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ABSTRACT

LEARNING RELATIONSHIP WITH ACHIEVEMENT
LEARNING IPS IN STUDENT CLASS V SDN 2 BANYUMAS

DISTRICT PRINGSEWU

By

Yulius Kristian Tri Atmoko

This research is motivated by the low learning achievement of IPS and the low
attitudes of self-reliance of students in grade V SDN 2 Banyumas, Pringsewu
District. The purpose of the study to determine the relationship of learning
independence with student achievement. This type of research uses correlational
research. The variables studied were learning independence (X) and learning
achievement IPS (Y). The population of grade V students of SDN 2 Banyumas of
Pringsewu Regency amounted to 32 students. The collecting techniques used were
questionnaires and documentations. Data analysis technique using product
moment correlation. The results showed that there is a positive relationship
between learning independence with learning achievement IPS with correlation
coefficient value of 0.445.

Keywords: independence, IPS learning achievement



ABSTRAK

HUBUNGAN KEMANDIRIAN DENGAN PRESTASI BELAJAR IPS
PADA SISWA KELAS V SDN 2 BANYUMAS

PRINGSEWU

Oleh

Yulius Kristian Tri Atmoko

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya prestasi belajar IPS dan rendahnya
sikap kemandirian belajar siswa kelas V SDN 2 Banyumas Kabupaten Pringsewu.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan kemandirian belajar dengan
prestasi belajar siswa. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian korelasional.
Variabel yang diteliti adalah kemandirian belajar (X) dan prestasi belajar IPS (Y).
Populasi siswa kelas V SDN 2 Banyumas Kabupaten Pringsewu yang berjumlah
32 siswa. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah kuisioner dan
dukomentasi. Teknik analisis data menggunakan korelasi product moment. Hasil
penelitian menunjukan bahwa ada hubungan yang positif antara kemandirian
belajar dengan prestasi belajar IPS dengan nilai koefesien korelasi sebesar 0,445.

Kata kunci : kemandirian , prestasi belajar IPS
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I . PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan daya upaya insani menyiapkan seseorang untuk

mencapai taraf pertumbuhan dan perkembangan yang lebih maju. Berbicara

tentang pendidikan sendiri selalu dikaitkan dengan latar sekolah. Tentu saja

pandangan yang demikian itu tidak salah, suatu pandangan yang acuannya

adalah jenis pendidikan formal. Maka bukan sesuatu hal yang baru lagi jika

banyak orang tua ingin melihat anaknnya berhasil dalam pendidikanya.

Pengertian pendidikan nasional yang tercantum dalam UU No. 20 tahun

2003 pasal 1 tentang sistem pendidikan nasional bahwa:

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

Pendidikan dapat diperoleh dari lembaga-lembaga pendidikan baik itu

lembaga formal maupun informal. Sekolah sebagai lembaga pendidikan

formal yang tidak asing lagi bagi kita. Di sekolah banyak diajarkan ilmu

pengetahuan yang tentunya dapat menambah wawasan bagi siswa yang

tentunnya pengetahuan ini dapat berguna bagi siswa dalam kehidupanya

sehari-hari maupun kehidupan di masa mendatang.
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Untuk memperoleh ilmu pengetahuan ini tentu tidak mudah, perlu adanya

suatu usaha yang dilakukan untuk memperoleh prestasi belajar yang baik.

Prestasi belajar yang baik merupakan harapan bagi siswa, orang tua

siswa, dan juga guru. Prestasi belajar ini bertujuan untuk mengetahui sejauh

mana pengetahuan anak terhadap materi yang diterima. Dari pengertian

tersebut, dapat dikatakan bahwa prestasi belajar merupakan hal yang sangat

penting dalam pendidikan karena menjadi salah satu alat ukur sejauh mana

tingkat pemahaman siswa dalam memahami suatu materi. Namun, pada

kenyataannya tidak semua siswa berhasil melalui proses belajar yang mereka

ikuti hal ini ditunjukkan dengan adanya nilai belajar siswa yang masih

rendah, dan salah satu diantaranya yaitu pelajaran IPS.

Belajar adalah kegiatan berproses yang dapat dilakukan dimana saja, baik itu

di sekolah ataupun di rumah, diharapkan hasil dari proses belajar tersebut

nantinya dapat merubah prestasi siswa menjadi lebih baik lagi. Dalam usaha

mencapai prestasi belajar yang baik tentu banyak sekali usaha-usaha yang

dilakukan baik itu dari sekolah, orang tua dan siswa itu sendiri dalam belajar

khususnya dalam kemandirian belajarnya ketika siswa tidak berada di

sekolah. Untuk itu sikap kemandirian perlu di terapkan kepada siswa di

rumah untuk mengulang materi yang telah diajarkan di sekolah.

Kemandirian sangat perlu di tumbuh kembangkan dalam diri siswa sebab

berpengaruh terhadap prestasi belajarnya. Berdasarkan penelitian

pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di SDN 2 Banyumas pada kelas V

diketahui bahwa nilai mid semester ganjil mata pelajaran IPS yang diperoleh

siswa masih rendah dari nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang

telah ditetapkan. KKM yang ditetapkan adalah 65.
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Berikut nilai yang diperoleh siswa dalam ujian tengah semester :

Tabel 1.1 : Nilai mid semester ganjil IPS kelas V

No Nilai Frekuensi Presentasi Keterangan

1 15-24 1 3,13 % Belum tuntas
2 25-34 3 9,38 % Belum tuntas
3 35-44 11 34,38 % Belum tuntas
4 45-54 5 15,62 % Belum tuntas
5 55-64 7 21,88 % Belum tuntas
6 65-74 5 15,62 % Tuntas

Jumlah 32
Sumber : Dokumentasi sekolah

Berdasarkan kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan sekolah, dari

tabel dengan jumlah siswa 32 orang, siswa yang telah mencapai KKM

berjumlah 5 orang atau 15,62% sedangkan siswa yang belum mencapai

KKM berjumlah 27 orang atau 84,38%. Melihat hasil mid semester ini

tentunya prestasi siswa kelas V pada mata pelajaran IPS sangatlah rendah.

Rendahnya prestasi belajar siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor

seperti faktor intern dan ekstern. Faktor intern merupakan faktor yang berasal

dari dalam diri siswa seperti kesehatan, minat, dan kecerdasan siswa.

