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Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil belajar matematika sebagian besar peserta didik di
kelas X SMK Negeri 2 Palangka Raya yang belum mencapai KKM, kurangnya kepribadian peserta
didik  dan  ikim  sekolah  terhadap  hasil  belajar  matematika.  Hal  tersebut  membuat  peneliti  ingin
mengetahui:  1)  koefisien hubungan kepribadian peserta  didik dengan hasil  belajar  matematika.  2)
Koefisien  hubungan  iklim  sekolah  dengan  hasil  belajar  matematika.  3)  Koefisien  hubungan
kepribadian peserta didik dan iklim sekolah terhadap hasil belajar matematika.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh peserta didik kelas X SMK Negeri 2 Palangka Raya tahun ajaran 2018/2019 semester genap
yang terdiri dari 10 kelas dengan jumlah 360 peserta didik. Sampel penelitian ini adalah 190 peserta
didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini angket dan tes. Sebelum digunakan instrumen
diuji di sekolah yang sama yaitu SMK Negeri 2 Palangka Raya. Dari hasil ujicoba diperoleh untuk

angket kepribadian peserta didik dari 40 pernyataan 28 valid dengan koefisien reliabilitas sebesar 

=  0,93,  sedangkan  untuk  iklim  sekolah  dari  40  pernyataan  31  valid  dengan  koefisien  reliabilitas

sebesar   = 0,94, dan untuk tes hasil belajar matematika dari 40 soal 31 valid dengan koefisien

reliabilitas  = 0,89.

Berdasarkan  hasil  uji  persyaratan  analisis  statistik  dengan  Chi  Kuadrat  diperoleh  semua

data berdistribusi normal karena 2
hitung  < 2

tabel. Dari hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan: 1)

ada hubungan kepribadian peserta didik dengan hasil belajar matematika diperoleh  rx1y = 0,19; 2)
tidak ada hubungan iklim sekolah dengan hasil belajar matematika diperoleh rx2y = 0,05; dan 3) ada
hubungan kepribadian peserta  didik dan iklim sekolah dengan hasil  belajar  matematika  diperoleh
Rx1x2y = 0,19.

Kata Kunci: Hasil Belajar Matematika; Iklim Sekolah; Kepribadian Peserta Didik

THE RELATIONSHIP PERSONALITY AND SCHOOL WEATHER WITH THE RESULT
OF MATHEMATICS  LEARNING X GRADE  SMK NEGERI 2 PALANGKA RAYA

Abstract

The research came from the students’  result  of  mathematics learning in X grade of SMK
Negeri 2 Palangka Raya that did not pass their KKM, less of their personality and school weather
against the result of mathematics’ learning. This made the researcher would like to know of: 1) the
correlation coefficient between students’ personality and the result of mathematics’ learning, (2) the
correlation  coefficient  between  school  weather  and  the  result  of  mathematics’  learning,  (3)  the
correlation  coefficient  between  students’  personality  and  school  weather  against  the  result  of
mathematics’ learning.

This research was conducted from May in 2019. The population was from all students of X
grade of SMK Negeri 2 Palangka Raya in academic year 2018/2019 which were from class with 360
students.The sample in this study ware 190 students.  This research used quantitative research and
correlation research. This research used test and questionnaire for collecting the data. The researcher
conducted tryout in the same school which was SMK Negeri 2 Palangka Raya before used the research
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instrument. From the result  of tryout,  the researcher got the result  of questionnaire from students’

personality questions was 40 questions and 28 valid answers with reliability score was  = 0,93 and

from school weather questions was 40 questions and 31 valid answers with reliability was  = 0,89

Based on outcomes statistic analysis test with Chi Square got all data has normal distribution

because 2
count  <  2

table.  Based on outcomes hypothesis test could concluded; 1) there was positive

correlation of students’ personality against the result of mathematics learning was r(x1y) = 0,19; (2) no
positive correlation of school weather against the result of mathematics learning and the correlation
coefficient was r(x2y) = 0,05; (3) there was positive result of students’ personality and school weather
against the result of mathematics’ learning and the correlation coefficient was R(yx1x2) = 0,19
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Pendahuluan
Pendidikan  menjadi  kebutuhan

manusia  yang  paling  penting.  Manusia
membutuhkan  pendidikan  untuk
mengembangkan  potensi  yang  ada  melalui
proses  pembelajaran  agar  memperoleh
pengalaman  serta  keterampilan  yang  berguna
bagi  kehidupannya  sendiri  dan  kehidupan
bermasyarakat.

