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ABSTRAK 
 

HUBUNGAN AKTIVITAS BELAJAR DENGAN PRESTASI BELAJAR 

IPS BERBASIS TEMATIK SISWA KELAS IV SD NEGERI 2 

SUKOHARJO II KABUPATEN PRINGSEWU 

 

Oleh 

 

GARNIS DESE ININTA 

 

 

 

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya prestasi belajar IPS, aktivitas dalam 

pembelajaran kurang mendukung. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan antara aktivitas belajar dengan prestasi belajar siswa. Metode 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif korelasional. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri 2 Sukoharjo II. Teknik pengambilan sampel 

pada penelitian ini menggunakan teknik cluster proportional random sampling. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran. 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah prestasi belajar IPS siswa. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan tes. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan sangat erat 

antara aktivitas belajar dengan prestasi belajar IPS berbasis tematik siswa kelas IV SD 

Negeri 2 Sukoharjo II Kabupaten Pringsewu.  

 

 

Kata Kunci: aktivitas belajar, prestasi belajar dan IPS 
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ABSTRACT 

RELATIONSHIP OF LEARNING ACTIVITIES WITH LEARNING 

ACHIEVEMENT OF IPS BASED ON TEMATIC CLASS IV SD 2 

SUKOHARJO II DISTRICT PRINGSEWU 

 

By 

GARNIS DESE ININTA 

 

The problem in this research is low achievement of social studies and activity in 

learning less support. The purpose of this research is to determine the relationship 

between learning activities with student achievement. The method of this research is 

descriptive correlation. Population in this research is all IV graders of SD Negeri 2 

Sukoharjo II. The sampling technique in this study used cluster proportional random 

sampling technique. Independent variable in this research is student learning activity 

in learning. The dependent variable in this study is student's social studies learning 

achievement. Data collection techniques used are observation, documentation, and 

tests. The results of this study indicate that there is a positive and very close 

relationship between learning activities with learning achievement IPS-thematic-

based fourth-grade students SD Negeri 2 Sukoharjo II Pringsewu District. 

 

 

Keywords: learning activity, learning achievement and social studies 
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan pada hakikatnya merupakan hal yang sangat penting dalam

kehidupan karena pendidikan merupakan pengaruh, penentu, sekaligus untuk

memperbaiki kualitas hidup untuk masa mendatang. Pendidikan adalah salah

satu kebutuhan manusia yang terpenting karena berhubungan dengan

kesejahteraan kehidupan manusia untuk membangun sumber daya manusia

yang berkualitas dan berdaya saing, oleh karena itu pendidikan perlu

dikembangkan untuk memajukan bangsa dan Negara. Kamus Besar Bahasa

Indonesia (2003:236) disebutkan bahwa “Pendidikan adalah proses

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam

usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan”

Seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 3

ayat(3) tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa:

“Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.”
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Adanya tujuan pendidikan nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang

tersebut, maka pendidikan harus diutamakan bagi seluruh warga Negara.

Sejalan dengan pengertian pendidikan yang dijelaskan dalam Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan

bahwa :

“ Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan
potensi dirinya sehhingga memiliki kekuatan spiritual, keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan
yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.”

Sesuai dengan pengertian dan tujuan pendidikan dalam UU No. 20 Tahun

2003, lembaga pendidikan seperti sekolah sangat dibutuhkan dalam

mewujudkan tujuan dan pengertian pendidikan tersebut. Sekolah merupakan

lembaga pendidikan formal yang mempunyai tugas untuk membentuk

manusia berkualitas dalam pengetahuan, sikap maupun keterampilan yang

pencapaiannya dilakukan secara terencana dan sistematis. Sebagaimana yang

tertuang dalam pembukaan UUD 1945 mengenai salah satu tujuan dari

bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa, langkah-langkah yang dilakukan oleh

pemerintah antara lain dengan mengembangkan kualitas pendidikan di

Indonesia.

Lembaga pendidikan seperti sekolah dimulai tahun pelajaran 2013/2014 telah

memberlakukan kurikulum baru yang disebut dengan kurikulum 2013. Setiap

jenjang pendidikan sekolah termasuk SD memberlakukan kurikulum 2013

sesuai kebijkan pemerintah. Dimana pemerintah melakukan usaha perbaikan
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melalui penyempurnaan pola pikir yang diberlakukan kurikulum KTSP.

KTSP merupakan kurikulum yang dikembangkan untuk mewujudkan sekolah

yang produktif, efektif dan berprestasi. Usaha perbaikan yang dilakukan yaitu

dengan mengembangkan pola pikir melalui diberlakukannya kurikulum 2013.

Salah satu perkembangan pola pikir yang dikembangkan kurikulum 2013

adalah pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran

yang berpusat pada siswa. Siswa harus memiliki pilihan – pilihan terhadap

materi yang dipelajari untuk memilih kompetensi yang sama. Dengan

dikembangkannya kurikulum 2013 diharapkan dapat memenuhi kedua

dimensi yang berdasar pada pengertian pendidikan menurut Undang- undang

no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Kedua dimensi

kurikulum tersebut yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai

tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang

digunakan untuk kegiatan pembelajaran.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa dalam mengimplementasikan

kurikulum 2013 yaitu kompetensi sikap, pengetahuan, serta keterampilan.

Diharapkan siswa dapat menjadi pembelajar yang aktif dan kritis sehingga

pembelajaran dapat dikatakan berhasil. Sejalan dengan tujuan kurikulum

2013 yaitu untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki

kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara yang beriman,

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia.

Pembelajaran yang kurang melibatkan siswa akan membawa dampak

terhadap prestasi belajar siswa itu sendiri. Hasil atau prestasi belajar dapat
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dioperasionallkan dalam bentuk indikator-indikator berupa nilai rapor, indeks

prestasi studi, angka kelulusan, predikat keberhasilan dan semacamnya. Mutu

pendidikan dalam lingkup sekolah tidak terlepas dari hasil atau prestasi

belajar siswa yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembelajaran, dan

sebaliknya prestasi belajar yang rendah menunjukkan bahwa tujuan belajar

yang dicapai dalam kegiatan pembelajaran belum terlaksana. Prestasi belajar

yang dicapai setiap siswa tidaklah sama, ada yang mencapai hasil yang tinggi

dan ada pula yang rendah.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh peneliti menunjukan bahwa prestasi

belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 2 Sukoharjo II, belum optimal terbukti

dari nilai ujian akhir semester ganjil mata pelajaran IPS yang relatif rendah.

Pada mata pelajaran IPS guru menetapkan kriteria ketuntasan minimal

(KKM) sebesar 67. Berikut ini disajikan nilai ujian akhir semester ganjil mata

pelajaran IPS.

Tabel 1.1 Nilai Ujian Akhir Semester Ganjil IPS Berbasis Tematik Kelas
IV SD Negeri 2 Sukoharjo II

No Kelas KKM
Prestasi Belajar

Jumlah
<67 ≥67

1. IV A

67

18 9 27
2. IV B 18 10 28

Jumlah 36 19 55
Presentase 65% 35% 100%

Sumber: Dokumentasi Wali Kelas IV SD Negeri 2 Sukoharjo II

Berdasarkan data di atas diperoleh bahwa prestasi belajar IPS siswa yang

berbasis tematik kelas IV SD Negeri 2 Sukoharjo II, Kabupaten Pringsewu

rendah. Tabel di atas menunjukan bahwa kemampuan siswa dalam mata

pelajaran IPS secara umum tergolong rendah yaitu sejumlah 36 dari 55 siswa,
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65% siswa mendapatkan nilai <67 di bawah KKM, sedangkan siswa yang

mendapatkan nilai >67 sebanyak 19 dari 55 siswa atau setara dengan 35 %.

Prestasi yang dicapai setiap siswa tidaklah sama, ada yang mencapai prestasi

tinggi, dan rendah.

Berdasarkan hasil dokumentasi yang diperoleh peneliti melalui hasil nilai

ujian semester ganjil, menunjukkan bahwa adanya masalah yaitu rendahnya

nilai mata pelajaran IPS dan banyak siswa yang belum mencapai KKM.

Berdasarkan hasil observasi yang terjadi di kelas IV SDN 2 Sukoharjo II,

terlihat bahwa rendahnya nilai mata pelajaran IPS karena masih ada beberapa

siswa kurang bersemangat dan kurang terlibat pada saat pembelajaran IPS

berlangsung. Cara guru menyampaikan pembelajaran membuat siswa

mengantuk sehingga siswa tidak berkonsentrasi saat pembelajaran. Hanya ada

sedikit siswa yang aktivitas belajarnya optimal dalam pembelajaran IPS dari

seluruh siswa yang berada di kelas tersebut. Hal ini yang menyebabkan

aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPS masih rendah. Rendahnya

prestasi belajar IPS siswa kelas IV tersebut dikarenakan aktivitas belajar

siswa yang kurang mendukung saat pembelajaran IPS sedang berlangsung.

Salah satu penyebab rendahnya prestasi belajar siswa yaitu proses

pembelajaran yang kurang melibatkan siswa secara langsung. Untuk

mencapai prestasi belajar yang optimal dalam pembelajaran perlu ditekankan

adanya aktivitas siswa baik secara fisik, mental, intlektual maupun emosional.

Di dalam pembelajaran siswa dibina dan dikembangkan keaktifannya melalui

tanya jawab, berfikir kritis, diberi kesempatan untuk mendapatakan

pengalaman nyata dalam proses pembelajaran. Dalam meciptakan aktivitas



6

siswa, kemampuan guru dalam penentuan cara belajar memiliki andil yang

cukup besar dalam proses pembelajaran.

Mengembangkan kualitas pendidikan di Indonesia sama halnya dengan

mengembangkan kemampuan siswa dalam belajar. Proses pembelajaran yang

baik dan berkualitas memiliki fungsi dan tujuan untuk mengaktifkan siswa di

dalam kelas serta meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi

pembelajaran. Pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas, apabila dalam

proses pembelajaran didukung oleh aktivitas siswa yang aktif, oleh karena itu

jika tidak ada aktivitas dalam belajar maka proses pembelajaran tidak

berlangsung dengan baik.

Proses pembelajaran tidak berlangsung dengan baik jika tidak ada aktivitas

yang mendukung. Aktivitas adalah kegiatan- kegiatan yang dilakukan yang

terjadi baik fisik maupun nonfisik. Sedangkan aktivitas siswa dalam belajar

adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam proses pembelajaran

baik itu melibatkan fisik atau mental siswa, sehingga terjadi perubahan

tingkah laku yang baru di dalam diri siswa setelah pembelajaran berakhir.

Pada prinsipnya belajar adalah berbuat untuk melakukan kegiatan. Itulah

sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting dalam

interaksi belajar mengajar, tanpa aktivitas proses belajar tidak berlangsung

baik.

