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Abstrak 
Penelitian ini merupakan penelitian korelasional yang bertujuan untuk 1) mengetahui ada tidaknya 
hubungan yang signifikan antara self concept dengan hasil belajar matematika; 2) untuk mengetahui ada 
tidaknya hubungan yang signifikan antara motivasi belajardengan hasil belajar matematika; dan 3) untuk 
mengetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan antara self concept dan motivasi belajardengan hasil 
belajar matematika bagi Siswa Kelas X SMA N 1 Boyolali. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 
kelas X SMA N 1 Boyolali (316 siswa)  dan sampel diambil dengan menggunakan teknik cluster random 
samplingsehingga diperoleh sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas X-MIPA 5 dan X-MIPA 6 
(62 siswa). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan angket dan 
dokumentasi. Angket yang digunakan adalah angket self concept dan angket motivasi belajar. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis korelasi tunggal dan korelasi ganda. Berdasarkan data yang 
diperoleh dapat disimpulkan bahwa 1) koefisien korelasi antara motivasi belajar dengan hasil belajar 
matematika sebesar -0,149 dengan nilai signifikansi sebesar 0,248 yang bermakna bahwa tidak terdapat 
hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar matematika siswa Kelas X SMA N 
1 Boyolali; 2) koefisien korelasi antara self concept dengan hasil belajar matematika sebesar 0,199 
dengan nilai signifikansi sebesar 0,121 yang bermakna bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara 
self concept dengan hasil belajar matematika siswa Kelas X SMA N 1 Boyolali; dan 3) koefisien korelasi 
antara motivasi belajar dan self concept dengan hasil belajar matematika sebesar 0,248 yang bermakna 
bahwa tidak terdapat hubungan antara motivasi belajar dan self concept dengan hasil belajar 
matematikasiswa Kelas X SMA N 1 Boyolali. 
 
Kata kunci : hubungan motivasi belajar, self concept, hasil belajar matematika  

 

PENDAHULUAN 

Sekolah adalah salah satu lembaga pendidikan formal yang penting, tempat aktivitas 

belajar mengajar yang terstruktur dan terorganisasi dengan baik. Aktivitas belajar dialami oleh 

siswa sebagai proses, yaitu proses belajar. Berakhirnya suatu proses belajar, maka siswa 

memperoleh hasil belajar (Dimyati,2013). Setiap proses pembelajaran di sekolah sudah pasti 

siswa mengharapkan mendapatkan hasil belajar yang baik, sebab hasil belajar yang baik dapat 

membantu siswa dalam mencapai tujuan belajar (Hamalik, 2002).Lebih lanjut, Nasution 

(2006:36) mengatakan bahwa hasil belajar yang baik hanya dicapai melalui proses belajar yang 

baik pula, jika proses belajar tidak optimal sangat sulit diharapkan terjadinya hasil belajar yang 

baik. Sejalan dengan hal tersebut, Dimyati dan Mudjiono (2013) mengemukakan bahwa hasil 



belajar adalah hasil yang ditunjukkan dari suatu interaksi tindak belajar dan biasanya dilihat dari 

nilai tes materi tertentu yang diberikan oleh guru. 

Hasil belajar masih menjadi masalah dalam pembelajaran matematika. Menurut Gelman 

dalam Handayani (2004:16), pelajaran matematika merupakan pelajaran yang potensial 

memberikan pengalaman salah dan gagal cukup besar pada anak. Hal ini menjadi masalah karena 

pembelajaran matematika tidak hanya membentuk kemampuan berpikir siswa tetapi juga 

membentuk kepribadian siswa.  

