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Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar Tematik peserta 

didik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan yang signifikan 

antara lingkungan keluarga dan efikasi diri dengan hasil belajar Tematik peserta 

didik kelas 5 SD Negeri se gugus RA Kartini Kecamatan Metro Timur. Populasi 

berjumlah 180 orang peserta didik dan sampel berjumlah 66 peserta didik titik 

teknik penentuan sampel menggunakan teknik probability sampling yaitu 

proportional random sampling. Jenis penelitian ex post facto korelasi. Teknik 

pengumpulan data menggunakan observasi wawancara, studi dokumentasi dan 

kuesioner sedangkan analisis data menggunakan korelasi Product Moment dan 

multiple correlation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang positif dan signifikan antara lingkungan keluarga dan efikasi diri dengan 

hasil belajar Tematik ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,734 berada 

pada taraf “kuat" 

 

Kata kunci: efikasi diri, hasil belajar tematik, lingkungan keluarga.  
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ABSTRACT 

 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY ENVIRONMENT AND  

SELF-EFFICACY WITH THEMATIC LEARNING OUTCOMES  

OF 5TH GRADE ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS 

SE-GUGUS R.A. KARTINI KECAMATAN  

METRO TIMUR 

 

 

 

By 

 

 

YULIA PUSPANINGRUM 

 

 

 

 

The problem in this study is the low thematic learning outcomes of students. The 

purpose of this study was to determine a significant relationship between family 

environment and self-efficacy with thematic learning outcomes of 5th grade 

elementary school students in the RA Kartini cluster, East Metro District. The 

population is 180 students and the sample obtained is 66 students, the location of 

the easy sampling technique uses a probability sampling technique, namely 

proportional random sampling. The type of research is ex post facto correlation. 

Data collection techniques used interview observations, documentation studies 

and questionnaires, while data analysis used Product Moment correlation and 

multiple correlation. The results showed that there was a positive and significant 

relationship between family environment and self-efficacy with thematic learning 

outcomes indicated by a correlation coefficient of 0.734 which was at the "strong" 

level. 

 

Keywords: family environment, learning outcomes thematic, self-efficacy. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 

pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses bimbingan secara sadar yang 

dilakukan oleh seseorang yang bertujuan untuk menjadikan seseorang 

menjadi lebih baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan. Manusia tidak 

akan terlepas dari pendidikan sampai akhir hayatnya, dan harus dipenuhi 

dalam upaya meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia agar tidak tertinggal 

dengan bangsa lain. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang 

dituangkan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat (3) 

menyatakan bahwa : 

 

Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

 

Berdasarkan Undang-undang tersebut, pendidikan memiliki dalam 

pengembangan potensi peserta didik, pendidikan harus tetap menjadi prioritas 

utama bagi seluruh komponen bangsa untuk meningkatkan harkat dan 

martabat manusia. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara 

keluarga masyarakat dan pemerintah, sehingga yang bersangkutan mampu 

menghadapi dan memecahkan masalah kehidupan yang dihadapinya di masa 

mendatang. 

 

Keberhasilan pendidikan dapat dilihat dari hasil belajar yang diperoleh 

peserta didik sebagai bentuk pencapaian tujuan pendidikan. Semakin tinggi 

hasil belajar yang diperoleh peserta didik maka akan semakin baik pula 

keberhasilan pendidikan yang dilakukan.  
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Sejalan dengan hal tersebut, Susanto (2016: 5) menyatakan bahwa hasil 

belajar adalah segala perubahan yang terjadi pada diri peserta didik, baik 

yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari 

kegiatan belajar yang telah dilakukan.  

 

Mengingat pendidikan adalah sepanjang hayat dan memiliki tujuan yang 

harus dicapai, maka diperlukan suatu usaha untuk mencapai tujuan 

pendidikan yaitu melalui belajar dalam Slameto (2010: 2) menyatakan bahwa 

belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Sejalan dengan Slameto, Djamarah (2010: 13) menyatakan belajar adalah 

serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku sebagai hasil pengalaman individu dalam interaksi dengan 

lingkungannya yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Perubahan tingkah laku dapat terjadi jika peserta didik memiliki kesadaran 

diri dan usaha untuk dapat membangun dan menarik pelajaran dari setiap 

pembelajaran. 

 

Pendidik perlu memahami faktor yang memengaruhi hasil belajar peserta 

didik agar mendapatkan hasil yang maksimal. Menurut Slameto (2010: 54) 

faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar digolongkan menjadi dua, yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada 

dalam diri individu yang sedang belajar, seperti faktor jasmani (kesehatan dan 

cacat tubuh), faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, sikap, perilaku, 

disiplin, bakat, motivasi belajar, kebiasaan, kematangan dan kesiapan) dan 

faktor kelelahan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar 

individu, seperti faktor lingkungan keluarga, faktor sekolah dan faktor 

masyarakat. Selain faktor tersebut di atas, efikasi diri juga ikut memengaruhi 

hasil belajar peserta didik karena menurut Zimbardo & Gerrig (dalam 

Ridhoni, 2013:229) efikasi diri memengaruhi persepsi, motivasi, dan 

tindakannya dalam berbagai cara. Mereka mengatakan bahwa seberapa 
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banyak usaha yang digunakan dan berapa lama seseorang dapat bertahan 

dalam mengatasi kehidupan yang sulit. Efikasi diri adalah sebuah konsep 

yang bermanfaat untuk memahami dan memprediksi tingkah laku 

 

Lingkungan keluarga merupakan faktor yang sangat dekat dengan kehidupan 

sehari-hari peserta didik yang memengaruhi kegiatan belajarnya, karena 

sebagian besar waktu belajar peserta didik dilaksanakan di rumah. Peserta 

didik perlu mendapat dukungan dari keluarga agar peserta didik lebih giat 

belajar dan yakin akan kemampuannya dalam memperoleh hasil belajar yang 

maksimal. Seperti yang tertuang dalam Gunarsa (2009: 5) lingkungan 

keluarga merupakan lingkungan pertama yang mula-mula memberikan 

pengaruh yang mendalam bagi anak. Pengaruh tersebut berupa cara orang tua 

mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga, keadaan 

ekonomi keluarga, dan pengertian orang tua. Apabila faktor-faktor tersebut 

dijalankan sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-masing, maka akan 

terciptanya suasana yang nyaman dalam keluarga sehingga anak akan lebih 

giat dalam belajar dan memiliki efikasi diri yang tinggi sehingga dapat 

mencapai hasil belajar yang maksimal. 

 

Selain lingkungan keluarga terdapat efikasi diri yang memengaruhi hasil 

belajar peserta didik, efikasi diri menurut Feist (2011: 201) adalah keyakinan 

atau kepercayaan seseorang bahwa ia dapat melakukan suatu perilaku yang 

akan menghasilkan perilaku yang diinginkan dalam situasi yang khusus 

sehingga performa seseorang secara umum akan meningkat saat memiliki 

efikasi diri yang tinggi. Sesuai pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa 

efikasi diri menunjukkan kepercayaan atau keyakinan pada kemampuan diri 

sendiri untuk melakukan sesuatu. Efikasi diri erat hubungannya dengan 

lingkungan keluarga, karena anak yang memiliki lingkungan keluarga yang 

nyaman cenderung memiliki efikasi diri yang lebih tinggi. 

 

Karakter peserta didik yang memiliki efikasi diri menurut Bandura dalam 

Ghufron dan Risnawita (2017: 83) adalah peserta didik akan mengerjakan 
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tugas meskipun tugas-tugas tersebut sulit. Selain itu, peserta didik 

mengembangkan minat dan ketertarikan yang mendalam pada suatu aktivitas 

dan berkomitmen mencapai tujuan yang diinginkan.  

Hubungan lingkungan keluarga dan efikasi diri dengan hasil belajar peserta 

didik tidak dapat dipisahkan, anak yang mempunyai dukungan yang baik dari 

lingkungan keluarga serta keyakinan yang kuat maka diduga dapat 

menghasilkan hasil belajar yang baik. Sebaliknya lingkungan keluarga yang 

kurang mendukung proses belajar anak dan tidak memberikan motivasi serta 

tidak menimbulkan keyakinan diri yang kuat dalam diri peserta didik diduga 

dapat menyebabkan hasil belajar yang diperoleh kurang memuaskan. 

 

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan pendidik yang dilakukan 

peneliti pada bulan November 2021 di kelas V SD Negeri se-Gugus R.A. 

Kartini, peneliti menemukan beberapa masalah yaitu kurangnya perhatian 

keluarga terutama orang tua dalam belajar, kurangnya pendampingan dan 

bimbingan keluarga dalam belajar yang menyebabkan anak malas untuk 

belajar serta pembelajaran yang mengindikasikan rendahnya efikasi diri yang 

dimiliki peserta didik. Seperti halnya terdapat peserta didik yang kurang 

inisiatif dan kurang aktif selama kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara 

daring maupun luring oleh pendidik dan peserta didik yang kurang percaya 

diri dengan kemampuannya sehingga perilaku mencontek kerap kali 

dilakukan oleh peserta didik. 

