 

test was obtained 3.802, F test obtained F count 7.582 and family environment is more 

dominant on the results of studying mathematics at 0.611. In the study of learning 

outcomes are influenced by the independent variables of 31.5% and the rest influenced 

by other causes. 
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Pendahuluan 

Pendidikan merupakan unsur terpenting dalam kehidupan manusia karena 

melalui pendidikan manusia dapat mencapai masa depan yang baik. Pendidikan 

bukanlah suatu hal yang mudah dicapai, melainkan harus melalui kesungguhan yang 

serius dalam mencapainya. Dengan demikian penerapan pendidikan haruslah dimulai 

sejak kecil sehingga dapat membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Hamalik 

(2007:79) mengemukakan bahwa : Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka 

mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap 

lingkungannya dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang 

memungkinkannya berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat. 

Seorang siswa dikatakan dapat mencapai perkembangannya secara optimal 

apabila siswa dapat memperoleh pendidikan dan hasil belajar yang sesuai dengan bakat, 

kemampuan dan minat yang dimilikinya. Menurut Slameto (2010:54) bahwa : Faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat digolongkan ke dalam dua golongan yaitu 

faktor intern yang bersumber pada diri siswa dan faktor ekstern yang bersumber dari 

luar diri siswa. Faktor intern terdiri dari kecerdasan atau intelegensi, perhatian, bakat, 

minat, motivasi, kematangan, kesiapan dan kelelahan. Sedangkan faktor ekstern terdiri 

dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. 

Motivasi mempunyai peranan penting dalam proses belajar mengajar baik bagi 

guru maupun siswa. Bagi guru mengetahui motivasi belajar dari siswa sangat diperlukan 

guna memelihara dan meningkatkan semangat belajar siswa. Bagi siswa motivasi 

belajar dapat menumbuhkan semangat belajar sehingga siswa terdorong untuk 

melakukan perbuatan belajar. Pendidikan dalam lingkungan keluarga merupakan awal 

dan sentral bagi seluruh pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menjadi individu 

yang dewasa dan memiliki kepribadian yang baik. Dalam lingkungan keluarga yang 

disebut dengan lembaga pendidikan informal, orang tua secara naluri merasa 

berkepentingan dan berharap agar kelak anak-anaknya menjadi orang yang mampu 

mandiri dan berhasil dalam kehidupannya. 

Lingkungan keluarga merupakan satu dari banyak faktor eksternal yang 

mempengaruhi hasil belajar. Cara orang tua dalam mendidik anak, seperti memberikan 
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arahan, dorongan belajar kepada anak dan komunikasi yang baik akan mempengaruhi 

perkembangan emosi anak. Begitu juga dengan adanya relasi yang baik antar anggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua dan latar 

belakang pendidikan orang tua (Juniladri, 2013). 

Purwanto (2010:85) menyatakan bahwa belajar merupakan suatu perubahan 

dalam tingkah laku, dimana perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang 

lebih baik, tetapi juga ada kemungkinan mengarah kepada tingkah laku yang lebih 

buruk. menurut Hamalik (2008:155) hasil belajar adalah sebagai terjadinya perubahan 

tingkah laku pada diri siswa yang dapat diamati dan di ukur bentuk pengetahuan sikap 

dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat di artikan sebagai terjadinya peningkatan 

dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya dari tidak tahu 

menjadi tahu.  

Matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang 

logik, matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan 

dengan cermat, jelas, dan akurat, representasinya dengan symbol dan padat, lebih 

berupa bahasa symbol mengenai ide daripada mengenai bunyi menurut Johnson dan 

Rising (dalam common text book, 2001:19). 

Menurut Purwanto (2010:102) Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses 

dan hasil belajar yaitu (1) Faktor Sosial meliputi : faktor keluarga, guru dan cara 

mengajarnya, alat-alat yang dipergunakan dalam Belajar mengajar, lingkungan dan 

kesempatan yang tersedia dan motivasi social (2) Faktor individual antara lain : 

kematangan, kecerdasan, latihan, motivasi dan faktor pribadi. 

Menurut Hamzah B.Uno (2011:3) Motivasi merupakan dorongan yang terdapat 

dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih 

baik dalam memenuhi kebutuhannya. Menurut Hamalik (2007:166) ada beberapa cara 

untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar siswa di sekolah diantaranya yaitu 

memberi nilai, hadiah, saingan/kompetisi, kerja kelompok, pujiam dan film pendidikan. 

