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Abstrak 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil belajar matematika sebagian besar siswa 

di kelas IX MTs Muslimat NU Palangka Raya tergolong rendah, tidak dimanfaatkannya 

fasilitas belajar di rumah dan sikap siswa yang kurang menyenangi pelajaran matematika. 

Tujuan penelitian untuk mengetahui: 1) Hubungan antara fasilitas belajar di rumah dengan 

hasil belajar matematika siswa kelas IX MTs Muslimat NU Palangka Raya. 2) Hubungan 

antara sikap siswa dengan hasil belajar matematika siswa kelas IX MTs Muslimat NU 

Palangka Raya. 3) Hubungan antara fasilitas belajar di rumah dan sikap siswa dengan hasil 

belajar matematika siswa kelas IX MTs Muslimat NU Palangka Raya. 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2019/2020. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IX MTs Muslimat NU Palangka 

Raya yang terdiri dari 3 kelas dengan jumlah 119 siswa, sedangkan sampel diambil dari 

seluruh populasi. Instrumen yang digunakan adalah angket dan tes. Angket untuk 

mengumpulkan data fasilitas belajar di rumah dan sikap, sedangkan tes digunakan untuk 

mengumpulkan data hasil belajar matematika. Uji coba instrumen dilaksanakan pada kelas 

IX MTs An-Nur Palangka Raya. Hasil uji coba diperoleh yang valid untuk angket fasilitas 

belajar di rumah sebanyak 22 pernyataan dengan 𝑟11  = 0,78; angket sikap sebanyak 23 

pernyataan dengan 𝑟11 = 0,75; dan tes hasil belajar matematika sebanyak 29 butir soal 

dengan 𝑟11  = 0,87. 

Berdasarkan hasil uji persyaratan analisis statistik dengan chi kuadrat diperoleh 

semua data berdistribusi normal karena 𝜒 2
hitung ≤ 𝜒2

tabel. Dari hasil pengujian hipotesis 

dapat disimpulkan: (1) Ada hubungan positif yang signifikan antara fasilitas belajar di 

rumah dengan hasil belajar matematika dengan koefisien korelasi sebesar 0,26 dan 

menyumbang terhadap hasil belajar matematika sebesar 19%; (2) Ada hubungan positif 

yang signifikan antara  sikap dengan hasil belajar matematika dengan koefisien korelasi 

sebesar 0,23 dan menyumbang terhadap hasil belajar matematika sebesar 12%; (3) Ada 

hubungan positif yang signifikan antara fasilitas belajar di rumah dan sikap dengan hasil 

belajar  matematika dengan koefisien  korelasi sebesar 0,31 dan menyumbang terhadap 

hasil belajar matematika sebesar 29%. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING FACILITIES AND STUDENTS 

BEHAVIOR TO STUDENTS MATHEMATICAL OUTCOME IN GRADE IX AT 

MTS MUSLIMAT NU PALANGKA RAYA 

 

Abstract 

 

The background of this research was because of students mathematical outcome of 

grade XI MTs Muslimat NU Palangka Raya was low, the learning facilities at home which 

was not used properly and students behavior toward Mathematic. The purpose of this 

research to know : 1) The relationship between learning facilities at home to students 

mathematical outcome in grade XI MTs Muslimat NU Palangka Raya. 2) The relationship 

between students behavior to students mathematical outcome in grade XI MTs Muslimat 

NU Palangka Raya 3) The relationship between learning facilities at home and students 

behavior to students’ mathematical outcome in grade XI MTs Muslimat NU Palangka. 

This research was conducted in odd semester in 2019/2020. This research used  

quantitave correlational method. The population of this research was all students in Grade 

XI MTs Muslimat NU Palangka Raya that consisted of 3 classes which amounts to 119 

students. The sample of this research was taken from all population. The researcher used 

test and questionnaire as the instrument. The questionnaire was for collecting the data of 

learning facilities and students’ behavior, test was used for collecting the data of students’ 

mathematical outcome. The test was held in Grade XI MTs An-Nur Palangka Raya. The 

valid result was for facilities at home questionnaire were 22 statements with 𝑟11 = 0,78; 

behavior questionnaire were 23 statements with  𝑟11= 0,75; and the mathematical outcome 

results were 29 questions with 𝑟11 = 0,87. 

