
 
 

Jurnal “OTONOMI” Vol. 12 No.3. Juli 2012                                                                                                69 

FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN BELAJAR MATA 
PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL SISWA KELAS VI  SDN II GEBANG 

KECAMATAN PAKEL KABUPATEN TULUNGAGUNG 
 

THE FACTORS INFLUENCING THE SUCCESS OF STUDYING THE SOCIAL SCIENCE 
LESSON FOR THE STUDENTS OF GRADE VI, SDN II GEBANG, PAKEL SUBDISTRICT, 

TULUNGAGUNG REGENCY 

ABSTRACT 

By 

KASITAR 

The objectives of study are as follows: 1) to know what factors have influnce on the 
students’ learning achievement of social science lesson for the grade six students of SDN 
Negeri II, Gebang Subdistrict, Tulungagung Regency, 2) to analyze how far those factors 
influence the students’ learning achievement of social science lesson for the grade six students 
of SDN Negeri II, Gebang Subdistrict, Tulungagung Regency. The location of the research is at 
SDN Negeri II, Gebang Subdistrict, Tulungagung Regency. The consideration is that the 
researcher is always there doing his daily activities. He will get ease to get the accurate data 
and it will sharpen the analysis. The allocation of time needed for the study is planned for the 
duration of 5 months, starting from August 11, 2011 to January 17, 2012. 

The study is the explanatory research by using survey research. While the population in 
this study is all students of grade VI, SDN Negeri II, Gebang Subdistrict, Tulungagung Regency. 
They are all 25 students in accordance to the processed primary data from the school. The 
analysis done in the study is by using the model of factor analysis. Factor analysis is the 
statistical method used to summarize information from the huge number resulted from the 
process of measurement (in the forms of concepts) to become smaller dimensions or 
constructs. 

Based on the results of the analysis and its discussions at the previous sections then it 
can be concluded that: 1) from the result of the factor analysis there are 9 sub-variables that 
become free variables in this study, i.e.: a. external factors comprising the facility of textbooks, 
the teachers’ quality in discipline, the teachers’ teaching methods, and the conditions of parents’ 
economic status, b. Relation and learning method comprising the relation between students and 
the teachers and learning method, c. The students’ learning techniques comprising students’ 
learning motivation, the conditions of houses supporting the students’ learning, and the parents’ 
technique in educating their children in their learning, d internal factors comprising the maturity 
phase of the students, the students’ attentions towards the lessons, the students’ readiness in 
learning and their mental health, e. The school’s environment comprising students’ discipline at 
school, the learning facility at school, and learning competition with other students, f. 
Concentration and social environment comprising students’ concentration power and social 
perception towards social science lesson, g. Family and teachers comprising the good learning 
habit at home and teachers’ personality in their activities at school, h. Students’ ideals and and 
physical conditions comprising the objectives that they want to reach and students’ physical 
conditions, l. Students’ future condition comprising the job opportunities of social science’s 
graduates, 2) the result of factor analysis shows the contributions of each factor influencing the 
students’ learning achievement of social science lesson for the grade six students of SDN 
Negeri II, Gebang Subdistrict, Tulungagung Regency as follows: (a) the learning and students’ 
conditions contribute 13.22%, (b) the relation and learning method contribute 12.04, (c) the 
students’ learning system contributes 13.22, (d) the students’ psychology contributes 6.33%, (e) 
the school’s condition contributes 5.79, (f) the concentration and students’ social environment 
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contribute 5.48%, (g) the family and teachers contribute 4.83, (h)  the ideals and students’ 
physical conditions contribute 4.56%, and (i) students’ future conditions contributes 4.43%. 

 
 
 

PENDAHULUAN 
 
1.1.   Latar Belakang  

Pendidikan adalah suatu proses 
perubahan tingkah laku, dengan kata lain 
pendidikan harus ditanamkan bagi setiap 
anak sejak dini, karena psikologi 
pendidikan adalah studi yang mempelajari 
tentang belajar, pertumbuhan dan 
kematangan individu serta penerapan 
prinsip - prinsip ilmiah tentang reaksi 
manusia yang mempengaruhi mengajar 
dan belajar. 