Motivasi belajar menurut Sardiman (2012:73) adalah keseluruhan daya penggerak di 

dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan–kegiatan belajar, yang menjamin 
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kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, 

sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. 

Menurut Purwanto (2010:28) lingkungan adalah meliputi semua kondisi-kondisi 

dalam dunia ini yang dalam cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, 

pertumbuhan, perkembangan atau life processes kita kecuali gen-gen dan bahkan gen-

gen dapat pula dipandang sebagai menyiapkan lingkungan bagi gen yang lain. 

Hasbullah (2003:32) mengemukakan Lingkungan keluarga merupakan lingkungan 

pendidikan pertama dan utama bagi anak, karena dalam keluarga inilah anak pertama-

tama mendapat didikan dan bimbingan. Dan dikatakan sebagai lingkungan yang utama 

karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan tipe asosiatif kausal 

yaitu   penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel 

dengan variabel lainya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Tanggulangin pada bulan Agustus-

Setember 2014. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas VIII dan sampel 

penelitiannya adalah kelas VIII-A. Instrumen yang digunakan yaitu Dokumentasi dan 

Angket. Teknik analisis datanya yaitu menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Uji 

regresinya menggunakan regresi linier berganda dimana uji asumsinya menggunakan uji 

normalitas dan uji homogenitas. Sedangkan uji hipotesisnya menggunakan uji t dan uji 

F. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan di kelas VIII-A SMP Negeri 2 Tanggulangin. Pertemuan 

pertama pada Hari Senin pada tanggal 1 September 2014 dilakukan penyebaran dua 

angket kepada siswa kelas VIII-A yaitu angket motivasi belajar dan angket lingkungan 

keluarga. Siswa kelas VIII-A mengisi angket dengan tenang dan teliti. Pertemuan kedua 

pada Hari Senin pada tanggal 8 September 2014 peneliti mengambil nilai ulangan 

harian satu tentang materi sisem koordinat dengan jumlah 4 butir soal esai yang sudah 

disiapkan oleh guru mata pelajaran selama 1 jam pelajaran. 

Uji Validitas dan Reliabilitas 
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1. Uji Validitas Angket 

Angket motivasi belajar siswa dan Lingkungan keluarga divalidasi oleh 

validator, yaitu Dra. Suhartatik, S.Pd., M.Pd. selaku dosen Bahasa Indonesia Sekolah 

Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sidoarjo. Validasi ditujukan untuk mengetahui 

layak dan tidaknya instrumen penelitian digunakan. Hal ini dilakukan mengingat bahasa 

yang digunakan harus sesuai dengan pembelajaran  dan mudah dipahami subjek di 

tempat penelitian dan harus dirancang memenuhi tujuan penelitian ini. 

Berdasarkan penilaian validator, peneliti melakukan revisi terhadap instrumen 

penelitian. Revisi hanya pada penggunaan kata sapaan yang kata awalnya harus dengan 

menggunakan huruf besar dan mengganti kalimat pertanyaan menjadi kalimat 

pernyataan. Validator memberikan penilaian pada lembar validasi yang telah 

disediakan.validator telah menyatakan bahwa angket motivasi belajar dan lingkungan 

keluarga layak untuk digunakan. Deskripsi revisi dari validator dapat dilihat pada 

lampiran. 

2. Reliabilitas angket 

Setelah diperoleh soal yang valid, maka selanjutnya menghitung reliabilitas soal 

tersebut. Soal yang dihitung reliabilitasnya adalah soal yang sudah valid. Penghitungan 

reliabilitas menggunakan SPSS 15.0 for Windows. Uji reliabilitas degan menggunakan 

teknik Alpha Cronbach, dikatakan instrumen memiliki nilai reliabel yang tinggi jika 

nilai Alpha > 0,6. Dari hasil analisis diperoleh koefisien reliabilitas sebagai berikut : 

Tebel 4.8 

Uji Reliabilitas 

Variabel  Cronbach’s Alpha Keterangan  

Motivasi Belajar 0,823 reliabel 

Lingkungan Keluarga  0,833 reliabel 

 Sumber : Lampiran Output SPSS, data diolah 

 

Dari tabel 4.5, nilai koefisien reliabilitas alpha cronbach tersebut nilainya lebih 

dari atau diatas 0,6, maka data disimpulkan bahwa instrumen atau angket yang 

digunakan sangat reliabel. 
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Analisis Data 

a. Uji Normalitas 

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, maka harus dilakukan uji normalitas 

sebagai syarat untuk uji t-test dan uji-F. Pengujian normalitas dilakukan dengan bantuan 

program SPSS 15.0 for Windows. Data yang digunakan adalah data nilai ulangan harian 

1, data sebaran angket motivasi belajar dan data sebaran angket lingkungan keluarga. 