Mewujudkan aktivitas pembelajaran yang berlangsung baik khususnya pada

mata pelajaran IPS, guru seringkali sulit mengkondisikan kelas saat

pembelajaran. Salah satu tujuan dari adanya pendidikan IPS di sekolah yaitu

untuk membina anak didik menjadi warga Negara yang memiliki banyak
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pengetahuan, keterampilan dan kepedulian sosial yang berguna bagi diri

sendiri dan masyarakat. Tujuaan pendidikan IPS sendiri berorientasi pada

tingkah laku siswa melalui pengetahuan dan pemahaman, sikap dalam belajar,

nilai-nilai sosial dan keterampilan dalam belajar.

Mewujudkan tujuan pembelajaran IPS tidaklah mudah. Dalam pembelajaran

IPS tersebut disiplin-disiplin ilmu sosial harus dikuasai oleh siswa. Untuk

mempelajari disiplin-disiplin ilmu sosial memerlukan pola pembelajaran yang

diterapkan oleh guru secara tepat. Berdasarkan hasil observasi di SDN 2

Sukoharjo II dalam pembelajaran IPS, interaksi yang terjadi antara guru dan

siswa masih kurang, hal ini direalisasikan pada proses pembelajaran kurang

melibatkan siswa dengan guru yang menggunakan hanya metode ceramah.

Metode ceramah termasuk dalam pendekatan pembelajaran yang berpusat

pada guru. Metode ceramah memang tidak terlepas dari semua pembelajaran,

akan tetapi kurang efektif bagi siswa.

Kegiatan pembelajaran yang terjadi di kelas, guru hanya memberikan

penjelasan dan memberikan tugas untuk dikerjakan, siswa hanya

mendengarkan materi  yang disampaikan oleh guru. Hal ini terjadi karena

kebanyakan dari materi IPS adalah menghafal dan cerita bersejarah, jadi guru

hanya menjelaskannya dengan metode ceramah. Dengan pembelajaran IPS

yang demikian, akan membuat siswa merasa jenuh sehingga mereka sering

keluar-masuk kelas dan menjadikan proses pembelajaran yang tidak kondusif.

Jika pembelajaran seperti ini terus terjadi maka prestasi belajar siswa akan

rendah dan kurang memberikan makna bagi pengalaman belajar siswa serta

siswa sulit untuk memahami dan menerima pelajaran..
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Berdasarkan penelitian pendahuluan, beberapa siswa yang bosan dengan

penyampaian materi yang dilakukan oleh guru, akan nampak dengan kegiatan

yang dilakukan siswa seperti mencoba mengganggu temannya yang

memperhatikan guru dan melakukan kegiatan sendiri yang tidak ada

hubungannya dengan pembelajaran. Pembelajaran IPS yang diterapkan oleh

guru belum sepenuhnya terpusat pada siswa. Para siswa hanya menunggu

materi yang disampaikan oleh guru dan kurang diberi kesempatan untuk

mencari dan menemukannya sendiri.

Berdasarkan pendapat di atas peneliti memberikan asumsi tentang aktivitas

belajar dan prestasi belajar yaitu jika siswa melakukan kegiatan dalam

pembelajaran baik aktivitas fisik atau mental, maka kemungkinan akan

mempengaruhi prestasi belajar siswa itu sendiri. Artinya siswa yang

melakukan aktivitas belajar seperti membaca, menulis, menghafal,

mendengar, dan lain-lain, maka kemungkinan siswa akan memperoleh

prestasi belajar yang baik jika dibandingkan dengan siswa yang tidak

melakukan aktivitas dalam belajar. Karena memang kebanyakan materi IPS

itu membaca, menulis, menghafal dan mendengar.

Berdasarkan pendapat di atas peneliti berasumsi bahwa siswa belum

melakukan aktivitas belajar dengan baik seperti menyiapkan buku-buku

pelajaran, mendengarkan penjelaskan guru, membaca buku pegangan mata

pelajaran IPS, dan siswa melakukan diskusi dengan teman-temannya. Hal ini

dikarenakan peneliti masih menemukan gejala-gejala sebagai berikut :

1. Siswa yang masih mengikuti ujian perbaikan.

2. Beberapa siswa yang tidak menyelesaikan ujian dengan usaha sendiri.
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3. Beberapa siswa masih mendapatkan nilai di bawah KKM. Nilai KKM

di SDN 2 Sukoharjo II Kabupaten Pringsewu adalah 67.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan yaitu bahwa proses

pembelajaran di kelas IV SDN 2 Sukoharjo II Kabupaten Pringsewu guru

masih berpusat pada buku teks, sehingga tidak melibatkan siswa secara

langsung, serta melihat dari rendahnya prestasi belajar pada mata pelajaran

IPS yang dihasilkan siswa pada ujian semester ganjil, maka dapat

diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Berdasarkan data yang diperoleh masih rendahnya prestasi belajar mata

pelajaran IPS siswa kelas IV SD Negeri 2 Sukoharjo II dengan 36 dari 55

siswa atau sebesar 65% siswa yang nilainya tidak mencapai KKM.

2. Siswa kurang bersemangat dan kurang terlibat saat pembelajaran IPS

yang disebabkan karena cara penyampaian guru membuat siswa

mengantuk.

3. Pola pembelajaran guru belum melibatkan siswa secara langsung.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perlu adanya pembatasan

masalah pada penelitian ini yaitu pada aktivitas belajar dan prestasi belajar

IPS berbasis tematik siswa kelas IV SD Negeri 2 Sukoharjo II Kab.

Pringsewu pada semester ganjil.
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah serta

pembatasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat

dirumuskan masalah penelitian ini adalah rendahnya prestasi belajar IPS

siswa dengan demikian permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini

sebagai berikut: “Apakah ada hubungan aktivitas belajar dengan prestasi

belajar IPS berbasis tematik siswa kelas IV SD Negeri 2 Sukoharjo II

Kabupaten Pringsewu”. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka peneliti

tertarik mengambil judul “Hubungan antara Aktivitas Belajar dengan Prestasi

Belajar IPS Berbasis Tematik Siswa Kelas IV SD Negeri 2 Sukoharjo II

Kabupaten Pringsewu.”

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk menjelaskan

hubungan antara aktivitas belajar dengan prestasi belajar IPS berbasis tematik

siswa kelas IV SD Negeri 2 Sukoharjo II Kabupaten Pringsewu.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan informasi ilmiah untuk

menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang penelitian yang

relevan meliputi aktivitas belakar dan prestasi belajar siswa.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi siswa, Membantu siswa dalam meningkatkan prestasi belajar
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dengan aktivitas belajar siswa, dan melatih siswa untuk lebih mandiri

dan mengoptimalkan kegiatan belajar. Disamping itu, siswa juga

merasakan manfaat lain yaitu cara mengajar guru yang lebih inovatif

sehingga tidak memberikan kejenuhan seperti sebelumnya.

2. Bagi guru, Memberi masukan kepada guru mengenai proses

pembelajaran yang lebih menarik dan dapat membangkitkan semangat

serta aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui keterlibatannya secara

langsung dalam pembelajaran. Selain itu, guru dapat menggali potensi/

kemampuan dari aktivitas belajar siswa saat pembelajaran di kelas.

3. Bagi Kepala sekolah

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan terhadap pihak sekolah agar

guru dapat menciptakan aktivitas yang mendukung dalam pembelajaran

dan guru dapat melibatkan siswa secara langsung dalam proses

pembelajaran di sekolah.

4. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan

masukkan untuk penelitian lebih lanjut. Penelitian ini diharapkan dapat

memberi informasi bahkan dapat dijadikan refrensi bagi peneliti lain

yang melakukan penelitian mengenai hal yang sama.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu siswa kelas IV SD 2 Sukoharjo II

Kabupaten Pringsewu pada mata pelajaran IPS berbasis tematik. Mata

pelajaran yang diteliti pada penelitian ini adalah berbasis tematik dimana
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peneliti memilih tema 9 yaitu “Makananku Sehat dan Bergizi” dan memilih

KD 1.3, 3.3 dan 3.5 yang mengenai “menerima karunia Tuhan YME yang

telah menciptakan manusia dan lingkungan, memahami manusia dalam

hubungannya dengan kondisi geografis di sekitarnya dan memahami manusia

dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan

ekonomi”.
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II. KAJIAN TEORI

A. Belajar dan Pembelajaran

a. Belajar

Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap individu,

karena dengan adanya belajar seseorag dapat memahami dan menguasai

sesuatu sehingga orang tersebut dapat meningkatkan kemampuannya.

Seperti yang dikatakan Gagne dalam Mudjiono (2006:10) yaitu:

“Belajar merupakan kegiatan yang  kompleks. Setelah belajar setiap
individu memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. Setelah
belajar maka diperoleh hasil belajar yang berupa kapabilitas untuk
mengetahui, memahami, dan mengerti konsep. Timbulnya kapabilitas
tersebut karena adanya stimulus yang berasal dari lingkungan dan proses
kognitif yang dilakukan oleh siswa.”

Sedangkan pendapat Hamalik (2001: 35), menyatakan bahwa belajar

adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman.

Belajar juga merupakan suatu bentuk pertumbuhan dan perubahan dalam

diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara, tingkah laku yang baru

sebagai hasil dari pengalaman.

Sedangkan menurut Uno (2007: 15) yang menyatakan bahwa:

“Belajar merupakan pemerolehan pengalaman baru oleh seseorang dalam
bentuk perubahan prilaku yang relative menetap, sebagai akibat adanya
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proses dalam bentuk interaksi belajar terhadap suatu objek (pengetahuan),
atau melalui suatu penguatan (reinforcement) dalam bentuk pengalaman
terhadap suatu objek yang ada dalam lingkungan belajar.”

Slameto (2010: 2)  menyatakan bahwa, belajar  ialah suatu proses usaha

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri

dalam interaksi dengan lingkungannya.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan

proses usaha yang dilakukan siswa untuk memperoleh pengalaman baru

dalam bentuk perubahan tingkah laku yang baru. Belajar merupakan hasil

yang diperoleh sebagai akibat dari proses interaksi belajar.

b. Tujuan Belajar

Mengenai tujuan belajar sebenarnya sangat banyak dan bervariasi.

Menurut Sardiman (2008:26), tujuan-tujuan belajar yang eksplisit

diusahakan untuk dicapai dengan tindakan instruksional, lazim

dinamakan dengan instructional effects, yang biasa berbentuk

pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan tujuan-tujuan yang lebih

merupakan hasil sampingan, yaitu: tercapai karena siswa “menghidupi( to

live in) suatu system lingkungan belajar tertentu seperti contohnya,

kemampuan berpikir kritis dan kreatif, sikap terbuka dan demokratis,

menerima pendapat orang lain.

Berdasarkan uraian menurut Mudjiono (2009:26) di atas, maka tujuan

belajar ada tiga jenis, antara lain:

1. Untuk mendapat pengetahuan yang ditandai dengan kemampuan
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berpikir. Pengetahuan dan kemampuan berpikir tidak dapat
dipisahkan. Dengan kata lain, tidak dapat mengembangkan
kemampuan berpikir tanpa bahan pengetahuan, sebaliknya
kemampuan berpikir akan memperkaya pengetahuan.