Sementara faktor ekstern merupakan faktor yang berasal dari luar diri siswa

yaitu faktor keluarga, sekolah dan masyarakat.  Dari hasil penelitian

pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di SDN 2 Banyumas, kemandirian

siswa sebelum dan ketika melakukan pembelajaran masih kurang. Dapat

dilihat ketika siswa tidak menyiapkan alat untuk belajar, seperti pena,

penggaris dan alat belajar lainnya bahkan ada beberapa siswa yang tidak

membawa alat tulis dan meminjam alat tulis kepada temannya. Ada pula

siswa yang lupa dengan jadwal pelajaran pada hari itu. Ada beberapa siswa
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yang enggan membuka buku pelajaran ketika pelajaran akan segera dimulai.

Sementara ketika guru memberikan tugas banyak siswa yang mencontek

pekerjaan siswa lainnya.

Berikut ini adalah data yang diperoleh berdasarkan observasi yang dilakukan

oleh peneliti :

Tabel 1.2 : Tabel sikap kemandirian siswa

No Kategori Frekuensi Presentase

1
Siswa yang tidak membawa
perlengkapan belajar

15 15,62 %

2
Siswa yang tidak membawa buku
pelajaran sesuai jadwal

10 31,25%

3
Siswa yang enggan membuka buku
pelajaran saat pelajaran akan di mulai

5 15,62%

4
Siswa mencontek pekerjaan siswa lain
ketika mendapat tugas dari guru

26 81,25%

Sumber : Observasi peneliti pada siswa kelas V

Berdasarkan tabel di atas, sikap kemandirian siswa masih kurang dapat dilihat

dalam kesiapan siswa dalam mempersiapkan pelengkapan belajar ada

sebanyak 15 orang atau 15,62%, siswa yang tidak membawa buku pelajaran

sesuai jadwal ada 10 orang atau 31,25% sedangkan siswa yang enggan

membuka buku pelajaran saat pelajaran akan dimulai sebanyak 5 orang atau

15,62%, dan siswa yang mencontek pekerjaan siswa lain sebanyak 26 atau

81,25% Hal tersebut menggambarkan tingkat kemandirian siswa di SDN 2

Banyumas masih rendah dan perlu ditingkatkan.

Kemandirian sangat diperlukan dalam proses belajar siswa dengan

kemandirian belajarnya tinggi akan berusaha bertanggung jawab untuk

kemajuan prestasinya, mengatur diri sendiri memiliki   inisiatif dan
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memiliki dorongan yang kuat untuk terus mengukir prestasinya. Ketika

peserta didik belajar dengan kemauannya sendiri, mereka mengembangkan

kemampuan memfokuskan dan merefleksikan. Bekerja atas kemauan sendiri

juga memberi mereka kesempatan bertanggung  jawab secara pribadi

terhadap belajarnya.”  Dengan adanya kemadirian siswa akan belajar

dengan kemauannya sendiri tanpa paksaan, tentunya ini akan

berpengaruh pula dalam proses belajarnya, dalam transfer informasi

pengetahuan yang telah lakukan. Siswa akan lebih meresapi dan memahami

pembelajaran karena belajar tanpa paksaan. Sikap kemandirian sangat perlu

di tumbuhkembangkan dalam diri siswa sebab berpengaruh terhadap prestasi

belajarnya.

Prestasi belajar yang baik dalam memperolehnya, tidak terlepas dari cara

belajar  siswa itu sendiri, cara belajar yang baik merupakan salah satu

usaha  untuk mencapai keberhasilan dalam belajar. Untuk

melaksanakannya diperlukan suatu pedoman agar usaha yang dilakukan

dapat berhasil. Salah satu prinsip belajar itu adalah kedisiplinan. Disiplin

mendorong siswa belajar secara konkrit baik di sekolah maupun di rumah.

Sikap disiplin sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Sikap tersebut dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif

untuk belajar. Di era global ini sangat disayangkan apabila siswa memiliki

sikap kemandirian yang rendah dalam belajar sebab, di era global ini

banyak persoalan dan memiliki lingkup yang sangat kompleks seperti

kesenjangan yang kerap kita temui dalam memperoleh pendidikan. Jika

dalam era globalisasi ini tidak ada upaya untuk mengantisipasi, manusia

dapat larut dan hanyut didalamnya yang mungkin saja bisa merugikan
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individu itu sendiri. Menanggapi perubahan yang cepat di era global ini

seharusnya ada upaya terhadap anak agar mereka memiliki kemampuan

untuk mengantisipasi,  mengakomodasi,  dan  mewarnainya. Salah satu

upaya yaitu dengan cara membimbing anak yang sejatinya adalah

generasi penerus cita-cita bangsa di masa yang akan datang ini untuk

mengaktifkan diri dengan nilai-nilai moral untuk memiliki dan

mengembangkan dasar-dasar disiplin dan kemandirian diri. Seperti yang

telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam keberhasilan di dunia pendidikan

ada banyak faktor yang mempengaruhi, salah satu faktor yang

memegang peranan sangat penting dalam pencapaian prestasi belajar adalah

siswa itu sendiri. Karena itu, kemandirian siswa dalam belajar baik sendiri

maupun bersama teman-temannya untuk mengembangkan potensinya

masing-masing dalam belajar di era global ini.

Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk

mengambil judul Hubungan Kemandirian Dengan Prestasi Belajar IPS Pada

Siswa Kelas V SDN 2 Banyumas Pringsewu.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka dapat

diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kurangnya rasa percaya diri siswa dalam mengerjakan tugas dari

guru

2. Rasa tanggung jawab siswa sebagai seorang pelajar kurang

3. Rendahnya sikap kemandirian siswa

4. Prestasi belajar IPS yang masih rendah



7

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini dapat dibatai pada masalah :

1. Rendahnya kemandirian siswa kelas V SDN 2 Banyumas Pringsewu pada

mata Pelajaran IPS

2. Prestasi belajar IPS kelas V SDN 2 Banyumas Pringsewu masih rendah

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah apakah ada hubungan

kemandirian dengan prestasi belajar IPS pada siswa kelas V SDN 2

Banyumas Pringsewu?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kemandirian

dengan prestasi belajar IPS pada siswa kelas V SDN 2 Banyumas Pringsewu

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis :

Memberi sumbangsih pemikiran bagi dunia pendidikan tentang pentingnya

kemandirian bagi siswa dalam meningkatkan prestasi belajar siswa

2. Manfaat praktis :

a) Bagi siswa, agar lebih meningkatkan kemandirian di rumah agar

mampu memahami materi pelajaran yang telah diajarkan dengan baik

sehingga prestasi belajar dapat meningkat

b) Bagi guru, memberikan sumbang pemikiran dalam meningkatkan

prestasi belajar siswa yang baik, maka perlu meningkatkan kemandirian

pada siswa sehingga restasi belajarnya semakin meningkat
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c) Bagi sekolah, sebagai sumbang pemikiran bahwa kemandirian perlu

ditanamkan kepada siswa agar dapat meningkatkan prestasi belajar

siswa

d) Manfaat bagi peneliti lain, sebagai pengetahuan untuk menambah

wawasan, jika nantinya penelitian ini menarik nantinya dapat sebagai

refrensi untuk mengembangkan masalah yang sama



II . KAJIAN PUSTAKA

A. Kemandirian

1. Pengertian Kemandirian

Morrison (2012:228) kemandirian adalah kemampuan untuk

mengerjakan tugas sendiri menjaga diri sendiri, dan memulai kegiatan

tanpa harus selalu diberi tahu apa yang harus dilakukan. Sedangkan

menurut Barnadib (dalam Nurhayati 2011:131) mengungkapkan bahwa

kemandirian meliputi perilaku mampu berinisiatif, mampu mengatasi

masalah atau hambatan, mempunyai rasa percaya diri dan dapat

melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain dengan penuh

tanggung jawab. Sementara kemandirian menurut Nurhayati (2011:131)

menunjukkan adanya kepercayaan akan kemampuan diri untuk

menyelesaikan masalahnya tanpa bantuan khusus dari orang lain dan

keengganan untuk dikontrol orang lain.

Kemandirian tidak hanya berlaku bagi anak tetapi juga pada semua

tingkatan usia. Setiap manusia perlu mengembangkan kemandirian dan

melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan kapasitas dan tahapan

perkembanganya. Secara alamiah anak mempunyai dorongan untuk

mandiri dan bertanggung jawab atas diri sendiri.
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Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kemandirian

adalah kemampuan mengerjakan tugas sendiri, memulai kegiatan tanpa

harus diberi tahu apa yang harus dilakukan, memiliki inisiatif, percaya

diri, tanggung jawab dan menunjukan kepercayaan akan kemampuan

terhadap dirinya sendiri.

2. Ciri-ciri Kemandirian Dalam Belajar

Menurut Thoha (dalam Zaini, 2012), ada beberapa ciri–ciri dari

kemandirian , yaitu tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain,

apabila menjumpai masalah dipecahkan sendiri tanpa meminta bantuan

orang lain. Menurut Danuri (2010:15) ada beberapa ciri-ciri

kemandirian dalam belajar yaitu :

a) Adanya tendensi untuk berperilaku bebas dan berinisiatif,
bersikap, dan berpendapat.

b) Adanya tendensi untuk percaya diri
c) Adanya sifat original (keaslian) dan bukan sekedar meniru

orang lain.
d) Adanya tendensi untuk mencoba diri

Menurut Negoro (2011:17) menyatakan bahwa kemandirian dalam

belajar adalah sebagai berikut :

a) Memiliki kebebasan untuk berinisiatif
b) Memiliki rasa percaya diri
c) Mampu mengambil keputusan
d) Dapat bertanggung jawab
e) Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan

Setelah melihat ciri-ciri yang dikemukakan dari beberapa pendapat di

atas, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri kemandirian dalam belajar

yaitu memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, memiliki

inisiatif, memiliki percaya diri, dapat mengambil keputusan dan apabila

menemukan suatu masalah  dapat memecahkan sendiri.
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3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Belajar

Proses terciptanya kemandirian belajar dalam diri seseorang tidak
terbentuk begitu saja namun ada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Nur Syam dalam Widodo

(2012:12), faktor yang mempengaruhi, kemandirian belajar diantaranya

sebagai berikut:

a) Sikap bertanggung jawab untuk melaksanakan apa yang
dipercayakan dan ditugaskan

b) Kesadaran hak dan kewajiban siswa disiplin moral yaitu budi
pekerti yang menjadi tingkah laku

c) Kedewasaan diri mulai konsep diri, motivasi sampai
berkembangnya pikiran, karsa, cipta dan karya (secara
berangsur)

d) Kesadaran mengembangkan kesehatan dan kekuatan jasmani,
rohani dengan makanan yang sehat, kebersihan dan olahraga

e) Disiplin diri dengan mematuhi tata tertib yang berlaku, sadar
hak  dan  kewajiban, keselamatan  lalu  lintas,  menghormati
orang lain, dan melaksanakan kewajiban

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian lainnya pun

dikemukaan oleh Ali (2010: 118-119) sejumlah faktor yang

mempengaruhi kemandirian yaitu:

a) Gen atau keturunan orang tua.

b) Pola asuh orang tua.

c) Sistem pendidikan di sekolah.

d) Sistem kehidupan di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

kemandirian itu  dipengaruhi oleh individu itu sendiri, orang tua,

kesehatan dan lingkungan tempat tinggalnya.

4. Upaya Mengembangkan Kemandirian Belajar

Menurut Desmita (2011:190) mengemukakan upaya yang dapat
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dilakukan untuk mengembangkan kemandirian siswa adalah :

a) Mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis,
yang memungkinkan anak merasa dihargai

b) Mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam
pengambilan keputusan dan dalam berbagai kegiatan sekoah

c) Memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi
lingkungan serta mendorong rasa ingin tahu

d) Penerimaan positif tanpa syarat kelebihan dan kekurangan
anak, tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan yang
lainnya

e) Menjalin hubungan yang harmonis dan akrab dengan anak

Menurut Ali dan Asrori (2010:119-120) menjelaskan hal-hal yang dapat

dilakukan untuk mengembangkan kemandirian anak antara lain :

a) Penciptaan partisipasi dan keterlibatan dalam keluarga yang
diwujudkan dalam bentuk saling menghargai antar anggota
keluarga

b) Penciptaan keterbukaan, yang diwujudkan dalam bentuk
toleransi terhadap perbedaan pendapat

c) Penciptaan kebebasan untuk mengekplorasi lingkungan
diwujudkan dalam bentuk mendorong rasa ingin tahu

d) Penerimaan positif tanpa syarat, yang diwujudkan dalam
bentuk tidak membeda-bedakan remaja, menerima remaja apa
adanya

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa upaya yang

dapat dilakukan untuk mengembangkan kemandirian siswa adalah

melakukan tindakan penciptaan kebebasan keterlibatan dan partisipasi

siswa dalam berbagai kegiatan, menciptakan hubungan yang akrab dan

harmonis dengan siswa, menciptakan keterbukaan, penerimaan positif

tanpa syarat, menciptakan kebebasan untuk mengeksplorasi lingkungan.

