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Abstraksi 
 

PENGARUH KEMANDIRIAN DAN RASA PERCAYA DIRI SISWA 
TERHADAP HASIL BELAJAR IPA PADA SISWA KELAS IV DI SD 

NEGERI 2 KRANGGANHARJO TAHUN AJARAN 2012/2013 
  

Zulhamidah Amina. A 510 090 051. Progdi Pendidikan Guru sekolah Dasar. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, UMS, 2013.  
 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini menggunakan angket, observasi. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri 2 krangganharjo Tahun Ajaran 
2012/2013 sejumlah 37 siswa. Seluruh populasi itu dijadikan sampel. Teknik 
analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi 
linear berganda dan uji keberartian koefisien linear ganda (uji t) serta uji F. 

Tujuan penelitian ini adalah : (1) Mengetahui pengaruh kemandirian 
terhadap hasil belajar IPA kelas IV, (2) Mengetahui pengaruh rasa percaya diri 
terhadap hasil belajar IPA kelas IV, (3) Mengetahui pengaruh Kemandirian dan 
rasa percaya diri siswa terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SD 
Negeri 2 Krangganharjo Tahun Ajaran 2012/2013. 
 Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi Y = 35,751 + 
0,595. ܺଵ + 0,733.ܺଶ. persamaan menunjukkan bahwa : (1) Kemandirian  
berpengaruh positif terhadap hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri 2 
Krangganharjo tahun ajaran 2012/2013. Hasil analisis regresi memperoleh nilai 
௧௨ݐ  >  ௧ (3,301 > 2,042) diterima pada taraf signifikansi 5%. Kontribusiݐ 
kemandirian terhadap hasil belajar IPA adalah sebesar 16,4%, (2) rasa percaya 
diri berpengaruh positif terhadap hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri 2 
Krangganharjo tahun ajaran 2012/2013. Hasil analisis regresi memperoleh nilai 
௧௨ݐ  > < ௧ (3,087ݐ  2,042) diterima pada taraf signifikan 5%. Kontribusi 
rasa percaya diri terhadap hasil belajar IPA adalah sebesar 41,9, (3) 
Kemandirian dan rasa percaya diri siswa secara bersama-sama berpengaruh 
positif terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 2 
Krangganharjo tahun ajaran 2012/2013. Hal ini terbukti dari hasil analisisuji F 
yang memperoleh nilai ܨ௧௨  sebesar 15,956 lebih besar dari ܨ௧ sebesar 
3,32 pada taraf signifikansi 5% secara keseluruhan variabel pengaruh 
kemandirian dan rasa percaya diri siswa memberikan kontribusi sebesar 58,3% 
dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain terhadap hasil belajar IPA siswa. 
Artinya tinggi rendahnya hasil belajar IPA siswa ditentukan oleh baik tidaknya 
kemandirian dan rasa percaya diri siswa. 
 
Kata kunci : kemandirian, rasa percaya diri, dan hasil belajar IPA  
 

 

 



A. PENDAHULUAN 

Proses kegiatan pembelajaran merupakan salah satu komponen 

pendidikan yang sangat penting. Dalam kegiatan pembelajaran tersebut 

melibatkan peserta didik dan pendidik (guru). Guru mempuyai peran yang 

sangat penting dalam proses kegiatan pembelajaran. Tugas guru hanya 

mentransfer ilmu pengetahuan saja, tidak menjadikan siswa sebagai obyek 

pembelajaran melainkan sebagai subyek pembelajaran, sehingga siswa 

tidak pasif bahkan cenderung aktif saat proses kegiatan  pembelajaran 

berlangsung  dan siswa dapat mengembangkan pengetahuan yang 

dimilikinya sesuai dengan bidang studi yang dipelajari dan digemari anak. 

Kenyataan ini tidak bisa dipungkiri, karena setiap siswa pasti 

menginginkan hasil belajar yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Pencapaian hasil belajar siswa sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

baik faktor internal maupun eksternal. Pencapaian hasil belajar siswa 

secara optimal dapat tercapai tidak terlepas dari peran orang tua dan guru. 

Orang tua memegang peranan utama dan pertama bagi pendidikan anak, 

sedangkan guru di sekolah merupakan pendidik yang kedua setelah orang 

tua dirumah. Pada dasarnya siswa adalah insan yang masih perlu dididik 

atau diasuh oleh orang yang lebih dewasa agar lebih dapat mandiri. 