Menurut Direktorat Jendral 
Pendidikan Tinggi (1983/1984: 19) dalam 
buku Pengantar Pendidikan karya Kunaryo 
Hadikusumo, dkk (2000: 23), menyatakan 
bahwa pendidikan adalah upaya 
memanusiakan manusia muda. 
Pengangkatan manusia ke taraf insani 
itulah yang disebut mendidik. 

Peningkatan kualitas atau 
kemampuan belajar siswa dan kuantitas 
tingkah laku atau nilai seorang siswa perlu 
mendapatkan perhatian lebih seksama lagi, 
karena bila dari kecil sudah mendapat 
pendidikan dengan baik, akan terbiasa 
dengan usaha dan kedisiplinannya. Dalam 
belajar di sekolah dengan tujuan menuntut 
ilmu yang bermanfaat baik itu bagi dirinya 
sendiri maupun untuk orang lain perlu 
diperlihatkan khususnya dalam mata 
pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosialdengan 
bentuk bertambahnya kualitas dan 
kuantitas kemampuannya orang itu dalam 
berbagai bidang. 

Sekolah Dasar  merupakan salah 
satu lembaga untuk mendidik peserta didik 
atau siswa supaya lebih mendalami dan 
memahami arti penting tentang pendidikan, 
karena siswa Sekolah Dasar  adalah masa 
peralihan dari anak - anak kedewasa 
dengan pemikirannya masih dalam tahap 
perkembangan yang harus diperhatikan 
oleh semua komponen - komponen yang 
bersangkutan seperti keluarga, lingkungan, 
masyarakat dan sekolah. Agar kedepannya 
bisa lebih baik dan berguna bagi dirinya 
dan juga orang lain. 

Ilmu Pengetahuan Sosial belum 
sepenuhnya dipahami oleh sebagian siswa 
Sekolah Dasar  Negeri II Gebang 
Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung,  

dilihat dari nilai yang diperoleh sebagian 
siswa pada pelajaran Ilmu Pengetahuan 
Sosialkurang memenuhi standart. Padahal 
prestasi belajar penting untuk melihat 
keberhasilan semua siswa dalam belajar. 

Ilmu Pengetahuan Sosialakan terus 
berjalan mengikuti Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi sesuai dengan kebutuhan 
manusia, hampir setiap kegiatan yang 
dilakukan oleh lingkungan masyarakat tidak 
lepas dari yang namanya ilmu Ilmu 
Pengetahuan Sosialseperti internal siswa 
dalam pergaulan, interakasi dalam keluarga 
dan lingkungan sekitar maupun eksternal 
dalam pengembangan teknologi seperti 
internet yang merupakan alat sosialisasi 
yang mendunia, tetapi untuk lebih 
meningkatkan prestasi belajarnya perlu 
mengetahui teknik belajarnya agar lebih 
memudahkan siswa dalam memahami hal 
tersebut. 

Ilmu Pengetahuan Sosialadalah 
pelajaran yang membutuhkan wawasan 
dan cara berpikir yang lebih kritis, kreatif 
dan teliti, oleh karena itu Ilmu Pengetahuan 
Sosialbukan hanya membahas teori saja 
tetapi juga praktek kenyataannya di 
lingkungan masyarakat yang 
menitikberatkan pada pengembangan 
dimensi sosial menuntut persepsi dan 
berprilaku dalam hubungan dengan orang 
lain. Dimensi intelektual menuntut latihan 
simulasi pengolahan informasi melalui 
proses berpikir kritis. 

Bertolak dari alasan - alasan di atas 
dan melihat kenyataan di Sekolah Dasar  
SD Negeri II  Gebang Kecamatan Pakel 
Kabupaten Tulungagung, masih adanya 
sebagian siswa yang mendapat nilai 
dibawah rata - rata khususnya pada mata 
pelajaran pengetahuan sosial, walaupun 
sekolah tersebut sekolah bisa dikatakan 
bonafit, karena Sekolah Dasar  Negeri II 
Gebang  prestasinya cukup diperhitungkan 
dengan peringkat 16 diantara 193 sekolah 
Sekolah Dasar  negeri dan swasta lainnya 
yang ada di Tulungagung, maka 
mendorong keinginan untuk melakukan 
penelitian tentang masalah tersebut dengan 
judul "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi 
Keberhasilan Belajar Mata Pelajaran Ilmu 
Pengetahuan SosialSiswa  Sekolah Dasar  
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Negeri II  Gebang Kecamatan Pakel 
Kabupaten Tulungagung" 
 