2. Penanaman konsep atau perumusan konsep, juga malakukan suatu
keterampilan. Keterampilan memang dapat dididik, yaitu dengan
banyak melatih kemampuan. Demikian juga mengungkapkan
perasaan melalui bahasa tulis atau lisan, bukan soal kosa kata atau
tata bahasa, semua memerlukan banyak latihan.

3. Pembentukan sikap mental dan perilaku anak didik, tidak terlepas
dari penanaman nilai-nilai, transfer of values. Oleh karena itu,
guru tidak sekedar “pengajar”, tetaapi betul-betul sebagai
pendidik yang akan memindahkan nilai- nilai itu kepada anak
didik.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan belajar merupakan suatu harapan akan

hasil belajar yang ingin dicapai setelah melakukan usaha dalam

pembelajaran. Dalam mencapai tujuan belajar tersebut siswa harus

berusaha mendapatkan pengetahuan yang ditandai dalam kemampuan

berpikir, siswa mampu melakukan keterampilan dengan melatih banyak

kemampuan, serta siswa mampu membentuk sikap mental dan

perilakunya melalui penanaman nilai – nilai.

c. Teori Belajar

Mulanya teori-teori belajar dikembangkan oleh para ahli psikologi dan

dicobakan tidak langsung kepada manusia di sekolah. Kegiatan belajar

cenderung diketahui sebagai suatu proses psikologis yang terjadi dalam

diri seseorang. Oleh karena itu, sulit diketahui dengan pasti bagaimana

terjadinya. Karena prosesnya begitu kompleks, maka timbul beberapa

teori tentang belajar sebagai berikut :

1. Teori Behavioristik

Budiningsih (2005: 19) Menurut teori behavioristik, belajar adalah
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perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara

stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk

perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk

bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara

stimulus dan respon. Seorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia

dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya.

2. Teori Kognitif

Budiningsih (2005: 34) Menurut teori kognitif, belajar merupakan

suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan

informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar

merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat

kompleks. Proses belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan

stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif

yang sudah dimiliki dan terbentuk didalam pikiran seseorang

berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya.

3. Teori Kontruktivistik

Budiningsih (2005: 58), menurut teori kontruktivistik, belajar

merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini

harus dilakukan oleh si belajar. Ia harus aktif melakukan kegiatan,

aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal

yang dipelajari. Guru dalam hal ini berperan membantu agar proses

pengkontruksian pengetahuan oleh siswa berjalan lancar. Pendekatan

konstruktivistik menekankan bahwa peranan utama dalam kegiatan
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belajar adalah aktifitas siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya

sendiri. Segala sesuatu seperti bahan, media, peralatan, lingkungan,

dan fasilitas lainnya disediakan untuk membantu pembentukan

tersebut.

4. Humanistik

Budiningsih (2005: 71), menurut teori humanistik, proses belajar

harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan

manusia itu sendiri yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri,

serta realisasi diri orang yang belajar, secara optmal.

Berdasarkan uraian mengenai teori belajar di atas, maka penelti memilih

teori belajar behavioristik yang digunakan dalam penelitian ini. Hal

tersebut dikarenakan teori ini membahas tentang interaksi yang terjadi

antara stimulus dan respon yang menyebabkan perubahan tingkah laku

siswa. Hal ini sejalan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang

aktivitas belajar siswa, dimana aktivitas dalam belajar itu sendiri

merupakan interaksi yang terjadi antara guru dan siswa saat

pembelajaran.

d. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran merupakan proses interaksi yang terjadi antara siswa dan

guru yang dimana mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan

potensi yang ada pada diri siswa. Dalam pembelajaran guru diibaratkan

bertindak sebagai sutradara yang membuat scenario pembelajaran supaya

siswa dapat beraktivitas tinggi. Dengan kata lain, pembelajaran adalah
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proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik.

Menurut Sagala (2010: 61) pembelajaran adalah membelajarkan siswa

menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan

penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses

komunikasi dua arah, dimana mengajar dilakukan oleh pihak guru

sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. Dalam

Undang- Undang No. 20 Tahhun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional pasal 1 ayat 20 dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu

lingkungan belajar. Konsep pembelajaran menurut Corey dalam Syaiful

Sagala (2010:61) adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang

secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam

tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan

respons terhadap situasi tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran

adalah suatu usaha yang dilakukan seorang guru untuk membuat siswa

belajar yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa khususnya

dalam pembelajaran IPS.

e. Tujuan dan Komponen Pembelajaran

Tujuan pembelajaran merupakan suatu harapan yaitu apa yang diharapkan

dari siswa sebagai hasil belajar. Hamalik (2004) menyebutkan bahwa

tujuan pembelajaran adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang

diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsung pembelajaran.



19

Permendiknas RI No. 52 Tahun 2008 tentang Standar Proses menyebutkan

bahwa tujuan pembelajaran memberikan petunjuk untuk memilih isi mata

pelajaran, menata urutan topik, mengalokasikan waktu, petunjuk dalam

memilih alat-alat bantu pengajaran dan prosedur pengajaran, serta

menyediakan ukuran (standar) untuk mengukur prestasi belajar siswa.

Ciri lain dari pembelajaran yaitu berhubungan dengan komponen-

komponen pembelajaran. Sumiati dan Asra (2009:3) mengelompokkan

komponen-komponen pembelajaran dalam tiga kategori utama, yaitu:

guru, isi atau materi pembelajaran, dan siswa. Interaksi antara tiga

komponen utama melibatkan metode pembelajaran, media pembelajaran,

dan penataan lingkungan tempat belajar, sehingga tercipta situasi

pembelajaran yang memungkinkan terciptanya tujuan yang telah

direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran

merupakan harapan guru dari hasil belajar siswa setelah proses

pembelajaran berlangsung. Dalam proses pembelajaran, guru tidak lupa

untuk menggunakan komponen-komponen utama dalam pembelajaran

yaitu guru, materi pembelajarn, dan siswa dengan menyesuaikan metode

pembelajaran.

f. Aktivitas Belajar

a. Pengertian Aktivitas Belajar

Aktivitas sangat diperlukan dalam belajar, karena pada prinsipnya

belajar adalah berbuat. Berbuat untuk mengubah tingkah laku. Hal ini

sejalan dengan pendapat Sardiman (2007:96) yang menyatakan
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aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam

interaksi belajar mengajar. Dengan kata lain tidak ada belajar tanpa

adanya aktivitas. Kemudian Sardiman menegaskan bahwa aktivitas

belajar itu adalah aktivitas yang bersifat fisik (jasmani) maupun mental

(rohani) sehingga terjadi perubahan tingkah laku yang baru.

Aktivitas dapat dilihat dari kegiatan siswa selama pemelajaran. Hisyam

Zaeny dalam Hamalik (2004:175) mengatakan pembelajaran aktif

adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk belajar

secara aktif, Berarti siswa mendominasi aktivitas pembelajaran. Dengan

ini mereka secara aktif menggunakan otak, baik untuk menggunakan

ide pokok dari materi, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan

apa yang mereka pelajari kedalam persoalan yang ada dalam kehidupan

nyata. Aktivitas belajar dilihat dari aktivitas fisik atau mental siswa

selama pembelajaran. Jika siswa sudah terlihat secara fisik dan mental,

maka siswa akan merasakan suasana belajar yang lebih menyenangkan

sehingga hasil belajar dapat dimaksimalkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa sebenarnya belajar

sudah merupakan suatu aktivitas yang dilakukan siswa saat

pembelajaran. Namun pada penelitian ini meneliti aktivitas yang

mendukung dan sesuai sehingga dapat membangkitkan semangat siswa

untuk belajar lebih giat melalui aktivitas yang ditentukan guru.

b. Jenis-jenis Aktivitas dalam Belajar

Jenis-jenis aktivitas dalam belajar menurut Diedrich dalam Sardiman

(2008: 101) dapat digolongkan sebagai berikut:
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a. visual activities, yang termasuk didalamnya memperhatikan
gambar, melakukan percobaan, menanggapi pekerjaan yang
lain.

b. oral  activities (kegiatan-kegiatan  lisan),  seperti:
menyatakan, merumuskan, bertanya, member saran,
mengeluarkan pendapat, mengadakan musyawarah,
wawancara, diskusi, interupsi.

c. writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan,
laporan, angket dan menyalin.

d. listening activities, sebagai contoh: mendengarkan uraian,
percakapan, diskusi, musik, dan pidato.

e. drawing activities, misalnya: menggambar, membuat peta,
diagram, grafik.

f. motor activities, yang termasuk didalamnya antara lain:
melakukan percobaan, membuat konstruksi, metode,
mereparasi, bermain, berkebun, dan beternak.

g. mental  activities,  sebagai  contoh  menanggapi,  mengingat,
memecahkan soal, menganalisis, membuat hubungan,
mengambil keputusan.

h. emotional activities, seperti misalnya menaruh minat, merasa
bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang,
gugup.

Menurut Getrude M. Whipple dalam Hamalik (2004:173) membagi

kegiatan-kegiatan murid sebagai berikut :

a) Bekerja dengan alat-alat visual
b) Ekskursi dan trip
c) Mempelajari masalah-masalah
d) Mengapresiasi literature
e) Ilustrasi dan konstruksi
f) Bekerja menyajikan informasi
g) Cek dan tes

Menurut pendapat Hamalik (2001:175) penggunaan asas aktivitas besar

nilainya bagi pengajaran para siswa, hal ini dikarenakan :

a) Para siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung
mengalami sendiri.

b) Berbuat sendiri akan mengembangkan suatu aspek pribadi
siswa secara integral.

c) Memupuk kerjasama yang harmonis di kalangan siswa.
d) Para siswa bekerja menurut minat dan kemampuan sendiri.
e) Memupuk disiplin kelas secara wajar dan suasana belajar

menjadi demokratis.
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f) Mempererat hubungan antara sekolah dan masyarakat, dan
hubungan antara orang tua dengan guru.

g) Pengajaran diselenggarakan secara reaistis dan konkret
sehingga mengembangkan pemahaman dan berfikir kritis serta
menghindarkan verbalistis.

h) Pengajaran disekolah menjadi hidup sebagaimana aktivitas
dalam kehidupan di masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas klasifikasi aktivitas belajar di atas

menunjukkan bahwa aktivitas di sekolah cukup kompleks dan bervariasi.

Kalau berbagai macam kegiatan tersebut dapat diciptakan di sekolah,

tentu sekolah-sekolah akan lebih dinamis, tidak membosankan dan benar

benar menjadi pusat aktivitas yang maksimal. Berdasarkan jenis-jenis

aktivitas belajar di atas, jenis aktivitas yang diukur untuk penelitian ini

adalah jenis aktivitas belajar menurut Diedrich dalam Sardiman

(2008:101).

g. Prestasi Belajar

Prestasi belajar merupakan suatu indicator dari perkembangan dan

kemajuan siswa atas penguasaan dari pelajaran yang telah diberikan oleh

guru. Prestasi belajar adalah hasil dari pengukuran terhadap siswa setelah

mengikuti proses pembelajaran yang diukur dengan menggunakan

instrumen tes yang diberikan setelah pembelajaran berakhir. Sejalan

dengan pendapat Ahmadi (2002:33) yang menyatakan prestasi belajar

adalah hal yang menyangkut hasil pembelajaran atau hasil yang dicapai

anak didik yang diukur melalui aktivitas belajar.