Kemandirian anak harus dibina sejak dini agar terbentuk kemandirian 

yang baik jika kemandirian anak diusahakan setelah anak besar,  

kemungkinan kemandirian itu akan menjadi tidak utuh atau tidak 

sempurna. 

Kemandirian belajar merupakan kesiapan dari individu yang mau 

dan mampu untuk belajar dengan inisiatif sendiri, dengan atau tanpa 

bantuan dari pihak lain dalam hal penentuan tujuan belajar, metode 

belajar, dan evaluasi hasil belajar. Berkaitan dengan hal tersebut, Sugilar 

(2000: 25) merangkum pendapat Guglielmino, West & Bentley 

menyatakan bahwa karakteristik individu yang memiliki kesiapan belajar 

mandiri dicirikan oleh: (1) kecintaan terhadap belajar, (2) kepercayaan diri 

sebagai siswa, (3) keterbukaan terhadap tantangan belajar, (4) sifat ingin 



tahu, (5) pemahaman diri dalam hal belajar, dan (6) menerima tanggung 

jawab untuk kegiatan belajarnya. 

Selain kemandirian belajar, faktor lain yang mempengaruhi hasil 

belajar adalah rasa percaya diri karena dengan rasa percaya diri anak dapat 

menyelesaikan suatu pekerjaan dan masalah, setelah anak dapat 

menyelesaikan suatu masalah anak akan lebih merasa percaya diri. 

Percaya diri adalah modal dasar seorang anak manusia dalam memenuhi 

berbagai kebutuhan sendiri.  

Pelajaran IPA adalah suatu pelajaran yang menduduki peran  

penting dalam dunia pendidikan. Selain itu pelajaran IPA termasuk 

pelajaran yang  utama dijadikan sebagai Ujian Akhir Nasional (UAS). 

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), 

Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Perguruan Tinggi mempelajari ilmu 

IPA. Siswa merasa bosan untuk mengikuti pelajaran IPA yang 

beranggapan bahwa IPA sangat sulit sehingga hasil belajarnya rata-rata 

rendah. 

Dalam proses belajar siswa, tidak dipungkiri lagi bahwa 

pembelajaran IPA di Sekolah Dasar belum sesuai dengan yang diharapkan. 

Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran siswa dituntut untuk aktif dan 

membiasakan diri untuk selalu mengulang pelajaran yang telah di ajarkan 

dan berusaha belajar mandiri sebagai pengetahuan awal siswa sehingga 

daya ingat siswa memahami konsep terhadap apa yang dipelajari akan 

lebih baik.dengan kebiasaan belajar setiap hari serta adanya motivasi 

berprestasi dari dalam diri sendiri maka hasil belajar pun akan menjaadi 

lebih baik. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis ingin 

mengkaji lebih dalam dengan mengambil judul “PENGARUH 

KEMANDIRIAN DAN RASA PERCAYA DIRI SISWA TERHADAP 

HASIL BELAJAR IPA DI SD N 2 KRANGGANHARJO TAHUN 

AJARAN 2012/2013”. 

 



B. METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di SD Negeri 2 Krangganharjo 

, yang beralamatkan di Sukoharjo RT 04 RW 04 Krangganharjo Toroh, hal 

tersebut dikarenakan letak sekolah yang strategis dekat dengan pemukiman 

warga dan dekat dengan jalan raya sebagai jalan utama untuk menuju ke 

kota.peneliti melakukan penelitian pada bulan januari tahun 2013. 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebanyak dua kali pertemuan 

pertama dilakukan  pada hasi Senin,  21 Januari 2013 peneliti melakukan 

pembelajaran kepada anak untuk mengetahui hasil belajar IPA siswa, dan 

pertemuan kedua dilakukan pada hari Selasa,  22 Januari 2013  untuk 

mengisi angket yang telah disediakan oleh peneliti. 

Peneliti mrngambil penelitian dengan jenis penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti adalah jenis penelitian kuantitatif. Penelitian yang lebih 

menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah 

dengan metode statistika. Dikarenakan pengaruh kemandirian dan rasa 

percaya diri siswa terhadap hasil belajar IPA pada kelas IV di SD N 

Krangganharjo 2. 

Penelitian yang dilakukan di SD N 2 Krangganharjo. Sampel 

penelitian yang digunakan adalah adalah siswa kelas IV yang berjumlah 

37, yang masing-masing 21 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. 