B. Belajar

1. Pengertian Belajar

Sebagian orang beranggapan bahwa belajar hanya semata-mata
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mengumpulkan atau menghafalkan fakta-fakta yang tersaji dalam

bentuk informasi atau materi pelajaran. Orang yang beranggapan

demikian biasanya akan merasa bangga ketika anak-anaknya telah

mampu menyebutkan kembali secara lisan atau verbal sebagian besar

informasi yang terdapat pada buku teks atau yang diajarkan oleh guru.

Di samping itu ada pula sebagian orang yang memandang belajar

sebagai pelatihan belaka seperti yang tampak pada pelatihan membaca

dan menulis.

Gagne (dalam Riyanto 2012:4) mengemukakan bahwa belajar

merupakan kecenderungan perubahan pada diri manusia yang dapat

dipertahankan selama proses pertumbuhan. Sedangkan menurut Walker

(dalam Riyanto 2012:4)  mengemukakan bahwa Belajar adalah suatu

aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif

dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam

pengetahuan pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Perubahan itu

bersifat relatif konstan dan berbekas. Sementara menurut Slameto

(2013:2) mengatakan 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 di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah

perubahan pada diri manusia dalam pemahaman, keterampilan dan nilai

sikap untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku dari

pengalamannya sendiri dan interaksi dengan lingkungannya.
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C. Prestasi Belajar

1. Pengertian Prestasi Belajar

Pada prinsipnya pengungkapan hasil belajar ideal meliputi segenap

ranah psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan proses

belajar peserta didik. Hal ini disebabkan karena perubahan hasil belajar

itu bersifat intangible (tidak dapat diraba). Kunci pokok untuk

memperoleh ukuran dan data hasil belajar perserta didik yaitu dengan

cara mengetahui garis besar indikator yang dikaitkan dengan jenis

prestasi yang hendak diungkapkan atau diukur. Maka dari itu para ahli

mengemukakan pendapatnya yang berbeda-beda sesuai pandangan yang

mereka anut.

Menurut Winkel (dalam Hamadi 2011:138) mengemukakan bahwa

prestasi belajar merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh

seseorang” Dengan demikian prestasi belajar merupakan hasil

maksimum yang   dicapai oleh seseorang setelah  melaksanakan

usaha-usaha belajar. Sedangkan menurut Slameto (2013:17)

mengungkapkan bahwa prestasi belajar merupakan tolak ukur yang

utama untuk mengetahui keberhasilan belajar seseorang. Seorang yang

prestasinya tinggi dapat dikatakan bahwa ia telah berhasil dalam belajar.

Prestasi belajar adalah tingkat pengetahuan sejauh mana dapat

memahami materi yang diterima. Sementara menurut Hasan Alwi

(dalam Slameto 2010:38) bahwa prestasi adalah penguasaan

pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan melalui mata

pelajaran, lazimnya ditunjukan dengan nilai atau angka nilai yang

diberikan oleh guru.
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar

merupakan penguasaan pengetahuan yang telah dicapai ditunjukan

dengan nilai yang dicapai oleh seseorang setelah melaksanakan usaha-

usaha belajar. Oleh karena itu untuk mencapai prestasi belajar yang

baik seseorang harus belajar dengan baik dan sungguh-sungguh.

Dengan prestasi belajar, juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur

keberhasilan seorang guru untuk mengetahui sejauh mana tingkat

pemahaman siswa terhadap materi yang telah dilakukan dalam proses

pembelajaran.

2. Macam-macam Penilaian Prestasi Belajar

Untuk menilai prestasi siswa diperlukan adanya beberapa tes. Seperti

yang diungkapkan Mulyasa (2011: 208-209) yang mengemukakan

bahwa: penilaian prestasi belajar tingkat kelas adalah penilaian yang

dilakukan oleh guru atau pendidik secara langsung. Penilaian prestasi

belajar pada dasarnya merupakan suatu kegiatan untuk mengukur

perubahan prilaku peserta didik. Tes prestasi berdasarkan tujuan dan

ruang  lingkupnya, tes dapat digolongkan kedalam jenis penilaian

seperi yang dikemukaan Djamarah (2010: 106-107) berpendapat

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 tersebut. Hasil tes ini
dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar
bahan/pokok bahasan tertentu dalam waktu tertentu.

b) Tes Subsumatif
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
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prestasi belajar siswa. Hasil tes ini dimanfaatkan untuk memperbaiki
proses belajar mengajar dan diperhitungkan dalam menentukan nilai
raport.

c) Tes Sumatif
Tes ini diadakan untuk mengukur daya serap siswa terhadap bahan
pokok-pokok bahasan yang telah diajarkan selama satu semester
atau dua tahun pelajaran. Tujuannya adalah untuk menetapkan
tingkat atau taraf keberhasilan dalam suatu periode belajar tertentu.
Tes ini meliputi ujian akhir semester, tes kenaikan kelas.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Penilaian prestasi

belajar pada dasarnya merupakan suatu kegiatan untuk mengukur

perubahan prilaku peserta didik. Sementara jenis penilaian prestasi belajar

sendiri dibagi menjadi tiga yaitu tes formatif, tes submatif dan tes sumatif.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar

Menurut Ahmadi (2013:79) faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi

belajar adalah kesehatan seseorang, intelegensi, bakat, minat, motivasi,

orang tua, suasana keluarga, dan keadaan ekonomi keluarga.

Menurut Kartono (2010:83) faktor faktor yang menghambat prestasi

belajar antara lain:

Faktor intern (dari dalam diri), meliputi:
a) Faktor Kesehatan

Siswa yang kesehatannya sering terganggu menyebabkan anak
tertinggal pelajarannya. Karena itu orang tua harus
memperhatikan kesehatan anak-anaknya dengan makanan yang
bergizi

b) Faktor Kecerdasan
Siswa dengan kecerdasan yang kurang akan menyebabkan siswa
tersebut lambat dan akan tertinggal dengan teman-temannya

c) Faktor Perhatian
Perhatian yang dimaksud adalah perhatian di sekolah dan
perhatian orang tua di rumah. Perhatian di rumah sering
terganggu dengan kondisi keluarga di rumah, sementara
perhatian belajar di sekolah sering terganggu dengan suasana
pembelajaran serta kurangnya konsentrasi siswa.

d) Faktor Minat
Minat merupakan kecenderungan yang tinggi terhadap sesuatu.
Apabila pembelajaran yang dikembangkan guru tidak
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menimbulkan minat, akan membuat siswa tidak sungguh-
sungguh dalam belajar

e) Faktor Bakat
Bakat adalah otensi-potensi yang dimiliki seseorang yang di
bawa sejak lahir. Apabila pelajaran yang diikuti tidak sesuai
dengan bakat yang dimiliki, prestasi belajar tidak optimal.