Sekolah  merupakan  tempat  peserta
didik   untuk  mendapatkan  pembelajaran  di
bawah  pengawasan  guru.  Sekolah  sebagai
lembaga pendidikan formal diharapkan mampu
melaksanakan kurikulum sebaik-baiknya sesuai
dengan  tingkat  satuan  pendidikan  dan
kebutuhan  sekolah.  Sebagai  lembaga
pendidikan  formal,  sekolah  juga  memberikan
berbagai  mata  pelajaran  sesuai  dengan
kurikulum  yang  ditetapkan,  salah  satunya
adalah pelajaran matematika.

Matematika  merupakan  salah  satu
pengetahuan  dasar  yang  sangat  penting  dan
salah  satu  bidang  studi  yang  terdapat  pada
semua jenjang pendidikan mulai  dari  sekolah
dasar sampai perguruan tinggi (Susanto, 2014:
182).  Hal  ini  berarti  bahwa  mata  pelajaran
matematika  sudah  dipelajari  sedini  mungkin.
Melalui  matematika  peserta  didik  diharapkan
memiliki   kemampuan  berfikir  secara  kritis,
logis,  kreatif,  dan  bekerjasama  secara  efektif
karena  matematika  memiliki  struktur  dan
keterkaitan  yang  kuat  dan  jelas  antar
konsepnya. Banyak masalah dalam kehidupan
sehari-hari  yang  dalam  pemecahannya
memerlukan  perhitungan  matematika.
Mengingat  pentingnya  pelajaran  matematika,

sebaiknya  para  peserta  didik  menguasai
matematika dengan baik.

Indikator  pembelajaran  matematika
dikatakan  berhasil  salah  satunya  dilihat  dari
hasil  belajar  peserta  didik.  Hasil  belajar  tiap
peserta  didik  tentu  berbeda-beda,  ada  yang
tinggi,  cukup  maupun  rendah.  Hasil  belajar
peserta  didik  yang  rendah  menjadi  perhatian
guru,  mengapa  hal  demikian  dapat  terjadi.
Padahal  guru  merasa  telah  maksimal  dalam
mempersiapkan  maupun  memberikan
pembelajaran.  Ternyata  ada  faktor  lain  yang
menyebabkan  rendahnya  hasil  belajar  peserta
didik,  diantaranya  kepribadian  peserta  didik
dan iklim sekolah.

Kepribadian menurut Allport (1951: 4)
adalah  suatu  organisasi  yang  dinamis  dari
sistem  psikofisis  individu  yang  menentukan
tingkah  laku  dan  pemikiran  individu  secara
khas. Kepribadian juga merupakan jumlah total
kecenderungan bawaan  atau  herediter  dengan
berbagai  pengaruh  dari  lingkungan  serta
pendidikan yang membentuk kondisi kejiwaan
seseorang  dan  mempengaruhi  sikapnya
terhadap  kehidupan-kehidupan.  Sedangkan
karakter  adalah cara berpikir dan berperilaku
yang menjadi khas setiap individu untuk hidup
dan  bekerja  sama,  baik  dalam  lingkungan
keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Halpin  dan  Croft  dalam  (Tubbs  dan
Gamer,  2008:  17)  menjelaskan iklim sekolah
sebagai  satua  intangible tetapi  penting  untuk
sebagian  organisasi  dan  dianalogikan  dengan
kepribadian  seseorang  individu.  Hoy  dan
Miskel dalam (Prtorius dan Villiers, 2009: 33)
iklim  sekolah  merujuk  kepada  hati  dan  jiwa
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dari  sebuah  sekolah,  psikologis  dan  atribut
institusi  yang  menjadikan  sekolah  memiliki
kepribadian, yang relatif bertahan dan dialami
oleh  seluruh  anggota,  yang  menjelaskan
persepsi kolektif dari perilaku rutin, dan akan
mempengaruhi sikap dan perilaku di sekolah..

Dengan demikian, tujuan dilaksanakan
penelitian ini adalah: 1)  mengetahui hubungan
kepribadian peserta didik dengan hasil belajar
matematika;  2)   mengetahui  hubungan  iklim
sekolah dengan hasil  belajar  matematika;  dan
3)  mengetahui  hubungan  kepribadian  peserta
didik  dan  iklim  sekolah  dengan  hasil  belajar
matematika peserta didik kelas X SMK Negeri
2 Palangka Raya.

Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah data yang
berbentuk  angka,  dan  analisis  menggunakan
stastistik (Sugiyono, 2015: 7). Data yang dianalisis
adalah  berupa  angka  yang   didapat  berdasarkan
hasil angket dan tes hasil belajar matematika peserta
didik kelas X SMK Negeri 2 Palangka Raya. Jenis
penelitian  yang  digunakan  adalah  korelasional,
kerena  penelitian  sesuai  dengan  rumusan masalah
yang ada, penelitian hanya ingin mengetahui apakah
ada hubungan antara dua variabel atau lebih.

Variabel  pada  penelitian  ini  terdiri  dari

variabel  bebas  yaitu  kepribadian  siswa  ( )  dan

iklim sekolah ( ). serta variabel terikat yaitu hasil

belajar  matematika  (Y). Adapun  bagan
hubungannya pada penelitian digambarkan sebagai
berikut (Sugiyono, 2013: 10).

Keterangan:

     = Kepribadian peserta didik

 = Iklim sekolah

Y  = Hasil belajar matematika

Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh
siswa kelas X SMK Negeri 2 Palangka Raya
tahun  ajaran  2018/2019  yang  terdiri  dari  10
kelas dengan jumlah 360 orang. Sebaran populasi
masing-masing  kelas  dapat  dilihat  pada  tabel
berikut:

  Nomor     Kelas Banyak  Peserta
didik

   1    X AKT 1        36
   2    X AKT 2        36
   3    X AKT 3        36
   4    X AFK 1        36
   5    X AFK 2        36
   6    X AFK 3        36
   7     X AFK 4        36
   8    X SAR 1        36
   9    X SAR 2        36
   10    X SAR 3        36
  Jumlah       360

Pengambilan  sampel  penelitian  ini
dengan mengunakan rumus yang  dikemukakan
oleh Issac dan Michael  sehingga didapat  190
peserta didik.

Instrumen  yang  digunakan  adalah
angket  dan tes.  Angket  untuk mengumpulkan
data  kepribadian  peserta  didik dan  iklim
sekolah,  sedangkan  tes digunakan  untuk
mengumpulkan data hasil  belajar  matematika.
Angket  yang  disampaikan  kepada  siswa
bersifat  langsung  dan  tertutup.  Angket
kepribadian  peserta  didik  sebanyak  40  butir
pernyataan dan angket iklim sekolah sebanyak
40  butir  pernyataan.  Sedangkan  tes  hasil
belajar  dilakukan  dengan  cara  memberi  soal
pilihan  ganda  kepada  siswa  untuk  dijawab
setelah  siswa  sudah  mempelajari  materi
trigonometri.  Tes  hasil  belajar  matematika
sebanyak 40 butir soal.

Uji coba instrumen dilaksanakan pada
kelas X- AKT 4 Palangka Raya. Hasil uji coba
diperoleh yang valid untuk angket kepribadian
peserta didik   sebanyak 28 pernyataan dengan
rangket = 0,93; angket teman sebaya sebanyak
31 pernyataan dengan rangket = 0,94; dan tes
hasil belajar matematika sebanyak 31butir soal
dengan rtes = 0,89.
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,
2013: 241) sebagai berikut:

 = 

Keterangan:
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 = Chi Kuadrat

  = Frekuensi yang diobservasi

  = Frekuensi yang diharapakan

Pada  taraf  2
hitung  ignifikan  5%  2

hitung

dibandingkan  dengan   2
table  dengan  kriteria

pengujian sebagai berikut:

1. Jika  nilai  2
hitung  ≤  2

tabel  ,  maka  data

berdistribusi   normal  digunakan  analisis
statistik parametrik.

2. Jika nilai 2
hitung  > 2

hitung , maka data tidak

berdistribusi   normal  digunakan  analisis
statistik nonparametrik.

Selanjutnya  dilakukan  uji  hipotesis,
ada tiga hipotesis sebagai berikut:

1. Ada hubungan positif  kepribadian peserta
didik dengan  hasil  belajar  matematika
peserta  didik kelas  X SMK  Negeri  2
Palangka Raya.