 
1.2. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah 
tersebut di atas, maka tujuan penelitian 
yang akan dicapai adalah sebagai berikut :  
1. Untuk mengetahui dan menganalisis 

faktor - faktor apa saja yang 
mempengaruhi keberhasilan belajar 
mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 
Sosialsiswa  Sekolah Dasar  Negeri II  
Gebang Kecamatan Pakel Kabupaten 
Tulungagung  

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan belajar 
mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 
Sosialsiswa  Sekolah Dasar  Negeri II  
Gebang Kecamatan Pakel Kabupaten 
Tulungagung  

 
 
 
METODE PENELITIAN 
 
2.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi peneli tian adalah 
Sekolah Dasar Negeri II Gebang 
Kecamatan Pakel Kabupaten 
Tulungagung. Pertimbangan peneliti 
mengambil lokasi ini karena aktifitas 
peneliti setiap hari ada dikantor 
tersebut, sehingga dengan adanya 
kemudahan akan menghasilkan data 
penelitian yang akurat sehingga 
mampu mempertajam analisis. 
Alokasi waktu penelitian direncanakan 
selama 5 bulan, dilakukan mulai 
tanggal 11 Agustus 2011 sampai 
dengan 17  Januari 2012. 

 
 

2.2 Jenis Penelitian 
Penelitian ini mengarah pada 

disiplin ilmu manajemen sumber daya 
manusia. Adapun bentuk penelitiannya 
adalah penelitian analisis. Sedangkan 
ruang lingkup yang diteliti adalah 
pelayanan pada mahasiswa. 
Pendekatan penelitian menggunakan 
tipe penelitian penjelasan (explanatory 
research) dengan menggunakan 
metode survey (survey research). 
Informasi primer tentang data yang 
berhubungan dengan variabel penelitian 
dikumpulkan dari responden dengan 
menggunakan kuesioner. 

2.3 Teknik Pengambilan Sampel 
Sampel adalah sebagian atau 

wakil dari populasi yang diteliti 
(Suharsimi Arikunto, 1998: 117). 
Adapun sampel dalam penelitian ini 
merupakan proportional random 
sampling, di mana dari masing -
masing kelas yang ada diambil sampel 
dengan proporsi yang sama secara 
acak. 

Berdasarkan jumlah sampel, 
maka dalam penelitian ini 
menggunakan 5% sebagai 
kelonggaran ketidaktelitian. Dengan 
taraf signifikan 5% akan menolak 
hipotesis nihilnya, 95% diambil dari 
data penelitian sedangkan 5% diambil 
diluar data penelitian. Dari 100 kali 
kejadian diharapkan sebanyak - 
banyaknya 5 kali kesalahan dan 
berhasil dalam 95 kali (Slovin, 
1960:70). 

penelitian. 
 
2.4..   Metode Analisis Data 

Analisis yang dilakukan dalam 
penelitian ini yang pertama adalah 
menggunakan model analisis faktor. 
Analisis faktor adalah metode statistik 
yang digunakan untuk meringkas 
informasi dalam jumlah banyak yang 
dihasilkan dari proses pengukuran 
(berupa konsep-konsep) menjadi 
sejumlah dimensi atau construct yang 
lebih kecil (selanjutnya disebut faktor) 
(Nur Indriantoro & Bambang S, 2002: 
212). Dalam penelitian ini analisis 
factor yang digunakan untuk 
mengungkap faktor-faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan belajar 
mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 
Sosial siswa  Sekolah Dasar Negeri II 
Gebang Kematan Pakel Kabupaten 
Tulungagung, dengan menggunakan 
rumus sebagai berikut: 

X1 = Ai1F1+Ai2F2
 ............................................................ 
Ai1Fk+Ui 
Keterangan: 
X1 = item/variabel dalam faktor  
F1-k = faktor - faktor  
A1-k = konstanta faktor 
Ui = faktor - faktor unik  
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
3.1. Hasil Penelitian 
3.1.1. Analisis Faktor - Faktor Yang 

Mempengaruhi Keberhasilan 
Belajar Mata Pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Sosial Siswa   SDN 
II Gebang Kecamatan Pakel 
Kabupaten Tulungagung 
 

a. Analisis Tahap 1 
1) KMO (Kaiser—Meyer—Olkin), yaitu 

angka indeks yang digunakan 
untuk menguji ketepatan analisis 
faktor, nampak bahwa koefisien 
KMO sebesar 0,604 dan lebih 
besar dan 0,50 sehingga dapat 
dikatakan bahwa hasil analisis ini 
sudah tepat digunakan. 