Faktor Ekstern (dari luar), meliputi :
a) Faktor Keluarga

Faktor-faktor tersebut berupa cara orang tua mendidik yang
kurang baik, teladan yang kurang, faktor suasana rumah yang
ramai dan sering cekcok, faktor ekonomi keluarga

b) Faktor Sekolah faktor sekolah terdiri dari faktor metode
pembelajaran, faktor hubungan guru deengan siswa yang kurang
dekat, faktor siswa, faktor guru yang kurang penugasan terhadap
materi serta faktor sarana sekolah seperti buku-buku yang
kurang

c) Faktor Disilpin Sekolah
Disiplin sekolah yang tidak ditegakkan dengan baik akan
berpengaruh negatif terhadap proses belajar anak.

d) Faktor Masyarakat
Faktor media masa seperti televisi yang mengganggu waktu
belajar, faktor teman bergaul yang kurang baik, merupakan
faktor yang paling banyak mempengaruhi prestasi dan perilaku
siswa

e) Faktor Lingkungan Tetangga
Misalnya tetangga yang ramai akan mengganggu minat belajar
anak

Sedangkan menurut Slameto (2013:54-71) mengungkapkan faktor-

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar secara garis besar dapat

digolongakan menjadi dua faktor, yaitu :

a) Faktor Intern
merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa yaitu faktor
jasmaniah (kesehatan dan cacat tubuh), faktor pisikologis
(intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan
kesiapan), faktor kelelahan.

b) Faktor Ekstern
Merupakan faktor yang berasal dari luar diri siswa yaitu faktor
keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antaranggota keluarga,
suasana rumah, keadan ekonomi keluarga, dan pengertian orang
tua), faktor sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru
dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat
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pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran,
keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah), faktor
masyarakat (media masa dan teman bergaul).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang

mempengaruhi prestasi belajar dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu

faktor intern dan ekstern. Faktor intern merupakan faktor yang berasal dari

dalam diri siswa seperti kesehatan, minat, dan kecerdasan siswa.

Sementara faktor ekstern merupakan faktor yang berasal dari luar diri

siswa yaitu faktor keluarga, sekolah dan masyarakat.

Prestasi belajar dipengaruhi oleh sifat kemandirian yang dimiliki oleh

seseorang. Faktor intern (Kartono 2010:83) yang mempengaruhi prestasi

belajar seperti minat berhubungan dengan kemandirian seseorang.

Kemandirian meliputi perilaku mampu berinisiatif, mampu mengatasi

masalah atau hambatan, mempunyai rasa percaya diri dan dapat melakukan

sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain dengan penuh tanggung jawab (

Barnadib dalam Nurhayati 2011:131). Minat yang tumbuh dari seseorang

akan mempengaruhi inisiatif siswa untuk berkembang dalam belajar. Sikap

inisisatif  akan mempengaruhi rasa keingintahuan yang tinggi dalam

belajar sehingga seseorang akan lebih tertarik lagi untuk mengulas kembali

pembelajaran yang diterima di sekolah untuk dipelajari sendiri di rumah

dan bahkan dapat juga mempelajari sendiri materi-materi pelajaran yang

belum diajarkan di sekolah. Semua ini dapat lebih berkembang lagi jika

siswa terus melakukannya setiap hari. Ketika rasa ingin tahu siswa tinggi,

maka kemandirian siswa akan tumbuh dengan sendirinya. Semakin banyak

siswa melakukan kemandirian , maka akan semakin baik pula prestasi

belajarnya.
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D. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

1. Pengertian IPS

Ilmu Pengetahuan Sosial adalah mata pelajaran yang diajarkan

dijenjang pendidikan dasar hingga menengah. IPS mengkaji tentang

manusia dan segala sesuatu di sekitarnya. Menurut Sardjiyo (2011:1.26)

IPS merupakan bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis

gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai

aspek kehidupan atau suatu perpaduan. Sedangkan menurut Wahab

(2010:1.30) menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan sosial diartikan

sebagai suatu studi masalah-masalah sosial yang disiplin dan

dikembangkan dengan menggunakan dengan pendekatan interdisipliner

dan bertujuan agar masalah-masalah sosial itu dapat dipahami siswa.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa IPS

merupakan bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis

gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan tujuan masalah-

masalah sosial itu dapat dipahami oleh siswa.

2. Tujuan Pembelajaran IPS

Tujuan merupakan segala sesuatu atau keinginan yang hendak dicapai.

Dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi

menyatakan bahwa mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik

memiliki kemampuan sebagai berikut :

a) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan masyarakat dan

lingkungannya

b) Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir kritis dan logis, rasa ingin

tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam
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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

Menurut Hasan (dalam Supriatna 2011:5) tujuan pendidikan IPS dapat

dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu pengembangan intelektual

siswa, pengembangan kemampuan dan rasa tanggung jawab sebagai

anggota masyarakat dan bangsa serta pengembangan diri siswa secara

pribadi. Sedangkan menurut Solihatin (2011:15) berpendapat bahwa

IPS bertujuan untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar

kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat

kemampuan dan lingkungannya.

Berdasarkan pendapat di atas ada tiga aspek yang harus dikembangkan

dalam pendidikan IPS yaitu aspek intelektual, kehidupan sosial serta

pemberian bekal kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai

dengan bakat, minat dan kemampuannya.