Kriteria pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut : (1) Jika data menyebar di sekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. (2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah 

diagonal, maka Hasil output dari program SPSS 15.0 for Windows adalah sebagai 

berikut: 

 

Gambar 4.1 

Plot Normalitas 
Sumber : Hasil output data diolah dari program SPSS 

 

Dari gambar output diatas dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka data berdistribusi dengan normal dan 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

 

b. Uji Homogenitas 

Setelah dilakukan uji normalitas dan data dinyatakan berdistribusi normal, 

selanjutnya dilakukan uji homogenitas. Untuk mendeteksi kesamaan varian data dengan 

melihat pola titik-titik pada scatterplots regresi. Jika titik-titik menyebar dengan pola 
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yang tidak jelas diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka data dikatakan 

homogen. Scaterrplot dapat dilihat pada output SPSS 15.0. for windows sebagai berikut : 

 

Gambar 4.2 

Scatterplot Homogenitas 

Sumber : hasil output data diolah dari program SPSS 

 

Dari gambar output diatas dapat disimpulkan bahwa titik-titik menyebar dengan 

pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka data tersebut 

homogen. 

 

Analisis Regresi Berganda 

Tabel 4.9 

Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Variabel Unstandardized 

coefficients (B) 

Standardized 

Coeficients Beta 

t 

hitung 

Sig Keterangan 

Constant 74,709     

Motivasi 

Belajar 

(X1) 

-0,368 -0,392 -2,437 0,020 Signifikan 

Lingkung

an 

Keluarga 

(X2) 

0,441 0,611 3,802 0,001 Signifikan 
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Variabel Unstandardized 

coefficients (B) 

Standardized 

Coeficients Beta 

t 

hitung 

Sig Keterangan 

R 

R Square 

Adjusted R Square 

SEE 

F hitung 

Sig. F 

t hitung 

Sig. t 

𝛼 

Dependen Variabel 

= 0,561 

= 0,315 

= 0,273 

= 3,567 

= 7,582 

= 0,02 

= 18,169 

= 0,000 

= 0,05 

Hasil Belajar 

Matematika 

 Sumber : Lampiran Regresi Linier Berganda output SPSS, data diolah 

Keterangan : 

 Angka R sebesar 0,561menunjukkan bahwa korelasi/hubungan antara hasil belajar 

matematika siswa dengan motivasi belajar dan lingkungan keluarga adalah kurang 

kuat. 

 Angka R Square atau koefisien determinasi adalah 0,315 (berasal dari 0,561 x 

0,561). Hal ini berarti 31,5% variasi dari hasil belajar matematika siswa bisa 

dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independent, sedangkan sisanya (100% 

- 31,5% = 69,5%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain. 

 Angka Adjusted R Square adalah 0,273 (selalu lebih kecil dari R Square). 

Adjusted R Square digunakan jika jumlah variabel independent lebih dari dua. 

 Angka SEE adalah 3,567. Makin kecil SEE akan membuat model regresi semakin 

tepat dalam memprediksi variabel dependent. 

Uji Hipotesis 

Uji t 

Uji t untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap 

variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Sebelum Uji t dilakukan 

terlebih dahulu menentukan hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (Ha). kriteria 

pengambilan keputusan di bawah ini : (1) Jika nilai Sig. ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Yang artinya hipotesis terbukti secara signifikan. (2) Jika nilai Sig. > 0,05 
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maka Ho diterima dan Ha ditolak. Yang artinya pengujian hipotesis tidak terbukti secara 

signifikan. 

1. Uji Hipotesis 1 

Hasil uji t diperoleh t hitung = -2,437 dengan nilai sig. 0,020 (0,020 ≤ 0,05), maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. Yang artinya hipotesis yang menyatakan bahwa “Motivasi 

Belajar berpengaruh terhadap hasil belajar matematika” dapat diterima secara 

signifikan. 

2. Uji Hipotesis 2 

Hasil uji t diperoleh t hitung = 3,802 dengan nilai sig. 0,001 (0,001 ≤ 0,05), maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. Yang artinya hipotesis yang menyatakan bahwa “Motivasi Belajar 

berpengaruh terhadap hasil belajar matematika” dapat diterima secara signifikan. 