 

Peneliti menduga bahwa hal tersebut berkaitan dengan hasil belajar tematik 

ranah kognitif peserta didik, terdapat peserta didik yang sudah tuntas dan ada 

yang belum tuntas, dapat dilihat dari dokumentasi pendidik, diperoleh data 

sebagai berikut. 
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Tabel 1. Data nilai hasil belajar tematik peserta didik kelas V SD Negeri 

 se-Gugus R.A. Kartini Kecamatan Metro Timur 

 

 

No 

 

 

Sekolah 

 

Kelas 

 

KKM 

Jumlah Peserta Didik  

Jumlah Tuntas % Belum 

Tuntas 

% 

1 SDN 4 

Metro 

Timur 

VA 

 

 

75 

4 8% 25 14% 29 

VC 

 

1 3% 28 97% 29 

2 SDN 5 

Metro 

Timur 

 

VA 

 

 

 

75 

2 6% 29 94% 31 

VB 

 

3 9% 29 91% 32 

3 SDN 6 

Metro 

Timur 

 

 

VA 

 

 

 

 

75 

 

16 

 

80% 

 

4 

 

20% 

 

20 

 

VB 

 

 

9 

 

53% 

 

8 

 

47% 

 

17 

4 SDN 7 

Metro 

Timur 

 

V 

 

75 

 

9 

 

41%  

 

13 

 

59% 

 

22 

Jumlah 44 - 136 - 180 

Persentase  24% - 76% - - 

Sumber : Dokumentasi pendidik nilai hasil belajar tematik peserta didik kelas 

V SD Negeri se-Gugus R.A. Kartini Kecamatan Metro Timur 

 

Berdasarkan Tabel 1 diketahui jumlah dari keseluruhan peserta didik SD 

Negeri se-Gugus R.A. Kartini yang tuntas sebesar 24% peserta didik dan 

yang belum tuntas sebesar 76% peserta didik. Suryosubroto (2010: 47) 

menyatakan bahwa pembelajaran di kelas dianggap tuntas apabila ≥ 75% dari 

jumlah peserta didik mencapai nilai di atas KKM, maka berdasarkan hasil 

yang didapatkan pembelajaran di kelas belum tuntas. 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, bahwa lingkungan 

keluarga dan efikasi diri berkaitan dengan hasil belajar peserta didik, namun 

perlu adanya pembuktian secara ilmiah. Oleh karena itu, peneliti tertarik 

untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “Hubungan Lingkungan 

Keluarga dan Efikasi Diri dengan Hasil Belajar Tematik Peserta Didik Kelas 

V SD Negeri se-Gugus R.A. Kartini Kecamatan Metro Timur”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan  

masalah sebagai berikut. 

1. Kurangnya perhatian keluarga terutama orang tua dalam belajar karena 

orang tua memiliki kesibukan dalam pekerjaaan masing-masing. 

2. Kurangnya pendampingan dan bimbingan keluarga dalam belajar yang 

menyebabkan anak malas untuk belajar. 

3. Peserta didik yang tidak mau berusaha mencoba menyelesaikan tugas- 

tugas yang dianggap sulit.  

4. Peserta didik yang kurang percaya diri dengan kemampuannya sehingga 

perilaku mencontek kerap kali ditemukan oleh pendidik ketika peserta 

didik mengumpulkan tugas.  

5. Rendahnya hasil belajar tematik peserta didik kelas V SD Negeri se-

Gugus R.A. Kartini Kecamatan Metro Timur. 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, peneliti memberi 

batasan masalah agar tidak menyimpang dari pokok bahasan, sebagai berikut. 

1. Lingkungan keluarga (X1) 

2. Efikasi Diri (X2) 

3. Hasil belajar tematik peserta didik kelas V SD Negeri se-Gugus R.A. 

Kartini (Y). 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah disebutkan 

sebelumnya, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga 

dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas V SD Negeri se-Gugus 

R.A. Kartini Kecamatan Metro Timur?  

2. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara efikasi diri dengan hasil 

belajar tematik peserta didik kelas V SD Negeri se-Gugus R.A. Kartini 

Kecamatan Metro Timur?  



 

7 

 

 

 

3. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga 

dengan efikasi diri peserta didik kelas V SD Negeri se-Gugus R.A. 

Kartini Kecamatan Metro Timur? 

4. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga 

dan efikasi diri secara bersama-sama dengan hasil belajar tematik peserta 

didik kelas V SD Negeri se-Gugus R.A. Kartini Kecamatan Metro Timur? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai 

berikut. 

1. Mengetahui hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga dengan 

hasil belajar tematik peserta didik kelas V SD Negeri se-Gugus R.A. 

Kartini Kecamatan Metro Timur.  

2. Mengetahui hubungan yang signifikan antara efikasi diri dengan hasil 

belajar tematik peserta didik kelas V SD Negeri se-Gugus R.A. Kartini 

Kecamatan Metro Timur.  

3. Mengetahui hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga dengan 

efikasi diri peserta didik kelas V SD Negeri se-Gugus R.A. Kartini 

Kecamatan Metro Timur. 

4. Mengetahui hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga dan 

efikasi diri dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas V SD Negeri 

se-Gugus R.A. Kartini Kecamatan Metro Timur. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Setelah melaksanakan proses penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi. 

1. Peserta didik 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi diri peserta didik dalam  

mengikuti proses pembelajaran terkait dengan efikasi diri dan hasil belajar 

peserta didik.  
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2. Pendidik 

Memberikan informasi dan wawasan baru kepada pendidik bahwa dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik diperlukan kerja sama yang erat 

antara guru dan orang tua dalam hal memperhatikan belajar peserta didik. 

3. Orang tua  

Memberikan masukan kepada orang tua agar dapat menciptakan 

lingkungan keluarga yang baik dan kondusif sehingga dapat meningkatkan 

efikasi diri anak dalam belajar agar tercapainya hasil belajar anak yang 

maksimal. 

4. Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar untuk 

mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan yang berhubungan 

dengan faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar peserta didik. 

5. Peneliti 

Menambah wawasan baru yang bermanfaat dan kemampuan dalam 

mengembangkan lingkungan keluarga dalam meningkatkan efikasi diri 

peserta didik dalam belajar. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi. 

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian ini adalah ex post- facto korelasi. 

2. Subjek  

Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas V SD Negeri se-Gugus 

R.A. Kartini tahun pelajaran 2021/2022 dengan jumlah 180 orang peserta 

didik. 

3. Objek 

Objek dalam penelitian ini adalah lingkungan keluarga, efikasi diri, dan 

hasil belajar tematik peserta didik kelas V SD Negeri se-Gugus R.A. 

Kartini Kecamatan Metro Timur. 
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4. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri se-Gugus R.A. Kartini 

Kecamatan Metro Timur yaitu SD Negeri 4 Metro Timur, SD Negeri 5 

Metro Timur, SD Negeri 6 Metro Timur, dan SD Negeri 7 Metro Timur. 

5. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 

2021/2022 
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II. KAJIAN PUSTAKA, PENELITIAN RELEVAN,  

KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

 

 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Teori Belajar dan Pembelajaran 

a. Belajar 

Belajar adalah suatu proses yang dilakukan seseorang secara sadar dan 

mengakibatkan perubahan pada dirinya. Menurut Fakhrurrazi (2018: 

86) belajar pada hakikatnya merupakan suatu usaha, suatu proses 

perubahan yang terjadi pada individu sebagai hasil dari pengalaman 

atau hasil dari pengalaman interaksi dengan lingkungannya. Belajar 

menurut Hanafiah (2010: 7) belajar merupakan perubahan dalam 

kepribadian yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respons baru 

yang berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan 

kecakapan.  

 

Adapun pendapat Slameto (2015: 2) belajar adalah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dalam lingkungannya.  

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, disimpulkan bahwa belajar 

adalah usaha yang dilakukan individu secara sadar untuk memperoleh 

pengetahuan, dan membentuk sikap serta perilaku yang 

mengakibatkan perubahan pada diri individu tersebut. 

b. Pembelajaran 

Pembelajaran adalah interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pane (2017: 337) 

mengatakan bahwa pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu 
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proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di 

sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong 

peserta didik melakukan proses belajar. Menurut Majid (2017: 15) 

pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses interaksi antara 

anak dengan anak, anak dengan sumber belajar, dan anak dengan 

pendidik. Oemar Hamalik (dalam Fakhrurrazi 2018: 86) menjelaskan 

pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-

unsur manusiawi (peserta didik dan pendidik), material (buku, papan 

tulis, kapur dan alat belajar), fasilitas (ruang, kelas audio visual), dan 

proses yang saling memengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah kombinasi yang meliputi proses interaksi antara 

anak dengan anak, anak dengan sumber belajar, dan anak dengan 

pendidik sehingga peserta didik terdorong untuk melakukan proses 

belajar serta dapat mencapai tujuan pembelajaran. 

 

2. Pembelajaran Tematik 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran Tematik menurut Hajar (2013: 7) mengemukakan 

bahwa pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran 

sehingga memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi peserta 

didik. Menurut Djamarah  (2010: 262) pembelajaran tematik adalah 

model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk 

mengaitkan beberapa mata pelajaran 

 

Sejalan dengan pendapat di atas Trianto (2011: 147) menyatakan 

bahwa pembelajaran tematik dimaknai sebagai pembelajaran yang 

dirancang berdasarkan tema-tema tertentu. Pembelajaran tematik 

menyediakan keluasan dan kedalaman implementasi kurikulum. Unit 

tematik adalah lambang dari seluruh bahasa pembelajaran yang 

memfasilitasi peserta didik untuk secara produktif menjawab 
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pertanyaan yang dimunculkan sendiri dan menjawab rasa ingin tahu 

dengan penghayatan secara alamiah tentang dunia disekitar peserta 

didik. 

 

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa pembelajaran tematik 

adalah model pembelajaran terpadu yang mengintegrasikan materi 

pelajaran dari beberapa mata pelajaran menjadi sebuah tema yang 

kontekstual dengan dunia anak atau yang memfasilitasi peserta didik 

untuk secara produktif menjawab pertanyaan yang dimunculkan 

sendiri dan menjawab rasa ingin tahu dengan penghayatan secara 

alamiah tentang dunia disekitar peserta didik.  

 

b. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Sebagai suatu model pembelajaran di sekolah dasar, pembelajaran 

tematik memiliki karakteristik. Rusman (2017: 362) membagi 

karakteristik pembelajaran tematik sebagai berikut. 

1. Berpusat pada peserta didik  

Pembelajaran tematik berpusat pada peserta didik, hal ini sesuai 

dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak 

menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar sedangkan 

pendidik sebagai fasilitator.  

2. Memberikan pengalaman langsung  

Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung 

pada peserta didik dengan cara peserta didik dihadapkan pada 

yang nyata untuk memahami hal-hal yang abstrak. 

3. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas 

Dalam pembelajaran tematik pemisah antar mata pelajaran 

menjadi tidak begitu jelas. Fokus pelajaran diarahkan kepada 

pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan 

kehidupan peserta didik. 
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Sejalan dengan pendapat di atas, Andi Prastowo (2019 : 15) 

mengatakan bahwa karakteristik pembelajaran tematik pada 

dasarnya adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik, 

menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan, belajar 

melalui pengalaman atau memberikan pengalaman langsung, lebih 

memperhatikan proses daripada hasil semata, sarat dengan muatan 

keterkaitan, pemisahan aspek tidak begitu jelas, menyajikan 

konsep dari berbagai aspek, bersifat fleksibel, hasil pembelajaran 

sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik, dan 

menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa karakteristik 

pembelajaran tematik yaitu memadukan beberapa mata pelajaran 

menjadi tema yang pembelajarannya berpusat pada peserta didik 

serta pembelajaran melalui atau memberikan pengalaman. 

 

3. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku pada diri 

seseorang yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk pengetahuan, 

sikap dan keterampilan. Hasil belajar menurut Purwanto (2014: 44) 

dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang membentuknya, 

yaitu hasil dan belajar. Hasil merujuk pada perolehan akibat 

dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan 

berubahnya input secara fungsional karena suatu proses.  

 

Adapun belajar merupakan usaha dilakukan untuk mendapatkan 

adanya perubahan perilaku pada individu. Susanto (2016: 5) 

mengatakan hasil belajar adalah segala perubahan yang terjadi pada 

diri peserta didik, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar yang telah dilakukan. 

Rifa’i (2012: 69) juga menjelaskan bahwa hasil belajar diperoleh 

setelah  peserta didik mengalami proses belajar, hasil yang didapat 
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menunjukkan adanya perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar. Seseorang dikatakan telah belajar 

jika sudah terlihat adanya perubahan perilaku. Menurut Rusman 

(dalam Jamil 2016 :88) hasil belajar adalah sejumlah pengalaman 

yang diperoleh peserta didik yang mencakup ranah kognitif, afektif 

dan psikomotor. 

 

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, Hendriana (2018: 47) 

mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan pencapaian bentuk 

perubahan perilaku yang cenderung menetap dari ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotorik dari proses belajar yang diperlukan dalam 

waktu tertentu.  

 

Berdasarkan uraian dari beberapa ahli di atas, disimpulkan bahwa 

hasil belajar merupakan segala bentuk perubahan yang terjadi pada 

diri peserta didik baik yang berkaitan dengan aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar yang telah 

dilakukan. 

 

4. Faktor-faktor yang Memengaruhi Hasil Belajar 

Selama proses belajar tentunya peserta didik mengalami beberapa faktor 

yang memengaruhi hasil belajar peserta didik baik itu internal maupun 

eksternal. Purwanto (2010: 102) membagi faktor yang memengaruhi hasil 

belajar, antara lain faktor yang ada pada diri sendiri yang disebut faktor 

individual dan faktor yang ada diluar diri sendiri yang disebut faktor 

sosial.  

 

Sejalan dengan pendapat di atas, Slameto (2015: 54) juga menggolongkan 

faktor-faktor yang  memengaruhi hasil belajar menjadi 2 yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal 

dari dalam diri individu seperti seperti faktor jasmaniah (kesehatan dan 

cacat tubuh), faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, sikap, 
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perilaku, disiplin, bakat, motivasi belajar, kebiasaan, kematangan dan 

kesiapan) dan faktor kelelahan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor 

yang berasal dari luar individu, seperti faktor keluarga (cara orang tua 

mendidik, relasi antar anggota keluarga, keadaan ekonomi), faktor 

sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi pendidik dengan peserta 

didik, relasi peserta didik dengan peserta didik, alat pelajaran), dan faktor 

masyarakat (keadaan peserta didik dalam masyarakat, media massa, 

teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat). 

 

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas, disimpulkan bahwa proses 

belajar dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal yang 

berasal dari dalam diri peserta didik dan faktor eksternal yang berasal dari 

luar diri peserta didik. Lingkungan keluarga merupakan faktor eksternal 

dan efikasi diri merupakan faktor internal yang keduanya sama-sama 

mempunyai pengaruh dalam proses belajar dan hasil belajar yang akan 

dicapai peserta didik. 

 

5. Lingkungan Keluarga 

a. Pengertian Lingkungan 

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan anak termasuk kebiasaan anak dalam belajar. 

Menurut Sukirno (2013: 4) lingkungan (environment) meliputi semua 

kondisi-kondisi dalam dunia ini yang dalam cara-cara tertentu 

mempengaruhi tingkah laku manusia, pertumbuhan, perkembangan 

(life processer) manusia kecuali gen-gen, dan bahkan gen-gen 

manusia dapat pula dipandang sebagi menyiapkan lingkungan (to 

provide environment ) bagi gen yang lain. Sejalan dengan pendapat 

tersebut, Mariyana (2013: 16) menjelaskan bahwa lingkungan dapat 

diartikan sebagai suatu tempat atau suasana (keadaan) yang dapat 

memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Lestari 

(2015: 2) lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di luar 

diri seseorang. 
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan adalah suatu tempat atau keadaan yang berada di luar diri 

seseorang dan dapat mempengaruhi tingkah laku manusia, 

pertumbuhan dan juga perkembangan manusia dengan cara-cara 

tertentu. 

 

b. Pengertian Lingkungan Keluarga 

Lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama bagi anak dalam 

memperoleh pendidikan, melakukan interaksi sosial dalam kehidupan 

dan mempunyai peran terhadap hasil belajar yang akan dicapainya. 

Lingkungan Keluarga menurut Hasbullah (2011: 38) merupakan 

lingkungan utama dan pertama bagi anak, karena dalam keluarga 

inilah anak pertama-tama mendapat didikan dan bimbingan dan 

dikatakan sebagai lingkungan yang utama karena sebagian besar dari 

kehidupan anak adalah didalam keluarga. 

 

Lingkungan keluarga terdiri atas ayah ibu dan saudara sedarah, seperti 

dalam Rahayu (2016: 51) yang menjelaskan bahwa keluarga adalah 

kelompok sosial kecil yang umumnya terdiri atas ayah, ibu dan anak 

yang mempunyai hubungan sosial relatif tetap dan didasarkan atas 

ikatan darah, perkawinaan dan atau adopsi. 

 

Sesuai pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan keluarga adalah lingkungan utama dan pertama yang 

sangat brpengaruh bagi anak dalam memperoleh pendidikan. Keluarga 

umumnya terdiri atas ayah, ibu dan anak yang mempunyai hubungan 

yang didasarkan atas ikatan darah, perkawinan atau adopsi. Sebagai 

lingkungan pertama keluarga sangat berpengaruh dalam proses belajar 

serta hasil belajar yang dicapai peserta didik. 
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c. Indikator Lingkungan Keluarga 

Lingkungan keluarga sangat berhubungan erat terhadap hasil belajar 

peserta didik di dalam kelas. Slameto (2013) Mengungkapkan 

indikator lingkungan keluarga sebagai berikut. 

1. Teknik keluarga memberikan pendidikan 

Teknik atau cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruhnya 

terhadap belajar anaknya, dalam mendidik anak hendaknya orang 

tua harus memberikan kebebasan pada anak untuk belajar sesuai 

dengan keinginan dan kemampuannya, tetapi juga harus 

memberikan arahan kepada anak.  

2. Hubungan keharmonisan keluarga 

Hubungan antar anggota keluarga terutama relasi anak dengan 

orang tua sangat penting bagi keberhasilan belajar peserta didik, 

perlu diupayakan relasi yang baik dalam keluarga tersebut. 

Hubungan yang baik didalam keluarga akan menyukseskan belajar 

anak tersebut. 

3. Keadaan keluarga 

Keadaan keluarga merupakan atau situasi yang sering terjadi 

dikeluarga. Agar anak dapat belajar dengan baik, maka diciptakan 

suasana rumah yang tenang dan tenteram sehingga anak akan 

merasa betah di rumah dan dapat belajar dengan baik.  

4. Keadaan ekonomi keluarga 

Selain kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan kesehatan, di 

dalam belajar seorang anak membutuhkan fasilitas belajar seperti 

ruang belajar, peneranganan, alat tulis dan sebagainya. Fasilitas 

belajar tersebut hanya dapat terpenuhi jika keluarga mempunyai 

cukup uang. Akan tetapi, disisi lain faktor kesulitan ekonomi dapat 

juga menjadi pendorong keberhasilan seseorang anak. 

5. Pengertian orang tua  

Anak perlu bimbingan dari keluarga terutama orang tua dalam 

belajar dan apabila anak sedang belajar hendaknya jangan 
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diganggu dengan tugas-tugas rumah agar kosentrasi anak tidak 

terpecah.  

6. Latar belakang budaya keluarga 

Latar belakang kebudayaan yang dalam kehidupan sehari-hari 

keluarga sedikit banyak memengaruhi peserta didik dalam 

berhubungan atau berkomunikasi dengan keluarga serta 

berdampak pada kebiasaan belajar dan akhirnya berdampak juga 

pada hasil belajar anak. 

 

6. Efikasi Diri 

a. Pengertian Efikasi Diri 

Efikasi diri menurut Alwisol (2016: 303) adalah persepsi diri 

mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu. 

Rober & Kinicki dalam Saputra (2017:12) menyatakan bahwa efikasi 

diri adalah keyakinan seseorang mengenai peluangnya untuk berhasil 

mencapai tugas tertentu. Sejalan yang diungkapkan Omrod dalam 

Disai dkk,(2017:558) mendefiniskan self-efficacy sebagai keyakinan 

bahwa seseorang mampu menjalankan perilaku tertentu atau mencapai 

tujuan tertentu. 

 

Sejalan dengan pendapat Alwisol, Bandura dalam Ghufron dan 

Risnawita (2017: 77) mengungkapkan bahwa efikasi diri merupakan 

konstruk yang berdasarkan teori sosial kognitif. Teori efikasi 

merupakan komponen penting pada teori kognitif sosial yang umum, 

dikatakan bahwa perilaku individu, lingkungan,dan faktor-faktor 

kognitif saling memiliki keterkaitan yang tinggi. 