2) Communalities, dimana nampak 
bahwa semua faktor nilainya lebih 
besar dan 0,50 sehingga dapat 
dikatakan bahwa faktor-faktor yang 
bersangkutan cukup efektif. 

3) Anti Image Correlation terdapat 3 
faktor yang nilainya dibawah 0,05 
yaitu faktor nomor X1 = 0,399, X2 = 
0,494 dan X8 = 0,389 sehingga 
harus dikeluarkan dari model. 

4) Total Variance Explained dapat 
diketahui bahwa nilai eigenvalue 
yang lebih besar dari 1,00 
berjumlah 12 (dua belas) buah 
sehingga dalam hal ini akan 
terdapat 12 komponen yang akan 
dibentuk oleh faktor-faktor yang 
akan dimasukkan ke dalam model 
untuk membentuk variabel. 

Berdasarkan hasil analisis tahap I, 
maka perlu adanya revisi yaitu dengan 
menggugurkan 5 faktor dan melakukan 
kembali analisis faktor. 

 
 
b. Analisis Tahap 2 

1) Hasil pengujian ulang tahap 2, 
Setelah ke-3 faktor tersebut 
dikeluarkan dari model dan 
dilakukan pengujian ulang nampak 
bahwa nilai KMO adalah 0,624 dan 
lebih besar dan 0,50 sehingga dapat 
dikatakan bahwa hasil analisis ini 
sudah tepat digunakan. 

2) Communalities, dimana nampak 
bahwa semua faktor nilainya lebih 
besar dan 0,50 sehingga dapat 
dikatakan bahwa faktor-faktor yang 
bersangkutan cukup efektif. 

3) Total Variance Explained, dapat 
dilihat bahwa nilai eigenvalues yang 
lebih dan 1,00 berjumlah 10 buah 
faktor sehingga dalam hal ini akan 
terdapat 10 komponen yang akan 
dibentuk oleh Faktor yang akan 
dimasukkan ke dalam model untuk 
membentuk variabel. 

4) Rotated Component Matrix, dapat 
diketahui bahwa terdapat 10 
kelompok faktor yang nantinya akan 
membentuk variabel yang 
mempengaruhi keberhasilan belajar 
Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan 
Sosial Siswa   SDN II Gebang 
Kecamatan Pakel Kabupaten 
Tulungagung. Tampak bahwa 
terdapat 5 (lima) faktor yang gugur 
dan harus dikeluarkan dari model 
yaitu faktor kurikulum yaitu faktor 
X14, X17, X23, X25 dan X32. 

Berdasarkan hasil analisis tahap 2, 
maka perlu adanya revisi yaitu dengan 
menggugurkan   lima   faktor dan   
melakukan kembali analisis faktor.  

 
c. Analisis Tahap 3 

1) Hasil pengujian ulang tahap 3, 
Setelah ke-5 faktor tersebut 
dikeluarkan dari model dan di 
lakukan pengujian ulang nampak 
bahwa nilai KMO adalah 0,634 dan 
lebih besar dan 0,50 sehingga dapat 
dikatakan bahwa hasil analisis ini 
sudah tepat digunakan. 

2) Communalities, dimana nampak 
bahwa semua faktor nilainya lebih 
besar dan 0,50 sehingga dapat 
dikatakan bahwa faktor-faktor yang 
bersangkutan cukup efektif. 

3) Total Variance Explained, dapat 
dilihat bahwa nilai eigenvalues yang 
lebih dan 1,00 berjumlah 9 
(sembilan) buah faktor sehingga 
dalam hal ini akan terdapat 9 
komponen yang akan dibentuk oleh 
faktor yang akan dimasukkan ke 
dalam model untuk membentuk 
variabel. 

