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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui 
pengaruh kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas terhadap hasil belajar; 2) 
Untuk mengetahui pengaruh cara belajar terhadap hasil belajar; 3) Untuk 
mengetahui pengaruh kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas dan cara belajar 
terhadap hasil belajar. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah 184 
siswa kelas X SMA Negeri 1 Banyudono tahun ajaran 2012/2013. Sampel diambil sebanyak 
119 siswa. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi yang berupa 
nilai hasil belajar siswa (nilai raport ekonomi). Angket sebelumnya diujicobakan dengan 
menguji validitas item angket serta reliabilitas angket. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis regresi linear ganda, uji t, uji F, uji koefisien determinasi dan sumbangan 
relatif dan efektif. Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi linear: Y= 
64,805 + 0,095X1 + 0,189X2. Persamaan menunjukkan bahwa hasil belajar dipengaruhi oleh 
kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas dan cara belajar. Kesimpulan yang diambil 
adalah: 1) Ada pengaruh yang signifikan kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas 
terhadap hasil belajar, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linear berganda 
(uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,213 > 1,981 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 
0,029, dengan sumbangan efektif sebesar 8,4%; 2) Ada pengaruh yang signifikan cara 
belajar terhadap hasil belajar, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linear 
berganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 4,622 > 1,981 dan nilai signifikansi < 
0,05, yaitu 0,000, dengan sumbangan efektif sebesar 21,9%; 3) Ada pengaruh yang 
signifikan kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas dan cara belajar terhadap hasil 
belajar, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linear berganda (uji F) 
diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 25,220 > 3,074 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 
0,000; 4) Hasil sumbangan relatif dan sumbangan efektif menunjukkan bahwa variabel 
kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas memberikan sumbangan relatif sebesar 27,7% 
dan sumbangan efektif 8,4%, variabel cara belajar memberikan sumbangan relatif sebesar 
72,3% dan sumbangan efektif 21,9%, sedangkan kemandirian siswa dalam mengerjakan 
tugas dan cara belajar terhadap hasil belajar memberikan sumbangan relatif sebesar 100%. 
Dengan uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,303 (30,3%). 

 
Kata Kunci: Kemandirian Siswa dalam Mengerjakan Tugas, Cara Belajar dan 

Hasil Belajar 
 



Pendahuluan 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan seseorang, baik dalam keluarga, masyarakat dan bangsa. 

Negara Indonesia sebagai negara berkembang dalam pembangunan membutuhkan 

sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu usaha meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia tersebut adalah melalui pendidikan. Sekolah sebagai salah satu 

lembaga pendidikan secara formal memiliki peranan yang sangat penting dalam 

mewujudkan pendidikan nasional melalui proses belajar mengajar. Pendidikan 

nasional tersebut mempunyai fungsi yang harus diperhatikan.  Fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional menurut UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyatakan: 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi 
didik agar menjadi manusia yamg beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 
menjadi warga Negara yang Demokratis serta bertanggung jawab. 
 
Tujuan pendidikan dikatakan tercapai apabila hasil belajar siswa mengalami 

perkembangan dan peningkatan. Adapun yang dimaksud dengan belajar adalah 

terjadinya perubahan-perubahan dari persepsi dan perilaku, termasuk juga perubahan 

perilaku (Hamalik, 2000:45). Sedangkan hasil belajar adalah hasil dari usaha belajar 

yang dilaksanakan siswa. Dalam pendidikan formal selalu diikuti pengukuran dan 

penilaian, demikian juga dalam proses kegiatan belajar mengajar, dengan 

mengetahui hasil belajar dapat diketahui kedudukan siswa yang pandai, sedang atau 

lambat. Laporan hasil belajar siswa dapat dilihat dari hasil ulangan dan diserahkan 

dalam periode tertentu yaitu dalam bentuk raport. 

Dalam usaha untuk mencapai suatu hasil belajar yang optimal dari proses 

belajar mengajar seorang siswa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal yaitu segala faktor yang timbul dari dalam diri siswa itu sendiri 

diantaranya keadaan fisik, tingkat intelegensi, bakat, motivasi, minat dan perhatian, 

keadaan emosi serta disiplin. Sedangkan faktor eksternal yaitu segala faktor yang 



timbul dari luar diri siswa yang dapat menambah semangat anak dalam belajar 

diantaranya guru, teman, orang tua, media pembelajaran dan lain-lain. 

