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Penelitian ini dilatar belakangi dengan motivasi belajar siswa,sikap mandiri serta hasil 

belajar siswa. Bahwa siswa yang memiliki motivasi dan sikap mandiri tinggi mampu 

memperoleh hasil yang baik. Pentingnya motivasi dan sikap mandiri bagi siswa 

adalah supaya terjadi perubahan belajar siswa kearah yang lebih baik. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat hubungan antara motivasi 

belajar dan sikap mandiri terhadap hasil belajar matematika siswa Kelas VIII A 

SMPN 21 Surabaya”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

motivasi belajar dan sikap mandiri dengan hasil belajar siswa pada materi fungsi kelas 

VIII di SMP Tahun Ajaran 2016/2017. Dalam Penelitian yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa SMPN 21 Surabaya Tahun Ajaran 2016/2017. 

Sampel Penelitian ini adalah siswa siswi dari kelas VIII A dengan jumlah 40 siswa. 

Pengumpulan data diperoleh menggunakan angket dan tes. Angket dipakai ada dua 

yaitu angket motivasi dan sikap mandiri terhadap hasil belajar matematika. Dari hasil 

tes regresi yang dilakukan maka didapat, hubungan antara motivasi dan sikap mandiri 

terhadap hasil belajar siswa pada materi fungsi yang telah diberikan. 

 

Kata kunci: Motivasi Belajar,dan Sikap Mandiri, Hasil Belajar Matematika. 

 
 

I.   PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, sebab pendidikan mampu mencapai 

kemajuan di bidang kehidupan terutama dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan 

pendidikan mampu mengarahkan manusia kearah kehidupan yang lebih baik. Oleh sebab itu Pendidikan 

digunakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah merumuskan dalam Undang – Undang Republik 

Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman,berakhlak mulia,sehat,berilmu,cakap 

kreatif,mandiri dan tanggung jawab. (UU RI No.20 tahun 2003 Sidiknas)[1]. 

Sebagai upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan manusia yang mampu membawa 

hasil dari pendidikan nya kearah yang lebih baik agar bermanfaat bagi semua. Semua pendidikan yang 

didapatkan dinilai dari prestasi hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa sangat di pengaruhi oleh kegiatan proses 

belajar mengajar. Suatu hal penting yang mempengaruhi tingkat prestasi siswa adalah bagaimana usaha siswa 

meningkatakan motivasi belajar dan sikap mandirinya untuk mendapat hasil belajar yang baik dan memuaskan 

dan sekaligus akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Motif dapat dinyatakan sebagai dorongan 

dari dalam diri siswa maupun dari luar siswa yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa dan sebagai 

penggerak bagi siswa agar mampu mendapatkan hasil belajar yang lebih baik . Menurut Merriam dan Caffarella 

(1999) dalam Tarmidi (2010: 2)[2] menyatakan bahwa : kemandirian belajar merupakan proses dimana individu 

mengambil inisiatif dalam merencakan, melaksanakan dan mengevaluasi sistem pembelajaranya. Motivasi 

belajar dan motivasi bekerja merupakan salah satu penggerak dari kemajuan masyarakat. Motivasi belajar 

penting bagi siswa dan guru. Bagi siswa pentingnya motivasi belajar adalah sebagai berikut : (a) Menyadarkan 

kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir. (b) menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar. (c) 

mengarahkan kegiatan pembelajaran. (d) Membesarkan semangat belajar. (e) Menyadarkan tentang adanya 

perjalanan belajar. Faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar siswa ada tiga yaitu : gen,pola asuh orang 

tua, dan sistem pendidikan sekolah. Hasil belajar adalah perubahan yang diperoleh seorang pelajar setelah 

mengalami proses pembelajaran. Hasil belajar dapat diamati dan diukur dengan penilaian. Penilaian hasil belajar 

yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu proses belajar dan pembelajaran telah berjalan efektif. 
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Keefektifan pembelajaran terlihat pada kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan belajar yang telah 

ditetapkan oleh sekolah. Jika motivasi belajar siswa dan sikap mandiri siswa meningkat maka kemampuan siswa 