 

Berdasarkan uraian para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efikasi 

diri adalah keyakinan peserta didik akan kemampuan dirinya dalam 

menyelesaikan tugas dengan baik sesuai dengan yang ditugaskan 

sehingga peserta didik tersebut mampu mencapai tujuan yang 

diharapkan. 
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b. Aspek Efikasi Diri  

Efikasi diri merupakan salah satu aspek pengetahuan tentang diri yang 

paling berpengaruh dalam kehidupan individu. Bandura dalam 

Ghufron dan Risnawita (2017: 80) mengungkapkan bahwa perbedaan 

efikasi diri pada setiap individu terletak pada tiga aspek yaitu level, 

strength, dan generality. Secara lebih jelas dapat diuraikan sebagai 

berikut . 

1. Level (tingkat kesulitan) 

Tingkat kesulitan berkaitan dengan persepsi individu terhadap 

kesulitan tugas yang dihadapinya. Apabila individu menghadapi 

tugas yang disusun berdasarkan tingkat kesulitannya, semakin 

tinggi tingkat kesulitan maka semakin tinggi pula efikasi diri yang 

dibutuhkan. 

2. Generality (generalitas)  

Generalitas berkaitan dengan luas cakupan bidang tugas  yang 

diyakini oleh individu mampu dilaksanakan. Seseorang dapat 

menilai dirinya memiliki efikasi diri tinggi pada banyak aktivitas 

atau hanya pada aktivitas tertentu saja.  

3. Strength (kekuatan keyakinan)  

Kekuatan merupakan aspek yang berkaitan dengan  kekuatan dari 

keyakinan individu atas kemampuannya. Keyakinan yang kuat 

pada individu akan mendorong untuk gigih dalam berupaya 

mencapai tujuan walaupun mendapatkan pengalaman yang tidak 

menyenangkan. Sebaliknya, jika keyakinan individu lemah maka 

akan membuat individu tersebut mudah goyah. Lunnenbunrg & 

Orstein (2012: 97) mengenai dimensi efikasi diri bahwa 

“magnitude, the level of task difficulty a person believes she can 

attain; strength; the conviction regarding magnitude as strong or 

weak; and generality, the degree to which the expectation is 

generalized across situation”. Definisi ini menyatakan dimensi 

efikasi diri terdiri dari besarnya, terkait dengan tingkatan kesulitan 

tugas yang seseorang yakini dapat dicapai, kuat atau lemahnya 
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keyakinan berdasarkan tingkat kesulitan tugas yang diberikan, dan 

generalitas, sejauh mana harapan adalah umum di seluruh situasi. 

 

Aspek efikasi dalam Abdullah (2013: 13) dibagi menjadi empat 

aspek yaitu. 

1. Keyakinan menghadapi situasi yang tidak menentu yang 

mengandung unsur kekaburan, tidak dapat diprediksikan, dan 

penuh tekanan. Individu dengan efikasi yang tinggi akan 

mempunyai keyakinan serta kemampuan dalam menghadapi 

tantangan dan akan berusaha lebih keras untuk mencapai 

keberhasilan.  

2. Keyakinan terhadap kemampuan menggerakkan 

motivasi,kemampuan kognitif, dan melakukan tindakan yang 

diperlukan untuk mencapai suatu hasil. Efikasi diri pada 

individu mampu memengaruhi aktivitas serta usaha yang 

dilakukan dalam menghadapi kesulitan untuk mencapaidan 

menyelesaikan tugas. 

3. Keyakinan mencapai target yang telah ditetapkan. Individu 

menetapkan target untuk keberhasilannya dalam melakukan 

setiap tugas. Individu dengan efikasi diri yang tinggi apabila 

gagal mencapai target, justru akan berusaha lebih giat lagi 

untuk meraih target dan cara belajarnya. 

4. Keyakinan terhadap kemampuan mengatasi masalah yang 

muncul. Individu dengan efikasi diri yang tinggi memiliki 

keyakinan mampu mengatasi masalah atau kesulitan dalam 

bidang tugas yang ditekuninya. 

 

Berdasarkan uraian para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

efikasi diri terdiri dari keyakinan menghadapi situasi, keyakinan 

terhadap kemampuan, tingkat kesulitan, generalitas, dan kekuatan 

keyakinan. Peneliti menggunakan aspek menurut Bandura untuk 
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mengukur tingkat efikasi diri peserta didik yang terdiri dari level, 

generality, dan strength. 

 

c. Karakteristik Efikasi Diri 

Tinggi rendahnya efikasi diri peserta didik dalam tiap tugas sangat  

bervariasi. Bandura dalam Suroso dan Mahmudi (2014: 187) 

mengemukakan ciri-ciri individu yang memiliki efikasi diri yang 

tinggi yaitu. 

1) Individu yakin dengan kemampuannya dalam menangani peristiwa 

dan situasi yang dihadapi secara efektif. 

2) Tekun dalam menyelelesaikan tugas-tugas. 

3) Percaya terhadap kemampuan diri yang dimiliki. 

4) Memandang kesulitan sebagai tantangan. 

5) Menetapkan sendiri tujuan yang hendak dicapai. 

6) Menanamkan dan meningkatkan usaha yang kuat saat menghadapi 

hambatan.  

7) Berfokus pada tugas dan memikirkan strategi dalam mengatasi 

kesulitan. 

8) Dapat mengembalikan keyakinan diri dengan cepat setelah 

mengalami kegagalan. 

9) Mampu menghadapi hambatan dengan keyakinan bahwa individu 

tersebut mampu mengontrolnya. 

 

Karakteristik efikasi diri seseorang menurut Wibowo (2014: 32-34) 

dapat diklasifikasikan menjadi dua pola perilaku yang ditunjukkannya. 

Pertama, efikasi diri yang dimiliki seseorang akan menimbulkan pola 

perilaku yang menuju keberhasilan adalah. 

1) Bersifat aktif dengan memilih peluang terbaik. 

2) Mengelola situasi dengan menetralisir hambatan.  

3) Menetapkan tujuan dan membangun standar. 

4) Merencanakan, mempersiapkan dan mempraktikkan. 

5) Berusaha keras dengan tekun. 



 

22 

 

 

 

6) Mengatasi masalah secara kreatif.  

7) Belajar dari kemunduran. 

8) Memvisualisasikan keberhasilan. 

9) Mengurangi stress. 

 

Kedua, efikasi diri rendah akan menimbulkan pola perilaku yang 

menuju kegagalan sebagai berikut.  

1) Bersifat pasif. 

2) Menghindari tugas sulit. 

3) Mengembangkan aspirasi lemah dan komitmen rendah. 

4) Memfokuskan pada kekurangan personal. 

5) Tidak pernah mencoba dan lemah dalam melakukan usaha. 

6) Keluar atau menjadi takut karena kemunduran. 

7) Menyalahkan kemunduran pada kurangnya kemampuan atau nasib 

buruk. 

8) Khawatir, mengalami stress dan menjadi depresi. 

9) Berpikir untuk memaafkan atas kegagalan. 

 

Berdasarkan uraian tentang karakteristik efikasi diri tersebut di atas, 

dapat disimpulkan bahwa peserta didik yang memiliki efikasi diri 

tinggi akan menunjukkan perilaku menuju keberhasilan yaitu bersifat 

aktif, mampu mengatasi hambatan, berusaha keras dengan tekun, 

mengatasi masalah secara kreatif, belajar dari kegagalan, dan tidak 

mudah menyerah. Sementara peserta didik yang memiliki efikasi diri 

rendah akan menunjukkan perilaku menuju kegagalan yaitu bersifat 

pasif, menghindari tugas sulit, mudah putus asa, serta tidak pernah 

mencoba. 
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B. Penelitian Yang Relevan 

1. Devi Kurniawati (2016)  

Penelitian yang berjudul “Hubungan Antara Efikasi Diri dengan 

Kemandirian Belajar Siswa Kelas V SD Negeri se-Kecamatan Srandakan 

Bantul Yogyakarta Tahun Ajaran 2015/2016”.  

Hasil penelitian tersebut terlihat bahwa nilai p lebih kecil daripada nilai 

0,05 yaitu 0,000 < 0,05, maka hasil penelitian ini dikatakan signifikan.  

2. Umi Hanifah (2020) 

Penelitian yang berjudul “Hubungan antara Lingkungan Keluarga dan 

Hasil Belajar Siswa Kelas V SDN Sekecamatan Ambal’’. Hasil penelitian 

tersebut terlihat bahwa adanya hubungan positif dan signifikan antara 

lingkungan keluarga terhadap hasil belajar. Koefisien korelasi yang 

didapatkan yaitu 0,204. Hasil perhitungan koefisien determinan variabel 

lingkungan keluarga pada hasil belajar didapatkan hasil sebesar 4,16%, 

artinya lingkungan keluarga dapat berperan meningkatkan hasil belajar 

sebesar 4,16%.  

3. Yeni Rakhmawati (2019)  

Jurnal Internasional Mimbar Sekolah Dasar dengan judul “Self-Efficacy 

in Primary School Students as Potential Characters: From the 

Perspective of Students Self-ability and Interest”.Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa efikasi diri merupakan karakter yang potensial bagi 

peserta didik sekolah dasar.  

4. Rajesh (2014)  

Penelitian yang berjudul “Study of Academic Achievement in Relation to 

Family Environment among Adolescents’’. Berdasarkan hasil 

penelitiannya didapatkan bahwa anak yang berada pada lingkungan 

keluarga yang mendukung dalam belajar memiliki prestasi akademik yang 

lebih tinggi dibandingkan anak yang berada di lingkungan keluarga yang 

kurang mendukung dalam belajar. Koefisien korelasi yang didapatkan 

yaitu 0, 530 dan berada pada taraf cukup kuat.  
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5. Mulafi Janatin (2015)  

Penelitian yang berjudul “Hubungan Antara Self Efficacy dengan Hasil 

Belajar Peserta didik Kelas IV SD se-Gugus II Kecamatan Bantul Tahun 

Ajaran 2014/2015”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan. Berdasarkan penelitian ini peneliti 

mengambil referensi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efikasi 

diri karena terdapat kesamaan yaitu melakukan penelitian mengenai 

efikasi diri. 

  

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir digunakan untuk memahami hubungan antar variabel tertentu 

yang digunakan dalam penelitian. Menurut Sekaran (dalam Sugiyono 2016: 

91) kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting. Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara 

teoritis keterkaitan antar variabel yang akan diteliti, sehingga perlu dijelaskan 

hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah lingkungan keluarga dan efikasi diri, sedangkan untuk 

variabel terikatnya adalah hasil belajar tematik peserta didik.  