Gunawan (2007) menyatakan bahwa mata pelajaran yang mempengaruhi konsep diri siswa 

adalah bahasa dan matematika. Matematika adalah cara utama untuk memahami dan 

mengembangkan logika, yang merupakan cara memecahkan masalah sehari-hari. Masyarakat 

seringkali beranggapan bahwa anak yang tidak bisa matematika dianggap dan dicap sebagai anak 

yang bodoh. Julukan yang diberikan ini akan masuk dan tertanam dalam diri anak tersebut dan 

akan mempengaruhi perkembangan kepribadian anak tersebut. Akibatnya, anak takut untuk 

bertanya, mengungkapkan pendapat, mencoba untuk kreatif dan inovatif, serta konsep diri yang 

terbentuk akan bersifat negatif. Jika konsep diri yang terbentuk bersifat negatif maka perilaku 

yang muncul akan cenderung negatif dan produktivitasnya akan menurun. Hal itu berarti jika 

konsep diri siswa negatif, maka perilaku yang ditunjukkannyapun akan negatif.Hal ini akan 

berdampak pada hasil belajar matematika yang dicapai.Seorang anak tidak dengan mudah untuk 

trampil dan menguasai matematika. Seorang anak harus banyak berlatih supaya dapat 

meningkatkan kemampuannya. Ketika berlatih, seringkali anak mengalami kegagalan dan 

kesalahan maka ia akan semakin frustasi, menganggap dirinya tidak mampu, dan akan cenderung 

menghindari pelajaran matematika. Sebaiknya anak diberi penguatan positif agar hasil belajar 

matematikanya baik. Orang dengan konsep diri positif mengenal dirinya dengan baik. 

Pandangan luar yang menilai sikap mental seseorang membuat kepribadian seseorang 

dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh penilaian atau pendapat orang lain. Konsep diri 

bersumber dari diri sendiri atau dapat disebut dengan ”saya”. Menurut James dalam Sobur 

(2003:499), diri adalah komposisi pikiran dan perasaan yang menjadi kesadaran seseorang 

mengenai eksistensi individualitasnya, pengamatannya tentang apa yang merupakan miliknya, 

pengertiannya mengenai siapakah dia itu, dan perasaannya tentang sifat–sifatnya, kualitasnya, 

dan segala miliknya. Akantetapi, antara konsep diri dan diri berbeda. Menurut Gallahue dan John 



C. Ozmun (1998), diri terbagi atas 4 elemenyaitu konsep diri (self concepts),  harga diri (self 

esteem), citra diri (self image), atau percaya diri (self confidence).  

Konsep diri adalah apa yang terlintas dalam pikiran saat seseorang berpikir tentang “saya”. 

Konsep diri merupakan suatu kumpulan dari persepsi setiap aspek dari diri, seperti penampilan 

luar, fisik dan kemampuan mental, potensial kejujuran, dan sebagainya dari dalam diri.Konsep 

diri dapat diartikan sebagai, “Self-concept then, can be defined as those physical, social, and 

psychological perceptions of ourselves that we have derived from experiences and our 

interaction with others”. Dengan kata lain, konsep diri dapat didefinisikan sebagai persepsi 

tentang fisik, sosial, dan psikologi dari hidup kita yang diperoleh dari pengalaman dan interaksi 

kita dengan yang lain. Konsep diri juga bermakna semua persepsi kita terhadap aspek diri yang 

meliputi aspek fisik, aspek social, dan aspek psikologis, yang didasarkan pada pengalaman dan 

interaksi kita dengan orang lain, dan konsep diri juga didefinisikan sebagai pandangan dan 

perasaan seseorang tentang dirinya sendiri dan dapat bersifat psikologis, sosial, dan fisik. Oleh 

karena itu, konsep diri atau self concept adalah gambaran individu tentang dirinya sendiri dalam 

membandingkan dengan orang lain. Ada orang yang merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, 

dan ada pula yang menganggap dirinya lebih rendah dari orang lain. Dengan kata lain, konsep 

diri dapat diterangkan sebagai kesadaran seseorang akan dirinya, bagaimana seseorang menilai 

dirinya sendiri atau bagaimana seseorang mempunyai pengertian tentang dirinya sendiri 

(Sobur,2003). 