3. Ruang Lingkup IPS SD

Sesuai dengan Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang kurikulum

IPS SD ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek

sebagai berikut:

a) Manusia, Tempat, dan Lingkungan

b) Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan
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c) Sistem sosial dan budaya

d) Perilaku ekonomi dan kesejahteraan

E. Penelitian Yang relevan

Penelitian yang relevan di sini merupakan penelitian yang mengambil

pokok permasalahan yang hampir sama dengan peneliti. Hal ini peneliti

lakukan guna kesempurnaan dan kelengkapan penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Muhamad Sobri Moerdiyanto (e-journal Harmoni Sosial Volume 1
Nomor 1 Tahun 2014) dengan judul Hubungan Kedisiplinan Dan
Kemandirian Belajar Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas XI
Jurusan IPS Madrasah Aliyah Di Kecamatan Praya. Hasil penelitian
Madrasah Aliyah di Kecamatan Praya menunjukkan bahwa: (1)
ketuntasan belajar siswa sebesar 90,05%; (2) kedisiplinan belajar
siswa tergolong rendah dengan rata-rata 44,39; (3) kemandirian belajar
siswa tergolong rendah dengan rata-rata 55,23; (4) kemandirian belajar
memiliki hubungan yang positif terhadap hasil belajar ekonomi siswa

Sumber : eprints.uny.ac.id

2. Huri Suhendri (Jurnal Formatif 1(1) : 29-39 ISSN : 2088-351X)
dengan judul Hubungan Kecerdasan Matematika Logis Dan
Kemandirian Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika.
Berdasarkan pengujian hipotesis untuk kesimpulan: (1) Ada hubungan
positif yang signifikan kecerdasan matematis-logis dan kemandirian
belajar pada hasil belajar matematika, dimana nilai koefisien korelasi
sederhana adalah positif, hubungan yang signifikan .

Sumber : eprints.uny.ac.id

3. Febriastuti ( Unnes Phisyc Education Journal 2 (1) Tahun 2013)
dengan judul peningkatan kemandirian belajar siswa SMP negeri 2
Geyer melalui pembelajaran inkuiri berbasis proyek. Dari hasil
penelitian diperoleh peningkatan gain kelas eksperimen sebesar 0,44
dan peningkatan gain kelas kontrol sebesar 0,19. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa pembelajaran inkuiri berbasis proyek mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kemandirian belajar
siswa.

Sumber : http : //journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upej
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Penelitian tersebut mengkaji mengenai kemandirian siswa dan

memiliki hasil yang positif. Ketiga penelitian di atas sesuai dengan

penelitian yang akan peneliti teliti yaitu mengenai hubungan

kemandirian dengan prestasi belajar IPS pada siswa kelas V SDN 2

Banyumas Pringsewu.

F. Kerangka Pikir

Menurut Sugiyono  (2014:  91) berpendapat bahwa kerangka berfikir

merupakan   model   konseptual   tentang bagaimana teori

berhubungan dengan  berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai

masalah yang penting. Sedangkan menurut Arikunto (2010: 99) kerangka

pikir adalah bagian dari teori yang menjelaskan tentang alasan atau

argumen bagi rumusan hipotesis, akan menggambarkan alur pemikiran

peneliti dan memberikan penjelasan kepada orang lain, tentang hipotesis

yang diajukan.

Berdasarkan pendapat di atas peneleliti menyimpulkan bahwa kerangka

pikir merupakan model konseptual tentang identifikasi suatu masalah

yang akan menggambarkan pemikiran peneliti tentang hipotesis yang

akan diajukan.

Prestasi belajar merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh

seseorang. Dengan demikian prestasi belajar merupakan hasil

maksimum yang   dicapai oleh seseorang setelah  melaksanakan  usaha-

usaha belajar. Prestasi belajar sendiri dipengaruhi oleh kemandirian

seperti berinisiatif, mampu mengatasi masalah atau hambatan, mempunyai

rasa percaya diri dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang
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lain dengan penuh tanggung jawab (Barnadib dalam Nurhayati 2011:131).

Sifat kemendirian belajar ini juga berpengaruh terhadap faktor intern yang

mempengaruhi prestasi belajar, khususnya minat (Kartono 2010:83).

Adapun hubungan antara dua variabel tersebut dapat digambarkan sebagai

berikut :

Gambar 2.1 : Hubungan antar variabel

Keterangan :
X : Kemandirian
Y : Prestasi Belajar IPS

G. Hipotesis Penelitian

Menurut Arikunto (2010:71) hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat

sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data

yang terkumpul. Menurut Kelinger dalam Yusuf Muri (2016:131)

menyatakan hipotesis adalah suatu pernyataan kira-kira atau suatu dugaan

sementara mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih. Sementara

menurut Sax dalam Yusuf Muri (2016:131) mengemukakan bahwa

hipotesis adalah pernyataan mengenai hubungan yang diharapkan antara

dua variabel atau lebih.

Berdasarkan pendapat para di atas, peneliti menyimpulkan bahwa hipotesis

adalah dugaan sementara mengenai suatu permasalahan dalam penelitian

yang belum terbukti melalui data yang telah terkumpul. Dengan melihat

kerangka pikir dan pendapat para ahli, peneliti merumuskan hipotesis

bahwa ada hubungan antara kemandirian dengan prestasi belajar IPS pada

siswa kelas V SDN 2 Banyumas Kabupaten Pringsewu.

X
Variabel bebas

Y
Variabel Terikat



III . METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

korelasional. Menurut Emzir (2010: 37) penelitian korelasional adalah untuk

mengidentifikasi hubungan  prediktif  dengan menggunakan  teknik

korelasi atau teknik statistik. Penelitian korelasi berimplikasi untuk

pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Arikunto (2010:4) penelitian

korelasional adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui

tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Variabel dalam penelitian

ini adalah kemandirian dan prestasi belajar siswa. Sehingga penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan positif antara

kemandirian dengan prestasi belajar siswa kelas V SDN 2 Banyumas

Pringsewu.

B. Waktu Dan Tempat Penelitian

1. Tempat Peneltian

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Banyumas Kabupaten

Pringsewu

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada tahun ajaran 2016/2017
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C. Populasi

Menurut Sugiyono (2013:117) populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulanya. Sedangkan menurut Arikunto (2010:173) “populasi adalah

keseluruhan dari subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah

seluruh siswa kelas V SD Negeri 2 Banyumas Kabupaten Pringsewu Tahun

Pelajaran 2016/2017 berjumlah 32 siswa yang terdiri dari 14 siswa laki-laki

dan 18 siswi perempuan. Dalam penelitian ini tidak terdapat sampel sebab

peneliti mengambil seluruh anggota populasi untuk diteliti.

D. Variable Penelitian

Variabel penelitian menurut Sugiyono (2014: 60) adalah segala sesuatu

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik

kesimpulan. Penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat.

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) dan

dilambangkan dengan (X) sementara variabel teriat merupakan variabel yang

dipengaruhi atau variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas

dan dilambangkan dengan huruf (Y).

