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ABSTRAK 
 

PENGARUH KEMANFAATAN LEMBAR KERJA SISWA ( LKS ) DAN 
KEMANDIRIAN BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA 

MATA PELAJARAN EKONOMI KELAS XI IPS SMA NEGERI 1 
MOJOLABAN TAHUN AJARAN 2012/2013 

 
 

Ani Handayani. A210090212. Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013. 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui 
pengaruh kemanfaatan lembar kerja siswa terhadap hasil belajar siswa kelas XI 
IPS SMA N I Mojolaban tahun  ajaran 2012 / 2013. 2) Untuk mengetahui 
pengaruh kemandirian belajar terhadap hasil belajar siswa kelas XI IPS SMA N I 
Mojolaban tahun ajaran 2012 / 2013. 3) Untuk mengetahui pengaruh kemanfaatan 
lembar keja siswa dan kemandirian belajar terhadap  hasil belajar siswa kelas XI 
IPS SMA N I Mojolaban tahun ajaran 2012 / 2013 

 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas XI IPS SMA N I Mojolaban tahun ajaran 2012 / 2013. 
Sampel diambil sebanyak adalah 95 siswa. Data yang diperlukan diperoleh 
melalui angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya diuji cobakan dan diuji 
validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, dan sumbangan relatif dan efektif. 

 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 36,429 + 

0, 462 X1 + 0, 286 X2. Persamaan menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 
dipengaruhi oleh kemanfaatan lembar keja siswa dan kemandirian belajar. 
Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Kemanfaatan lembar kerja siswa 
berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Hal ini terbukti dari hasil uji t 
yang memperoleh thitung variabel kemanfaatan lembar kerja siswa (X1) sebesar 
3,222 lebih besar dari ttabel  (2,000) pada taraf  signifikansi 5%. 2) Kemandirian 
belajar bepengaruh pada hasil belajar siswa. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang 
memperoleh thitung variabel lingkungan sosial (X2) sebesar 2,865 lebih besar dari 
ttabel (2,000) pada taraf signifikansi 5%. 3) Kemanfaatan lembar kerja siswa dan 
kemandirian belajar secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap hasil 
belajar siswa. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang memperoleh nilai Fhitung > Ftabel 
(16,907 > 3,15) pada taraf signifikansi 5%. 4)Hasil perhitungan sumbangan 
efektif menunjukkan bahwa kontribusi kemanfaatan lembar kerja siswa  terhadap 
hasil belajar siswa adalah sebesar 22,2% dan variabel kemandirian belajar  
memberikan kontribusi terhadap hasil belajar sebesar 13,3% sehingga total 
sumbangan kemanfaatan lembar kerja siswa dan kemandirian belajar dalam 
meningkatkan hasil belajar siswa adalah sebesar 35,5%. Dalam penelitian ini 
variabel kemanfaatan lembar kerja siswa dan kemandirian belajar memiliki 
kontribusi yang cukup kecil terhadap hasil belajar siswa. 

 
Kata Kunci: Kemanfaatan Lembar Keja Siswa, Kemandirian Belajar dan Hasil 
Belajar 
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A. PENDAHULUAN 
 

Perubahan dan perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan 

perlu di respon oleh kinerja pendidikan yang professional dan bermutu 

tinggi. Mutu pendidikan sangat di perlukan untuk mendukung terciptanya 

manusia yang cerdas dan berkehidupan damai, terbuka dan berdemokrasi, 

serta mampu bersaing secara terbuka dan berdemokrasi, serta mampu 

bersaing secara terbuka di era global sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan seluruh warga  Negara Indonesia 

UU NO.20 Th 2003 tentang system pendidikan nasional pasal 1 

ayat ( 1 ) mengegaskan bahwa : 

”Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajat dan proses pembelajatan agar peserta secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memilih kekuatan 

spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan 

akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara”.  

Hasil belajar merupakan hasil yang maksimum yang dapat di capai 

seseorang setelah melakukan usaha belajar. 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006:7) mengemukakan bahwa : 

Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. 
Sebagai tindakan, maka belajar hanya dipahami oleh siswa 
sendiri. Siswa adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya 
proses belajar. Proses belajar terjadi berkat siswa memperoleh 
sesuatu yang ada di lingkungan sekitar. 
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Hasil yang baik berupa prestasi yang memuaskan merupakan 

harapan bagi siswa, orang tua siswa, dan juga guru, namun memperoleh  

hasil belajar yang baik tidaklah mudah karena banyak faktor yang 

berpengaruh di dalamnya. Faktor siswa memegang pernann penting dalam 

pencapaian hasil belajar, karena siswa yang melakukan kegiatan belajar 

perlu memiliki kemandirian belajar, motivasi berprestasi yang tinggi, 

disiplin belajar yang baik, dan berpartisipasi dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Hasil belajar dapat di jadikan sebagai kunci untuk 

mengetahui apakah siswa berhasil atau tidak setalah mengikuti kegiatan 

belajar mengajar di sekolah.  