Menurut Mudjiono (2006:200) Prestasi belajar adalah hasil karya yang

dicapai. Selanjutnya Nasution (2004: 54) menyatakan bahwa prestasi
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belajar adalah kesempurnaan yang dicapai seseorang dalam berfikir,

merasa dalam berbuat. Prestasi belajar dikatakan sempurna apabila

memenuhi tiga aspek yaitu kognitif, afekif, dan psikomotorik. Sebaliknya

dikatakan prestasi kurang memuaskan jika seseorang belum memenuhi

target dalam kriteria tersebut

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa

prestasi belajar merupakan gambaran dari penguasaan kemampuan para

peserta didik sebagaimana telah ditetapkan untuk suatu pelajaran tertentu.

Setiap usaha yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran baik oleh guru

sebagai pengajar, maupun oleh peserta didik sebagai pelajar bertujuan

untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya.

Menurut Slameto (2010:54), secara umum faktor- faktor yang

mempengaruhi prestasi belajar dapa digolongkan menjadi dua, yaitu

internal dan eksternal:

1) Faktor intern adalah faktor yang ada dalam individu yang sedang
belajar, terdiri dari:

a) Faktor jasmaniah terdiri dari: kesehatan dan cacat tubuh.
b) Faktor psikologis terdiri dari:

- Motivasi, menurut Mc. Donald, adalah perubahan energi
dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya
“Feeling” dan didahului dengan tanggapan terrhadap
adanya tujuan.

- Tingkat kecerdasan, merupakan kecakapan yang terdiri
dari tiga jenis yaitu kecakapan untuk menghadapi dan
menyelesaikan kedalam situasai yang baru dengan cepat
dan efektif, mengetahui, menggunakan konsep-konsep
yang abrak secara efektif, mengetahui relasi dan
mempelajarinya dengan cepat.

- Bakat, Menurut Hilgard, adalah kemampuan untuk belajar,
kemampuan itu baru akan terealisasi menjadi kecakapan
yang nyata sudah belajar atau berlatih.

- Minat, adalah kecenderungan yang tetap untuk
memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan.
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- Faktor kelelahan.
2. faktor eksternal, faktor yang ada diluar individu, terdiri dari:

a) Keluarga
b) Sekolah
c) Masyarakat.

Dalam  proses pembelajaran untk mengetahui prestasi belajar sebagai

tolak ukur prestasi belajar yang dicapai peserta didik diperlukan evaluasi

belajar. Menurut Djamarah (2010: 106-107) berpendapat, berdasarkan

tujuan dan ruang lingkupnya tes prestasi dapat digolongkan kedalam jenis

penelitian antara lain: tes formatif, tes subsumatif, dan tes sumatif.

Penjelasannya sebagai berikut :

a. Tes Formatif

Penilaian ini dilakukan untuk mengukur satu atau beberapa

pokok bahasan tertentu dan bertujuan untuk memperoleh

gambaran tentang daya serap siswa terhadap pokok bahasan

tertentu. Hasil tes ini dimanfaatkan untuk memperbaiki proses

belajar mengajar bahan/pokok bahasan tertentu dalam waktu

tertentu.

b. Tes Sub sumatif

Tes ini meliputi sejumlah bahan pengajaran/sejumlah pokok

bahasan tertentu yang telah diajarkan dalam waktu tertentu.

Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran daya serap

siswa terhadap sejumlah pokok bahasan yang telah diajarkan,

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Hasil tes ini

dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan

diperhitungkan dalam menentukan nilai raport.
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c. Tes Sumatif

Tes ini diadakan untuk mengukur daya serap terhadap bahan

pokok-pokok bahasan yang telah diajarkan selama satu semester

atau dua tahun pelajaran. Tujuannya adalah untuk menetapkan

tingkat dan taraf keberhasilan dalam suatu periode belajar

tertentu. Tes ini meliputi ujian akhir semester, tes kenaikan

kelas, ujian akhir sekolah dan ujian akhir nasional.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa

prestasi belajar merupakan tingkat kemampuan yang dimiliki siswa dalam

menerima, menolak dan menilai informasi-informasi yang diperoleh

dalam proses belajar mengajar. Prestasi belajar seseorang sesuai dengan

tingkat keberhasilan sesuatu dalam mempelajari materi pelajaran yang

dinyatakan dalam bentuk nilai atau raport setiap bidang studi setelah

mengalami proses belajar mengajar.

h. Kurikulum 2013

Melihat pentingnya pendidikan bagi siswa, pemerintah terus berusaha

menguji bahkan mengganti kurikulum. Berdasarkan salinan lampiran

Permendikbud Nomor 67 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur

kurikulum sekolah dasar menjelaskan bahwa kurikulum 2013 merupakan

penyempurnaan pola pikir dari kurikulum KTSP. Adapun tujuan dari

kurikulum 2013 itu sendiri adalah untuk mempersiapkan manusia

Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan

warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta
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mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

bernegara, dan peradaban dunia.

a. Kekurangan Kurikulum 2013

Kurikulum baru maupun kurikulum lama masih memiliki kekurangan

yang harus diperbaiki. Salah satu kekurangan pada kurikulum 2013

yaitu kurikulum 2013 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional karena penekanan

pengembangan kurikulum hanya didasarkan pada orientasi pragmatis.

Selain itu, kurikulum 2013 tidak didasarkan pada evaluasi dari

pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006

sehingga dalam pelaksanaannya bisa membingungkan guru dan

pemangku pendidikan. Selain itu pemeritah mengintegrasikan mata

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial

(IPS) dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk jenjang

pendidikan dasar.

b. Kelebihan Kurikulum 2013

Titik tekan pengembangan Kurikulum 2013 adalah penyempurnaan

pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan

materi, penguatan proses pembelajaran, dan penyesuaian beban belajar

agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan

apa yang dihasilkan.

Hal ini sesuai dengan Permendikbud nomor 67 tentang kerangka dasar



27

dan struktur kurikulum sekolah dasar. Pengembangan kurikulum

menjadi amat penting sejalan dengan kontinuitas kemajuan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni budaya serta perubahan masyarakat

pada tataran lokal, nasional, regional, dan global di masa depan. Aneka

kemajuan dan perubahan itu melahirkan tantangan internal dan

eksternal yang di bidang pendidikan pendidikan. Karena itu,

implementasi Kurikulum 2013 merupakan langkah strategis dalam

menghadapi globalisasi dan tuntutan masyarakat Indonesia masa

depan.

Pengembangan kurikulum 2013 dilaksanakan atas dasar beberapa

prinsip. Salah satu kelebihan kurikulum 2013 yaitu iswa dituntut untuk

aktif, kreatif dan inovatif dalam pemecahan masalah. Hal ini sesuai

dengan paradigma baru dalam dunia pendidikan (Students center)

Penilaian didapat dari semua aspek. Pengambilan nilai siswa bukan

hanya di dapat dari nilai ujian saja tetapi juga di dapat dari nilai

kesopanan, religi, praktek, sikap dan lain lain.

i. Pembelajaran Berbasis Tematik

Pembelajaran berbasis tematik merupakan implementasi dari Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang saat ini telah dikembangkan ke

dalam Kurikulum 2013. Ditinjau dari pengertiannya, pembelajaran

tematik menurut Yunanto (2004:4) merupakan pendekatan belajar yang

memberi ruang kepada anak untuk berperan aktif dalam kegiatan

pembelajaran. Sedangkan tema menurut Depdiknas (2007:226) adalah
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pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicara.

Dalam pembelajaran, tema diberikan dengan maksud menyatukan isi

kurikulum dalam satu kesatuan yang utuh.

Menurut Rusman (2014: 254), menyatakan bahwa:

“Pembelajaran tematik merupakan salah satu model dalam
pembelajaran terpadu (integreted instruction) yang merupakan suatu
sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara
individual maupun kelompok, aktif menggali dan menemukan konsep
serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan
autentik.”

Keterpaduan dalam pembelajaran dapat dilihat dari aspek proses atau

waktu, aspek kurikulum, dan aspek belajar mengajar. Jadi istilah

pembelajaran tematik pada dasarnya adalah pembelajaran terpadu yang

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga

dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa (Depdiknas, 2006

dalam Trianto 2011:147). Pembelajaran Tematik merupakan suatu

pendekatan dan pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan atau

memadukan beberapa kompetensi dasar (KD) dan kompetensi inti (KI)

dari berbagai mata pelajaran menjadi satu kesatuan untuk dikemas dalam

satu tema.

Pembelajaran tematik dikemas dalam suatu tema bias disebut dengan

istilah tematik. Pembelajaran tematik ini merupakan salah satu usaha

untuk mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai pembelajaran

serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. Pembelajaran

tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil

melakukan sesuatu (learning by doing). Dalam pelaksanaannya,



29

pendekatan pembelajaran tematik ini bertolak dari suatu tema yang dipilih

dan dikembangkan oleh guru bersama peserta didik dengan

memperhatikan keterkaitannya dengan isi mata pelajaran.

Pembelajaran terpadu pada dasarnya menekankan keterlibatan langsung

siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga menjadikan siswa

sebagai pemeran utama dan guru hanya sebagai fasilitator dalam proses

pembelajaran. Pembelajaran terpadu memiliki berbagai karakteristik.

Menurut Rusman (2014: 258), pembelajarn tematik memiliki

karakteristik-karakteristik sebagai berikut:

1. Berpusat pada siswa
2. Memberikan pengalaman langsung
3. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas
4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran
5. Bersifat fleksibel
6. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa
7. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan.

Menurut Suryani dan Agung (2012: 101), menyatakan bahwa

karakteristik pembelajaran tematik adalah:

1. Holistik
Suatu gejala atau fenomena yang menjadi pusat perhatian dalam
pembelajaran terpadu diamati dan dikaji dari berbagai bidang kajian.

2. Bermakna
Pengkajian suatu fenomena dengan membentuk jalinan antar konsep-
konsep yang berhubungan menghasilkan skema. Hal ini akan
berdampak pada keberadaan dari materi yang dipelajari.

3. Otentik
Pembelajaran terpadu memungkinkan siswa memahami secara
langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajarinya melalui
kegiatan belajar secara langsung.