2. Tidak ada hubungan positif  iklim sekolah
dengan  hasil  belajar  matematika  siswa
kelas X SMK Negeri 2 Palangka Raya.

3. Ada hubungan positif  kepribadian peserta
didik  dan  iklim  sekolah dengan  hasil
belajar  matematika  peserta  didik  kelas  X
SMK 2 Negeri Palangka Raya.

Untuk menguji  hipotesis  pertama dan
kedua  digunakan  analisis  korelasi  Product
Moment (Sugiyono, 2015: 228).

Keterangan:

 = Korelasi antara X dan Y

 = Jumlah skor vaariabel X

 = jumlah skor variabel Y

 = Besar sampel

 = Jumlah kuadrat skor variabel X

 = Jumlah kuadrat skor variabel Y

 = Jumlah perkalian skor variabel X dan

Y

Untuk  menguji  hipotesis  ketiga
digunakan  rumus  korelasi  ganda  menurut
Sugiyono (2013: 266) sebagai berikut:

 

Keterangan:

 = Korelasi antara variabel   dengan  

 bersama-sama dengan variabel 

 = Korelasi product moment antara  

dan 

 = Korelasi product moment antara  

dan 

    =  Korelasi  product  moment

antara  dan 

Berdasarkan pengujian hipotesis diperoleh  ada
hubungan  kepribadian peserta didik  dan  iklim
sekolah dengan hasil belajar matematika.

Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Penelitian  ini  dilakukan  terhadap

peserta didik kelas X SMK Negeri 2 Palangka
Raya  tahun  ajaran  2018/2019  semester  II
alamat Jalan R. A. Kartini  yang berjumlah 360
peserta  didik.  Waktu  pengambilan  data
dilakukan pada  tanggal  13  Mei  2019 sampai
dengan  tanggal  20  Mei  2019.  Berdasarkan
perhitungan sampel minimal maka sampel data
yang dianalisis berjumlah 190 peserta didik.

1. Hasil Penelitian
a.  Deskripsi  Data  Kepribadian  Peserta
Didik

Data  yang  terkumpul  didapat  rentang
skor  kepribadian  peserta  didik  adalah  65
sampai  105.  Data kemudian  dikelompokkan
dan diperoleh  9 kelas interval dengan panjang
kelas  5,  rata-rata  83,71 dan  simpangan  baku
8,66.

b. Deskripsi Data Iklim Sekolah
Data  yang  terkumpul  didapat  rentang

skor  kepribadian  peserta  didik  adalah  59
sampai  116.  Data kemudian  dikelompokkan
dan diperoleh  9 kelas interval dengan panjang
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kelas  7,  rata-rata  81,75 dan  simpangan  baku
12,11

c. Deskripsi Data Hasil Belajar Matematika
Data  yang  terkumpul  didapat  rentang

skor kepribadian peserta didik adalah 2 sampai
24.  Data kemudian  dikelompokkan  dan
diperoleh 9 kelas interval dengan panjang kelas
3, rata-rata 13,77 dan simpangan baku 5,37.

d. Uji Prasyarat Analisis
Uji  prasyarat  analisis  yang digunakan

adalah uji normalitas. Untuk uji normalitas data
menggunakan  uji  Chi  Kuadrat  dengan

membandingkan 2
hitung  ≤  2

tabel.  Berdasarkan

uji  normalitas  data  skor  kepribadian  peserta

didik  diperoleh  2
hitung  sebesar  2,61  dengan

koefisien 2
tabel dengan dk = 6 dan α = 0,05  

adalah sebesar 12,59 maka 2
hitung ≤  2

tabel

(berdistribusi normal).Uji normalitas data skor

iklim sekolah doperoleh 2
hitung sebesar

5,77 dengan  koefisien 2
tabel dengan dk = 6 dan

α = 0,05 adalah sebesar 12,59 maka 2
hitung ≤  

2
tabel (berdistribusi normal).Uji normalitas data

skor hasil belajar matematika diperoleh  2
hitung

sebesar 3,22 dengan  koefisien 2
tabel dengan dk

= 6 dan α = 0,05 adalah sebesar 12,59 maka 

2
hitung ≤  2

tabel (berdistribusi normal).