Salah satu faktor intern dalam hasil belajar antara lain  kemandirian 

belajar. Sikap mandiri sangat penting dimiliki oleh siswa agar mantap 

dalam bersikap dan melaksanakan tugas, tidak tergantung pada orang lain 

dan bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakanya. Untuk 

meningkatkan pendalaman materi pelajaran yang telah diberikan maka 

anak didik atau siswa dilatih dengan memberi tugas yang harus dikerjakan 

di sekolah maupun dirumah.  

Lembar kerja siswa merupakan suatu bahan ajar yang berisi materi 

yang dapat memudahkan siswa untuk mempelajarinya dalam proses 

belajar mengajar yang menitik beratkan kegiatan menuntut siswa dalam 

belajar mandiri, karena  di dalam  LKS  terdapat   rangkuman   materi   dan     

latihan   soal-soal    dengan   demikian    Lembar  Kerja  Siswa   di 



4 
 

harapkan   dapat  membantu siswa dalam  mempelajari materi yang ada 

dan mencoba di dalamnya.  

Penelitian ini, peneliti mengambil tempat penelitian di SMA Negeri 1 

Mojolaban. Alasannya peneliti ingin mengungkap bagaimana pengaruh 

kemanfaatan lembar kerja siswa dan kemandirian belajar terhadap hasil 

belajar . Apakah berpengaruh positif ataukah berpengaruh negatif. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian tentang ” PENGARUH 

KEMANFAATAN LEMBAR KERJA SISWA ( LKS ) DAN 

KEMANDIRIAN BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA 

ADA MATA PELAJARAN EKONOMI KELAS XI IPS SMA NEGERI 1 

MOJOLABAN TAHUN AJARAN 2012/2013” 

 

B. METODE PENELITIAN 

Sugiyono (2008:2) “metode penelitian diartikan sebagai cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kuantitatif, yang mana bertujuan untuk menggambarkan atau 

mendeskripsikan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat 

penelitian berdasarkan faktor-faktor yang terjadi sebagaimana adanya 

dengan menggunakan data yang berupa angka atau data kualitatif yang 

diangkakan. Data yang digunakan diperoleh dari sampel penelitian dengan 

menggunakan metode angket dan dokumentasi sebagai teknik 



5 
 

pengumpulan data, kemudian dianalisis sesuai dengan metode statistik 

yang digunakan.  

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri I Mojolaban pada siswa 

kelas XI jurusan IPS angkatan 2012/2013. Populasi dalam penelitian ini 

berjumlah 147 siswa. Sugiyono (2008:126) mengemukakan apabila jumlah 

populasi dalam penelitian ini adalah 147 siswa dengan taraf kesalahan 5%, 

maka sampelnya sebanyak 95 siswa. Teknik sampling yang digunakan 

adalah proporsional ramdom sampling dengan cara undian, dan teknik 

pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel, yaitu variabel terikat 

hasil belajar (Y) dan variabel bebas kemanfaatan lembar kerja siswa (X1) 

dan kemandirian belajar (X2). Instrument penelitian yang berupa butir-

butir pertanyaan dalam angket yang berjumlah  butir, yang terdiri dari 14 

butir pertanyaan untuk variabel kemanfaatan lembar kerja siswa (X1) dan 

13 butir pertanyaan untuk variabel kemandirian belajar (X2), sebelum 

digunakan terlebih dahulu di uji cobakan kepada anggota populasi yang 

tidak menjadi sampel sebanyak 20 orang. Hasil uji coba instrument 

kemudian dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas 

untuk mengetahui tingkat kevalitan dan keandalan (reliabel). Berdasarkan 

hasil uji validitas untuk variabel kemanfataan lembar kerja siswa (X1) 

semua butir petanyaan dinyatakan valid, sedangkan dalam variabel 

kemandirian belajar (X2) semua bukti pertanyaan di nyatakan valid. Butir-

butir pertanyaan dinyatakan valid jika memiliki nilai rhitung > rtabel pada 
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taraf signifikansi () = 5% yaitu 0,444. Angket dikatakan tidak valid jika r 

xy < r tabel sebesar 0,444. Butir pertanyaan yang valid dijadikan instrument 

penelitian, sedangkan butir pertanyaan yang tidak valid tidak digunakan 

atau dihilangkan karena telah terwakili oleh butir pertanyaan yang lain 

dalam satu indikator sehingga tidak mengganggu kelengkapan data yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