Tingkatan  konsep diri seseorang dapat diketahui dengan mengidentifikasikan  indikator-

indikator dari konsep diri. Menurut Purwaningsih (2008), konsep diri mengandung dimensi dan 

indikator, yaitu dimensi tentang diri(yaitu apa yang di ketahui siswa tentang dirinya); Harapan 

atau ekspektasi (siswa menaruh harapan pada diri sendiri); Evaluatif(yang selalu melihat dan 

menilai keberadaan diri). Konsep diri meliputi cara siswa memandang dirinya sendiri dalam 

aspek pengetahuan tentang diri, harapan pada diri, dan cara siswa menilai dirinya.  

Selain self concept (konsep diri), motivasi belajar siswa juga mempengaruhi hasil belajar 

siswa.Winkel (1983:270) mendefinisikan bahwa motivasi belajar adalah seluruh daya penggerak 

di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan serta memberi arah pada kegiatan belajar. 

Menurut Sardiman (2007:75), motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak di dalam 

diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan 

belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki 



dapat tercapai. Pada diri siswa terdapat  kekuatan mental yang menjadi penggerak belajar, 

kekuatan mental yang mendorong terjadinya belajar tersebut adalah motivasi belajar.Motivasi 

belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa siswi yang sedang belajar untuk 

mengadakan tingkah laku. Motivasi seseorang dapat bersumber dari dalam diri (motivasi 

internal) dan dari luar seseorang (motivasi eksternal). Motivasi intrinsik merupakan motivasi 

yang berasal dari dalam diri, yang dikarenakan orang tersebut senang melakukannya, sedangkan 

motivasi ekstrinsik adalah dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar perbuatan yang 

dilakukannya. Adapun klasifikasi indikator motivasi belajar yaitu Kemampuan siswa, cita cita 

atau aspirasi siswa, kondisi siswa, lingkungan sekolah dan lingkungan luar sekolah.Motivasi 

dilihat dari kesungguhan siswa saat proses pembelajaran berjalan (Dimyati,2013).Terbentuknya 

motivasi yang dimiliki oleh setiap siswa tidaklah sama, banyak sekali latarbelakang yang 

membuat siswa memiliki motivasi yang berbeda-beda. Hal tersebut sejalan dengan penelitian 

dari Jaelani (2011) yang menunjukan bahwa setiap siswa memiliki motivasi yang berbeda. 

Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan guru matematika Kelas X SMA N 

1Boyolali pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 menginformasikan bahwa ketika proses 

pembelajaran matematika berlangsung terdapat siswa yang serius memperhatikan mengikuti 

proses pembelajaran. Ada siswa yang terlihat enggan dalam mengikuti proses pembelajaran, 

siswa tersebut justru ramai dengan teman membicarakan hal-hal yang tidak terkait dengan 

pembelajaran. Sesekali mereka memperhatikan guru itupun saat mendapatkan teguran guru. Saat 

ditunjuk untuk mengerjakan soal matematika di depan kelas, siswa terkadang tidak mau maju 

kedepan karena takut salah. Ada pula siswa yang dengan penuh kesadaran telah mengerjakan PR 

tersebut di rumah, terdapat pula siswa yang sekedar mencontoh jawaban teman sesaat sebelum 

PR dikumpulkan. Siswa juga sering ijin keluar kelas dengan berbagai alasan. Siswa juga 

kesulitan memahami pelajaran matematika. Disaat mereka mengalami kesulitan, siswa takut 

untuk bertanya dan berpendapat tetapi ada beberapa siswa yang tetap berusaha bertanya kepada 

guru atau teman. Ada siswa yang takut presentasi di depan kelas karena merasa tidak percaya diri 

namun adapula yang berani tampil mengemukakan pendapatnya. Ada pula siswa yang mudah 

menyerah saat mengerjakan soal matematika. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat 

bahwa beragamnya motivasi belajar dan konsep diri (self concept) pada siswa. 