Based on the result of statistical analysis using chi square, the data was gained that 

normal distribution because 2hitung ≤ 𝜒2
tabel. Based on the result of hypothesis testing, could 

be concluded that: (1) There was significant positive relationshipbetween learning facilities 

at home and students mathematical outcome with the correlation coefficient in the amount 

of 0,26 and it contributed to mathematical outcome in the amount of 19%; (2) There was 

significant positive relationship between students’ behavior to mathematical outcome with 

the correlation coefficient in the amount of 0,23 and it contributed to students outcome in 

the amount of 12%; (3) There was significant positive relationship between learning 

facilities at home and students’ behavior to mathematical outcome with the correlation 

coefficient in the amount of 0,31 and it contributed to students outcome in the amount of 

29%. 

 

Keywords: Learning Facilities at Home, Mathematical Outcome ,Students Behavior 

 

Pendahuluan 

Pendidikan memiliki peranan 

penting dan strategis dalam mewujudkan 

sumber daya manusia yang tanggung dan 

berkualitas. Proses pendidikan dan 

pembelajaran tersebut adalah melalui                                        

pendidikan siswa belajar mengenai 

berbagai hal tentang ilmu pengetahuan 

dan keterampilan. Salah satu materi yang 

penting untuk dipelajari disemua jenjang 

pendidikan yaitu matematika.  

 Mata pelajaran matematika 

banyak memuat konsep-konsep dan 

prinsip-prinsip, matematika juga memuat 

rumus dan hitungan dalam setiap 

pemecahan masalah. Akan tetapi masih 

banyak siswa yang beranggapan bahwa 

matematika adalah pelajaran yang 

kurang disukai karena matematika adalah 

pelajaran yang sulit dimengerti. Hal ini 

berarti berhasil atau tidaknya tujuan 

pendidikan tergantung pada proses 

belajar yang dilakukan siswa selama 

kegiatan pembelajaran matematika dan 

tingkat keberhasilan siswa dalam belajar 

dapat dilihat dari hasil belajar yang 

diperoleh oleh siswa. Pada pembelajaran,  

hasil belajar siswa dipengaaruhi oleh 

faktor internal dan faktor eksternal. Salah 

satu faktor internal adalah sikap siswa 
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dan faktor eksternal adalah fasilitas 

belajar.   

 Menurut Djamarah & Zain 

(2010: 81) “fasilitas adalah kelengkapan 

yang menunjang belajar anak disekolah”. 

Sedangkan menurut Aunurrahman 

(2010: 195) “keadaan gedung sekolah 

dan ruang kelas yang tertata dengan baik, 

ruang perpustakaan sekolah yang teratur, 

tersedianya fasilitas kelas dan 

laboratorium, tersedianya buku-buku 

pelajaran, media/alat bantu belajar 

merupakan komponen-komponen yang 

dapat mendukung terwujudnya kegiatan-

kegiatan belajar siswa”.  

Menurut Bruno (Syah, 2013: 

123) “sikap (attitude) adalah 

kecenderungan yang relatif menetap 

untuk bereaksi dengan cara baik atau 

buruk terhadap orang atau barang 

tertentu”. Sikap siswa pada pembelajaran 

matematika merupakan faktor dominan 

dalam pengaruhnya pada kegiatan belajar 

matematika dan hasil belajar matematika 

siswa. Jika dalam diri siswa tertanam 

sikap negatif pada pelajaran matematika 

maka pelajaran yang diterima akan sia-

sia, begitu sebaliknya, jika di dalam diri 

siswa tertanam sikap positif pada 

pelajaran matematika maka pelajaran 

yang diterimanya hasilnya akan baik. 