Berdasarkan judul penelitian ini terdapat dua variabel yaitu :

1. Variabel bebas (X) yaitu : kemandirian pada siswa kelas V

a) Definisi konseptional

Menurut Barnadib (dalam Nurhayati 2011:131) mengungkapkan
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bahwa kemandirian meliputi perilaku mampu berinisiatif, mampu

mengatasi masalah atau hambatan, mempunyai rasa percaya diri

dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain

dengan penuh tanggung jawab.

b) Definisi Operasional

Kemandirian adalah kemampuan untuk berdiri sendiri dalam arti

tidak bergantung pada orang lain dalam menentukan keputusan

dan mampu melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Dalam

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, indikator yang akan

digunakan untuk mengetahui tingkat kemandirian siswa adalah

percaya diri, inisiatif, dan tanggung jawab. Alat yang digunakan

untuk mengukur kemandirian ini adalah angket atau kuisioner

yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal

memilih.

Tabel 3.1 : Kisi-kisi instrumen kemandirian siswa

No Indikator Sub Indikator
Butir

Pernyataan

1
Percaya

diri

percaya terhadap
kemampuan diri
sendiri

1,2,3,4, dan 5,
dan 6

2 Inisiatif
Adanya tendensi
untuk mencoba diri

7,8,9,10,11,12,
13 dan 14

3
Tanggung

Jawab
Mampu mengambil
keputusan

15,16,17,18,19
dan 20

Sumber : Analisis peneliti

2. Variabel terikat (Y) yaitu : Prestasi Belajar IPS Kelas V

a) Definisi Konseptional

Winkel dalam Hamadi (2011:138) mengemukakan bahwa prestasi
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belajar merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh

seseorang. Dalam penelitian ini hasil usaha seseorang/siswa yang

telah   mempelajari   pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang

diperoleh selama mengikuti proses pembelajaran, ukuran tersebut

dinyatakan dalam angka-angka.

b) Definisi Operasional

Untuk memudahkan pengumpulan data agar tidak terjadi

kesalahpahaman dalam mendefinisikan objek penelitian, maka

variabel yang diuji dalam penelitian ini perlu

dioperasionalkan. Prestasi belajar adalah kemampuan yang

cenderung menetap baik kognitif, afektif, dan psikomotorik yang

dikuasai peserta didik dari proses belajar pada suatu mata

pelajaran termasuk mata pelajaran IPS. Secara normatif Prestasi

Belajar IPS meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.

Namun dalam penelitian ini hanya melihat penilaian dari

kognitif saja, karena penilaian afektif dan psikomotor

memerlukan waktu yang panjang, dan itu tidak cepat di dapatkan

oleh peneliti. Prestasi belajar siswa dalam penelitian ini adalah

nilai yang diperoleh dari nilai ujian tengah semester ganjil pada

mata pelajaran IPS yang dilaksanakan siswa kelas V SD

Negeri Banyumas Kabupaten Pringsewu Tahun ajaran 2016/2017.

E. Metode Pengumpulan Data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk

menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada

agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini
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jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data

yang bersifat sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh

dari sumber data di lapangan (field research). Data primer ini diperoleh

dengan menggunakan kuesioner, wawancara, atau observasi. Metode

pengumpulan data dari penelitian ini adalah :

1. Observasi

Musfiqon (2012: 120) menyatakan bahwa observasi adalah kegiatan

pengumpulan data melalui pengamatan atas gejala, fenomena dan

fakta empiris yang terkait dengan masalah penelitian. Teknik ini

digunakan pada saat penelitian pendahuluan untuk mengetahui

kegiatan yang dilakukan siswa ketika pembelajaran di kelas V  SDN 2

Banyumas Kabupaten Pringsewu.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi menurut Arikunto (2010: 274) teknik

dokumentasi, yaitu teknik mencari data mengenai hal-hal atau

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah,

notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi pada penelitian

ini digunakan untuk memperoleh data prestasi belajar IPS siswa

yaitu nilai mid semester ganjil siswa pada mata pelajaran IPS kelas

V SD Negeri 2 Banyumas Kabupaten Pringsewu.

3. Metode Angket

Metode Angket Menurut Sugiyono (2014: 142) metode angket atau

kuisioner merupakan metode pengumpulan data dengan cara

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada

responden untuk dijawabnya. Angket dalam penelitian ini bersifat
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tertutup untuk membantu siswa  untuk menjawab dengan cepat,

dan juga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data

terhadap seluruh angket yang telah terkumpul. Kusioner pada

penelitian ini digunakan untuk memperoleh data mengenai

kemandirian siswa SD Negeri 2 Banyumas Pringsewu. Dalam

penelitian ini alternatif jawaban dan penentuan skor yang

digunakan adalah sebagai berikut :

SL (Selalu) : skor 4

SR (Sering) : skor 3

KD (Kadang-kadang) : skor 2

TP (Tidak Pernah) : skor 1

Sumber : Sudijono (2011:20)

F. Uji Persyaratan Instrumen

Untuk mendapat data yang lengkap, maka alat istrumen harus memenuhi

persyaratan yang baik. Instrumen yang baik dalam suatu penelitian harus

memenuhi dua syarat valid dan reliabel. Sebuah instrumen dikatakan valid

apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur. Pengukuran kevalidan

item meliputi validitas isi (content validity) dan validitas konstruk (construct

validity). Validitas isi dilakukan dengan analisis rasional, yaitu dengan cara

mengkonsultasikan dengan penimbang ahli (expert judgement). Untuk

menguji validitas konstruk setiap item dalam indikatornya dilakukan analisis

dengan rumus korelasi product moment (Riduwan, 2010:98). Kemudian

dilakukan uji coba kuesioner tersebut pada responden yang mempunyai

karakteristik serupa dengan sampel penelitian diantaranya adalah prestasi
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belajar yang rendah pada mata pelajaran IPS dan juga adanya tingkat

kemandirian siswa yang rendah. Responden terdiri dari siswa-siswi kelas

V SD Negeri 2 Banyumas. Setelah data ditabulasi maka pengujian validitas

dilanjutkan dengan mengkorelasikan antar skor item kuesioner.