Terdapat beberapa penelitian yang telah mengkaji hubungan antara motivasi belajar, self 

concept, dan hasil belajar. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian dari Irfan Prima (2014) dan I 



Wayan Parnata (2014) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif signifikan antara 

self concept dengan hasil belajar. Sedangkan penelitian dari Ignatius (2012) menunjukan bahwa 

tidak terdapat hubungan signifikan antara konsep diri dengan hasil belajar matematika siswa. 

Penelitian dari Esti Dwi (2014) dan Rizka Ayu (2013)menunjukan bahwa motivasi belajar 

mempunyai hubungan positif signifikan dengan hasil belajar siswa.Berdasarkanpermasalahan di 

atas maka dapat dirumuskantujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 1) untuk 

mengetahui hubungan yang signifikan antara self concept dengan hasil belajarmatematika Siswa 

Kelas X SMA N 1 Boyolali; 2) untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara motivasi 

belajardengan hasil belajarmatematika Siswa Kelas X SMA N 1 Boyolali; dan 3) untuk 

mengetahui hubungan yang signifikan antara self concept dan motivasi belajardengan hasil 

belajarmatematika Siswa Kelas X SMA N 1 Boyolali. 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif bersifat korelasional. Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas X SMA N 1 Boyolali, yang terdiri dari 316 siswa yang terbagi 7 

kelas MIPA dan 2 kelas IPS. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik cluster random 

sampling dan didapat  kelompok sampel yaitu kelas X-MIPA 5 dan X-MIPA 6 sebanyak 62 siswa. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan angket dan 

dokumentasi.Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data hasil belajar.Metode 

angket digunakan untuk mengumpulkan data dari responden yaitu data tentang self concept  dan 

motivasi belajar. Angket-angket ini disusun berdasarkan skala Likert, dengan meminta 

responden untuk menjawab pernyataan dengan pilihan jawaban Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), 

Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Pengujian validitas angket menggunakan 

Corrected item-Total Correlationdengan menggunakan Statistical Product Service Solution 

(SPSS) versi 24.0 for windows. Dasar perhitungan validitas menggunakan ketentuan Arikunto 

(2002) yaitu untuk setiap item dikatakan valid apabila         r ≥ 0,200. Adapun kisi-kisi beserta 

hasil validasi butir angket Motivasi Belajar dan Self Concept dapat dilihat dalam tabel berikut ini  

Tabel 1. Kisi-Kisi AngketMotivasi Belajar 

Sub Aspek Indikator 
No Item JumlahSoal 

yang valid F UF 

Motivasi 
instrinsik 

1. Kemampuan 1,3,6*,8* 2,4*,5,7 5 

2. Cita-cita 9*, 10, 11 12, 13, 14 5 

3. Kondisi Siswa 15*, 16, 17 18, 19*, 20 4 

Motivasi 1. Lingkungan sekolah 21*, 22, 23* 24*, 25, 26 3 



Ekstrinsik 2. Lingkungan luar sekolah 27, 28*, 29 30, 31, 32* 4 
Catatan : * merupakan item soal yang tidak valid 

 

Tabel 2. Kisi – Kisi Angket Konsep Diri 

Sub Aspek Indikator 
No Item Jumlah soal 

yang valid F UF 

Pengetahuan Diri  a. Fisik/Tubuh 1, 3, 6 2, 4*, 5* 4 
 b. Psikologis 7, 9, 10 8*, 11*, 12* 3 
 c. Sosial 13, 15, 17* 14, 16*, 18 4 

Harapan Diri a. Fisik/Tubuh 19, 20, 23 21, 22*, 24 5 
 b. Psikologis 25, 26, 28 29*, 30*, 31* 3 
 c. Sosial 32, 33, 35 34, 36, 37 6 

Penilaian Diri 

(Evaluasi Diri) 

a. Fisik/Tubuh    38, 39, 42* 40, 41*, 43* 3 

b. Psikologis 45, 48, 49 44, 46, 47 6 

c. Sosial 50, 53, 54 27, 51, 52 6 
Catatan : * merupakan item soal yang tidak valid 