Dengan demikian, tujuan 

dilaksanakan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 1) Hubungan antara fasilitas 

belajar dengan hasil belajar matematika 

siswa kelas IX MTs Muslimat NU 

Palangka Raya. 2) Hubungan antara 

sikap dengan hasil belajar matematika 

siswa kelas IX MTs Muslimat NU 

Palangka Raya. 3) Hubungan antara 

fasilitas belajardan sikap dengan hasil 

belajar matematika siswa kelas IX MTs 

Muslimat NU Palangka Raya. 

 

 

Metode Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah korelasi. 

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Hal ini karena data yang 

didapat dari angket fasilitas belajar, sikap 

siswa, dan tes hasil belajar berupa angka 

dan dianalisis menggunakan statistik 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2015: 

7). 

Penelitian ini melibatkan dua 

macam variabel yaitu dua variabel bebas 

dan satu variabel terikat. Dimana variabel 

bebas pertama (X1) adalah fasilitas 

belajar dan variabel bebas kedua (X2) 

adalah sikap. Sedangkan variabel terikat 

(Y) adalah hasil belajar matematika siswa 

kelas IX MTs Muslimat NU Palangka 

Raya. 

Paradigma penelitian ini adalah 

korelasi ganda dengan dua variabel bebas 

dan satu variabel terikat. Adapun 

hubungan antara variabel dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada gambar 

berikut (Sugiyono, 2015: 68). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 
 

X1 = Fasilitas Belajar 
 

X2 = Sikap 
 

Y  = Hasil belajar matematika 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas IX MTs 

Muslimat NU Palangka Raya tahun 

ajaran 2019/2020 yang terdiri dari 3 kelas 

dengan jumlah siswa 119. Sebaran 

populasi masing-masing kelas dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

No Kelas Banyak Siswa 

1 IX A 40 

2 IX B 40 

3 IX C 39 

 Jumlah 119 

Berdasarkan data ukuran populasi siswa 

kelas IX MTs Muslimat NU Palangka 

Raya Semester I Tahun Ajaran 

2019/2020, peneliti mengambil semua 

anggota populasi untuk menjadi sampel. 

 Instrumen yang digunakan 

adalah angket dan tes. Angket untuk 

mengumpulkan data fasilitas belajar dan 

sikap. Sedangkan tes digunakan untuk 

 

(Y)  

 

(X2) 

 

(X1) 
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mengumpulkan data hasil belajar 

matematika. Angket yang disampaikan 

kepada siswa bersifat langsup dan 

tertutup. Angket fasilitas belajar 

sebanyak 35 butir pernyataan dan angket 

sikap sebanyak 35 butir pernyataan. 

Sedangkan tes hasil belajar dilakukan 

dengan cara memberi soal pilihan ganda 

kepada siswa untuk dijawab setelah 

siswa mempelajari materi bilangan 

berpangkat bentuk akar dan persamaan 

kuadrat. Tes hasil belajar matematika 

sebanyak 35 butir soal. 

 Uji coba instrumen dilaksanakan 

pada kelas IX MTs Annur Palangka 

Raya. Hasil uji coba diperoleh yang valid 

untuk angket fasilitas belajar sebanyak 

22 pernyataan dengan 𝑟11 = 0,78 dengan 

kriteria tinggi; angket sikap sebanyak 23 

pernyataan dengan 𝑟11 = 0,75 dengan 

kriteria tinggi, dan tes hasil belajar 

belajar matematika sebanyak 29 butir 

soal dengan 𝑟11 = 0,87 dengan kriteria 

sangat tinggi. 