 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan menjelaskan secara teoritis keterkaitan 

antar varibel dalam penelitian. 

1. Hubungan antara lingkungan keluarga dengan hasil belajar tematik  

Hasil belajar peserta didik dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor 

eksternal, salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar 

peserta didik adalah lingkungan keluarga yang merupakan lingkungan 

utama dan pertama yang memberikan pengaruh bagi anak dalam 

memperoleh pendidikan. Anak yang menerima perhatian lebih dari 

keluarga terutama orang tua dalam proses kegiatan belajarnya diduga 

akan lebih giat dalam meningkatkan hasil belajarnya, sebaliknya 

lingkungan keluarga yang kurang mendukung proses belajar anak diduga 

dapat menyebabkan rendahnya hasil belajar yang diperoleh. 
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2. Hubungan efikasi diri dengan hasil belajar tematik  

Efikasi diri merupakan keyakinan peserta didik bahwa dirinya mampu 

melakukan tindakan tertentu untuk mencapai hasil belajarnya. Efikasi diri 

menentukan sekuat apa peserta didik dapat bertahan saat menghadapi 

kesulitan atau kegagalan dalam satu tugas yang memengaruhi hasil belajar 

peserta didik. 

3. Hubungan lingkungan keluarga dan efikasi diri  

Efikasi diri merupakan keyakinan peserta didik bahwa dirinya mampu 

melakukan tindakan tertentu untuk mencapai hasil belajarnya. Peserta 

didik yang tumbuh dan berkembang pada lingkungan keluarga yang 

hangat dan harmonis cenderung memiliki efikasi yang lebih tinggi 

sedangkan peserta didik yang berada pada lingkungan keluarga yang 

kurang harmonis cenderung memiliki efikasi diri yang rendah. 

4. Hubungan lingkungan keluarga dan efikasi diri dengan hasil belajar 

tematik  

Peserta didik yang memiliki keluarga yang perhatian serta hangat dan 

harmonis cenderung memiliki tingkat efikasi diri yang tinggi sehingga 

peserta didik memiliki keyakinan mampu untuk belajar mandiri tanpa 

bergantung pada orang lain. Lingkungan keluarga dan efikasi diri secara 

bersama-sama dengan hasil belajar tematik dapat memungkinkan peserta 

didik yang merasa sebelumnya tidak yakin menjadi yakin, dari yang tidak 

mandiri menjadi mandiri dan akan meningkatkan hasil belajar tematik 

peserta ke arah yang lebih baik. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pikir dalam penelitian ini 

adalah jika lingkungan keluarga dan efikasi diri peserta didik baik, maka 

hasil belajar tematik juga akan baik, dan sebaliknya apabila lingkungan 

keluarga dan efikasi peseta didik kurang baik, maka hasil belajar tematik 

kurang baik. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir 

Sumber : Sugiyono (2018) 

Keterangan:  

    = Lingkungan Keluarga  

   = Efikasi Diri 

Y  = Hasil Belajar Tematik Peserta Didik kelas V SD Negeri  

 se-Gugus  R.A Kartini Kecamatan Metro Timur  

     = Koefisien korelasi antara    dan Y 

     = Koefisien korelasi antara    dan Y 

      = Koefisien korelasi antara    dan     

       = Koefisien korelasi antara   , dan     dengan Y 

= Hubungan  

 

 

D. Hipotesis  

Berdasarkan kajian teori, penelitian relevan dan kerangka pikir yang telah 

dikemukakan di atas, dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. 

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga dengan 

hasil belajar tematik peserta didik kelas V SD Negeri se-Gugus R.A 

Kartini Metro Timur. 

2. Terdapat hubungan yang signifikan antara efikasi diri dengan hasil belajar 

tematik peserta didik kelas V SD Negeri se-Gugus R.A Kartini Metro 

Timur.  

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga dan 

efikasi diri peserta didik kelas V SD Negeri se-Gugus R.A Kartini Metro 

Timur. 

𝒙𝟏 

𝒙𝟐 

 

 

Y 

𝐫𝒙𝟏𝒚 

𝐑𝐱𝟏𝐱𝟐𝐲 

𝐫𝒙𝟐𝒚 
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4. Terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga dan 

efikasi diri dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas V SD Negeri 

se-Gugus R.A Kartini Metro Timur.  
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III. METODE PENELITIAN 

   

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan metode ex-post facto korelasi. Sugiyono (2017: 17) 

menjelaskan penelitian ex-post facto adalah penelitian yang dilakukan untuk 

meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian meruntut ke belakang 

untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan lingkungan keluarga dan 

efikasi diri dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas V SD Negeri se-

Gugus R.A. Kartini Kecamatan Metro Timur. 

 

B. Setting Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas V SD Negeri se-Gugus 

R.A. Kartini Kecamatan Metro Timur. 

2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri se-Gugus R.A. Kartini 

Kecamatan Metro Timur yang terdiri atas SDN 4 Metro Timur, SDN 5 

Metro Timur, SDN 6 Metro Timur, dan SDN 7 metro Timur. 

3. Waktu Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2021 sampai 

dengan Maret 2022.  

 

C. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh  peneliti 

untuk melaksanakan penelitian. Menurut Sugiyono (2017: 17) tahap-tahap 

dalam ex-post facto yang dilaksanakan adalah sebagai berikut.  



 

29 

 

 

 

1. Melakukan penelitian pendahuluan berupa wawancara dengan pendidik, 

observasi, dan  studi dokumentasi untuk menemukan masalah di SD 

Negeri se-Gugus  R.A. Kartini Kecamatan Metro Timur.  

2. Memilih subjek penelitian yaitu peserta didik kelas V SD Negeri se-Gugus 

R.A. Kartini Kecamatan Metro Timur. 

3. Menyusun kisi-kisi dan instrumen pengumpul data yang berupa angket 

efikasi diri dan angket kemandirian belajar.  

4. Menguji coba instrumen pengumpul data pada subjek uji coba instrumen 

5. Menganalisis data dari hasil uji coba instrumen untuk mengetahui 

instrumen yang disusun telah valid dan reliabel. 

6. Melaksanakan penelitian dengan membagikan instrumen angket 

lingkungan keluarga dan angket efikasi diri menggunakan. Peneliti 

mendapatkan hasil belajar tematik peserta didik dengan melakukan studi 

dokumentasi yang diperoleh dari pendidik kelas V SD Negeri se-Gugus 

R.A. Kartini Kecamatan Metro Timur.  

7. Menghitung ketiga data yaitu data dari variabel lingkungan keluarga, 

variabel efikasi diri, dan variabel hasil belajar tematik yang diperoleh 

untuk mengetahui hubungan dan tingkat ketertarikan antara lingkungan 

keluarga dan efikasi diri dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas V 

SD Negeri se-Gugus R.A. Kartini Kecamatan Metro Timur.  

8. Menginterpretasi hasil perhitungan data yang telah dilakukan. 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan dari objek/subjek yang akan diteliti. Populasi 

menurut Sugiyono (2017: 80) adalah wilayah  generalisasi yang terdiri 

atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu.  

Berikut data peserta didik yang menjadi populasi dalam penelitian ini: 

 

Tabel 2. Data Jumlah Peserta Didik Kelas V SD Negeri se-Gugus  

R.A. Kartini Kecamatan Metro Timur 

No Sekolah Jumlah Peserta Didik 

1 SDN 4 Metro Timur 58 

 2 SDN 5 Metro Timur 43 

3 SDN 6 Metro Timur 27 
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4 SDN 7 Metro Timur 22 

Jumlah 180 

Sumber : Data pendidik kelas V SD Negeri se-Gugus R.A. Kartini 

Kecamatan Metro Timur 

 

2. Sampel Penelitian 

Sampel penelitian adalah bagian dari subjek dalam populasi yang diteliti, 

yang mampu mewakili populasi . Menurut Sugiyono (2016: 118) sampel 

adalah sebagian jumlah dari populasi. Arikunto (2013: 112) menjelaskan 

apabila jumlah responden lebih dari 100, maka pengambilan sampel 10%-

15% atau 20%-25% atau lebih. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik probability sampling. 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah 180 orang peserta didik kelas V SD 

Negeri se-Gugus R.A. Kartini Kecamatan Metro Timur. Teknik 

pengambilan sampel secara acak menggunakan rumus Taro Yamane 

dengan tingkat kesalahan ditetapkan sebesar 10% sehingga presisi atau 

ketepatan sampel  90%.  Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus 

Yamane dalam Riduwan (2014: 65) sebagai berikut. 

 

n = 
 

           
 

 
keterangan: 

n  = Jumlah Sampel 

N  = Jumlah Populasi 

d  = Presisi yang ditetapkan (10% atau 0,1) 

 

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel (n) pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

n  = 
 

           
 = 

   

               
 = 

   

        
 = 

   

    
 

= 64,28 

 

Menurut perhitungan sampel di atas diperoleh jumlah sampel sebanyak 

64,28. Jumlah sampel tersebut bukanlah keputusan akhir karena masih 
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perlu dilakukan perhitungan untuk menentukan jumlah sampel pada setiap 

stratanya atau di setiap kelas dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

   = (   : N) .n 

 
Keterangan: 

    = Jumlah sampel menurut stratum 

    = Jumlah populasi menurut stratum 

   = Jumlah populasi 

   = Jumlah sampel 

 

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel menurut stratum 

(  ), pada penelitian ini sebagai berikut. 

 

Tabel 3. Data jumlah sampel peserta didik kelas V SD Negeri  

se-Gugus R.A. Kartini Kecamatan Metro Timur 

No Sekolah Jumlah 

Siswa 

Jumlah Sampel 

1. SDN 4 Metro Timur 58 (58 : 180). 64,28 = 20,69 = 21 

2. SDN 5 Metro Timur 63 (63 : 180). 64,28 = 22,48= 23 

3. SDN 6 Metro Timur 37 (37 : 180). 64,28 = 13,20 = 14 

4. SDN 7 Metro Timur 22 (22 : 180). 64,28 = 7,85 = 8 

Jumlah 180 66 

 

Menurut Riduwan (2014: 68) bahwa dilakukan pembulatan ke atas ketika 

menentukan jumlah sampel disetiap strata atau kelas dimaksudkan untuk 

menghindari kesalahan sampel. Setelah menggunakan rumus tersebut, 

diperoleh jumlah peserta didik yang menjadi sampel penelitian sebanyak 

66  peserta didik. 