4. Aktif
Pembelajaran terpadu menekankan kreativitas siswa dalam
pembelajaran baik fisik, mental, intelektual, maupun emosional guna
mencapai hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan
hasrat, minat, dan kemampuan siswa sehingga mereka termotivasi
untuk terus menerus belajar.
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Selanjutnya menurut Ismawati dan Umaya (2012: 143), menyatakan

bahwa strategi pembelajaran tematik memiliki ciri sebagai berikut:

1. Berpusat pada siswa
2. Menempatkan siswa sebagai subjek belajar, guru sebagai fasilitator

yang memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk
melakukan kegiatan belajar

3. Memberikan pengalaman langsung
4. Memberikan pengalaman langsung dan nyata kepada siswa
5. Keterpaduan mata pelajaran
6. Pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas
7. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran
8. Menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu

proses pembelajaran
9. Pembelajaran terpadu bersifat luwes
10. Pembelajaran terpadu sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa
11. Pembelajaran terpadu menggunakan prinsip belajar sambil bermain

dan menyenangkan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

karakteristik pembelajaran tematik adalah pembelajaran berpusat pada

siswa, yang memberikan pengalaman langsung melalui konsep-konsep

dari berbagai mata pelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa

sehingga siswa termotivasi untuk belajar terus menerus guna mencapai

hasil belajar yang optimal.

j. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Berbasis Tematik

a. Pengertian IPS

Pembelajaran tematik terpadu adalah pemebelajaran terpadu yang

menggunakan tema, dimana pembelajaran terpadu itu adalah

menggabungkan beberapa mata pelajaran salah satunya adalah mata

pelajaran IPS. IPS merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan

dengan lingkungan sosial siswa.
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Pembelajaran IPS terpadu karena bidang kajian ilmu yang dipelajari

dalam IPS pada jenjang Sekolah Dasar (SD) meliputi materi geografi,

sejarah, sosiologi dan ekonomi. Menurut A. Kosasih Djahri dalam

Sapriya (2006:7) IPS merupakan ilmu pengetahuan yang memadukan

sejumlah konsep pilihan dan cabang-cabang ilmu sosial dan ilmu

lainnya kemudian diolah berdasarkan prinsip pendidikan dan didaktik

untuk dijadikan progam pengajaran pada tingkat persekolahan.

Menurut Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi

menyatakan bahwa :

”Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata
pelajaran yangdiberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai
SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta,
konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada
jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi,
Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS,
peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara
Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga
dunia yang cinta damai.”

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa IPS

adalah penyederhanaan dari disiplin ilmu-ilmu sosial, mata pelajaran

yang mengkaji tentang fakta dan isu-isu sosial yang berhubungan

dengan lingkungan sekitar. Melalui mata pelajaran IPS di SD, siswa

diarahkan sejak dini menjadi warga Negara Indonesia yang

demokratis dan bertanggung jawab.

b. Tujuan Pendidikan IPS di SD

Dalam permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi

menyatakan bahwa:
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”Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki
kemampuan sebagai berikut”:

a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan
masyarakat dan lingkungannya

b. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis,
rasa ingin tahu,  inkuiri, memecahkan masalah, dan
keterampilan dalam kehidupan sosial

c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial
dan kemanusiaan

d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan
berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat
lokal, nasional, dan global.

Jadi pembelajaran IPS di SD bertujuan untuk mengembangkan

pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap, nilai dan analisis

siswa terhadap masalah social sehingga siswa peka dan mampu

mengatasi masalah social yang menimpa diri aupun masyarakatnya

yang pada akhirnya akan menjadi seorang warga negara yang baik.

c. Strategi Pembelajaran IPS

Gagne dan Briggs dalam Trianto (2010: 179) menyebutkan urutan

pembelajaran yaitu 1) memberikan motivasi atau menarik perhatian 2)

menjelaskan tujuan pembelajaran kepada siswa 3) mengingatkan

kompetensi prasyarat 4) memberi stimulus (masalah, topik, konsep)

5) memberi petunjuk belajar 6) menumbuhkan penampilan siswa 7)

memberi umpan balik 8) menilai penampilan 9) menyimpulkan.

Menurut Suprihadi Saputro dkk (2000: 23) strategi pembelajaran

adalah serangkaian dari keseluruhan tindakan strategis guru dalam

merealisasikan perwujudan kegiatan pembelajaran aktual yang efektif

dan efisien untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Menurut
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Ruminiati (2007: 23) strategi pembelajaran adalah suatu prosedur

yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran sebagai sarana

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut W. Gulo (2004: 2) strategi pembelajaran adalah

suatu seni dan ilmu untuk membawakan pengajaran di kelas

sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai

secara efektif dan efisien.

Berdasarkan pendapat di atas, strategi pembelajaran merupakan

tindakan strategis yang dilakukan oleh guru dalam proses

pembelajaran supaya tujuan pembelajaran tercapaai. Begitu juga

dalam mata pelajaran IPS, strategi pembelajaran dalam mata pelajaran

IPS dilakukan oleh guru supaya tujuan pembelajaran IPS tercapai.

d. Ruang lingkup IPS di SD

Dalam permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi

menyatakan bahwa:

Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai
berikut:
1. Manusia, Tempat, dan Lingkungan
2. Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan
3. Sistem Sosial dan Budaya
4. Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan.

Pada penelitian ini mata pelajaran IPS yang diambil berbasis tematik.

Peneliti memilih tema 9 yaitu Makananku Sehat dan bergizi dengan

subtema 3 yaitu Kebiasaan Makanku. Dalam kurikulum 2013

kompetensi inti semua mata pelajaran sama hanya yang membedakan
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pada kompetensi dasar. Pada subtema ini, peneliti memilih

kompetensi dasar IPS saja karena penelitian ini hanya meneliti pada

prestasi belajar IPS siswa. Adapun kompetensi dasar IPS yang

digunakan untuk penelitian adalah :

1.3 Menerima karunia Tuhan YME yang telah menciptakan
manusia dan lingkungannya

3.3 Memahami manusia dalam hubungannya dengan kondisi
geografis di sekitarnya

3.5 Memahami manusia dalam dinamika interaksi dengan
lingkungan alam, sosial, budaya dan ekonomi

Berdasarkan kompetensi dasar di atas, penelitian ini akan

menggunakan kompetensi dasar tersebut untuk memperoleh data

prestasi belajar IPS siswa yang berbasis tematik. Peneliti akan

melakukan dengan kompetensi dasar yang sesuai pada buku guru K

13 pada tema 9 yaitu makananku sehat dan bergizi.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dibutuhkan untuk mendukung kajian teoritis yang

dikemukakan. Penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah :

1. Desmiati (2013) yang berjudul hubungan aktivitas belajar dengan prestasi

belajar yang hasilnya menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan

antara aktivitas belajar siswa dengan prestasi belajar siswa pada mata

pelajaran ekonomi kelas VII Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecil

Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuansing.

2. Sari (2015) yang berjudul hubungan penggunaan media gambar dan

aktivitas belajar dengan prestasi belajar IPS yang hasilnya menyatakan ada

hubungan yang positif antara penggunaan media gambar dan aktvitas
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belajar dengan prestasi belajar IPS siswa kelas V SD Negeri 1 Labuhan

Ratu Kota Bandar Lampung Tahun Ajaran 2014/2015

3. Putri pada tahun (2016) yang berjudul hubungan antara motivasi belajar

dan aktivitas belajar dengan prestasi belajar IPS yang hasilnya menyatakan

ada hubungan yang positif antara motivasi belajar dan aktivitas belajar

dengan prestasi belajar IPS pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Rajabasa

Raya Bandar Lampung.

Ketiga penelitian yang relevan di atas mengkaji tentang aktivitas belajar.

Berdasarkan ketiga penelitian di atas relevan dengan penelitian ini yang

memfokuskan pada hubungan antara aktivitas belajar dengan prestasi

belajar IPS siswa pada jenjang pendidikan SD.

C. Kerangka Pikir Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:60) mengemukakan bahwa kerangka pikir

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubugan dengan

berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan

demikian maka kerangka pikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi

pemahaman-pemahaman yang lainnya, pemahan yang palig mendasar dan

menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari

keseluruhan penelitian yang telah dibuat. Berdasarkan latar belakang yang

telah dibuat, kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut:

Hubungan antara Aktivitas Belajar dengan Prestasi Belajar IPS

Menurut pendapat Gagne dalam dalam Mudjiono (2009:10) yaitu:
“Belajar merupakan kegiatan yang  kompleks. Setelah belajar setiap
individu memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. Setelah
belajar maka diperoleh hasil belajar yang berupa kapabilitas untuk
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mengetahui, memahami, dan mengerti konsep. Timbulnya kapabilitas
tersebut karena adanya stimulus yang berasal dari lingkungan dan
proses kognitif yang dilakukan oleh siswa.”

Menurut Mudjiono (2006:200) Prestasi belajar adalah hasil karya yang

dicapai. Prestasi merupakan hasil belajar yang diperoleh dari kegiatan belajar.

Hasil belajar dapat diwujudkan dengan angka dan huruf. Menurut pengertian

ini, prestasi pada siswa di dalam proses belajar dapat dilihat dengan adanya

kegiatan belajar yang sesuai dengan materi pembelajaran, kegiatan belajar

siswa dalam proses belajar dapat diartikan terjadinya perubahan tingkah laku

siswa saat diberikan kegiatan yang menunjang pada saat proses pembelajaran

dan dengan kegiatan tersebut siswa akan lebih baik dalam hal

memperhatikan.

Prestasi Belajar merupakan bukti pencapaian belajar berupa nilai dan

kemampuan siswa yang diperoleh pada saat proses belajar pada suatu mata

pelajaran seperti pada mata pelajaran IPS. Dalam proses belajar mengajar

akan menghasilkan perubahan terhadap kemampuan siswa salah satunya

mencakup pengetahuan siswa.

Budiningsih (2005: 19) Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan

tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon.

Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa

dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru

sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Dengan adanya interaksi

antara stimulus dan respon berarti siswa telah belajar, karena interaksi

tersebut termasuk aktivitas siswa dalam belajar.
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Guru dalam hal ini berperan untuk membantu agar proses interaksi tersebut

berjalan lancar. Teori belajar behavioristik yang digunakan dalam penelitian

ini membahas tentang aktivitas belajar siswa yang membangun

pengetahuannya dengan adanya interaksi antara stimulus dan respon.

Penelitian ini membahas tentang aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS

secara tematik. Artinya proses pembelajaran yang dikemas untuk

mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai pembelajaran serta

pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema.

Pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar

sambil melakukan sesuatu (learning by doing). Jadi dalam pembelajaran

tematik, siswa akan terlibat secara langsung untuk memahami materi melalui

pengalamannya sendiri. Dengan begitu siswa akan mudah memahami isi dari

materi pembelajaran dan siswa akan bersemangat dengan ikut berperan aktif

dalam pembelajaran.