 Sebelum dilakukan pengujian 

hipotesis dengan menggunakan uji 

statistik parametrik, terlebih dahulu diuji 

prasyarat analisis dengan asumsi bahwa 

data harus normal artinya data yang 

dihubungkan berdistribusi normal, maka 

perlu diuji normalitas. Pengujian 

normalitas dapat menggunakan rumus 

Chi kuadrat (Sugiyono, 2015: 107) 

sebagai berikut: 

𝒳2 =  ∑
(𝑓0 − 𝑓ℎ)2

𝑓ℎ
 

Keterangan: 

𝒳2 = Chi kuadrat 

𝑓0 = Frekuensi hasil observasi 

𝑓ℎ = Frekuensi yang diharapkan 

Dengan taraf signifikan 5% 

𝒳ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2  dibandingkan dengan 

𝒳𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 
2 dengan kriteria pengujian sebagai 

berikut: 

1) Jika nilai 𝒳ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2  ≤  𝒳𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

2 , maka 

data berdistribusi normal digunakan 

adalah analisis statistik parametrik. 

2) Jika nilai 𝒳ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 >  𝒳𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

2 , maka 

data tidak berdistribusi normal 

digunakan adalah analisis statistik 

non parametrik. 

Selanjutnya dilakukan uji hipotesis, 

dalam penelitian ini ada tiga hipotesis 

yang harus diuji kebenarannya sebagai 

berikut: 

1. Ada hubungan positif fasilitas 

belajar dengan hasil belajar 

matematika siswa kelas IX MTs 

Muslimat NU Palangka Raya. 

2. Ada hubungan positif sikap dengan 

hasil belajar matematika siswa kelas 

IX MTs Muslimat NU Palangka 

Raya. 

3. Ada hubungan positif fasilitas belajar 

dan sikap dengan hasil belajar 

matematika siswa kelas IX Muslimat 

NU Palangka Raya. 

Untuk menguji hipotesis pertama dan 

kedua digunakan analisis Korelasi 

Product Moment (Sugiyono, 2015: 228) 

yaitu:  

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁(𝛴𝑋𝑌 − (𝛴𝑋)(𝛴𝑌))

√{(𝑛 𝛴𝑋2 − (𝛴𝑋)2} {𝑛 𝛴𝑌2 − (𝛴𝑌)2}
 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦  = Koefesien korelasi (antara X 

    dan Y) 

𝛴𝑋  = Jumlah skor variabel X 

𝛴𝑌  = Jumlah skor variabel Y 

n     = Ukuran sampel 

∑ 𝑋2 = Jumlah kuadrat skor variabel X  

∑ 𝑌2 = Jumlah kuadrat skor variabel Y 

∑ 𝑋𝑌 = Jumlah perkalian skor variabel

    X dan Y 

Untuk pengujian hipotesis ketiga 

digunakan rumus korelasi ganda menurut 

Sugiyono (2015:  191) sebagai berikut: 

𝑅𝑦𝑥1𝑥2
= √

𝑟2
𝑥1𝑦 + 𝑟2

𝑥2𝑦 −  2𝑟𝑥1𝑦  
𝑟𝑥2𝑦  𝑟𝑥1 𝑥2

1 − 𝑟2
𝑥1𝑥2

 

 

Keterangan: 

𝑅𝑦𝑥1𝑥2
 = koefisien korelasi ganda    

    antara 𝑥1 dan 𝑥1 dengan y 

 𝑟𝑦𝑥1
 = koefisien korelasi antara 𝑥1     

dan 𝑦  

 𝑟𝑦𝑥2
 = koefisien kolerasi antara 𝑥2     

dan 𝑦 

 𝑟𝑥1𝑥2
 = koefisien korelasi antara 𝑥1   

    dan 𝑥2  

 Berdasarkan pengujian hipotesis 

diperoleh ada hubungan fasilitas belajar 

dan sikap dengan hasil belajar 

matematika. Maka dilanjutkan dengan uji 
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regresi ganda, untuk melihat besar 

sumbangan masing-masing variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Rumus 

regresi ganda sebagai berikut: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 
Keterangan: 

𝑌  = Hasil belajar matematika siswa 

𝑋1 = Fasilitas belajar 

𝑋2 = Sikap  

 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Penelitian ini dilakukan terhadap 

siswa kelas IX MTs Muslimat NU 

Palangka Raya tahun ajaran 2019/2020 

semester I alamat Jl. Pilau/Jati No. 41 

yang berjumlah 119 siswa. Peneliti 

melakukan observasi dan wawancara 

sejak Februari 2019 dan waktu 

pengambilan data dilakukan pada tanggal 

11 – 13 November 2019. Pada saat 

pengambilan data siswa yang hadir 

berjumlah 114 siswa.  