e.  Uji Hipotesis
1. Pengujian  Hipotesis  Hubungan

Kepribadian Peserta  didik  (X1)  dengan
Hasil Belajar Matematika (Y)
Hasil  analisis  data  dengan  menggunakan

korelasi  Product  Moment,  diperoleh koefisian
korelasi kepribadian peserta didik dengan hasil
belajar  matematika peserta didik sebesar 0,13

atau  r( y)>    (0,05) =  0,19  >  0,14.  Uji

signifikansi  menggunakan  t,  diperoleh  nilai
thitung sebesar 2,65. Nilai ttabel dengan dk = 190 –
2 = 188 dan α = 5% adalah sebesar 1,97. Nilai
thitung  >  ttabel,  sehingga dapat dinyatakan bahwa
Ho1  ditolak dan  Ha1  diterima.  Sehingga dapat
disimpulkan  bahwa   ada  hubungan  positif

kepribadian peserta didik dengan hasil belajar
matematika.

2. Pengujian  Hipotesis  Hubungan  Iklim
Sekolah  (X2)  dengan  Hasil  Belajar
Matematika (Y)
Hasil  analisis  data  dengan  menggunakan

korelasi  Product  Moment,  diperoleh koefisian
korelasi  iklim  sekolah  dengan  hasil  belajar

matematika sebesar 0,05 atau r( y)>   (0,05) =

0,05 > 0,14.  Uji  signifikansi  menggunakan  t,
diperoleh  nilai  thitung sebesar  0,70.  Nilai  ttabel

dengan dk = 190 – 2 = 188 dan α = 5% adalah

sebesar 1,97. Nilai  sehingga

dapat dinyatakan bahwa Ho2  diterima dan  Ha2

ditolak.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa
tidak  ada  hubungan  positif  iklim  sekolah
dengan hasil belajar matematika.

3. Pengujian  Hipotesis  Hubungan
Kepribadian  Peserta  didik  (X1)  dan
Iklim Sekolah (X2) secara bersama-sama
dengan Hasil Belajar Matematika (Y)

Hasil  analisis  data  dengan
menggunakan  korelasi  ganda,  diperoleh
koefisian  korelasi  kepribadian  peserta  didik
dan  ikim  sekolah  dengan  hasil  belajar

matematika sebesar 0,20 atau r( y)> rt (0,05) =

0,20 > 0,14. Uji signifikansi menggunakan uji
F,  diperoleh  nilai  F  sebesar  3,92.  Nilai  Ftabel

dengan  dk = 190 – 2 – 1 = 187 dan α = 5%
adalah  sebesar  3,04.  Nilai   Fhitung  >  Ftabel,
sehingga dapat  dinyatakan bahwa  Ho3  ditolak
dan  Ha3  diterima. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa   ada  hubungan  positif   kepribadian
peserta  didik  dan  iklim sekolah  dengan hasil
belajar matematika.  

 C. Pembahasan
Pada  hasil  penelitian  dengan  analisis

statistik  dapat  diketahui  bahwa  hipotesis
pertama diterima,  hipotesis kedua ditolak dan
hipotesis ketiga diterima.

Untuk  hipotesis  yang  pertama  bahwa
ada hubungan positif kepribadian peserta didik
dengan hasil belajar matematika. Nilai  thitung  >
ttabel,  sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa  Ho1

ditolak dan Ha1 diterima. Hal ini juga  sejalan
dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh
Adhitama (2011)  yang  menyimpulkan bahwa
terdapat  hubungan  positif  antara  kepribadian
peserta didik dengan hasil belajar matematika.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ada
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hubungan   kepribadian  peserta  didik  dengan
hasil belajar matematika.

Untuk  hipotesis  yang  kedua  bahwa
tidak  ada  hubungan  positif  iklim  sekolah
dengan hasil belajar matematika. Nilai  thitung  <
ttabel,  sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa  Ho2

diterima dan  Ha2 ditolak. Hal ini tidak sejalan
dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh
Lianawati  (2007)  yang menyimpulkan bahwa
terdapat hubungan positif  antara iklim sekolah
dengan  hasil  belajar  matematika..  Hal  ini
dikerenakan  hasil  perhitungan  thitung  <  ttabel

kemungkinan  pada  saat  peserta  didik
menjawab  tidak  sesuai  dengan  keinginan
penelitian yang menjawab dengan baik tanpa
ada saling mencontek atau saling bertanya dan
berdiskusi ketika menjawab dan mungkin saja
pada  saat  peneliti  menyusun  angket  kurang
menarik dari perhatian peserta didik sehingga
malas untuk menjawab dengan baik kemudian
hasil  yang  didapat  kurang  memuaskan  bagi
peneliti  oleh  kerena  maka  disimpulkan  pada
penelitian  ini  didapatkan  hasil  iklim  sekolah
yang tidak ada hubungan yang positif. 