Menurut Sardiman (2007:96) aktivitas merupakan prinsip atau asas yang

sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar. Dengan kata lain tidak

ada belajar tanpa adanya aktivitas. Aktivitas belajar menurut A. Kosasih

Djahri dalam Sapriya (2006:7) IPS merupakan ilmu pengetahuan yang

memadukan sejumlah konsep pilihan dan cabang-cabang ilmu sosial dan ilmu

lainnya kemudian diolah berdasarkan prinsip pendidikan dan didaktik untuk

dijadikan progam pengajaran pada tingkat persekolahan. Melalui mata

pelajaran IPS di SD, siswa diarahkan sejak dini menjadi warga Negara

Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab.
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Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa siswa belajar

membutuhkan stimulus dan respon. Stimulus yang digunakan berasal dari

guru yang meminta siswa untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan

materi pada pembelajaran, sedangkan respon berasal dari aktivitas siswa saat

diberikan tugas untuk mengerjakan sesuatu oleh guru.

Keberhasilan siswa dalam memahami konsep menunjukkan prestasi belajar

berupa bukti nilai, dimana prestasi tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor

internal dan eksternal. Salah satu faktor eksternal tersebut adalah aktivitas

siswa dalam belajar dengan adanya stimulus dan respon, maka siswa

mengalami perubahan tingkah laku dan lebih aktif sesuai dengan teori

behavioristik. Aktivitas belajar merupakan aktivitas yang berupa fisik atau

mental sehingga dapat terjadi perubahan tingkah laku khhususnya dalam mata

pelajaran IPS, yang diteliti dari proses belajar ini adalah dampak yang

diperoleh dalam proses pembelajaran tersebut.

Aktivitas belajar merupakan salah satu faktor yang berhubungan terhadap

prestasi belajar IPS itu sendiri. Dengan adanya penerapan aktivitas siswa

dalam proses pembelajaran IPS dalam pembelajaran tematik, dapat

meningkatkan perkembangan intelektual, kreativitas, dan imajinasi siswa

serta dapat mempermudah siswa untuk mengamati hal-hal sendiri atau

berkelompok. Aktivitas belajar cukup kompleks dan bervariasi, jika berbagai

aktivitas tersebut dapat diciptakan di sekolah maka dapat meminimalisir

kejenuhan dan kebosanan siswa saat pembelajaran IPS berlangsung. Sehingga

hal ini dapat mendukung proses pembelajaran dan memungkinkan prestasi
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belajar IPS siswa akan meningkat. Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka

pikir dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Keterangan :

X = Variabel Bebas
Y = Variabel Terikat
Z = Variabel moderator ( Tidak diukur)

Berdasarkan gambar arah kerangka pikir di atas, bahwa terdapat hubungan

antara aktivitas belajar (X) dengan prestasi belajar IPS (Y) siswa, dengan

kata lain semakin baik aktivitas belajar maka semakin baik pula prestasi

belajar IPS siswa.

D. Hipotesis

Menurut Irwan (2004:26-27) hipotesis merupakan jawaban sementara atas

pertanyaan penelitian yang kebenarannya akan diuji berdasarkan data yang

dikumpulkan. Sedangkan menurut Kerlinger dalam Irwan (2004:26-27)

mengemukakan bahwa hipotesis merupakan pertanyaan tentang hubungan

antar variabel. Menurut Purwanto (2007:137) hipotesis adalah pernyataan

atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang

kebenarannya masih lemah dan perlu dibuktikan. Berdasarkan pendapat ahli

Aktivitas Belajar
oleh siswa (x)

Prestasi
Belajar IPS
Siswa (y)

Berbasis
Tematik (z)
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tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah dugaan sementara yang

masih perlu dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan kerangka pikir di atas

maka hipotesis yang dijabarkan pada penelitian ini adalah Ada hubungan

yang positif antara aktivitas belajar dengan prestasi belajar IPS berbasis

tematik siswa kelas IV SD Negeri 2 Sukoharjo II Kabupaten Pringsewu.
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III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Arikunto (2013:160) metode

penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data

penelitian. Menurut Margono (2010:9), “Jenis Penelitian deskriptif korelasional

adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk melihat hubungan antara dua gejala

atau lebih”. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa metode

penelitian merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang akan

digunakan untuk penelitian. Berdasarkan jenis penelitian tersebut maka

penelitian ini termasuk penelitian korelasional karena menghubungkan dua

variabel yaitu aktivitas belajar dengan prestasi belajar.

B. Waktu dan Tempat Penelitin

a. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2016/2017.

b. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 2 Sukoharjo II Kabupaten Pringssewu.
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C. Populasi dan Sampel

a. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono (2011:117).

Sedangkan, menurut Arikunto (2006:130) populasi adalah keseluruhan dari

subjek penelitian.

Tabel 3.1 Data jumlah siswa kelas IV SD Negeri 2 Sukoharjo II Tahun
Ajaran 2016/ 2017

Kelas Banyaknya Siswa
Jumlah
Siswa

L % P %
IVA 13 48% 14 52% 27
IV B 12 42% 16 58% 28

Sumber: Dokumentasi data siswa kelas IV SD Negeri 2 Sukoharjo II

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri 2

Sukoharjo II. Menurut sumber dari tata usaha SD Negeri 2 Sukoharjo II

bahwa seluruh siswa kelas IV yang ada di SD Negeri 2 Sukoharjo II Tahun

Ajaran 2016/2017 berjumlah 55 Orang.

b. Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:118), sampel adalah sebagian jumlah dari populasi.

Menurut Margono, (2010:112) sampel adalah sebagian atau wakil dari

populasi yang diteliti. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan

sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan
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sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran

populasi agar diperoleh sampel yang representatif.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik cluster

proportional random sampling. Menurut Sugiyono (2013:82) teknik cluster

proportional random sampling digunakan untuk menentukan sampel bila

obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Pengambilan anggota

sampel dari populasi dilakukan proporsi dengan sebesar 0,5 dari populasi

berdasarkan jenis kelamin dengan mengelompokkan jenis kelamin pada

kedua kelas.

Tabel 3.2 Data sampel penelitian siswa kelas IV SD Negeri 2 Sukoharjo
II Kabupaten Pringsewu

No Kelas Populasi Sampel Jumlah
L P L P

1. IV A 13 14 7 7 14
2. IV B 12 16 6 8 14

Jumlah 28
Sumber : Peneliti

Berdasarkan tabel di atas, dalam penelitian ini sampel yang terpilih dari

kedua kelas yang ada adalah siswa kelas IV A berjumlah 14 siswa dengan

siswa laki-laki berjumlah 7 orang dan siswa perempuan berjumlah 7 orang.

Sedangkan siswa kelas IV B berjumlah 14 siswa dengan siswa laki-laki

berjumlah 6 orang dan siswa perempuan berjumlah 8 orang. Dengan

demikian maka peneliti mengambil sampel dari seluruh siswa kelas IV SD

Negeri 2 Sukoharjo II yang berjumlah 28 orang siswa.
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D. Variabel Penelitian

Variabel penelitian menurut Arikunto (2013: 161) variabel penelitian adalah

objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Ada tiga

variabel dalam penelitian ini, yakni variabel bebas (independent variable),

variabel terikat (dependent variable) dan variabel moderator. Menurut Sugiyono

(2013: 61), variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat).

Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi

akibat, karena adanya variabel bebas. Menurut Sugiyono (2016:39-40) variabel

moderator adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah)

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Margono (2010:

133) Variabel adalah konsep yang mempunyai vasriasi nilai (misalnya variabel

model kerja, keuntungan, biaya promosi, volume penjualan, tingkat pendidikn

manajer, dan sebagainya).

E. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Variabel Aktivitas Belajar di Sekolah

a. Definisi Konseptual

Aktivitas belajar merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam

interaksi belajar mengajar. Kemudian Sardiman menegaskan bahwa

aktivitas belajar itu adalah aktivitas yang bersifat fisik (jasmani) maupun

mental (rohani) sehingga terjadi perubahan tingkah laku yang baru.
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b. Definisi Operasional

Aktivitas belajar di sekolah merupakan kegiatan belajar yang melibatkan

fisik atau mental antara guru dan siswa pada saat pembelajaran. Aktivitas

belajar ini bertujuan untuk membuat siswa menjadi lebih aktif dan

mendominasi pembelajaran, dengan begitu siswa akan secara aktif dalam

menggunakan otak untuk menemukan ide pokok materi, memecahkan

masalah, serta mengaplikasikan apa yang mereka pelajari. Semakin baik

aktivitas siswa dalam pebelajaran maka semakin baik pula hasil belajar

IPS yang diperoleh siswa. Kegiatan atau aktivitas siswa yang dilakukan

dalam proses pembelajaran yang demikian akan mewujudkan

pembelajaran yang aktif. Berikut ini adalah kisi-kisi instrument yang

disesuaikan dengan pendapat Diedrich dalam Sardiman (2008:101)

sebagai berikut:

Tabel 3.3 Indikator dan Sub Indikator Variabel aktivitas belajar (X)
No Indikator Sub Indikator

1. Keaktifan siswa di kelas
ketika proses
pembelajaran yang
meliputi kegiatan
mengamati, berbicara,
mendengar, menulis,
menggambar, mental,
dan emosional

1. Siswa memperhatikan penjelasan guru
dan membaca materi yang akan dipelajari

2. Interaksi antara guru dan siswa saat tanya
jawab dalam diskusi

3. Interaksi antar siswa saat diskusi dalam
kelompok

4. Siswa mendengarkan uraian yang
disampaikan oleh guru atau teman saat
presentasi

5. Siswa mencatat informasi penting yang
disampaikan dalam diskusi

6. Siswa mampu menyelesaikan soal/
masalah yang diberikan guru

7. Siswa mampu menyelesaikan tugas
menggambar yang diberikan guru

8. Siswa berani mengemukakan pendapat
dan menanggapi saat berdiskusi
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2. Variabel Prestasi Belajar

a. Definisi Konseptual

Prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai dari apa yang dikerjakan

atau sudah diusahakan siswa dan proses pembelajaran dalam waktu

tertentu.

b. Definisi Operasional

Prestasi belajar merupakan tingkat kemampuan yang dimiliki siswa

dalam menerima, menolak dan menilai informasi-informasi yang

diperoleh dalam proses belajar mengajar. Prestasi belajar seseorang

disesuaikan dengan tingkat keberhasilan sesuatu dalam mempelajari

materi pelajaran yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau rapot setiap

bidang studi. Prestasi belajar ini merupakan bukti kemampuan siswa

dalam ranah kognitif (pengetahuan). Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan nilai tes mata pelajaran IPS. Hasil nilai tes tersebut

dikategorikan dalam dua kelompok yaitu lulus jika nilai lebih besar dari

nilai KKM sebesar 67 dan tidak lulus jika nilai kurang dari nilai KKM

sebesar 67.