1. Hasil Penelitian 

a. Deskripsi Data Fasilitas Belajar 

Data yang terkumpul didapat 

rentang skor fasilitas belajar adalah 36 

sampai 78. Data kemudian 

dikelompokkan dan diperoleh 8 kelas 

interval dengan panjang kelas 6, rata-rata 

54,70 dan simpangan baku 7,93. 

b. Deskripsi Data Sikap 

Data yang terkumpul didapat 

rentang skor fasilitas belajar adalah 32 

sampai 92. Data kemudian 

dikelompokkan dan diperoleh 8 kelas 

interval dengan panjang kelas 8, rata-rata 

63,58 dan simpangan baku 11,37. 

c. Deskripsi Data Hasil Belajar 

Matematika 

Data yang terkumpul didapat 

rentang skor fasilitas belajar adalah 5 

sampai 29. Data kemudian 

dikelompokkan dan diperoleh 7 kelas 

interval dengan panjang kelas 4, rata-rata 

16,95 dan simpangan baku 5,99. 

d. Uji Prasyarat Analisis 

Uji Prasyarat analisis yang digunakan 

adalah uji normalitas. Untuk uji 

normalitas data yaitu menggunakan uji 

chi kuadrat dengan membandingkan 

𝒳ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2   dan  𝒳𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

2 . Berdasarkan 

perhitungan uji normalitas data skor 

fasilitas belajar diperoleh 𝒳ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2  

sebesar 7,55 dengan harga 𝜒 2
tabel dengan 

dk = 5 dan α = 0,05 adalah sebesar 11,07 

maka 𝜒 2
hitung ≤ 𝜒 2

tabel  (berdistribusi 

normal). Uji normalitas data skor sikap 

belajar diperoleh 𝜒 2
hitung sebesar 7,32 

dengan harga 𝜒 2
tabel dengan dk = 5 dan α 

= 0,05 adalah sebesar 11,07 maka 𝜒 2
hitung 

≤ 𝜒2
tabel  (berdistribusi normal). Uji 

normalitas data skor hasil belajar 

matematika diperoleh 𝜒 2
hitung  sebesar 

6,90 dengan harga 𝜒 2
tabel dengan dk = 4 

dan α = 0,05 adalah 9,59 maka 𝜒 2
hitung ≤ 

𝜒 2
tabel  (berdistribusi normal). 

e. Uji Hipotesis 

1. Pengujian Hipotesis Hubungan 

Fasilitas Belajar (X1) dengan Hasil 

Belajar Matematika (Y) 

Hasil analisis data dengan 

menggunakan korelasi Product Moment, 

diperoleh koefisian korelasi fasilitas 

belajar dengan hasil belajar matematika 

siswa sebesar 0,26 atau r(x1y) > rt (0,05) = 

0,26 > 0,18 maka Ho1 ditolak. Uji 

signifikansi menggunakan t, diperoleh 

nilai thitung sebesar 2,85. Nilai ttabel dengan 

dk = 114 – 2 = 112 dan  α = 5% adalah 

sebesar 1,98. Nilai  thitung > ttabel, sehingga 

dapat dinyatakan bahwa hubungan yang 

diuji signifikan. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan positif 

yang signifikan antara fasilitas belajar 

dengan hasil belajar matematika. 