 

E. Variabel Penelitian 

Variabel merupakan subjek yang digunakan oleh peneliti dalam suatu 

penelitian. Sebuah penelitian tentu harus memiliki variabel, baik variabel 

bebas dan variabel terikat. Menurut Sugiyono (2016: 60) variabel adalah 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulan. 

 



 

32 

 

 

 

Variabel bebas menurut Sugiyono (2016: 6) adalah (independent) merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel terikat (dependent), sedangkan variabel terikat 

(dependent) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas (independent). Penelitian ini menggunakan tiga 

variabel, yaitu dua variabel bebas (independent) dan satu variabel terikat 

(dependent). Berikut uraian ketiga variabel tersebut. 

1. Variabel Bebas (Independent) 

Variabel bebas dalam penelitian yang dilaksanakan adalah lingkungan 

keluarga (  ) dan efikasi diri (  ). 

2. Variabel Terikat (Dependent) 

Variabel terikat dalam penelitian yang dilaksanakan adalah hasil belajar 

Tematik siswa kelas V SD Negeri se-Gugus R.A. Kartini Kecamatan 

Metro Timur tahun pelajaran 2021/2022 (Y). 

 

F. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional Variabel 

Aspek penelitian ini memberikan informasi tentang cara mengamati dan  

mengukur variabel yang akan diteliti. 

1. Definisi Konseptual 

a. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah segala sesuatu perubahandan peningkatan nilai 

yang terjadi pada diri peserta didik  suatu keberhasilan peserta didik 

yang berupa perubahan dan peningkatan nilai pada ranah kognitif. 

b. Lingkungan Keluarga 

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama 

karena dalam keluarga anak pertama kali mendapat didikan. Juga 

dikatakan lingkungan yang utama karena sebagian besar kehidupan 

anak adalah di dalam keluarga. Umumnya keluarga terdiri atas ayah, 

ibu dan anak yang mempunyai hubungan yang didasarkan atas ikatan 

darah, perkawinan atau adopsi dan mempunyai peran terhadap hasil 

belajar yang akan dicapainya. 
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c. Efikasi diri 

Efikasi diri adalah keyakinan individu atau peserta didik akan 

kemampuan dirinya sendiri dalam melakukan tugas tertentu, yakin 

dirinya mampu  menyelesaikan tugas dengan baik sesuai dengan yang 

dipersyaratkan sehingga kepercayaan diri peserta didik tersebut 

meningkat. 

 

2. Definisi Operasional 

a. Hasil Belajar 

Penelitian ini dilakukan pada ranah kognitif yaitu menggunakan 

dokumentasi data hasil PTS pelajaran tematik semester ganjil peserta 

didik kelas V SD Negeri se-Gugus R.A. Kartini Kecamatan Metro 

Timur tahun pelajaran 2021/2022. 

b. Lingkungan Keluarga 

Indikator lingkungan keluarga yang akan digunakan dalam penelitian 

ini sejalan dengan pendapat Slameto yaitu (1) Teknik keluarga 

memberikan pendidikan, (2) Hubungan keharmonisan keluarga, (3) 

Keadaan keluarga, (4) Keadaan ekonomi keluarga, (5) Pengertian 

orang tua, dan (6) Latar belakang budaya keluarga 

c. Efikasi Diri 

Variabel ini diukur menggunakan skala dengan mengacu pada aspek 

efikasi diri yang dikemukakan oleh Bandura dalam Ghufron dan 

Risnawita sebagai berikut. 

1. Level (tingkat kesulitan) 

Sikap peserta didik menghadapi tugas yang disusun berdasarkan 

kesulitannya, maka efikasi diri peserta didik cenderung terbatas 

pada tingkatan tugas-tugas mudah, sedang, atau bahkan sulit 

dengan batas kemampuan yang dimiliki peserta didik tersebut. 

2. Generality (generalitas)  

Peserta didik dapat menilai dirinya memiliki efikasi diri tinggi 

pada banyak aktivitas atau hanya pada aktivitas tertentu saja. 

Semakin tinggi efikasi diri yang diterapkan maka akan semakin 
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tinggi pula kemampuan peserta didik menguasai tugas dalam 

berbagai bidang. 

3. Strength (kekuatan keyakinan)  

Keyakinan yang kuat pada peserta didik akan mendorong dalam 

upaya mencapai tujuan walaupun mungkin mendapatkan 

pengalaman yang tidak menyenangkan, jika keyakinan peserta 

didik lemah maka akan membuat peserta didik mudah goyah 

sedangkan peserta didik yang gigih memiliki prinsip yang kuat 

sehingga tidak mudah terpengaruh. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang harus dilakukan dalam 

penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Observasi 

Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data kondisi sekolah atau data 

lokasi penelitian yang dilaksanakan di SD Negeri se-Gugus R.A. Kartini 

Kecamatan Metro Timur tahun pelajaran 2021/2022. 

2. Wawancara 

Wawancara ini dilakukan kepada pendidik kelas V untuk mendapat 

informasi tentang peserta didik di SD Negeri se-Gugus R.A. Kartini 

Kecamatan Metro Timur tahun pelajaran 2021/2022. 

3. Angket  

Angket diberikan kepada peserta didik untuk mendapatkan data mengenai 

lingkungan keluarga dan efikasi diri peserta didik.  

4. Studi Dokumentasi 

Peneliti menggunakan studi dokumentasi untuk mendapatkan data hasil 

belajar tematik peserta didik melalui nilai PTS semester ganjil SD Negeri 

se-Gugus R.A. Kartini. 
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H. Instrumen Penelitian 

Instrumen Penelitian adalah angket lingkungan keluarga dan efikasi diri. 

Cara ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti untuk 

mendapatkan kesimpulan yang objektif pada penelitian. Kisi-kisi instrumen 

lingkungan keluarga dan efikasi diri dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 4. Kisi-kisi instrumen lingkungan keluarga 

 

Indikator 

 

Sub Indikator 

Nomor Angket Jumlah 

 Total Pernyataan 

positif 

Pernyataan 

negatif 

Teknik 

keluarga 

memberikan 

pendidikan 

Mendidik dan 

mengembangkan 

kebiasaan 

belajar yang 

baik. 

1,2 3,4 4 

Memberikan 

contoh yang baik 

dalam 

keseharian 

5,6 7,8 4 

Hubungan/ 

Keharmonisan 

keluarga 

 

Menciptakan 

hubungan yang 

hangat antar 

anggota 

keluarga. 

9,10,11 12,13,14 6 

Memberikan 

perhatian kepada 

anak dalam 

belajar 

15,16,17 18,19,20 6 

Keadaan 

keluarga 

Menciptakan 

suasana rumah 

yang kondusif 

dan nyaman 

untuk belajar 

21,22,23 24,25 5 

Keadaan 

ekonomi 

keluarga 

Memenuhi 

kebutuhan 

belajar anak. 

26,27 

 

28,29  

4 

Pengertian 

orang tua 

Toleransi dan 

memahami antar 

anggota 

keluarga. 

30,31,32 33,34,35  

Latar 

belakang 

kebudayaan 

keluarga 

Menanamkan 

kebiasaan baik 

dalam 

pembelajaran  

36,37,38 39,40 5 

Jumlah 21 19 40 



 

36 

 

 

 

Tabel 5. Kisi-kisi instrumen efikasi diri 

 

Indikator  

 

Sub Indikator 

Nomor Angket Jumlah 

Total Pernyataan 

positif 

Pernyataan 

negatif 

Level (tingkat 

kesulitan) 

Sikap terhadap 

beban dan 

kesulitan tugas  

1, 2,3 4, 5,6 6 

Kemampuan 

menyelesaikan 

tugas  

7,8,11 9,10 5 

Generality 

(generalitas) 

Kemampuan 

menguasai 

berbagai tugas  

12,13,14 15,16 5 

Kemampuan 

menguasai 

materi-materi 

pembelajaran 

17,18 19,20 4 

Cara mengatur 

waktu 

21,22 23,24 4 

Strenght 

(kekuatan 

keyakinan) 

Kuatnya 

keyakinan 

melakukan 

tugas  

25,26,27 28,29 5 

Kegigihan 

dalam 

berupaya 

menyelesaikan 

tugas  

30,31,32 33,34 5 

Konsisten 

dalam 

mencapai 

tujuan 

35,36,37 38,39,40 6 

Jumlah 22 18 40 

Sumber: Bandura dalam Ghufron dan Risnawita (2017: 80) 

 

Tabel 6. Tabel alternatif jawaban angket  

Alternatif Jawaban Skor untuk pernyataan 

Positif Negatif 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Kadang-kadang 2 3 

Tidak pernah 1 4 

Sumber : Sugiyono (2018:93) 
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Tabel 7. Rubrik jawaban angket  

No Kriteria Keterangan 

1. Selalu Apabila pernyataan tersebut dilakukan 5-6 kali 

dalam seminggu 

2. Sering Apabila pernyataan tersebut dilakukan 3-4 kali 

dalam seminggu 

3. Kadang-

kadang 

Apabila pernyataan tersebut dilakukan 1-2 kali 

dalam seminggu 

4. Tidak pernah Apabila pernyataan tersebut tidak pernah 

dilakukan 

Sumber : Sugiyono (2018:93) 

 

I. Uji Coba Instrumen  

Instrumen angket yang telah tersusun kemudian diuji cobakan pada kelas yang 

bukan menjadi sampel penelitian. Untuk menjamin bahwa instrumen yang 

digunakan baik, maka dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji coba 

instrumen angket dilakukan pada 28 orang peserta didik kelas V A SDN 8 

Metro Timur. Alasan peneliti memilih kelas V A SDN 8 Metro Timur karena 

memiliki akreditasi A serta tidak termasuk dalam kelompok sampel. 