Berdasarkan hasil uji validitas angket pada motivasi belajar, dari 32 item terdapat 11 item 

yang tidak valid dan terdapat 21 item pernyataan yang valid. Uji instrumen selanjutnya adalah uji 

reliabilitas instrumen dengan nilai validitas item soal yang valid berada diantara 0,225 sampai 

0,595 dengan nilai reliabilitas sebagai berikut 

Tabel 3. Reliabilitas Angket Motivasi Belajar 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

,829 ,832 21 

 
Berdasarkan hasil uji validitas angket self concept, dari 54 diperoleh 14 item soal yang tidak 

valid dan 40 item soal yang valid. Nilai validitas item soal yang valid berada diantara 0,205 

sampai 0,695 dengan nilai reliabilitas sebagai berikut  

Tabel 4. Reliabilitas Angket Konsep Diri 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

,906 ,908 40 

 

Berdasarkan Tabel 3 dan Tabel 4 diatas diperoleh hasi uji reliabilitas sebesar 0,829> 0,7 untuk 

angket motivasi belajar dan sebesat 0,906 > 0,7 untuk angket konsep diri maka dapat 

disimpulkan bahwa tingkat reliabilitas angket motivasi belajar dan konsep diri dalam penelitian 

ini sangat tinggi (sangat reliabel).  



Teknik analisis data terdiri dari analisis deskriptif, dan analisis korelasi. Analisis deskriptif 

d igunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap  objek yang diteliti 

melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya (Sugiyono,2011). Uji normalitas 

menggunakan rumus kolmogorov-smirnov. Analisis korelasi digunakan adalah analisis korelasi 

ganda. 

 

HASILDAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis statistika deskriptif, uji asumsi dan analisis korelasi data dari motivasi 

belajar, self concept dan nilai Siswa Kelas X SMA N 1 Boyolali adalah sebagai berikut  

1. Analisis Statistika Deskriptif  

Hasil analisis statistika deskriptif  motivasi belajar, self concepts, dan hasil belajar 

matematikadapat dilihat dalam Tabel 5  

 

Tabel 5. Analisis Deskriptif Motivasi Belajar 
 

 Motivasi Belajar Self Concept Nilai 

N Valid 62 62 62 

Missing 0 0 0 

Mean 55,87 121,27 81,97 

Std. Error of Mean ,848 1,254 ,548 

Std. Deviation 6,674 9,877 4,312 

Minimum 39 84 72 

Maximum 71 140 92 

 

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa skor maksimal angket motivasi belajar adalah 71 

sedangkan skor minimal sebesar 39 dengan rata-rata sebesar 55,87 dan simpangan baku atau 

standar deviasi sebesar 6,674. Skor maksimal angket self concept adalah 140 sedangkan skor 

minimal sebesar 84 dengan rata-rata sebesar 121,27 dan simpangan baku atau standar deviasi 

sebesar 9,877. Sedangkan hasil belajar memiliki maksimal skor sebesar 92 dengan skor minimal 

sebesar 72 dan memiliki rata-rata sebesar 81,97 dengan simpangan baku atau standar deviasi 

sebesar 4,312. Berdasarkan perhitungan tersebut maka dapat dilakukan pengkategorian tingkatan 

motivasi belajar, self concept dan nilai siswa seperti pada Tabel 6, Tabel 7, dan Tabel 8  

Tabel 6. Kategori Motivasi Belajar Siswa Kelas X SMA N 1 Boyolali 

 

Kategori Interval Frekuensi siswa Persentase 
Tinggi 60,33 < MB ≤ 71 12 19,35% 

Sedang 49,67 < MB ≤ 60,33 41 66,13% 



Rendah 39 < MB ≤ 49,67 9 14,52% 

 

Berdasarkan table 6 tampaklah bahwa dari 62 siswa, mayoritas siswa mempunyai motivasi 

belajar sedang yakni 41 siswa (66,13%). Selain itu, terdapat 12 siswa (19,35%) mempunyai 

motivasi belajar tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa dari 62 siswa Kelas X SMA N 1 

Boyolalimayoritassiswa mempunyai tingkat motivasi belajar bagus.  