2. Pengujian Hipotesis Hubungan 

Sikap (X2) dengan Hasil Belajar 

Matematika (Y) 

Hasil analisis data dengan 

menggunakan korelasi Product Moment, 

diperoleh koefisian korelasi sikap dengan 

hasil belajar matematika siswa sebesar 

0,23 atau r(x2y) > rt (0,05) = 0,23 > 0,18 

maka Ho2 ditolak. Uji signifikansi 

menggunakan t, diperoleh nilai thitung 

sebesar 2,50. Nilai ttabel dengan dk = 114 

– 2 = 112 dan  α = 5% adalah sebesar 

1,98. Nilai  thitung > ttabel, sehingga dapat 

dinyatakan bahwa hubungan yang diuji 

signifikan. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ada hubungan positif yang 

signifikan sikap belajar dengan hasil 

belajar matematika. 



  6 
 

3. Pengujian Hipotesis Hubungan 

Fasilitas Belajar (X1) dan Sikap (X2) 

secara bersama-sama dengan Hasil 

Belajar Matematika (Y) 

Hasil analisis data dengan 

menggunakan korelasi ganda, diperoleh 

koefisian korelasi fasilitas belajar dan 

sikap dengan hasil belajar matematika 

siswa sebesar 0,31 atau R(x1x2y) = 0,31. Uji 

signifikansi menggunakan uji F, 

diperoleh nilai F sebesar 5,90. Nilai Ftabel 

dengan dk = 114 – 2 – 1 = 111 dan α = 

5% adalah sebesar 5,79. Nilai  Fhitung > 

Ftabel, sehingga dapat dinyatakan bahwa 

Ho3 ditolak dan Ha3 diterima. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 

positif yang signifikan fasilitas belajar 

dan sikap dengan hasil belajar 

matematika. 

f. Uji Regresi Data Hasil Belajar 

Matematika (Y) atas Data Fasilitas 

Belajar di Rumah (X1) dan Sikap 

Siswa (X2) 

Dari hasil perhitungan regresi 

didapat persamaan garis untuk Y atas X1 

adalah   Y = 6,33 + 0,19X, maka faktor 

X1 menyumbang atas Y sebesar 0,19 x 

100% = 19% sehingga 81% 

disumbangkan dari faktor lain. Untuk 

data Y atas X2 persamaannya adalah Y = 

9,37 + 0,12X, maka faktor X2 

menyumbang Y sebesar 0,12 x 100% = 

12% sehingga 88% disumbangkan dari 

faktor lain. Dan untuk perhitungan data Y 

atas X1 dan X2 persamaannya adalah Y = 

0,2 +0,19 X1 +0,10X2 maka faktor X1 dan 

X2 secara bersama-sama menyumbang 

atas Y sebesar 0,19 +0,10 = 0,29 x 100% 

= 29%. 

2. Pembahasan 

Hipotesis yang pertama ada 

hubungan positif yang signifikan fasilitas 

belajar dengan hasil belajar matematika 

siswa. Semakin lengkap dan 

dimanfaatkannya fasilitas belajar yang 

dimiliki siswa di rumah maka hasil 

belajar matematika siswa akan semakin 

tinggi. Hal ini juga sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Wardhani 

(2015), yang menyatakan bahwa ada 

hubungan positif antara fasilitas belajar 

siswa terhadap hasil matematika. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan fasilitas belajar dengan hasil 

belajar matematika. 

Hipotesis yang kedua ada 

hubungan positif yang signifikan sikap 

siswa dengan hasil belajar matematika 

siswa. Semakin baik sikap yang dimiliki 

siswa maka hasil belajar matematika 

siswa akan semakin tinggi. Hal ini juga 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Kuncoroningsih (2013), yang 

menyatakan bahwa ada hubungan positif 

antara sikap siswa terhadap hasil 

matematika. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan sikap 

siswa dengan hasil belajar matematika. 