 Variabel-variabel dalam penelitian dapat juga dibedakan menjadi dua 

kategori utama yang dikenal dengan (1) variabel bebas (variabel 

independen), dan (2) variabel terikat (variabel dependen). Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah ( ଵܺ) : kemandirian dan  

(ܺଶ) : rasa percaya diri sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah (Y) : hasil belajar IPA. 

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk 

memperoleh data-data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Ada 

beberapa cara untuk mengumpulkan data, diantaranya adalah: angket dan 



observasi, menggunakan angket dalam penelitian dikarenakan jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. 

Saat penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian yang 

dilakukan teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah regresi 

ganda, uji parsial, uji (F), sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bedasarkan analisis data menunjukkan bahwa secara individual dan 

secara bersama-sama kemandirian dan rasa percaya diri siswa berpengaruh 

positif terhadap hasil belajar IPA. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefesien 

regresi dari masing-masing variabel bebas bernilai positif, seperti yang 

terlihat pada persamaan regresi linear ganda sebagai berikut: Y = 35,751 + 

0,595 ଵܺ + 0.733ܺଶ. Dari hasil analisis data diperoleh nilai koefesien 

determinasi (R2) sebesar 0,584 yang menunjukkan bahwa kombinasi variabel 

kemandirian dan rasa percaya diri siswa berpengaruh positif terhadap hasil 

belajar IPA sebesar 58,4% sedangkan 41,6% sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti. 

Pengaruh yang signifikan antara kemandirian siswa terhadap hasil 

belajar IPA kelas IV SD Negeri 2 Krangganharjo tahun 2012/2013”. Dari 

analisis regresi linear ganda diketahui bahwa koefisien arah regresi dari 

variabel kemandirian (b1) adalah sebesar 0,595 atau positif. Berdasarkan uji 

keberartian koefisien arah regresi linear ganda untuk variabel kemandirian 

(b1) diperoleh thitung  >  t tabel, yaitu 3,301 > 2,042  dan nilai probabilitas 

signifikansi < 0,05, yaitu  0, 002, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar IPA. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik 

kualitas kemandirian akan semakin tinggi hasil belajar IPA. Sebaliknya 



semakin rendah kualitas kemandirian, maka semakin rendah pula hasil belajar 

IPA siswa. 

Pengaruh yang signifikan antara rasa percaaya diri  siswa terhadap 

hasil belajar kelas IV SD Negeri 2 Krangganharjo tahun 2012/2013. Dari 

analisis regresi linear ganda diketahui bahwa koefisien arah regresi dari 

variabel rasa percaya diri (b2) adalah sebesar 0,733 atau positif. Berdasarkan 

uji keberartian koefisien arah regresi linear ganda untuk variabel rasa percaya 

diri  (b2) diperoleh thitung > t tabel, yaitu 3,087 > 2,042  dan nilai probabilitas 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,004, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

rasa percaya diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar 

IPA. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik 

kualitas rasa percaya diri  akan semakin tinggi hasil belajar IPA. Sebaliknya 

semakin rendah kualitas rasa percaya diri yang digunakan, maka semakin 

rendah pula hasil belajar IPA siswa. 

Pengaruh yang signifikan antara kemandirian dan rasa percaya diri 

siswa terhadap hasil belajar IPA Siswa Kelas IV SD Negeri 2 Krangganharjo 

tahun 2012/2013. Dari pengujian hipotesis ketiga dengan menggunakan uji F 

memperoleh nilai Fhitung  > F tabel yaitu 15,956 > 3,32 dan nilai probabilitas 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 berarti secara bersama-sama kemandirian dan 

rasa percaya diri siswa berpengaruh positif terhadap hasil belajar IPA. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa kecenderungan 

peningkatan kombinasi variabel kemandirian dan rasa percaya diri siswa akan 

diikuti peningkatan hasil belajar IPA, sebaliknaya kecenderungan penurunan 

kombinasi variabel kemandirian dan rasa percaya diri siswa akan diikuti 

penurunan hasil belajar IPA siswa.   