Tabel 7. Kategori Self Concept Siswa Kelas X SMA N 1 Boyolali 

 

Kategori Interval Frekuensi siswa Persentase 
Tinggi 121,33<SC ≤ 140 34 54,84% 

Sedang 102,67<SC ≤ 121,33 25 40,32% 
Rendah 84<SC ≤ 102,67 3 4,84% 

 

Berdasarkan Tabel 7 tampaklah bahwadari 62 siswa, mayoritas siswa mempunyai self concept 

tinggi yakni 34 siswa (54,84%). Selain itu, terdapat 25 siswa (40,32%) mempunyai self concept 

sedangsehingga dapat dikatakan bahwa mayoritas 62 siswa Kelas X SMA N 1 Boyolali 

mempunyai tingkat self concept yang positif. 

Tabel 8. Kategori Nilai Siswa Kelas X SMA N 1 Boyolali 

 

Kategori Interval Frekuensi siswa Persentase 

Tinggi 85,33 < N ≤ 92 13 20,97% 
Sedang 78,67 < N ≤ 85,33 38 61,29% 

Rendah 72 < N ≤ 78,67 11 17,74% 

 

Berdasarkan Tabel 8 tampaklah bahwa dari 62 siswa, mayoritas siswamempunyai hasil belajar 

matematika sedang yakni 38 siswa (61,29%). Selain itu, terdapat 13 siswa (20,97%) mempunyai 

hasil belajar matematika tinggi. 

 

2. Analisis Inferensial 

a. Uji Normalitas 

Sebelum melakukan uji korelasi, maka dilakukan uji asumsi korelasi yakni uji normalitas 

data. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Kolmogrov-Smirnov. Hasil 

perhitungan uji normalitas data diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 9. Uji Normalitas Data Siswa Kelas X SMA N 1 Boyolali 

 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 

Statistic df Sig. 



Motivasi Belajar ,084 62 ,200
*
 

Self Concept ,112 62 ,051 

Nilai ,098 62 ,200
*
 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

 

Berdasarkan Tabel 9 diatas diperoleh nilai signifikansi data motivasi belajar sebesar 0,200; nilai 

signifikansi data self concept sebesar 0,051; dan nilai signifikansi data hasil belajar matematika 

sebesar 0,200 dimana ketiga nilai signifikansi ini lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan datamotivasi belajar, self concept dan hasil belajar matematika Siswa Kelas X SMA 

N 1 Boyolali berdistribusi normal. Hasil uji prasyarat menunjukan bahwa hasil data yang 

terkumpul telah memenuhi syarat untuk dilakukan analisis berikutnya, menguji hipotesis 

menggunakan teknik korelasi.  

 

b. Uji Korelasi 

Pada penelitian ini terdapat tiga variabel, yakni motivasi belajar, konsep diri dan hasil 

belajar matematika, sehingga diperlukan teknik korelasi berganda dimana untuk mengetahui 

adanya hubungan. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut 

 

Tabel 10. Uji Korelasi Tunggal antara Motivasi Belajar dan Self Concept  

dengan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas X SMA N 1 Boyolali 
 

 Motivasi Belajar Self Concept Nilai 

Motivasi Belajar Pearson Correlation 1 ,000 -,149 

Sig. (2-tailed)  1,000 ,248 

N 62 62 62 

Self Concept Pearson Correlation ,000 1 ,199 

Sig. (2-tailed) 1,000  ,121 

N 62 62 62 

Nilai Pearson Correlation -,149 ,199 1 

Sig. (2-tailed) ,248 ,121  
N 62 62 62 

 
Berdasarkan hasil korelasi pada Tabel 8, ketiga variabel yaitu motivasi belajar, konsep diri dan 

hasil belajar matematika siswa diatas, dapat terlihat sebagai berikut: 