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Instrumen Variabel Prestasi Belajar IPS (Y)
Variabel Indikator Sub Indikator

Prestasi
BelajarIPS (Y)

Nilai ujian akhir semester
IPS berbasis tematik siswa
kelas IV SD Negeri 2
Sukoharjo II Kabupaten
Pringsewu Tahun Ajaran
2016/2017

Besarnya Nilai ujian akhir
semester IPS berbasis tematik
siswa kelas IV SD Negeri 2
Sukoharjo II Kabupaten
Pringsewu Tahun Ajaran
2016/2017
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F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, selain perlu menggunakan metode penelitian yang tepat, juga

perlu memilih teknik dan alat pengumpul data yang tepat. Setelah memutuskan

teknik pengumpulan data, peneliti harus menentukan instrumen penelitian (alat

pengumpul data). Salah satu tujuan dibuatnya instrument adalah untuk

memperoleh data dan informasi yang lengkap mengenai hal-hal yang ingin dikaji

dalam penelitian ini. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data mengenai hal-hal yang

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat,

lengger, agenda dan sebagainya Arikunto (2013:231). Dokumentasi dalam

penelitian ini digunakan untuk memperoleh data awal prestasi belajar siswa

yaitu ujian akhir semester ganjil pada mata pelajaran IPS berbasis tematik

kelas IV SD Negeri 2 Sukoharjo II Kabupaten Pringsewu Tahun Ajaran 2016/

2017, kemudian pula untuk memperoleh data jumlah siswa kelas IV SD

Negeri II Sukoharjo 2 Kabupaten Pringsewu.

b. Observasi

Sugiyono (2013:145) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu

proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Sua
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diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Jadi dapat dikatakan bahwa metode observasi adalah cara pengumpulan data

dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara cermat dan

sistematis disuatu lingkup tertentu. Skala pengukuran yang digunakan pada

penelitian ini adalah menggunakan rating scale sesuai dengan pendapat

Sugiyono (2016:97). Dalam skala model rating scale , responden tidak

menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang disediakan. Yang penting bagi

penyusunan rating scale adalah harus dapat mengartikan setiap angka yang

diberikan pada alternative jawaban pada setiap item intrumen. Berikut adalah

pengukuran lembar observasi aktivitas belajar siswa:

1. Sangat Aktif diberi skor 4

2. Aktif diberi skor 3

3. Cukup aktif diberi skor 2

4. Kurang aktif diberi skor 1

Tabel 3.5 Kisi-kisi Pedoman Observasi Aktivitas Belajar
No Indikator Sub Indikator

1. Keaktifan siswa di kelas
ketika proses pembelajaran
yang meliputi kegiatan
mengamati, berbicara,
mendengar, menulis,
menggambar, mental, dan
emosional

1. Mengamati gambar (grafik) dan
mengerjakan soal cerota tentang
gambar tersebut

2. Interaksi antara guru dan siswa saat
tanya jawab dalam diskusi

3. Interaksi antar siswa saat diskusi dalam
kelompok

4. Siswa mendengarkan uraian yang
disampaikan oleh guru atau teman saat
presentasi

5. Siswa mencatat informasi penting yang
disampaikan dalam diskusi

6. Siswa mampu menyelesaikan soal/
masalah yang diberikan guru

7. Siswa mampu menyelesaikan tugas
menggambar yang diberikan guru

8. Siswa berani mengemukakan pendapat
dan menanggapi saat berdiskusi
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Tabel 3.6 Rubrik Pedoman Penilaian Observasi Aktivitas Belajar

N
o Sub Indikator

Kriteria

4 3 2 1
1 Mengamati

gambar (grafik)
dan mengerjakan
soal cerota
tentang gambar
tersebut

Siswa sangat aktif
Mengamati gambar
(grafik) dan
mengerjakan soal
cerota tentang gambar
tersebut

Siswa aktif
Mengamati gambar
(grafik) dan
mengerjakan soal
cerota tentang
gambar tersebut

Siswa cukup aktif
Mengamati gambar
(grafik) dan
mengerjakan soal
cerota tentang
gambar tersebut

Siswa kurang aktif
Mengamati gambar
(grafik) dan
mengerjakan soal
cerota tentang
gambar tersebut

2 Interaksi antara
guru dan siswa
saat tanya jawab
dalam diskusi

Siswa sangat aktif
berinteraksi dengan
guru saat melakukan
tanya jawab

Siswa aktif
berinteraksi dengan
guru saat melakukan
tanya jawab

Siswa cukup aktif
berinteraksi dengan
guru saat melakukan
tanya jawab

Siswa kurang aktif
berinteraksi dengan
guru saat
melakukan tanya
jawab

3 Interaksi antar
siswa saat
diskusi dalam
kelompok

Siswa sangat aktif
berinteraksi dengan
temannya saat diskusi
dalam kelompok

Siswa aktif
berinteraksi dengan
temannya saat
diskusi dalam
kelompok

Siswa cukup aktif
berinteraksi dengan
temannya saat diskusi
dalam kelompok

Siswa kurang aktif
berinteraksi dengan
temannya saat
diskusi dalam
kelompok

4 Siswa
mendengarkan
uraian yang
disampaikan
oleh guru atau
teman saat
presentasi

Siswa sangat aktif saat
mendengarkan uraian
yang disampaikan oleh
guru atau teman saat
presentasi

Siswa aktif saat
mendengarkan
uraian yang
disampaikan oleh
guru atau teman saat
presentasi

Siswa cukup aktif
saat mendengarkan
uraian yang
disampaikan oleh
guru atau teman saat
presentasi

Siswa kurang aktif
saat mendengarkan
uraian yang
disampaikan oleh
guru atau teman
saat presentasi

5 Siswa mencatat
informasi
penting yang
disampaikan
dalam diskusi

Siswa sangat aktif
dalam mencatat
informasi penting
yang disampaikan
dalam diskusi

Siswa aktif dalam
mencatat informasi
penting yang
disampaikan dalam
diskusi

Siswa cukup aktif
dalam mencatat
informasi penting
yang disampaikan
dalam diskusi

Siswa kurang aktif
dalam mencatat
informasi penting
yang disampaikan
dalam diskusi

6 Siswa mampu
menyelesaikan
soal/ masalah
yang diberikan
guru

siswa sangat aktif saat
menyelesaikan soal
atau masalah yang
diberikan guru

siswa aktif saat
menyelesaikan soal
atau masalah yang
diberikan guru

siswa cukup aktif saat
menyelesaikan soal
atau masalah yang
diberikan guru

siswa kurang aktif
saat menyelesaikan
soal atau masalah
yang diberikan
guru

7 Siswa mampu
menyelesaikan
tugas
menggambar
yang diberikan
guru

siswa sangat aktif
dalam menyelesaikan
tugas menggambar
yang diberikan guru

siswa aktif dalam
menyelesaikan tugas
menggambar yang
diberikan guru

siswa cukup aktif
dalam menyelesaikan
tugas menggambar
yang diberikan guru

siswa kurang aktif
dalam
menyelesaikan
tugas menggambar
yang diberikan
guru

8 Siswa berani
mengemukakan
pendapat dan
menanggapi saat
berdiskusi

Siswa sangat aktif dan
berani mengemukakan
pendapat dan
menanggapi saat
berdiskusi

Siswa aktif dan
berani
mengemukakan
pendapat dan
menanggapi saat
berdiskusi

Siswa cukup aktif
dan berani
mengemukakan
pendapat dan
menanggapi saat
berdiskusi

Siswa kurang aktif
dan berani
mengemukakan
pendapat dan
menanggapi saat
berdiskusi
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Tabel 3.7 Contoh Lembar Penilaian Observasi Aktivitas Belajar

No Nama Siswa
Nilai

Total Ket
1 2 3 4 5 6 7 8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

c. Tes

Tes menurut Arikunto (2013:53): “Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan

untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan

aturan-aturan yang sudah ditentukan”. Pada penelitian ini tes yang digunakan

adalah tes objektif berupa tes pilihan ganda. Instrument tes terdiri atas 30 butir

soal tes. Pada penelitian ini soal dibuat berdasarkan mata pelajaran IPS berbasis

tematik pada tema 9 yaitu “Makananku Sehat dan Bergizi” dan memilih KD 1.3,

3.3 dan 3.5 yang mengenai “menerima karunia Tuhan YME yang telah

menciptakan manusia dan lingkungan, memahami manusia dalam hubungannya

dengan kondisi geografis di sekitarnya dan memahami manusia dalam dinamika

interaksi dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi”.

G. Uji Persyaratan Instrumen

Untuk mendapatkan data yang lengkap, maka alat instrumen harus memenuhi

persyaratan  yang  baik.  Instrumen  yang  baik  dalam  suatu  penelitian  harus
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memenuhi dua syarat, yaitu validitas dan reliabilitas.

1. Uji Instrumen Non-tes

Uji Validitas Lembar Observasi

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan

atau kesahihan suatu instrumen Arikunto (2013:144). Pada penelitian ini

observasi dilakukan secara langsung pada saat penelitian. Kemudian dengan

bantuan microsof office excel 2007, peneliti menguji validitas hasil observasi

yang telah dilkukan. Rekapitulasi validitas hasil observasi terlampir pada

lampiran 12 halaman 113.

2. Uji Instrumen Tes

a. Uji Validitas tes

Dalam penelitian ini, uji validitas soal dilakukan kepada 20 responden di

luar sampel. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen Arikunto (2013:144).

Instrumen dikatakan valid karena alat ukur yang digunakan untuk

mendapatkan data tersebut juga valid. Guna mendapatkan instrument tes

yang valid dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menentukan kompetensi dasar dam indikator yang siukur sesuai

dengan pokok bahasan pada kurikulum yang berlaku.

b. Membuat soal berdasarkan kisi-kisi kompetensi dasar dan indikator.

c. Melakukan pengujian butir soal dengan meminta bantuan sekolah
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dasar lain sebagai uji validitas konstruksi

Pengujian validitas instrument digunakan rumus korelasi Pruduct

Moment yang dikemukakan oleh Pearson dengan rumus sebagai berikut :

= ∑ − (∑ ). (∑ ){ . ∑ 2 − (∑ )2}. { ∑ 2 − (∑ )2}
rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y
N = Jumlah soal
∑XY = total perkalian skor X dan Y
∑X = Jumlah skor variabel X
∑Y = Jumlah skor variabel Y
∑X2 = total kuadrat skor variabel X
∑Y2 = total kuadrat skor variabel Y
(Arikunto, 2008:87)

Dengan kriteria pengujian jika r hitung > r table dengan α = 0, 05 maka

alat ukur tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila r hitung < r

tabel maka alat ukur tersebut tidak valid. Perhitungan uji validitas butir

soal menggunakan bantuan program Microsoft Office Excel.

Tabel 3.8 Klasifikasi Validitas

Kriteria Validitas Keterangan
0.00 > rxy Tidak valid (TV)
0.00 < rxy < 0.20 Sangat rendah (SR)
0.20 < rxy < 0.40 Rendah (Rd)
0.40 < rxy < 0.60 Sedang (Sd)
0.60 < rxy < 0.80 Tinggi (T)
0.80 < rxy < 1.00 Sangat tinggi (ST)

(Arikunto, 2008: 110)

b. Uji Reliabilitas Soal

Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana alat

pengukuran dapat dipercaya atau diandalkan untuk digunakan sebagai
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alat pengumpulan data karena alat instrumen tersebut sudah baik.