Rasa percaya diri siswa  berpengaruh lebih dominan dibanding 

kemandirian siswa terhadap hasil belajar IPA kelas IV SD Negeri 2 

Krangganharjo tahun2012/2013. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa 

variabel kemandirian memberikan sumbangan efektif sebesar 16,4% terhadap 



hasil belajar IPA siswa, sedangkan rasa percaya diri siswa memberikan 

sumbangan efektif sebesar 41,9% terhadap hasil belajar IPA siswa. Secara 

keseluruhan variabel pengaruh kemandirian dan rasa percaya diri siswa 

memberikan sumbangan relatif sebesar 58,3% terhadap hasil belajar. 

Sedangkan 41,7% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

Selanjutnya di antara kedua variabel tersebut dapat diketahui bahwa 

variabel rasa percaya diri memberikan sumbangan lebih besar terhadap hasil 

belajar IPA siswa (41,9%), sehingga dapat dinyatakan bahwa rasa percaya 

diri siswa merupakan faktor yang memberikan pengaruh dominan terhadap 

hasil belajar siswa. 

D. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan. 

Kemandirian  siswa berpengaruh positif terhadap hasil belajar IPA siswa 

kelas IV SD Negeri 2 Krangganharjo tahun ajaran 2012/2013. Hasil 

analisis regresi memperoleh nilai ݐ௧௨ > ݐ௧ (3,301 > 2,042) diterima 

pada taraf signifikansi 5%. Kontribusi kemandirian siswa terhadap hasil 

belajar IPA adalah sebesar 16,4% 

Rasa percaya diri siswa berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

IPA siswa kelas IV SD Negeri 2 Krangganharjo tahun ajaran2012/2013. 

Hasil analisis regresi memperoleh nilai ݐ௧௨ > ݐ௧ (3,087 > 2,042) 

diterima pada taraf signifikansi 5%. Kontribusi rasa percaya diri siswa 

terhadap hasil belajar IPA adalah sebesar 41,9%. 

Kamandirian dan rasa percaya diri siswa secara bersama-sama 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri 2 

Krangganharjo tahun ajaran2012/2013. Hal ini terbukti dari hasil analisis 

uji F yang memperoleh nilai ܨ௧௨  sebesar 15,956 lebih besar dari ܨ௧ 

sebesar 3,32 pada taraf signifikan 5%. Secara keseluruhan variabel 

kemandirian dan rasa percaya diri memberikan kontribusi sebesar 58,3% 

dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain terhadap hasil belajar IPA siswa. 



Artinya tinggi rendahnya hasil belajar IPA siswa ditentukan oleh baik 

tidaknyakemandirian siswa dan tinggi rendahnya rasa percaya diri siswa. 

Variabel kemandirian siswa memberikan sumbangan relatif sebesar 

28,2% dan sumbangan efektif 16,4% terhadap hasil belajar siswa. Variabel 

rasa percaya diri siswa memberikan sumbangan relatif sebesar 71,8% dan 

sumbangan efektif 41,9% terhadap hasil belajar IPA siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

 

Ali, Mohammad dkk. 2009. Pesikologi Remaja. Jakarta: PT. Bumi Aksara 

Anthony, R. 1992. Rahasia Membangun Kepercayaan Dri. (terjemahan Rita 

Wiryadi). Jakarta: Binarupa Aksara 

Anwar, Saifuddin. 2010. Metode Penelitian.Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

Arikunto, Suharsimi.1997. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta 

Desmita. 2009. Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Bandung:  PT. Remaja 

Rodakarya 

Hakim Tursan. 2002. Mengatasi Rasa Tidak Percaya Diri. Jakarta: Puspa Swara 

Lie. Anita. 2003. 101 Cara Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Anak. Jakarta: PT. 

Elex Media Kumpulan Do Gramedia 

Marsudi, Saring Samino. 2011. Layanan Bimbingan Belajar. Surakarta: Fairus 

Media 

Rubiyanto, Rubino. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Surakarta: FKIP UMS 

Sudjana, Nana. 1991. Teknik Analisis Regresi dan Korelasi bagi Para Peneliti. 

Bandung: Tarsito  

Depdiknas. 2011. Pedoman penilaian ktsp paud.  http://el 

shalih.blogspot.com/2010/03/pedoman-penilaian-ktsp-paud.html. Diakses 

tanggal 05 Desember 2012 pukul 11.00 WIB 



Andyda Meliala. 20011. Menanamkan kemandirian pada anak. 

http://myindismart.blogspot.com/2011/06/ menanamkan kemandirian pada 

anak.html. Diakses tanggal 05 Desember 2012 pukul 11.00 WIB 

 

 

 