Pengujian reliabilitas hanya memperhitungkan butir pertanyaan 

yang valid. Angket dikatakan reliabel jika r hitung > r tabel dan nilai r 

positif. Hasil uji reliabilitas angket kemanfaatan lembar kerja siswa dan 

kemandirian belajar memperoleh koefisien reliabilitas (r11) masing-masing 

sebesar 0.756 dan 0.750. nilai (r11) dari masing-masing variabel lebih besar 

dari rtabel pada taraf signifikansi () = 5% yaitu sebesar 0.444 sehingga 

seluruh angket dinyatakan reliabel dan layak digunakan sebagai instrumen 

penelitian. 

Setelah instrument dianggap valid dan reliabel, kemudian 

instrument disebarkan kembali kepada sampel penelitian untuk 

memeperoleh data. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan uji 

prasyarat analisis yaitu dengan uji normalitas dan uji linieritas untuk 

mengetahui asumsi yang diambil benar atau menyimpang dan persamaan 

yang diperoleh cocok atau tidak. Setelah kriteria pada uji prasyarat analisis 

terpenuhi, kemudian dilakukan analisis regresi ganda untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas (X1 dan X2) terhadap variabel terikat (Y). 

Selanjutnya dilakukan uji t untuk mengetahui pengaruh dari masing-
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masing variabel bebas terhadap variabel terikat, dan dilanjutkan dengan uji 

F untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

secara bersama-sama. Tahap terakhir adalah mencari sumbangan relatif 

(SR) dan sumbangan efektif (SE).  

 
C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil uji prasarat analisis pertama yaitu uji normalitas 

yang berguna untuk mengetahui data dari sampel penelitian berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan 

menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-wilk dengan 

bantuan progam. SPSS for Windows versi 16.0. untuk menerima atau 

menolak asumsi normalitas adalah dengan cara membandingkan nilai sig 

(positif) dengan nilai probabilitas 0,05 dengan ukuran sampel N =95, maka 

data berdistribusi normal. Dari hasil uji Kolmogrov- Smirnov diperoleh 

hasil untuk kemampuan berfikir kritis adalah 0,083 sedangkan 

kemandirian belajar adalah 0,086 dan hasil belajar adalah 0,090 dengan 

nilai probabilitas diatas 0,05 dinyatakan berdistribusi normal pada tingkat 

kepercayaan 95%.  

Hasil uji prasarat analisis kedua yaitu uji linearitas. Tujuan uji 

linearitas adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk hubungan antara 

satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Adapun ringkasan hasil 

uji linearitas dan keberartian regresi linear yang dilakukan menggunakan 

alat bantu program SPSS 15.0 for windows. Dari hasil uji linearitias 

Kemanfaatan lembar kerja siswa (X1) terhadap hasil belajar (Y) diperoleh 
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harga Fhitung sebesar 0,054. Kemudian untuk mencari Ftabel digunakan 

rumus Microsoft Excel dengan db (18;75) sehingga diperoleh hasil sebesar 

= 1,84. Hasilnya adalah Fhitung < Ftabel = 0,054 < 1,84 maka regresi 

antara kemanfaatan lembar kerja siswa dengan hasil belajar merupakan 

regresi linear atau hubungan garis lurus. Artinya semakin besar 

kemanfaatan lembar kerja siswa akan diikuti dengan peningkatan hasil 

belajar. Sedangkan dari hasil uji linearitias Kemandirian belajar (X2) 

terhadap hasil belajar (Y) diperoleh harga Fhitung sebesar 0,174 

Kemudian untuk mencari Ftabel digunakan rumus Microsoft Excel dengan 

db (20;73) sehingga diperoleh hasil sebesar = 1,75. Hasilnya adalah 

Fhitung < Ftabel = 0,174 < 1,75, maka regresi antara kemandirian belajar 

dengan hasil belajar merupakan regresi linear atau hubungan garis lurus. 

Artinya semakin baik kemandirian belajar akan diikuti dengan 

peningkatan hasil belajar. 