 

J. Uji Prasyarat Instrumen 

1. Uji Validitas Instrumen 

Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan valid apabila instrumen yang 

dipakai dapat menjalankan fungsi ukurnya. 

Pengujian validitas instrumen menggunakan rumus Korelasi Product 

Moment, Pearson (dalam Muncarno 2016: 51) dengan rumus sebagai 

berikut. 

 

rxy 

N    (  )(  )

√*N    (  )  +    *      (  ) +
 

 

Keterangan: 

rxy = Koefisien antara variabel X dan Y 

N = jumlah sampel 

X = skor item 

Y = skor total 

Distribusi/tabel r untuk ɑ = 0,05  

Sumber: Muncarno (2016: 51) 
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Kaidah keputusan:  

jika rhitung> rtabel  berarti valid, sebaliknya 

jika rhitung< rtabel  berarti tidak valid atau drop out. 

 

2. Uji  Reliabilitas Instrumen 

Instrumen  yang valid belum tentu reliabel. Instrumen yang reliabel adalah 

angket yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang 

sama, akan menghasilkan data yang sama. Perhitungan untuk mencari 

reliabilitas instrumen dengan rumus korelasi alpha cronbach yaitu. 

    = (
 

    
)  (  

   

      
) 

 

Keterangan: 

r    = Reliabilitas angket 

    = Varians skor tiap-tiap item 

Si  = Varian total 

n = Banyaknya soal 

Sumber: Riduwan (2014: 115) 

Mencari varians skor tiap-tiap item (σi) digunakan rumus 

 

 

 

Keterangan: 

   = Varians skor tiap-tiap item 

 Xi = Jumlah item Xi 

N = Jumlah responden 

Sumber: Riduwan (2014: 156) 

 

Selanjutnya untuk mencari varians total (σ total) dengan rumus: 

Keterangan: 

∑total  = Varians total 

∑Xtotal  = Jumlah X total 

N  = Jumlah responden 

Sumber: Riduwan (2014: 158) 

 

𝛔𝐢 = 
𝚺𝐱𝟐  

(𝚺Xi)
𝟐

𝐍
𝐍

 

𝛔𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 = 
𝚺𝐗𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

𝟐  
(𝚺Xtotal)

𝟐

N

N
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Hasil perhitungan dari rumus Korelasi Alpha Cronbach (r11) 

dikonsultasikan dengan nilai tabel r  Product Moment dengan dk= N - 1, 

dan α sebesar 5% atau 0,05. 

 

Kaidah  keputusannya:  

Jika      > rtabel berarti reliabel, sedangkan 

Jika     < rtabel berarti tidak reliabel. 

 

K. Hasil Uji Prasyarat Instrumen 

Pelaksanaan uji coba instrumen dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2022. 

Jumlah responden uji coba sebanyak 30 prang peserta didik di kelas VB SD 

Negeri 8 Metro Timur. 

1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Angket Lingkungan Keluarga 

Berdasarkan hasil analisis validitas instrumen angket lingkungan 

keluarga, terdapat 35 item pernyataan yang valid dari 40 item pernyataan 

yang diajukan. 

 

Tabel 8. Hasil uji validitas dan reliabilitas lingkungan keluarga 

No Item Uji Validitas Reliabilitas 

Diajuka

n 

Dipaka

i 
rhitung Status r11 Status 

1 1 0.811 VALID 0.949 Reliabel 

2 2 0.613 VALID 0.949 Reliabel 

3 3 0.643 VALID 0.949 Reliabel 

4 4 0.649 VALID 0.949 Reliabel 

5 5 0.686 VALID 0.949 Reliabel 

6 6 0.521 VALID 0.949 Reliabel 

7 7 0.402 VALID 0.949 Reliabel 

8 8 0.706 VALID 0.949 Reliabel 

9 9 0.422 VALID 0.949 Reliabel 

10 10 0.609 VALID 0.949 Reliabel 

11 11 0.546 VALID 0.949 Reliabel 

12 12 0.423 VALID 0.949 Reliabel 

13  0.162 DROP 

 

Tidak diuji 

14 13 0.366 VALID 0.949 Reliabel 

15 14 0.514 VALID 0.949 Reliabel 

16 15 0.631 VALID 0.949 Reliabel 
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No Item Uji Validitas Reliabilitas 

Diajuka

n 

Dipaka

i 
rhitung Status r11 Status 

17 16 0.824 VALID 0.949 Reliabel 

18 17 0.751 VALID 0.949 Reliabel 

19 18 0.710 VALID 0.949 Reliabel 

20 19 0.602 VALID 0.949 Reliabel 

21 20 0.626 VALID 0.949 Reliabel 

22  0.317 DROP 

 

Tidak diuji 

23 21 0.677 VALID 0.949 Reliabel 

24 22 0.623 VALID 0.949 Reliabel 

25 23 0.648 VALID 0.949 Reliabel 

26  0.328 DROP 

 

Tidak diuji 

27 24 0.469 VALID 0.949 Reliabel 

28  0.215 DROP 

 

Tidak diuji 

29  0.161 DROP 

 

Tidak diuji 

30 25 0.702 VALID 0.949 Reliabel 

31 26 0.432 VALID 0.949 Reliabel 

32 27 0.668 VALID 0.949 Reliabel 

33 28 0.740 VALID 0.949 Reliabel 

34 29 0.729 VALID 0.949 Reliabel 

35 30 0.540 VALID 0.949 Reliabel 

36 31 0.842 VALID 0.949 Reliabel 

37 32 0.682 VALID 0.949 Reliabel 

38 33 0.712 VALID 0.949 Reliabel 

39 34 0.628 VALID 0.949 Reliabel 

40 35 0.834 VALID 0.949 Reliabel 

 Sumber: Hasil penarikan angket uji coba instrumen lingkungan  

keluarga pada 12 Februari 2022 

 

Hasil uji coba validitas instrumen lingkungan keluarga peserta didik, 

diketahui instrumen yang akan digunakan yaitu item pernyataan pada 

nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 

24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Item-item pernyataan 

yang sudah valid masih harus diuji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas 

instrumen didapati bahwa koefisien korelasi (r11) sebesar 0,949 

sedangkan rtabel sebesar 0,367. Hal ini berarti r11 > rtabel dengan 

interpretasi bahwa instrumen reliabel. 
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2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Angket Efikasi Diri 

Berdasarkan hasil analisis validitas instrumen angket efikasi diri, terdapat 

32 item pernyataan yang valid dari 40 item pernyataan yang diajukan. 

 

Tabel 9. Hasil uji validitas dan reliabilitas lingkungan keluarga 

No Item Uji Validitas Reliabilitas 

Diajuka

n 

Dipaka

i 
rhitung Status r11 Status 

1  0.196 

 

DROP 

 

Tidak diuji 

2  -0.214 

 

DROP  Tidak diuji 

3 1 0.625 

 

VALID 0.951 Reliabel 

4  0.184 DROP  Tidak diuji 

5 2 0.614 VALID 0.951 Reliabel 

6 3 0.717 VALID 0.951 Reliabel 

7  0.346 DROP  Tidak diuji 

8 4 0.708 VALID 0.951 Reliabel 

9 5 0.619 VALID 0.951 Reliabel 

10 6 0.617 VALID 0.951 Reliabel 

11 7 0.755 VALID 0.951 Reliabel 

12 8 0.601 VALID 0.951 Reliabel 

13 9 0.597 VALID 0.951 Reliabel  

14 10 0.817 VALID 0.951 Reliabel 

15 11 0.765 VALID 0.951 Reliabel 

16 12 0.572 VALID 0.951 Reliabel 

17 13 0.590 VALID 0.951 Reliabel 

18  0.125 DROP  Tidak diuji 

19 14 0.758 VALID 0.951 Reliabel 

20 15 0.619 VALID 0.951 Reliabel 

21 16 0.712 VALID 0.951 Reliabel 

22 17 0.556 VALID 0.951 Reliabel  

23 18 0.505 VALID 0.951 Reliabel 

24 19 0.451 VALID 0.951 Reliabel 

25 20 0.533 VALID 0.951 Reliabel 

26 21 0.714 VALID 0.951 Reliabel  

27 22 0.630 VALID 0.951 Reliabel 

28 23 0.613 VALID 0.951 Reliabel  

29  -0.037 DROP  Tidak diuji 

30 24 0.632 VALID 0.951 Reliabel 
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No Item Uji Validitas Reliabilitas 

Diajuka

n 

Dipaka

i 
rhitung Status r11 Status 

31 25 0.622 VALID 0.951 Reliabel 

32 26 0.620 VALID 0.951 Reliabel 

33 27 0.730 VALID 0.951 Reliabel 

34 28 0.385 VALID 0.951 Reliabel 

35 29 0.636 VALID 0.951 Reliabel 

36 30 0.767 VALID 0.951 Reliabel 

37 31 0.539 VALID 0.951 Reliabel 

38 32 0.541 VALID 0.951 Reliabel 

39  0.321 DROP  Tidak diuji 

40  0.041 DROP  Tidak diuji 

 Sumber: Hasil penarikan angket uji coba instrumen lingkungan  

keluarga pada 12 Februari 2022 

 

Hasil uji coba validitas instrumen efikasi diri peserta didik, diketahui 

instrumen yang akan digunakan yaitu item pernyataan pada nomor 3, 5, 6, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Item-item pernyataan yang sudah valid 

masih harus diuji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas instrumen didapati 

bahwa koefisien korelasi (r11) sebesar 0,951 sedangkan rtabel sebesar 

0,367. Hal ini berarti r11 > rtabel dengan interpretasi bahwa instrumen 

reliabel. 

 

L. Teknik Analisis Data 

Data yang didapat dari penelitian sebelum diuji hipotesis untuk mengetahui 

apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y 

haruslah diuji prasyarat analisis data. Berikut uji prasyarat analisis data dan 

uji hipotesis.  

1. Uji Prasyarat Analisis Data  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

dianalisis mempunyai sebaran (berdistribusi) normal atau tidak. Uji 
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normalitas penelitian ini menggunakan rumus chi kuadrat (  ) seperti 

yang diungkapkan Riduwan (2014: 162) sebagai berikut. 