untuk melakukan kegiatan belajar yang bertumpu pada aktivitas dan tanggung jawab siswa di dorong oleh 

motivasi dirinya sendiri terhadap kemauan untuk belajar matematika juga akan meningkat hasil belajar siswa 

terhadap pembelajaran matematika. Rumusan masalah dalam hal ini adalah apakah terdapat hubungan motivasi 

dan sikap mandiri terhadap hasil belajar matematika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan motivasi dan sikap mandiri terhadap hasil belajar matematika. Manfaat dari penelitian ini adalah bagi 

siswa diharapakan agar dapat meningkatkan motivasi dan sikap mandiri terhadap hasil belajar yang diperoleh 

siswa, bagi guru diharapkan guru mampu memberikan siswanya motivasi dan terus menanamkan kemandirian 

kepada siswa agar memeroleh hasil belajar yang lebih baik lagi 

 

II.  METODE PENELITIAN 

Dalam rancangan penelitian ini peneliti menggunankan penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang 

menggunakan populasi dan sampel teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan instrument penelitian 

yaitu menggunakan angket, angket yang digunakan ada dua yaitu angket motivasi dan sikap mandiri. Instrumen 

penelitian ini adalah menggunakan angket dan tes, angket digunakan untuk melihat bagaimana respon siswa 

terhadap motivasi dan sikap mandirinya dalam pembelajaran, sedangkan tes digunakan untuk melihat bagaimana 

hasil dari proses pembelajaran siswa, soal tes terdiri dari 6 soal tes subyektif.  

Teknik pengumpulan Data dengan langkah – langkah sebagai  berikut : 

a. Tahap Persiapan 

1. Menentukkan subjek penelitian 

2. Menyusun instrument penelitian 

3. Uji coba instrument 

4. Revisi Instrumen penelitian 

b. Tahap Pengumpulan 

1. Memberikan instrument penelitian berupa lembar angket yaitu angket motivasi dan sikap mandiri 

terhadap hasil belajar kepada siswa. 

2. Memberikan soal tes berupa 6 soal subyektif tentang pembelajaran matematika untuk mengetahui 

bagaimana hasil belajar matematika. 

c. Tahap Akhir 

1. Menganalisis data yang dihasilkan dai pemberian angket motivasi dan sikap mandiri. 

2. Mendeskripsikan hasil yang diperoleh kepada siswa 

3. Menarik kesimpulan akhir dari penelitian berupa angket dan tes. 

 

Teknik analisis menggunakan korelasi dan regresi ganda korelasi dan regresi ganda digunakan untuk meneliti 

hubungan antara satu variable terikat dan dua variable bebas atau lebih secara bersama – sama. Peneliti juga 

menggunakan uji normalitas, uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan 

berdistribusi normal atau tidak. 

 

III.  PEMBAHASAN 

Untuk mengetahui dan menjawab hasil dari hipotesis maka diperlukan tahapan – tahapan dalam melakukan 

penelitian agar mempermudah dan memahami isi dari penelitian ini. Adapun tahapan – tahapan dari penelitian ini 

adalah : a. Penyajian data, b. Analisis Data, dan c. Interprestasi data. 

A. Penyajian Data  

Dalam tahap ini akan menyajikan bagaimana data hasil penelitian yang tersusun sesuai judul yaitu 

hubngan motivasi dan sikap mandiri terhadap hasil belajar matematika. Dalam hal ini variable bebas ada dua 

yaitu motivasi (X1) dan sikap mandiri (X2) dan variable terikat yaitu hasil belajar (Y), dalam proses 

pengumpulan data menggunakan angket dengan kategori jawaban terdiri atas 4 tingkatan, skor 1 sampai 4 

untuk angket motivasi belajar dan sikap mandiri siswa terhadap hasil belajar matematika. Dengan Kategori 

sebagai berikut : Sangat Setuju (SS) = 4, Setuju (S), Tidak Setuju (TS) = 2, Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 

adalah nilai statement favorable.  