Hipotesis  yang  ketiga  bahwa  ada
hubungan positif kepribadian peserta didik dan
iklim sekolah dengan hasil belajar matematika.
Nilai  Fhitung  > Ftabel, sehingga dapat dinyatakan
bahwa  Ho3 ditolak  dan  Ha3 diterima.  Jika
kepribadian  peserta  didik  yang  baik  akan
berpengaruh  pada  hasil  belajar  matematika
peserta didik tersebut akan meningkat. Maupun
sebaliknya,  jika  kepribadian  peserta  didik
kurang baik maka akan berpengaruh terhadap
pelajaran matematika cenderung rendah maka
hasil belajar matematika peserta didik tersebut
akan rendah.

 Simpulan dan Saran
 Simpulan

Hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan
oleh peneliti pada penelitian tentang hubungan
antara  kepribadian  peserta  didik  dan  iklim
sekolah  terhadap  hasil  belajar  matematika
dapat disimpulkan seperti berikut ini:
1. Ada hubungan positif  kepribadian peserta

didik  dengan  hasil  belajar  matematika
peserta didik.  Hal  ini  ditunjukkan dengan

koefisien korelasinya sebesar (r y) = 0,19.

Maka  korelasi  y merupakan  korelasi

positif. Karena diperoleh koefisian korelasi
kepribadian  peserta  didik  dengan  hasil

belajar  matematika  peserta  didik  sebesar

0,19 atau r( y) >   (0,05) = 0,19 > 0,14. 

2. Tidak ada hubungan positif iklim sekolah
dengan  hasil  belajar  matematika  peserta
didik. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien

korelasinya  sebesar  (r y)  =  0,05.  maka

korelasi  y merupakan  korelasi  yang

tidak  positif.  Karena  diperoleh  koefisian
korelasi iklim sekolah dengan hasil belajar
matematika peserta didik sebesar 0,05, atau

r( y) >   (0,05) =  0,05  <  0,14,  Sehingga

iklim  sekolah  dalam  penelitian  ini  tidak
ada  pengaruhnya  bagi  peserta  didik  baik
atau tidak iklim sekolah hal itu tidak akan
ada  pengaruhnya  terhadap  hasil  belajar
atau  perubahan  gaya  belajar  dari  peserta
didik.

3. Ada hubungan positif  kepribadian peserta
didik  dan  iklim  sekolah  terhadap  hasil
belajar  matematika.  Hal  ini  ditunjukkan
dengan  koefesien  korelasinya  sebesar  (r

 y)  = 0,19.   Maka  korelasi    y

merupakan  korelasi  yang  positif.  Karena
diperoleh  koefisian  korelasi  kepribadian
peserta  didik  dan  iklim  sekolah  dengan
hasil belajar matematika sebesar 0,19 atau

r(  y) >  (0,05) = 0,19 > 0,14.

Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian,  sebagai

dikemukakan  pada  kesimpulan  di  atas,  maka
disampaikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Bagi  sekolah,  agar  dapat  lebih  lagi

memperhatikan  kepribadian  peserta
didiknya  ketika  berada  di  lingkungan
sekolah  baik  pada  saat  di  kelas  maupun
diluar  kelas  sehingga  guru  dapat  melihat
dan membantu peserta didik  jika ada hal
yang  menyimpang  dari  peserta  didik
tersebut.

2. Bagi  peneliti  selanjutnya,  agar
mengembangkan lagi  faktor-faktor lain di
luarkedua variabel bebas dalam penelitian
ini, baik itu faktor internal maupun faktor
eksternal.  juga  dapat  melakukan  lagi
penelitian tentang iklim sekolah di sekolah
lain sehingga dapat mengetahui apakah ada
hubungan  positif  dengan  hasil  belajar
matematika. Lalu mencari variabel lain lagi
lebih  besar  pengaruhnya  terhadap  hasil
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belajar  matematika,  dan  yang  dapat
membuat  hasil  belajar  matematika  lebih
meningkat.
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