  = ∑
( o     ) 

  

 

i   

 

Keterangan: 

χ2 =  nilai chi kuadrat hitung 

fo  = frekuensi hasil pengamatan  

fe  = frekuensi yang diharapkan 

Sumber: Riduwan (2014: 162) 

 

Tahap selanjutnya membandingkan  χ2hitung dengan nilai χ2tabel 

untuk α = 0,05 dan derajat kebebasan (dk) = k - 1, maka 

dikonsultasikan pada tabel Chi Kuadrat dengan kaidah keputusan 

sebagai berikut: 

Jika χ2hitung   ≤  χ2tabel, artinya distribusi data normal, dan  

Jika χ2hitung ≥  χ2tabel, artinya distribusi data tidak normal. 

 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 

memiliki hubungan yang linear atau tidak. Uji tersebut digunakan 

sebagai prasarat dalam analisis korelasi ataupun regresi linear. Rumus 

utama pada uji linearitas yaitu dengan uji-F, dengan rumus. 

 

  it     = 
     

    
 

 

Keterangan: 

Fhitung = Nilai Uji F hitung 

RJKTC = Rata-rata Jumlah Kuadrat Tuna Cocok 

RJKE = Rata-rata Jumlah Kuadrat Error 

Sumber: Riduwan (2014: 174) 

 

Selanjutnya menentukan Ftabel dengan langkah seperti yang 

diungkapkan Sugiyono (2016: 274) yaitu dk pembilang (k – 2) dan dk 

penyebut (n – k). Hasil nilai Fhitung dibandingkan dengan Ftabel, dan 

selanjutnya ditentukan sesuai dengan kaidah keputusan: 

Jika Fhitung < Ftabel, artinya data berpola linier, dan 
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Jika Fhitung < Ftabel, artinya data berpola tidak linier. 

 

2. Uji Hipotesis 

Pengujian selanjutnya yaitu uji hipotesis yang berfungsi untuk mencari 

makna hubungan antara variabel X dengan Y, maka untuk pengujian 

hipotesis pertama dan kedua diuji dengan rumus korelasi product moment 

yang diungkapkan Pearson (dalam Muncarno 2016: 49) sebagai berikut. 

 

    
     (  )(  )

√*     (  )  +    *      (  ) +
 

 

Keterangan: 

rxy = Koefisien (r) antara variabel X dan Y 

N = Jumlah sampel 

X = Skor variabel X 

Y = Skor variabel Y 

Sumber: Muncarno (2016: 49) 

 

Sedangkan, pengujian hipotesis ketiga yaitu hubungan lingkungan 

keluarga (  ) dan efikasi diri (  ) secara bersama-sama dengan hasil 

belajar (Y) digunakan rumus kolerasi ganda (multiple correlation) yang 

diungkapkan Sugiyono (2016: 193) sebagai berikut. 

 

        = √
     
       

                  

        
  

 

Keterangan:  

      = Kolerasi product moment antara    dan Y 

      = Kolerasi product moment antara    dan Y 

       = Kolerasi product moment antara    dan    

        = Koefisien korelasi antara variabel   ,   dengan variabel Y 

Sumber: Sugiyono (2016: 193) 

 

Korelasi dilambangkan dengan (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih 

dari harga (-1 <  r  < +1). Apabila nilai r = -1 artinya korelasi negatif 

sempurna; r = 0 artinya tidak ada korelasi; r = 1 berarti korelasi sangat 
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kuat. Arti harga r akan dikonsultasikan dengan tabel 10 kriteria 

interpretasi koefisien korelasi nilai r berikut. 

 

Tabel  10. Kriteria interpretasi koefisien korelasi (r) 

Interval koefesien Tingkat Hubungan 

0,80 – 1,000 Sangat kuat 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,40 – 0,599 Cukup kuat 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

Sumber: Muncarno (2016: 51) 

 

Rumus selanjutnya adalah untuk mencari besar kecilnya kontribusi 

variabel X terhadap variabel Y dilakukan perhitungan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

KD = R
2
 x 100% 

Keterangan: 

KD = nilai koefisien diterminan 

r  = nilai koefisien korelasi 

Sumber: Muncarno (2016: 58) 

 

Pengujian lanjutan, jika terdapat hubungan antara variabel    ,    dan 

variabel Y maka untuk mencari kebermaknaan atau kesignifikan 

hubungan variabel    dan    terhadap variabel Y akan diuji dengan Uji 

Signifikansi atau uji-F dengan rumus. 

Fh = 
       

(     )  (     )
 

 

Keterangan: 

R = koefisien korelasi ganda 

K = jumlah variabel independent 

n = jumlah anggota sampel 

Sumber :Muncarno (2016: 56) 

Selanjutnya dikonsultasikan ke Ftabel dengan dk pembilang = k dan dk 

penyebut = (n-k-1) dan taraf kesalahan yang ditetapkan 0,05 dengan 

kaidah keputusan: 
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 Jika Fhitung> Ftabel, Artinya terdapat hubungan yang signifikan atau 

hipotesis penelitian diterima. 

 Jika Fhitung< Ftabel, Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan 

atau hipotesis penelitian ditolak. 

 

Rumusan hipotesis yang diajukan yaitu sebagai berikut.  

1. Hipotesis pertama 

rx1y yaitu hubungan antara lingkungan keluarga dengan hasil belajar 

tematik peserta didik kelas V SD Negeri se-Gugus R.A. Kartini 

Kecamatan Metro Timur, rumusan hipotesisnya sebagai berikut. 

Ha : Terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga  

dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas V SD Negeri se-

Gugus R.A. Kartini Kecamatan Metro Timur. 

Ho : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan 

keluarga dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas V SD 

Negeri se-Gugus R.A. Kartini Kecamatan Metro Timur. 

2. Hipotesis kedua 

rx2y yaitu hubungan antara efikasi diri dengan hasil belajar tematik 

peserta didik kelas V SD Negeri se-Gugus R.A. Kartini Kecamatan 

Metro Timur, rumusan hipotesisnya sebagai berikut. 

Ha : Terdapat hubungan yang signifikan antara efikasi diri dengan 

hasil belajar tematik peserta didik kelas V SD Negeri se-Gugus 

R.A. Kartini Kecamatan Metro Timur. 

Ho :  Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara efikasi diri 

dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas V SD Negeri se-

Gugus R.A. Kartini Kecamatan Metro Timur. 

3. Hipotesis Ketiga 

rx1x2 yaitu hubungan antara lingkungan keluarga dan efikasi diri 

peserta didik kelas V SD Negeri se-Gugus R.A. Kartini Kecamatan 

Metro Timur, rumusan hipotesisnya sebagai berikut. 
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Ha : Terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga 

dan efikasi diri peserta didik kelas V SD Negeri se-Gugus R.A. 

Kartini Kecamatan Metro Timur. 

Ho :  Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan 

keluarga dan efikasi diri peserta didik kelas V SD Negeri se-

Gugus R.A. Kartini Kecamatan Metro Timur. 

4. Hipotesis Keempat 

Rx1x2y yaitu hubungan antara lingkungan keluarga dan efikasi diri 

dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas V SD Negeri se-

Gugus R.A. Kartini Kecamatan Metro Timur, rumusan hipotesisnya 

sebagai berikut. 

Ha : Terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga 

dan efikasi diri dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 

V SD Negeri se-Gugus R.A. Kartini Kecamatan Metro Timur. 

Ho :  Tidak terdapat hubungan signifikan antara lingkungan keluarga 

dan efikasi diri dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 

V SD Negeri se-Gugus R.A. Kartini Kecamatan Metro Timur. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang hubungan lingkungan 

keluarga dan efikasi diri dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas V 

SD Negeri se-Gugus R.A Kartini Kecamatan Metro Timur, disimpulkan. 

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga dengan 

hasil belajar tematik peserta didik kelas V SD Negeri se-Gugus R.A 

Kartini Kecamatan Metro Timur dengan koefisien korelasi sebesar 0,720 

dengan kontribusi variabel sebesar 48,11% dengan kriteria “Kuat”. 

 

2. Terdapat hubungan yang signifikan antara efikasi diri  dengan hasil 

belajar tematik peserta didik kelas V SD Negeri se-Gugus R.A Kartini 

Kecamatan Metro Timur dengan koefisien korelasi sebesar 0,535 dengan 

kontribusi variabel sebesar 28,58 % dengan kriteria “Cukup kuat”. 

 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga dab 

efikasi diri dengan koefisien korelasi sebesar 0,584 dengan konstribusi 

variabel sebesar 34,07% dengan kriteria “Cukup Kuat”. 

 

4. Terdapat hubungan yang signifikan antara efikasi diri dan kemandirian 

belajar dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas V SD Negeri se-

Gugus R.A Kartini Kecamatan Metro Timur dengan koefisien korelasi 

sebesar 0,734 dan kontribusi variabel sebesar 53,87% dan kriteria  

“Kuat”. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka 

saran yang dapat disampaikan peneliti, antara lain. 

1. Peserta didik 

Peserta didik dapat meningkatkan efikasi diri dengan lebih yakin kepada 

diri sendiri, tidak mudah menyerah, dan selalu berusaha menyelesaikan 

tugas yang diberikan serta menambah kemandirian belajar dengan 

merencanakan, mengoptimalkan, dan mengevaluasi kegiatan belajarnya 

guna meningkatkan hasil belajar tematik peserta didik.  

2. Pendidik 

Pendidik dapat membantu meningkatkan efikasi diri belajar peserta didik 

di sekolah dengan memberikan apresiasi kepada peserta didik. 

3. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah dapat memfasilitasi dalam peningkatkan mutu pendidikan 

karakter peserta didik dengan mengadakan sosialisasi atau kegiatan 

belajar di luar sekolah yang berlandaskan pendidikan karakter.  

4. Peneliti lanjutan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan masukan 

untuk lebih baik lagi bagi peneliti lain mengenai penelitian dengan 

variabel lingkungan keluarga, efikasi diri, dan hasil belajar tematik atau 

dapat menambahkan variabel lain yang bersumber dari luar diri peserta 

didik seperti lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, atau 

lingkungan sekolah.  
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