1. Uji Validitas

Validitas menurut Sugiyono (2013:363) validitas merupakan derajad

kerapatan antara data yang terjadi ada obyek penelitian dengan daya yang

dapat dilaporkan oleh peneliti. Uji validitas dilakukan pada 26 responden

dalam populasi. 26 responden tersebut akan digunakan semua oleh

peneliti sebagai populasi penelitian, di mana peneliti telah melakukan

penelitian pendahuluan di SDN 3 Banyumas Kabupaten Pringsewu untuk

mendapatkan data-data yang diperlukan. Uji validitas yang digunakan

dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus korelasi product moment

untuk menguji hipotesis hubungan kemandirian dengan prestasi belajar

IPS dengan rumus :

rxy = ∑xy – (∑x)( ∑y){ ∑ − (∑x) }{ ∑y − (∑y) }
Keterangan :

rxy : koefesien korelasi antara variable x dan variabel y
∑xy : jumlah sampel yang diteliti
X : skor butir soal
Y : total skor

Sumber : Sugiyono (2013:255)

2. Uji reliabilitas

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa
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kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang

sam. Perhitungan untuk mencari harga reliabilitas instrumen didasarkan

pada pendapat Arikunto (2010:196) yang menyatakan bahwa untuk

menghitung reliabilitas dapat digunakan rumus alpha cronbach’s, yaitu :

r11 = ( ) 1 − ∑
Keterangan :

r11 : reliabilitas instrumen
n : banyaknya butir soal∑ : skor tiap-tiap item

: varians total

sumber : Arikunto (2010:196)

Kriteria pengujian apabila rhitung>rtabel dengan taraf signifikan 0,05 maka alat ukur

tersebut reliabel dan sebaliknya. Jika instrumen tersebut valid maka selanjutnya

menginterpretasikan besarnya nilai kuisioner. Menurut Sudijono (2011:173)

menyatakan dalam memberikan interpretasi secara sederhana terhadap angka

indeks korelasi “r” product moment (rxy), pada umumnya digunakan pedoman

sebagai berikut :

Tabel 3.2 : Tabel interpretasi koefesien r

Besarnya “r” product
moment (rxy)

Interpretasi

0,000 – 0,200 Sangat rendah
0,200 – 0,400 Rendah
0,400 – 0,700 Cukup
0,700 – 0,900 Kuat
0,900 – 1,000 Sangat kuat

Sumber : Sudijono (2011:173)

G. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan suatu langkah penting dalam penelitian. Data

yang sudah diperoleh dari responden dianalisis untuk menguji hipotesis yang
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diajukan peneliti. Dalam penelitian ini, yang berperan sebagai alat analisis

data penelitian adalah statistik. Statistik merupakan cara-cara ilmiah yang

dipersiapkan untuk mengumpulkan, mengajukan dan menganalisis data yang

berwujud angka. Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data

variabel bebas (kemandirian) dan data variabel terikat (prestasi belajar IPS).

Sehingga dengan menggunakan statistik sebagai alat bantu dapat diketahui

hubungan antara kemandirian (X) dengan prestasi belajar IPS siswa (Y).

Data-data tersebut akan dianalisi oleh peneliti menggunakan program SPSS

(statistical package for the social sciences) 21 for windows. Adapun rumus

statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah rumus korelasi

dikarenakan data-data yang diumpulkan adalah data kuantitatif yang didapat

dari angket dan nilai siswa.

Berikut adalah rumus korelasi product moment :

rxy = N ∑XY – (∑X)( ∑Y){ ∑ − (∑X) }{ ∑Y − (∑Y) }
Keterangan :

rxy : Koefesien korelasi antara variabel X dan Y
N : Jumlah sampel
X : Skor variabel X
Y : Skor variabel Y
∑X : Jumlah skor variabel X
∑Y : Jumlah skor variabel Y∑ : Jumlah kuadrat skor variabel X∑Y : Jumlah kuadrat skor variabel Y

Sumber : Arikunto (2010:317)

Pengujian selanjutnya merupakan pengujian hipotesis yang berfungsi

mencari makna hubungan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat

(Y). Dengan kriteria pengujian Ho dan Ha diterima jika rhitung>rtabel
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sedangkan Ho dan Ha ditolak jika rhitung<rtabel. Nilai rtabel diperoeh dengan

mengkonsultasikan jumlah sampel pada tabel pearson product moment

dengan α = 0,05. Hipotesis yang akan diuji adalah :

Ha : Ada hubungan yang positif antara kemandirian dengan

prestasi belajar IPS pada siswa kelas V SDN 2 Banyumas

Pringsewu

Ho : Tidak ada hubungan yang positif antara kemandirian dengan

prestasi belajar IPS pada siswa kelas V SDN 2 Banyumas

Pringsewu



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan data hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa terdapat

hubungan yang positif antara kemandirian dengan prestasi belajar IPS siswa

kelas V SDN 2 Banyumas Pringsewu. Hal ini diketahui dari hasil analisis

yaitu nilai korelasi antara variabel X (kemandirian) dengan variabel Y

(prestasi belajar IPS) sebesar 0,455 dan tergolong dalam hubungan cukup

kuat. Selain itu nilai korelasi variabel X dan variabel Y jumlah rhitung > dari

rtabel dengan angka 0,066, maka Ho ditolak dan Ha yang berbunyi ada

hubungan yang positif antara kemandirian dengan prestasi belajar IPS siswa

kelas V SDN 2 Banyumas Pringsewu diterima. Dalam penelitian ini prestasi

belajar siswa mengalami peningkatan dari 15,62 % menjadi 68 % siswa yang

melampaui KKM. Sementara hubungan tingkat kemandirian siswa dengan

prestasi belajar IPS tergolong sedang, dengan presentase nilai kemandirian

sebesar 66% dan prestasi belajar IPS sebesar 68%.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, maka dapat

diajukan saran untuk meningkatkan kemandirian dan prestasi belajar siswa

khususnya pada mata pelajaran IPS siswa kelas V SDN 2 Banyumas

Pringsewu sebagai berikut:
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1. Bagi Siswa

Diharapkan siswa dapat membiasakan untuk melakukan kemandirian agar

dapat meningkatkan prestasi belajarnya untuk lebih baik lagi, bukan

hanya pada mata pelajaran IPS saja melainkan semua mata pelajaran.

2. Bagi guru

Sebaiknya bapak dan ibu guru juga memberikan motivasi tambahan

kepada siswa khususnya dalam hal kemandirian agar siswa termotivasi

untuk melakukan kemandirian sendiri di rumah demi meningkatkan

prestasi belajar yang lebih baik lagi.

3. Bagi Sekolah

Diharapkan dapat melengkapi referensi buku bacaan di perpustakaan pada

semua mata pelajaran agar siswa dapat menemukan dan mencari sendiri

dalam buku tanpa harus sering mengandalkan dan tergantung kepada guru

sebagai fasilitator pembelajaran.

4. Bagi peneliti lain

Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang hampir sama dengan

judul penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penelitian korelasional dan

sangat diharapkan untuk mencari sumber refrensi lainnya agar nanti

penelitiannya akan jauh lebih baik lagi.
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