Hipotesis yang ketiga ada 

hubungan positif yang signifikan fasilitas 

belajar dan sikap dengan hasil belajar 

matematika siswa. Jika fasilitas belajar 

siswa di rumah lengkap serta 

dimanfaatkan dan sikap siswa yang baik 

maka hasil belajar matematika siswa 

tersebut akan meningkat. Sebaliknya, 

jika fasilitas belajar siswa di rumah 

kurang lengkap dan kurang dimanfaatkan 

dan sikap siswa kurang baik maka hasil 

belajar matematika siswa tersebut akan 

rendah. Perhitungan  regresi dari variabel 

tersebut secara bersama-sama 

menyumbang Y sebesar 29% sisanya 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa pentingnya 

memperhatikan ketersediaan dan 

pemanfaatan fasilitas belajar di rumah 

serta didukung dengan sikap siswa yang 

baik terhadap matematika tentunya akan 

membuat siswa mudah dan fokus dalam 

mengikuti proses pembelajaran 

matematika sehingga membuat siswa 

mendapatkan hasil belajar matematika 

yang maksimal.  

Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semakin tersedianya dan 

dimanfaatkannya fasilitas belajar di 

rumah yang dimiliki siswa, dan semakin 

baik sikap siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran matematika maka akan 

semakin baik pula hasil belajar 

matematika siswa tersebut. 
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Simpulan dan Saran 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang diperoleh peneliti pada penelitian 

tentang hubungan antara fasilitas belajar 

di rumah dan sikap terhadap hasil belajar 

matematika dapat disimpulkan seperti 

berikut ini: 

1. Ada hubungan positif yang signifikan 

antara fasilitas belajar di rumah 

terhadap hasil belajar matematika. 

Hal ini ditunjukkan dengan koefisien 

korelasinya sebesar (rx1y) = 0,26.  

Dengan faktor fasilitas belajar di 

rumah (X1) menyumbang atas hasil 

belajar matematika (Y) sebesar 19% 

dan sisanya dipengaruhi oleh faktor 

lain. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tersedia dan 

dimanfaatkannya fasilitas belajar di 

rumah maka semakin  baik juga hasil 

belajar matematika yang dicapai. 

2. Ada hubungan positif yang signifikan 

antara sikap siswa terhadap hasil 

belajar matematika peserta didik. Hal 

ini ditunjukkan dengan koefisien 

korelasinya sebesar (rx2y) = 0,23.  

Dengan  faktor sikap siswa (X2) 

menyumbang atas hasil belajar 

matematika (Y) sebesar 12% dan 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

baik sikap siswa dalam belajar maka 

semakin  tinggi juga hasil belajar 

matematika yang dicapai. 

 

3. Ada   hubungan   positif   yang  

signifikan  antara fasilitas  belajar  di  

rumah  dan sikap terhadap hasil 

belajar matematika. Hal ini 

ditunjukkan dengan  koefesien  

korelasinya  sebesar  (rx1x2y) = 0,31. 

Dengan faktor fasilitas belajar di 

rumah (X1) dan sikap siswa (X2)  

secara bersama-sama menyumbang 

atas hasil belajar matematika (Y)  

sebesar 29% dan sisanya dipengaruhi 

oleh faktor lain. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tersedianya dan 

dimanfaatkannya fasilitas belajar 

serta didukung dengan sikap siswa 

yang baik maka semakin baik juga 

hasil belajar matematika yang dicapai. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, 

maka disampaikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, agar dapat memanfaatkan 

fasilitas belajar di rumah dengan baik 

dan meningkatkan lagi sikap positif 

terhadap pembelajaran matematika 

karena hal tersebut dapat 

meningkatkan hasil belajar. 

2. Bagi guru, agar dapat menumbuhkan 

sikap positif siswa terhadap pelajaran 

matematika terutama bagi siswa yang 

menunjukkan sikap negatif dengan 

cara memberi penjelasan kepada 

siswa bahwa pelajaran matematika 

bukan pelajaran yang sulit dan jika 

lebih giat belajar maka pelajaran akan 

terasa lebih mudah 

3. Bagi peneliti selanjutnya, agar 

mengembangkan lagi faktor-faktor 

lain di luar kedua variabel bebas 

dalam penelitian ini, baik itu faktor 

internal maupun faktor eksternal yang 

berpengaruh terhadap hasil belajar 

matematika, dan yang dapat membuat 

hasil belajar matematika lebih 

meningkat. 
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