4) Rotated Component Matrix, dapat 
diketahui bahwa terdapat 9 
kelompok faktor yang nantinya 
akan membentuk variabel yang 
mempengaruhi keberhasilan belajar 
Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan 
SosialSiswa   SDN Pelem I Pare 
Kediri. Tampak bahwa terdapat 2 
(dua) faktor yang gugur dan harus 
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dikeluarkan dari model yaitu faktor 
kurikulum yaitu faktor X12 dan X 
21.  

Berdasarkan hasil analisis tahap 3, 
maka perlu adanya revisi yaitu dengan 
menggugurkan dua faktor dan 
melakukan kembali analisis faktor  

 
 
d. Analisis Tahap 4 

1) Hasil pengujian ulang tahap ke 4, 
setelah dua faktor tersebut 
dikeluarkan dari model dan di 
lakukan pengujian ulang nampak 
bahwa nilai KMO adalah 0,637 dan 
lebih besar dan 0,50 sehingga dapat 
dikatakan bahwa hasil analisis ini 
sudah tepat digunakan. 

2) Communalities, dimana nampak 
bahwa semua faktor nilainya lebih 
besar dan 0,50 sehingga dapat 
dikatakan bahwa faktor-faktor yang 
bersangkutan cukup efektif. 

3) Total Variance Explained, dapat 
dilihat bahwa nilai eigenvalues yang 
lebih dan 1,00 berjumlah 9 
(sembilan) buah faktor sehingga 

dalam hal ini akan terdapat 9 
komponen yang akan dibentuk oleh 
Faktor yang akan dimasukkan ke 
dalam model untuk membentuk 
variabel. 

4) Rotated Component Matrix, dapat 
dikatakan bahwa terdapat 9 
kelompok faktor yang nantinya 
akan membentuk variabel yang 
mempengaruhi keberhasilan belajar 
Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan 
Sosial Siswa  SDN II Gebang 
Kecamatan Pakel Kabupaten 
Tulungagung. Tampak bahwa tidak 
ada faktor yang harus dikeluarkan 
karena kurang dan 0,50, sehingga 
analisis tidak diperlukan lagi. 
Dengan kata lain terdapat 9 faktor 
yang yang terbentuk untuk 
menyatakan yang mempengaruhi 
keberhasilan belajar Mata 
Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 
Siswa  SDN II Gebang Kecamatan 
Pakel Kabupaten Tulungagung. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada tabel berikut. 

 
 
Tabel 1. Hasil  Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh 
No Indikator  Nama Faktor 
1 Kelengkapan buku pelajaran Kualitas guru dalam disiplin 

metode mengajar guru Keadaan ekonomi keluarga 
X27 
X20 
X19 
X16 

Pembelajaran dan 
keadaan siswa 

2 Hubungan siswa dengan guru Metode belajar X22 
X29 

Relasi dan metode 
belajar 

3 Minat belajar siswa Suasana rumah dalam menunjang 
belajar Cara orang tua mendidik dalam belajar 

X3 
X15 
X13 

Sistem belajar siswa 

4 Kematangan atau fase siswa Perhatian siswa terhadap 
pelajaran 
Kesiapan siswa dalam belajar 
Kesehatan rohani siswa 

X6 
X2 
X7 
X11 

Psikologi Siswa 

5 Disiplin siswa di sekolah Fasilitas belajar di sekolah 
Persaingan belajar dengan siswa lain 

X28 
X26 
X30 

Lingkungan sekolah 

6 Daya Konsentrasi Siswa Pandangan masyarakat 
terhadap pelajaran IPS 

X9 
X31 

Konsentrasi dan 
Lingkungan sosial 

7 Kebiasaan yang baik dalam keluarga 
Kepribadian guru dalam keaktifan di sekolah 

X18 
X24 

Keluarga dan Guru 

8 Tujuan yang ingin dicapai Kesehatan jasmani siswa X5 
X10 

Cita-cita dan kondisi fisik 

9 Peluang kerja lulusan IPS X33 Masa depan siswa 
 
 
Berdasarkan hasil analisis faktor di 

atas, menunjukkan faktor-faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan belajar Mata 
Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Siswa   



 
 

Jurnal “OTONOMI” Vol. 12 No.3. Juli 2012                                                                                                74 