 

B. Analisis Data 

Dalam menganalisa data peneliti menggunakan korelasi dan regresi berganda dengan analisis korelasi 

berganda maka terdapat dua variable bebas atau independen dengan  satu variabel terikat atau dependen secara 

bersama – sama. Untuk menguji hipotesis menggunakan korelasi ganda. Peneliti juga menggunakan Uji 

Normalitas dilakukan untuk menguji apakah data dari sampel yang diambil berdistribusi normal atau tidak. 

Dengan rumus regresi ganda sebagai berikut :  
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𝑅𝑦 .𝑥1.𝑥2
=
 𝑟2yx 1  + 𝑟2yx 2– 2 𝑟𝑦𝑥1

𝑟𝑦𝑥2
𝑟𝑥1𝑥2

1− 𝑟2𝑥1𝑥2

 

 
 

Selanjutnya untuk mengetahui signifikasi korelasi ganda di cari dengan F hitung kemudian bandingkan 

denganftabel 

Rumus fhitung 

 

 

 

 
Syarat dalam pengujian hipotesis adalah dengan mengetahui sampel yang digunakan harus berdistribusi normal 

atau tidak dengan cara pengujian uji normalitas dengan pengambilan nolai probabilitas yang telah ditentukan 

sebagai berikut : 

Jika nilai probabilitas > 0,005 maka H0 diterima 

Jika nilai probabilitas < 0,005 maka Ha ditolak 

 

Selanjutnya uji normalitas menggunakan metode sminorv dan kolmogrov pada SPSS 16,0 untuk mengetahui 

sampel yang digunakan berdistribusu normal atau tidak maka table hasil perhitungan adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Hasil Analisis Uji Normalitas Dengan Menggunakan Metode Kolmogrov-Sminorv Pada SPSS 16,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Berdasarkan hasil uji normalitas maka didapat nilai sebagai berikut : 

a. Nilai motivasi belajar dapat terlihat pada kolom Asymp. Sig.(2-tailed) yaitu 0,322 yang nilai melebihi 

dari probabilitas yang telah ditentukan maka populasi berdistribusi normal. 

b. Nilai sikap mandiri dapat terlihat pada kolom Asymp. Sig.(2-tailed) yaitu 0,652 yang nilai melebihi dari 

probabilitas yang telah ditentukan maka populasi berdistribusi normal. 

c. Nilai motivasi belajar dapat terlihat pada kolom Asymp. Sig.(2-tailed) yaitu 0,649 yang nilai melebihi 

dari probabilitas yang telah ditentukan maka populasi berdistribusi normal. 

 

Selanjutnya jika populasi berdistribusi normal maka kita akan menghitung menggunakan regresi ganda 

dengan SPSS 16,0 untuk mengetahui bagaimana hubungan antara motivasi dan sikap mandriri terhadap hasil 

belajar siswa. Maka dapat dilihat pada table berikut : 

  
Motivasi 

Sikap 

Mandiri 

Hasil Belajar 

N 40 40 40 

Normal 

Parametersa 

Mean 67.60 57.38 80.92 

Std. Deviation 6.400 6.448 4.440 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .151 .116 .117 

Positive .151 .116 .117 

Negative -.097 -.085 -.085 

Kolmogorov-Smirnov Z .955 .735 .737 

Asymp. Sig. (2-tailed) .322 .652 .649 

a. Test distribution is Normal 

 
  

(1) 

(2) 

 =  
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Tabel 2. Hasil analisis korelasi Motivasi,Kemandirian dan nilai hasil belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Korelasi antara motivasi (X1) dengan hasil belajar (Y) dapat dilihat pada kolom pearson correlation dan 

didapat yaitu 1,00. Ini menunjukkan adanya korelasi positif dengan kategori tinggi. 

2. Korelasi antara Sikap mandiri (X2) dengan hasil belajar (Y) dapat dilihat pada kolom pearson correlation 

dan didapat yaitu 0,275. Ini menunjukkan adanya korelasi positif dengan kategori sedang. 

3. Korelasi antara motivasi (X1) dengan Sikap mandiri (X2) dapat dilihat pada kolom pearson correlation dan 

didapat yaitu 0,606. Ini menunjukkan adanya korelasi positif dengan kategori sedang. 