Salah satu yang mempengaruhi dalam proses belajar mengajar adalah guru 

yang merupakan faktor eksternal sebagai penunjang pencapaian hasil belajar yang 

optimal. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kemandirian siswa dalam mengerjakan 

tugas. Menurut Mujiman (2007:1), “Belajar mandiri adalah kegiatan belajar aktif, 

yang didorong oleh motivasi menguasai suatu kompetensi yang telah dimiliki”. 

Dengan demikian belajar mandiri lebih mengarah pada pembentukan kemandirian 

dalam cara-cara belajar. 

Disamping cara belajar, hasil belajar juga dipengaruhi oleh kemandirian 

belajar. Kemandirian belajar merupakan salah satu unsur yang penting. Kemandirian 

menekankan pada aktivitasnya siswa dalam belajar yang penuh tanggung jawab atas 

keberhasilan dalam belajar. Untuk meningkatkan kemandirian siswa dapat dipupuk 

dengan memberi tugas. Tugas-tugas yang diberikan guru sedapat mungkin 

dikerjakan oleh siswa secara mandiri untuk melatih pikiran. Sikap mandiri 

menunjukkan inisiatif, berusaha untuk mengejar prestasi, mempunyai rasa percaya 

diri dan mempunyai rasa ingin tahu yang menonjol. 

Hasil belajar merupakan cerminan dari usaha belajar, semakin baik usaha 

belajarnya, maka semakin baik pula hasil yang diraihnya. Hasil belajar dapat 

dijadikan sebagai indikator keberhasilan dalam belajar. Hasil belajar yang baik akan 

dapat dicapai oleh siswa apabila mereka dapat mengatasi kesulitan belajar yang 

dialaminya. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti 

mengambil judul ”HASIL BELAJAR EKONOMI DITINJAU DARI 

KEMANDIRIAN SISWA DALAM MENGERJAKAN TUGAS DAN CARA 

BELAJAR SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 BANYUDONO TAHUN 

AJARAN 2012/2013”. 

 

 

 
 



Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

nilai variabel kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas dan cara belajar terhadap 

hasil belajar dan pada penyajian datanya melibatkan perhitungan atau angka. 

Sugiyono (2003:10) “Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang 

dimaksud memperoleh data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang 

diangkakan”. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Banyudono yang beralamatkan 

di Jl. Jembungan, Banyudono, Boyolali. Waktu penelitian dilakukan pada bulan 

Januari sampai selesai. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas X SMA Negeri 1 Banyudono tahun ajaran 2012/2013 sebanyak 184 

siswa. Menurut Sugiyono (2005:57), “Sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi 184 dengan taraf  

kesalahan 5%, maka sampelnya sebanyak 119 siswa SMA Negeri 1 Banyudono 

tahun ajaran 2012/2013. 

Penelitian ini menggunakan Teknik Simple Random Sampling, data yang 

diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Variabel penelitian di dalam penelitian 

ini ada dua, yang pertama yaitu variabel terikatnya yaitu Hasil Belajar (Y), 

sedangkan variabel bebasnya atau yang mempengaruhi adalah Kemandirian Siswa 

dalam Mengerjakan Tugas (X1) dan Cara Belajar (X2). Instrumen penelitian berupa 

item-item pernyataan dalam bentuk angket yang sebelumnya sudah diujicobakan dengan 

uji validitas dan reliabilitas. Subjek uji coba angket yang berjumlah 20 siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Banyudono tahun ajaran 2012/2013 yang bukan anggota sampel, 

tetapi dalam populasi yang sama dengan subjek penelitian. Uji instrumen analisis 

yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Uji prasyarat analisis yaitu 

uji normalitas dan uji linearitas. Teknik analisis data yaitu analisis regresi ganda, Uji 

secara Serempak (Uji F), Uji Parsial (Uji t), koefisien determinasi, sumbangan 

efektif dan sumbangan relatif. 

 



Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data hasil belajar dengan bantuan program SPSS 

15.0 for windows, dari analisis tendensi sentral diperoleh nilai tertinggi dari 

penilaian angket responden sebesar 85,75, penilaian angket terendah sebesar 70, 

mean atau rata-rata nilai angket keseluruhan sebesar 77,39 dengan median atau nilai 

tengah sebesar 77,5, modus atau nilai yang sering muncul sebesar 75,75 dan nilai 

standar deviasi 2,273. Dari kedua hasil analisis diatas dapat disimpulkan distribusi 

data miring ke kanan.  