SDN II Gebang Kecamatan Pakel 
Kabupaten Tulungagung  terbagi dalam 9 
sub variabel yaitu 1) pembelajaran dan 
keadaan siswa, 2) relasi dan metode 
belajar, 3) sistem belajar siswa, 4) psikologi 
siswa, 5) Lingkungan sekolah, 6) kondisi 
non fisik, 7) keluarga dan guru, 8) cita-cita 
dan kondisi fisik dan 9) masa depan siswa.  
1. Pembelajaran dan keadaan siswa 

Sub variabel eksternal siswa 
terdiri dari 4 faktor yaitu kelengkapan 
buku pelajaran, kualitas guru dalam 

disiplin, metode mengajar guru dan 
keadaan ekonomi keluarga.  Buku 
sebagai salah satu sumber 
pembelajaran sangat diperlukan untuk 
memperluas wawasan siswa, buku 
pegangan yang ada tidak hanya satu 
buah buku tetapi seharusnya buku yang 
dimiliki oleh siswa maupun guru lebih 
dari satu sehingga baik siswa maupun 
guru dapat memperluas wawasannya. 
Lebih jelasnya dapat dilihat pada 
deskriptif persentase berikut ini.

 
Tabel 2. Kelengkapan buku pelajaran pengetahuan sosial 

NO Keterangan Jawaban Responden 
Frekuensi Persentase 

1 85% - 100% 86 54,78 
2 70% - 84% 45 28,66 
3 50% - 60% 21 13,38 
4 0% - 49% 5 3,18 
 Jumlah 157 100 
 

 
Dari tabel di atas tampak bahwa 

sebanyak 86 siswa atau 54,78% siswa 
telah memiliki kelengkapan buku Ilmu 
Pengetahuan Sosialsebesar 80% - 
100%, sedangkan yang memiliki 
kelengkapan buku Ilmu Pengetahuan 
Sosialkurang dari 49% terdapat 5 siswa 

atau 3.18%. Siswa yang mempunyai 
kelengkapan buku pelajaran lebih 
banyak daripada siswa yang tidak 
mempunyai kelengkapan buku pelajaran 
sehingga memudahkan siwa dalam 
memahami pelajaran yang diberikan. 

 
Tabel 3. Kualitas guru dalam kedisiplinan 
NO Keterangan Jawaban Responden 

Frekuensi Persentase 
1 Selalu 88 56.05 
2 Sering 48 30.57 
3 Kadang-Kadang 20 12.74 
4 Tidak pernah 1 0.64 
 Jumlah 157 100 
 

 
Dari tabel di atas tampak bahwa 

sebanyak 88 siswa atau 56,05% guru 
selalu memberikan pelajaran tepat pada 
waktu pelajaran dimulai sebanyak 1 

siswa atau 0,64% menjawab tidak 
pernah. Secara garis besar guru jarang 
terlambat dan selalu memberikan 
pelajaran tepat waktu.

 
Tabel 4.  Metode Mengajar Guru di Kelas 
NO Keterangan Jawaban Responden 

Frekuensi Persentase 
1 5 kali lebih 79 50.32 
2 3 - 4 kali 46 29.30 
3 1 - 2 kali 26 16.56 
4 Tidak pernah 6 3.82 
 Jumlah 157 100 
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Dari tabel di atas tampak bahwa 
sebanyak 79 siswa atau 50,32% 
menjawab bahwa guru telah melakukan 
variasi dalam pembelajaran misalnya 

siswa disuruh untuk melakukan diskusi 
kelompok dan terdapat 6 siswa atau 
3,82% yang tidak pernah melaksanakan 
belajar secara kelompok.

 
Tabel 5.  Keadaan Ekonomi Keluarga 
NO Keterangan Jawaban Responden 

Frekuensi Persentase 
1 Selalu 52 33.12 
2 Sering 67 42.68 
3 Kadang-kdang 35 22.29 
4 Tidak Pernah 3 1.91 
 Jumlah 157 100 

 
Dari tabel di atas tampak bahwa 

sebanyak 67 siswa atau 42,68% 
orangtuanya memiliki penghasilan yang 
cukup sehingga kebutuhan sehari-hari 
selalu dapat terpenuhi dan sebanyak 3 
siswa atau 1,91 yang kebutuhan hidup 
sehari-hari tidak pernah tercukupi. 
Mayoritas siswa yang sekolah disana 
adalah orang yang mampu 
menyekolahkan anaknya.  