4. Korelasi Ganda (R) adalah 0,606 nilai R2 adalah 0,367 

5. Kontribusi secara bersama – sama R2 x 100% = 0,37 x 100% = 37,046% dan sisanya 62,954% ditentukan 

variabel lain. 

 

Selanjutnya menguji signifikasi dengan rumus Fhitung 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  =  

𝑅2

𝑘

(1−𝑅2)

𝑛−𝑘−1

     (3) 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  =  

0,606 2

2

(1−0,606 2)

40−2−1

 = 
0,183618

0,01710173
 = 10,736  

 
Penguji Hipotesis 

Correlations Statistic 

  

Motivasi Belajar 

Sikap 

Mandiri Hasil Belajar 

Motivasi Belajar Pearson 

Correlation 
1 .275 .178 

Sig. (2-

tailed) 

 
.086 .271 

N 40 40 40 

Sikap Mandiri Pearson 

Correlation 
.275 1 .606** 

Sig. (2-

tailed) 
.086 

 
.000 

N 40 40 40 

Hasil Belajar Pearson 

Correlation 
.178 .606** 1 

Sig. (2-

tailed) 
.271 .000 

 

N 40 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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Dalam pengujian  hipotesis yang telah digunakan penelitian ini adalah Uji F. Dimana uji F 

digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara motivasi belajar dan sikap mandiri terhadap 

hasil belajar matematika. 

Cara mencari nilai Ftabel menggunakan tabel F dengan rumus : 

Taraf Signifikasinya α = 0,05 

Ftabel = (1- α){(dk = k),(dk=n-k-1)} 

      = F(1- α){dk = 2,(dk = 40 – 2- 1)} 

      = F(1- 0,05)(2,37) 

Ftabel = 3,25 

Ternyata f  hitung > f  table atau 10,736 > 3,25 maka signifikan. Jadi Ho ditolak dan Ha diterima. 

 

Menarik kesimpulan 

Karena Ho ditolak maka Ha diterima berarti ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dan sikap 

mandiri terhadap hasil belajar matematika. 

 

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa terdapat cukup besarnya pengaruh motivasi dan sikap 

mandiri terhadap hasil belajar matematika, berdasarkan model Y = 56.540 + 0,009X1 + 0.415X2 perubahan hasil 

belajar matematika siswa dapat dijelaskan oleh variabel motivasi dan sikap kemandirian belajar sebesar 37%. 

Yang berarti tergolong sedang. 

C. Interprestasi Data  

Dari hasil perhitungan regresi dan korelasi didapat sebesar 37% yang berarti tingkat motivasi dan sikap 

mandiri tergolong sedang, dengan angka tersebut maka diketahui bahwa nilai tes yang didapt siswa juga sesuai 

dengan yang telah ditetapkan oleh sekolah,Besarnya motivasi dan sikap mandiri sangat berpengaruh pada tingkat 

hasil belajar siswa,sebab semakin tinggi motivasi dan sikap madiri siswa maka akan semakin tinggi pula hasil 

yang didapat oleh siswa mengingat matematika seringkali dipandang sulit oleh siswa maka guru maupun orang 

tua harus lebih menanamkan kepada siswa agar mereka mampu mempunyai motivasi yang ada dalam dirinya 

dan mempunyai kemandirian belajar tinggi agar hasil belajar mereka mampu kearah yang lebih baik lagi. 

IV  SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisis data dan interpestasi data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : Bahwa terdapat hubungan antara motivasi dan sikap mandiri 

terhadap hasil belajar siswa kearah yang lebih baik.  

Dari maka dapat disarankan bagi peneliti bahwa terdapat masih kurangnya  dalam memberikan soal yang 

mampu membuat siswa termotivasi dalam belajar matematika, oleh sebab itu dalam penelitian selanjutnya maka 

di harapkan mampu membuat siswa termotivasi dan mampu bersikap lebih mandiri dalam mengerjakan soal 

yang telah diberikan oleh guru. 
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