Uji F 

Uji F atau uji Anova digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen secara simultan terhadap variabel dependen apakah pengaruhnya 

signifikan atau tidak. kriteria pengambilan keputusan di bawah ini : (1) Jika nilai Sig. 

≤ 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Yang artinya hipotesis terbukti secara 

signifikan. (2) Jika nilai Sig. > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. Yang artinya 

pengujian hipotesis tidak terbukti secara signifikan. 

3. Uji Hipotesis 3 

Hasil uji F diperoleh F hitung = 7,582 dengan nilai sig. 0,002 (0,002 ≤ 0,05), maka H0 

ditolak dan Ha diterima. Yang artinya hipotesis yang menyatakan bahwa “ motivasi 

belajar dan lingkungan keluarga berpengruh secara parsial terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas VIII-A SMP negeri 2 Tanggulangin dapat diterima secara 

signifikan. 

4. Uji Hipotesis 4 

Untuk mengetahui variabel independen mana yang dominan pengaruhnya terhadap 

variabel dependen, yaitu dengan melihat pada kolom Standardized Coefficients beta 

pada tabel 4.7 yang mempunyai angka terbesar. Dimana Standardized Coefficients beta 

untuk variabel motivasi belajar sebesar (-0,392) dan Standardized Coefficients beta 

untuk variabel lingkungan keluarga sebesar 0,611. Dengan demikian dapat disimpulkan 
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dimana hipotesis yang menyatakan bahwa faktor lingkungan keluarga diduga dominan 

pengaruhnya terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII-A SMP Negeri 2 

Tanggulangin dapat diterima secara signifikan. 

 

Pembahasan 

Dari hasil analisis regresi linier berganda terlihat bahwa hipotesis terbukti, dan 

harga koefisien determinasi sebesar 0,315 menyatakan besarnya pengaruh variabel-

variabel X1, X2 dan Y. Harga 31,5% menyatakan besarnya variasi yang terjadi dalam 

hasil belajar matematika siswa yang dapat dijelaskan oleh motivasi belajar dan 

lingkungan keluarga, sedangkan 69,5% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Dalam penelitian ini antara motivasi belajar dan lingkungan keluarga 

mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII-A SMP Negeri 

2 Tanggulangin. Dan tingkat keeratan dari pengaruh tersebut dapat terlihat dari tabel 4.6 

yang diperoleh persamaan regresi linier berganda yaitu : 

 

Y = 74,709 - 0,368 X1 + 0,441X2 

 

Simpulan 

(1) Terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar siswa terhadap hasil 

belajar matematika siswa kelas VIII-A SMP Negeri 2 Tanggulangin. Tampak 

bahwa dari hasil uji t motivasi belajar diperoleh (-2,437) dengan nilai sign. 0,020 

(0,020 0,05), maka Ho Ditolak dan Ha diterima. Yang artinya hipotesis yang 

menyatakan bahwa “motivasi belajar siswa berpengaruh terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas VIII-A SMP Negeri 2 Tanggulangin” dapat diterima secara 

signifikan. 

(2) Terdapat pengaruh yang signifikan antara lingkungan keluarga terhadap hasil 

belajar matematika siswa kelas VIII- A SMP Negeri 2 Tanggulangin. Tampak 

bahwa dari hasil uji t lingkungan keluarga diperoleh 3,802 dengan nilai sign. 0,001 

(0,001 > 0,05), maka Ho Diterima dan Ha ditolak. Yang artinya hipotesis yang 

menyatakan bahwa “lingkungan keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar 
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matematika siswa kelas VIII-A SMP Negeri 2 Tanggulangin” dapat diterima secara 

signifikan. 

(3) Terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar dan lingkungan keluarga 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII-A SMP Negeri 2 Tanggulangin. 

Tampak bahwa dari uji Anova atau uji F diperoleh F hitung adalah 7,582 dengan 

tingkat signifikansi 0,002 (0,002  0,05), maka Ho Ditolak dan Ha diterima. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa “motivasi belajar dan lingkungan keluarga secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII-A 

SMP Negeri 2 Tanggulangin” dapat diterima secara signifikan. 

(4) Lingkungan keluarga lebih dominan terhadap hasil Belajar matematika siswa kelas 

VIII-A SMP Negeri 2 Tanggulangin dapat diterima secara signifikan. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil uji koefisien pada standardized coefficients beta nilai motivasi 

belajar memiliki nilai (-0,392) sedangkan lingkungan keluarga memiliki nilai 0,611. 

Nilai koefisien lingkungan keluarga lebih besar dari pada koefisien motivasi 

belajar. 
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