Berdasarkan hasil analisis data kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas 

dengan bantuan program SPSS 15.0 for windows, dari analisis tendensi sentral 

diperoleh nilai tertinggi dari penilaian angket responden sebesar 55, penilaian angket 

terendah sebesar 32, mean ataurata-rata nilai angket keseluruhan sebesar 43,63 

dengan median atau nilai tengah sebesar 44, modus atau nilai yang sering muncul 

sebesar 44 dan nilai standar deviasi sebesar 4,811. Dari kedua hasil analisis diatas 

dapat disimpulkan distribusi data miring ke kiri. 

Berdasarkan hasil analisis data cara belajar dengan bantuan program SPSS 

15.0 for windows, dari analisis tendensi sentral diperoleh nilai tertinggi dari 

penilaian angket responden sebesar 56, penilaian angket terendah sebesar 29, mean 

atau rata-rata nilai angket keseluruhan sebesar 44,66 dengan median atau nilai 

tengah sebesar 45, modus atau nilai yang sering muncul sebesar 42 dan nilai standar 

deviasi sebesar 5,036. Dari kedua hasil analisis diatas dapat disimpulkan distribusi 

data miring ke kanan. 

Berdasarkan hasil uji prasyarat analisis pertama yaitu uji normalitas 

digunakan untuk mengetahui apakah data dari sampel penelitian berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan 

menggunakan teknik uji Lilliefors atau dalam program SPSS 15.0 for windows 

disebut juga dengan Kolmogorov-Smirnov Z. Kriteria dari uji normalitas adalah, 

bahwa data berdistribusi normal jika nilai Lhitung < Ltabel dan signifikansi > 0,05. Ltabel 

dicari dengan bantuan Tabel Lilifors yaitu jika terdapat sampel > 30 dengan α = 0,05 

maka diperoleh hasil untuk variabel kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas 

sebesar 0,077 < 0,081, variabel cara belajar 0,063 < 0,081, dan variabel hasil belajar 



0,079 < 0,081, sehingga dapat disimpulkan bahwa data-data tersebut berdistribusi 

normal. 

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui bagaimana bentuk hubungan 

antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Kriteria uji linearitas adalah, 

bahwa data dalam bentuk linear jika Fhitung < Ftabel dan nilai signifikansi > 0,05, maka 

diperoleh hasil untuk variabel kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas 1,219 < 

1,680, cara belajar 1,409 < 1,655, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan 

antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat dalam bentuk linear. 

Analisis regresi ganda digunakan untuk menentukan hasil belajar yang 

disebabkan oleh kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas dan cara belajar 

dengan alat bantu program SPSS 15.0 diperoleh hasil Y = 64,805 + 0,095X1 + 

0,189X2. Persamaan tersebut menunjukkan angka 0,095 atau positif untuk variabel 

kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas (X1) sehingga dapat disimpulkan 

kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas berpengaruh positif terhadap hasil 

belajar. Sedangkan untuk variabel cara belajar (X2) diperoleh angka persamaan 

0,189 atau positif sehingga dapat disimpulkan bahwa cara belajar berpengaruh 

positif terhadap hasil belajar, hasil belajar  sebesar 64,805 apabila tidak ada variabel 

yang mempengaruhi, atau bisa dikatakan apabila variabel kemandirian siswa dalam 

mengerjakan tugas dan cara belajar tidak ada. Selanjutnya hasil belajar akan 

meningkat 0,095 apabila variabel kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas 

meningkat satu poin, dan hasil belajar akan meningkat 0,189 jika variabel cara 

belajar meningkat satu poin. 

Selanjutnya hasil hipotesis pertama dengan uji t yang digunakan untuk 

menguji signifikansi pengaruh variabel kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas 

terhadap hasil belajar secara individual dengan menggunakan SPSS for windows 

versi 15.0, Kriteria pengujian adalah H0 diterima jika - t (/2; n-k-1) ≤ t < t (/2; n-k-1) atau 

signifikansi > 0,05 dan H0 ditolak jika  - t (/2; n-k-1) ≥ t > t (/2; n-k-1) atau signifikansi < 

0,05, diketahui ttabel  =  t (α/2, n-k-1) =  t (0,025,116)  = 1,981. Berdasarkan hasil analisis 

data diperoleh nilai thitung sebesar 2,213 dengan signifikansi 0,029. Dengan demikian 

maka keputusan uji H0 ditolak, karena thitung > ttabel, yaitu 2,213 > 1,981 dan nilai 



signifikansi < 0,05, yaitu 0,029, yang berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan 

kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas terhadap hasil belajar. 