Perhitungan untuk mencari harga reliabilitas instrumen didasarkan pada

pendapat Arikunto (2013:109) yang menyatakan bahwa untuk

menghitung reliabilitas dapat digunakan rumus alpha cronbach, yaitu:

Rumus alpha :

11 = ( − 1) 1 − ∑ 2
12

Keterangan11 : Koefisien reliabilitas
n : Banyaknya butir soal∑ 2 : Jumlah varians butir2 : Varians total

Proses pengolahan data reliabilitas menggunakan program Microsoft

Office Excel dengan klasifikasi:

Tabel 3.9 Klasifikasi Reliabilitas
Nilai Reliabilitas Kategori
0,00 - 0,20 Sangat rendah
0,21 - 0,40 Rendah
0,41 - 0,60 Sedang
0,61 - 0,80 Tinggi
0,81 - 1,00 Sangat tinggi

(Arikunto, 2008: 110)

c. Daya Beda Soal

Daya beda soal diperlukan agar instrumen mampu membedakan

kemampuan masing-masing responden. Arikunto (2013: 211)

mengemukakan bahwa daya pembeda soal adalah “kemampuan soal untuk

membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang

berkemampuan rendah”. Indeks minimum daya pembeda yang layak dan
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dapat digunakandalam penelitian adalah 0,20 dengan klasifikasi cukup,

artinya jika indeks daya pembeda soal kurang dari0,20 dan klasifikasinya

adalah jelek maka soal tidak layak digunakan dalam penelitian. Menguji

daya pembeda soal dalam penelitian ini menggunakan program Microsoft

Office Excel.

Teknik yang digunakan untuk menghitung daya pembeda adalah dengan

mengurangi rata-rata kelompok atas yang menjawab benar dan rata-rata

kelompok bawah yang menjawab benar. Rumus yang digunakan untuk

menghitung daya pembeda yaitu:

= − = −
Keterangan:
J = Jumlah peserta tes
JA = Banyaknya peserta kelompok atas
JB = Banyaknya peserta kelompok bawah
BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan
benar.
Bb = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan
benar.
P = Indeks kesukaran.

Kriteria daya beda soal adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Klasifikasi Daya Beda Soal
No. Indeks daya beda Klasifikasi
1.
2.
3.
4.
5.

0,00 – 0,19
0,20 – 0,39
0,40 – 0,69
0,70 – 1,00

Negatif

Jelek
Cukup
Baik

Baik Sekali
Tidak Baik

(Arikunto, 2008: 218)
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d. Taraf Kesukaran Soal

Guna menguji taraf kesukaran soal dalam penelitian ini akan menggunakan

program Microsoft Office Excel. Dengan indeks kesukaran minimum 0,10

sampai 0,90 maka soal tersebut dapat digunakan dalam penelitian. Rumus yang

digunakan untuk menghitung taraf kesukaran seperti yang dikemukakan oleh

Arikunto (2008: 208) yaitu:

=
Keterangan:
P : Tingkat kesukaran
B : Jumlah siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar
JS : Jumlah seluruh siswa peserta tes

Kriteria yang digunakan adalah semakin kecil indeks yang diperoleh, semakin

sulit soal tersebut. Sebaliknya semakin besar indeks yang diperoleh, semakin

mudah soal tersebut.

Tabel 3.11 Klasifikasi Taraf Kesukaran Soal
No Indeks Kesukaran Tingkat Kesukaran
1. 0,00 – 0,30 Sukar
2. 0,31 – 0,70 Sedang
3. 0,71 – 1,00 Mudah

(Arikunto, 2008: 210)

Teknik analisis data digunakan untuk melihat hubungan antara aktivitas belajar

IPS dengan prestasi belajar IPS siswa. Teknik analisis data dilakukan supaya

data yang diperoleh dapat dipahami bukan oleh orang yang hanya

H. Teknik Analisis Data



56

mengumpulkan data saja, tapi juga dipahami oleh orang lain. Setelah semua data

terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data.

a. Analisis Tabel Tunggal

Analisis tabel tunggal dilakukan melalui penyusunan tabel frekuensi, yaitu

dengan memasukkan data-data yang diperoleh dari observasi ke dalam

kerangka tabel yang telah disiapkan, yang kemudian dianalisis sesuai dengan

jawaban yang ada. Tabel frekuensi disusun menurut kategori-kategori

tertentu sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam

observasi. Berikut ini adalah rumus untuk mencari distribusi frekuensi

kualitatif: :

i =
Keterangan :

i : interval
NT : Nilai Tinggi
NR : Nilai Rendah
K : Kategori

Berdasarkan rubrik penilaian, terdapat 8 indikator yang di observasi aktivitas

belajar. Diketahui bahwa nilai tertinggi sebesar 32 dan nilai terendah sebesar

8. Pada penelitian ini, kategori yang digunakan terdiri dari 4 kategori. Maka

dapat dicari intervalnya sebagai berikut :

i =

=

= 6
Jadi, interval untuk menentukan kategori aktivitas belajar adalah 6, berikut

adalah contoh tabel tunggal aktivitas belajar.
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Keterangan :
SA : Sangat Aktif
A : Aktif
CA : Cukup Aktif
KA : Kurang Aktif

Tabel 3.12 Contoh tabel tunggal aktivitas belajar

No Kelas Interval Kategori F

1 ≥ 26 SA
2 20-25 A
3 14-19 CA
4 8-13 KA

Sumber: Peneliti

Selain itu, terdapat tabel tunggal untuk variabel prestasi belajar.

I =

=

= 25
Tabel 3.13 contoh tabel tunggal prestasi belajar

No Kelas Interval Kategori F

1 76-100 ST
2 51-75 T
3 26-50 S
4 0-25 R

Sumber: Peneliti

b. Analisis tabel silang

Analisis tabel silang adalah analisis yang menggunakan tabel silang Nazir

(2014:321). Tabel silang ini dapat berbentuk frekuensi atau persentase.

Dalam analisis silang variabel-variabel dipaparkan dalam suatu tabel. Tabel

tersebut berguna untuk :

Keterangan :
ST : Sangat Aktif
T : Tinggi
S : Sedang
R : Rendah
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1) Menganalisis hubungan-hubungan antar variabel yang terjadi;

2) Melihat bagaimana kedua atau beberapa variabel berhubungan;

3) Mengatur data untuk keperluan analisis statistik;

4) Mengadakan kontrol terhadap variabel tertentu, sehingga dapat

dianalisis tentang ada tidaknya hubungan palsu dan mengecek apakah

terdapat kesalahan-kesalahan dalam kode ataupun jawaban dari daftar

pertanyaan.

Tabel 3.14 Contoh Tabel Silang

No
Kategori
Aktivitas
Belajar

Prestasi Belajar
Jumlah

ST T S R

1 SA
2 A
3 CA
4 KA

Jumlah
Sumber:Peneliti

Berdasarkan hipotesis yang telah dikemukakan, maka bentuk pengujian hipotesis

yang akan diuji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ho : Tidak ada hubungan yang positif antara aktivitas belajar (X1) dengan

prestasi belajar (Y) pada siswa kelas IV di SD Negeri 2 Sukoharjo II

Kabupaten Pringsewu.

Ha : Ada  hubungan yang positif antara aktivitas belajar (X1) dengan prestasi

belajar (Y) pada siswa kelas IV di SD Negeri 2 Sukoharjo II Kabupaten

Pringsewu.

I. Pengujian Hipotesis
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Kriteria Pengujian : Berdasarkan pengujian hipotesis di atas bahwa kriteria

pengujian dalam penelitian ini adalah Hubungan antara aktivitas belajar siswa

(X1) dengan prestasi belajar IPS (Y) positif jika diperoleh nilai rhitung > rtabel.

Untuk pengujian hipotesis digunakan rumus korelasi sederhana yaitu korelasi

serial yang merupakan salah satu teknik untuk menguji antara dua variabel

berupa gejala ordinal dan interval.

Adapun rumusnya ditulis sebagai berikut :

rser =
∑( )( )∑[( ) ]

Keterangan:

rser = Koefisien korelasi serial
Or = Ordinat rendah
Ot = Ordinat tinggi
M = Mean (nilai rata-rata)
SDtot = Standar deviasi total
P = Proporsi anggota sampel dalam kelompok

Menurut M. Thoha (1995:188) mengatakan untuk krieria uji digunakan nilai

tabel r Product Moment, tetapi penggolongan sampel masih dianggap kasar,

perlu dikoreksi terlebih dahulu dengan “Faktor Koreksi”. Berikut adalah rumus

untuk mengoreksi angka kasar yang diperoleh :

rser X faktor koreksi

Dengan demikian, r yang diperoleh dapat kita konsultasikan dengan nilai tabel r

Product Moment pada taraf signifikansi. Rumus selanjutnya adalah untuk

mencari besar kecilnya kontribusi variabel X terhadap variabel Y dengan

menggunakan rumus sebagai berikut :
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KD = r2 x 100%

Keterangan:
KD = Koefisien Determination (kontribusi variabel X terhadap variabel Y)
r     = Nilai koefisien korelasi
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan data hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa ada hubungan

yang positif antara aktivitas belajar dengan prestasi belajar IPS berbasis tematik

siswa kelas IV SD Negeri 2 Sukoharjo II Kabupaten Pringsewu. Hal ini

diperoleh berdasarkan data hasil penelitian yang menunjukkan bahwa rhitung >

rtabel sehingga hipotesis diterima yang berbunyi ada hubungan yang positif antara

aktivitas belajar dengan prestasi belajar IPS berbasis tematik siswa kelas IV SD

Negeri 2 Sukoharjo II Kabupaten Pringsewu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, maka dapat

diajukkan saran-saran untuk meningkatkan prestasi belajar khususnya mata

pelajaran IPS siswa kelas IV SD Negeri 2 Sukoharjo II yaitu sebagai berikut.

1. Bagi Siswa,

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk

meningkatkan prestasi belajar dengan aktivitas belajar khususnya mata

pelajaran IPS. Karena diadakannya penelitian tentang aktivitas belajar,

diharapkan siswa dapat membangkitkan semangat dalam pembelajaran
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dengan berkontribusi dalam kegiatan pembelajaran serta tidak memberikan

kejenuhan saat proses pembelajaran berlangsung.

2. Bagi guru

Sebaiknya guru lebih melibatkan siswa secara langsung dalam pembelajaran

supaya proses pembelajaran berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan

semangat siswa dan meningkatkan prestasi belajar siswa, khususnya pada

mata pelajaran IPS. Selain itu, guru dapat lebih menggali potensi atau

kemampuan aktivitas belajar siswa saat pembelajaran di kelas.

3. Bagi kepala sekolah

Diharapkan dapat menjadi masukan dalam usaha meningkatkan mutu, proses,

dan prestasi belajar dalam kegiatan pembelajaran di setiap kelas. Salah

satunya dengan menciptakan aktivitas belajar yang mendukung dan

melibatkan siswa secara langsung.

4. Bagi peneliti lain

Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dibidang ini, diharapkan

penelitian ini dapat menjadi gambaran, informasi dan masukan tentang

hubungan antara aktivitas belajar dengan prestasi belajar IPS.
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