1) Analisis Korelasi antara motivasi belajar dengan hasil belajar matematika 

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi antara motivasi belajar dengan hasil belajar 

matematika sehingga diperoleh koefisien korelasinya sebesar -0,149 dengan nilai 



signifikansi sebesar 0,248 dimana nilai ini lebih besar daripada 0,05. Koefisien korelasi 

antara motivasi belajar dengan hasil belajar matematika ini berada di kategori sangat lemah 

korelasinya. Hal ini bermakna terdapat hubungan negatif yang tidak signifikan antara 

motivasi belajar dengan hasil belajar matematika siswa Kelas X SMA N 1 Boyolali. 

2) Analisis Korelasi antara self concept dengan hasil belajar matematika 

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi antara self concept dan hasil belajar matematika 

diperoleh koefisien korelasinya sebesar 0,199 dengan nilai signifikansi sebesar 0,121 dimana 

nilai ini lebih besar daripada 0,05. Koefisien korelasi antara self concept dengan hasil belajar 

matematika ini berada di kategori sangat lemah korelasinya. Hal ini bermakna terdapat 

hubungan positif yang tidak signifikan antara self concept dengan hasil belajar matematika 

siswa Kelas X SMA N 1 Boyolali.  

 

c. Uji Korelasi Berganda 

Analisis korelasi ganda antara motivasi belajar dan self concept dengan hasil belajar 

matematikasiswa Kelas X SMA N 1 Boyolali dapat dilihat pada tabel berikut ini  

 

Tabel 11. Uji Korelasi Ganda antara Motivasi Belajar dan Self Concept 

dengan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas X SMA N 1 Boyolali 

 

R k n Fh Ft 

0.248 2 62 1.949 3.15 

 

Berdasarkan  table di atas diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,248 dengan nilai Fh 

sebesar 1,949 dimana ini lebih kecil dari Ft,  artinya tidak terdapat hubungan antara motivasi 

belajar dan self concept dengan hasil belajar matematika siswa Kelas X SMA N 1 Boyolali. 

Koefisien korelasi berganda ini berada dalam  kategori rendah. Hal ini menyatakan bahwa hasil 

belajar matematika siswa Kelas X SMA N 1 Boyolali dipengaruhi oleh motivasi belajar dan self 

concept siswa yakni sebesar 6,2% sedangkan 93,8% dipengaruhi oleh faktor lainnya. 

Secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika siswa 

bukan hanya motivasi belajar dan  self concept. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang 

menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara motivasi belajar dan self concept dengan hasil 

belajar matematika. Tetapi juga terdapat faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Suparno (2001) yang menyatakan bahwa faktor-faktor 



tersebut antara lain ketidakmampuan untuk konsentrasi, keadaan sosial ekonomi, serta 

kekurangan guru dalam menguasai materi. Menurut Suryabrata (2005), faktor-faktor yang 

mempengaruhi tidak berhasil dalam belajar antara lain kesehatan, intelegensi, kejelasan tujuan, 

disiplin diri, minat, bakat, lingkungan belajar dan sumber belajar. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa  

1. Koefisien korelasi antara motivasi belajar dengan hasil belajar matematika sebesar -0,149 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,248yang bermakna bahwa tidak terdapat hubungan 

signifikan  antara motivasi belajar dengan hasil belajar matematika siswa Kelas X SMA N 1 

Boyolali. 

2. Koefisien korelasi antara self  concept dengan hasil belajar matematika sebesar 0,199 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,121yang bermakna bahwa tidak terdapat hubungan 

signifikan antara self concept dengan hasil belajar matematika siswa Kelas X SMA N 1 

Boyolali. 

3. Koefisien korelasi antara motivasi belajar dan self  concept dengan hasil belajar matematika 

sebesar 0,248 yang bermakna bahwa tidak terdapat hubungan antara motivasi belajar dan 

self concept dengan hasil belajar matematikasiswa Kelas X SMA N 1 Boyolali 
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