Hasil hipotesis kedua dengan uji t yang digunakan untuk menguji 

signifikansi pengaruh variabel cara belajar terhadap hasil belajar secara individual 

dengan menggunakan SPSS for windows versi 15.0, Kriteria pengujian adalah H0 

diterima jika - t (/2; n-k-1) ≤ t < t (/2; n-k-1) atau signifikansi > 0,05, dan H0 ditolak jika  

- t (/2; n-k-1) ≥ t > t (/2; n-k-1) atau signifikansi < 0,05, diketahui ttabel =  t (α/2, n-k-1) =  t 

(0,025,116)  = 1,981. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai thitung sebesar 4,622 

dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian maka keputusan uji H0 ditolak, karena 

thitung > tTabel, yaitu 4,622 > 1,981 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000, yang 

berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan cara belajar terhadap hasil belajar 

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel kemandirian 

siswa dalam mengerjakan tugas dan cara belajar terhadap hasil belajar secara 

bersama-sama, dengan menggunakan SPSS for windows versi 15.0, Kriteria 

pengujian H0 diterima jika Fhitung < F (; k; n - k –1) atau signifikansi > 0,05 dan H0 

ditolak jika F hitung > F(; k; n - k –1) atau signifikansi < 0,05, diketahui Ftabel = F (α; k; n-k-1) 

= F (0,05;2,116) = 3,074. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai Fhitung sebesar 

25,220 dengan siginifikansi sebesar 0,000. Dengan demikian maka keputusan uji H0 

ditolak, karena Fhitung > Ftabel, yaitu 25,220 > 3,074 dan nilai signifikansi < 0,05, 

yaitu 0,000, yang berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan kemandirian siswa 

dalam mengerjakan tugas dan cara belajar terhadap hasil belajar. 

Hasil uji koefisien determinasi (R²) diperoleh nilai prosentase pengaruh atau 

nilai determinasi sebesar 0,303 yang menunjukkan bahwa besarnya pengaruh 

kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas dan cara belajar terhadap hasil belajar, 

adalah sebesar 30,3% sedangkan 69,7% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak diteliti. 

Perhitungan sumbangan relatif dan sumbangan efektif digunakan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh dari masing-masing variabel bebas (kemandirian 

siswa dalam mengerjakan tugas dan cara belajar) terhadap variabel terikat (hasil 

belajar). Dari hasil perhitungan diketahui bahwa variabel kemandirian siswa dalam 

mengerjakan tugas memberikan sumbangan relatif sebesar 27,7% dan sumbangan 



efektif sebesar 8,4% terhadap hasil belajar dan variabel cara belajar memberikan 

sumbangan relatif sebesar 72,3% dan sumbangan efektif sebesar 21,9% terhadap 

hasil belajar. 

 

Kesimpulan 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil analisis regresi linear ganda diperoleh persamaan Y = 64,805+ 0,095X1 

+ 0,189X2 yang artinya kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas dan cara 

belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar. 

2. Ada pengaruh yang signifikan kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas 

terhadap hasil belajar ekonomi kelas X SMA Negeri 1 Banyudono tahun 

ajaran 2012/2013, hal tersebut dapat diterima. Yakni berdasarkan analisis 

regresi linear berganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,213 > 1,981 

dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,029, dengan sumbangan efektif sebesar 

8,4%. 

3. Ada pengaruh yang signifikan cara belajar terhadap hasil belajar ekonomi 

kelas X SMA Negeri 1 Banyudono tahun ajaran 2012/2013, hal tersebut dapat 

diterima. Yakni berdasarkan analisis regresi linear berganda (uji t) diketahui 

bahwa thitung > ttabel, yaitu 4,622 >1,981 dan nilai signifikansi <0,05, yaitu 

0,000, dengan sumbangan efektif sebesar 21,9%. 

4. Ada pengaruh yang signifikan kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas 

dan cara belajar terhadap hasil belajar ekonomi kelas X SMA Negeri 1 

Banyudono tahun ajaran 2012/2013, hal tersebut dapat diterima. Hal ini 

berdasarkan analisis variansi regresi linear berganda (uji F) diketahui bahwa 

Fhitung > Ftabel, yaitu 25,220 > 3,074 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 

5. Hasil sumbangan relatif dan sumbangan efektif menunjukkan bahwa variabel 

kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas memberikan sumbangan relatif 

sebesar 27,7% dan sumbangan efektif sebesar 8,4%, sedangkan variabel cara 

belajar memberikan sumbangan relatif sebesar 72,3% dan sumbangan efektif 

sebesar 21,9%. Dengan uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,303 (30,3%). 
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