Setelah uji prasarat analisis terpenuhi selanjutnya dilakukan 

analisis regresi linear berganda dilakukan dengan bantuan SPSS 16.0 for 

windows dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) menentukan nilai-

nilai a, b1, b2, (2) uji t, (3) uji F, (4) mencari koefisien determinasi dan, (4) 

mencari sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 

Hasil analisis regresi memperoleh persamaan regresi sebagai 

berikut: Y = 36,429 + 0,462.X1 + 0,286.X2. Persamaan tersebut 

menunjukkan angka 0,462 atau positif untuk variabel kemanfaatan lembar 

kerja siswa (X1) sehingga dapat disimpulkan kemanfaatan lembar kerja 
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siswa berpengaruh positif terhadap hasil belajar. Sedangkan untuk variabel 

kemandirian  belajar (X2) diperoleh angka persamaan 0,286 atau positif 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar berpengaruh 

positif terhadap hasil belajar. Hasil belajar sebesar 36,429 apabila tidak 

ada variabel yang mempengaruhi, atau bisa dikatakan apabila variabel 

kemanfaatan lembar kerja siswa dan kemandirian belajar tidak ada. 

Selanjutnya hasil belajar akan meningkat 0,462 apabila variabel 

kemanfaatan lembar kerja siswa meningkat satu poin, dan hasil belajar 

akan meningkat 0,462 jika variabel kemandirian belajar meningkat satu 

poin. 

Selanjutnya hasil hipotesis pertama dengan uji t memperoleh nilai 

thitung sebesar 0,462 lebih besar dari nilai ttabel pada taraf signifikasi 5%. 

Sehingga Ho ditolak maka artinya kemanfaatan lembar kerja siswa 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar ekonomi siswa dengan 

sumbangan efektif sebesar 22,2%. Hal ini sesuai dengan PKG dalam 

Sudati ( 2003 : 11 ) menyatakan dengan tegas salah satu cara membuat 

siswa aktif adalah dengan menggunakan lembar kerja siswa 

Hasil hipotesis kedua dengan uji t memperoleh nilai thitung 

sebesar 0, 286 lebih besar dari nilai ttabel pada taraf signifikasi 5%  

Sehingga Ho ditolak maka artinya kemandirian belajar berpengaruh  

positif terhadap hasil belajar ekonomi siswa dengan sumbangan efektif 

sebesar 13,3. Hal ini sesuai dengan Mu’tadin (2002 ) yang mengatakan 

bahwa kemandirian belajar  merupakan suatu sikap individu yang di 
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peroleh secara komulatif selama perkembangan, dimana individu akan 

terus belajar untuk bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai situasi di 

lingkungan, sehingga individu mampu berfikir dan bertindak sendiri.  

.Sehingga semakin  baik kemandirian belajar siswa, maka akan semakin 

tinggi hasil belajar ekonomi siswa. Sebaliknya semakin buruk 

kedmandirian belajar siswa, maka semakin rendah pula hasil belajar 

ekonomi siswa. 

Hasil hipotesis ketiga dengan uji F memperoleh nilai Fhitung 

sebesar 16,907 lebih besar dari nilai Ftabel pada taraf positifsi 5% 

Sehingga Ho ditolak maka artinya kemanfaatan lembar kerja siswa dan 

kemandirian belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar ekonomi 

siswa. Sehingga semakin baik kemanfaatan lembar kerja siswa dan 

semakin  tinggi kemandirian belajar siswa, maka akan semakin baik hasil 

belajar ekonomi siswa. Sebaliknya semakin buruk kemanfaatan lembar 

kerja siswa dan semakin rendah kemandirian belajar siswa, maka semakin 

buruk pula hasil belajar ekonomi siswa. 

Hasil uji koefisien determinasi (R²) diperoleh sebesar 0,355 

menunjukan bahwa besarnya pengaruh kemanfaatan lembar kerja siswa 

dan kemandirian belajar  terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

ekonomi kelas XI IPS SMA N 1 Mojolaban tahun pelajaran 2012/2013 

adalah 35,5% sedangkan sisanya sebesar 64,5% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak diteliti. 
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D. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Kemanfaatan lembar kerja siswa berpengaruh positif terhadap hasil 

belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri I Mojolaban tahun ajaran 

2012/2013, dengan memberikan sumbangan relative 62,5% dan 

sumbangan efektif sebesar 22,2 % 

2. Kemandirian belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri I Mojolaban tahun ajaran 2012/2013, 

dengan memberikan sumbangan relative 37,5% dan sumbangan efektif 

sebesar 13,3% 

3. Kemanfaatan lembar kerja siswa  dan kemandirian belajar secara 

bersama-sama berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa kelas 

XI IPS SMA Negeri I ,sehingga total sumbangan kemanfaatan lembar 

kerja siswa dan kemandirian belajar dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa adalah sebesar 35,5%. Dalam penelitian ini variabel kemanfaatan 

lembar kerja siswa dan kemandirian belajar memiliki kontribusi yang 

cukup kecil terhadap hasil belajar siswa. 
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