 
2. Relasi dan Metode belajar 

Sub variabel relasi dan metode 
belajar terdiri dari 2 faktor yaitu 
hubungan siswa dengan guru dan 

metode belajar siswa. Komunikasi 
antara siswa dan guru memberikan 
pengaruh terhadap proses 
pembelajaran. Untuk menciptakan 
hubungan yang harminis antara guru 
dan siswa maka perlu dibangun jalinan 
komunikasi antara guru dan siswa. 
Hubungan komunikasi dapat berupa 
siswa mengenal guru dan gusu juga 
mengenal siswa. Hubungan komunikasi 
yang terjadi di SDN II Gebang 
Kecamatan Pakel Kabupaten 
Tulungagung untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada deskriptif persentase 
berikut ini.

 
Tabel 6. Hubungan Siswa dengan Guru 

NO Keterangan Jawaban Responden 
Frekuensi Persentase 

1 85% - 100% 40 25.48 
2 70% - 84% 39 24.84 
3 50% - 69% 37 23.57 
4 0 - 49% 41 26.11 
 Jumlah 157 100 
 

Mencermati tabel di atas bahwa 
sebanyak 40 siswa atau 25,48% 
menjawab bahwa guru mengenal 
sebanyak 85% - 100% terhadap 
siswanya dan sebanyak 41 siswa atau 

26,11% menjawab bahwa guru kurang 
dari 49% yang mengenal terhadap 
siswa-siswinya. Guru masih belum 
mengenal siswa seluruhnya.

 
 Tabel 7. Metode Belajar Siswa 
NO Keterangan Jawaban Responden 

Frekuensi Persentase 
1 Selalu 27 17.20 
2 Sering 35 22.29 
3 Kadang-kadang 58 36.94 
4 Tidak pernah 37 23.57 
 Jumlah 157 100 
 

Dari tabel di atas tampak bahwa 
58 siswa atau 36,94% kadang-kadang 

melakukan perubahan metode belajar 
jika terjadi kejenuhan dalam belajar dan 
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sebanyak 35 siswa atau 22,29% sering 
melakukan perubahan metode 
belajarnya ketika mengalami kejenuhan 
dalam berlajar. 

 
3. Sistem Belajar Siswa 

Sub variabel sistem belajar 
siswa terdiri dari 3 faktor yaitu minat 
belajar siswa, suasana rumah dalam 
menunjang belajar dan cara orang tua 
mendidik dalam belajar. Keberhasilan 
siswa dalam memperoleh hasil yang 
baik disamping dipengaruhi oleh faktor 

eksternal siswa, namun faktor internal 
siswa dalam terutama sistem belajar 
yang dilakukan sangat menentukan 
kebersilan siswa. Siswa yang memiliki 
sistem belajar yang kontinuitas akan 
memperoleh hasil yang lebih baik jika 
dibandingkan dengan siswa yang 
belajar kalau hanya pada saat test atau 
ulangan saja. Mengenai siswa belajar 
yang dilakukan oleh siswa, untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada deskriptif 
persentase berikut ini.

 
    Tabel 8. Minat belajar siswa terhadap Mapel Ilmu Pengetahuan Sosial 

NO Keterangan Jawaban Responden 
Frekuensi Persentase 

1 5 kali lebih 41 26.11% 
2 3 - 4 kali 67 42.68% 
3 1 - 2 kali 48 30.57% 
4 Tidak pernah 1 0.64% 
 Jumlah 157 100% 
 

Mencermati tabel di atas 
bahwa sebanyak 67 siswa atau 42,68% 
menjawab bahwa mereka belajar mata 
pelajaran Ilmu Pengetahuan 
Sosialsebanyak 3 - 4 kali dalam satu 

minggu dan ada 1 siswa atau 0,64% 
yang tidak pernah belajar mata 
pelajaran pengetahuan sosial. Banyak 
siswa yang belajar Ilmu Pengetahuan 
Sosialdirumahnya.

 
 

Tabel 9. Suasana rumah dalam Menunjang Belajar 
NO Keterangan Jawaban Responden 

Frekuensi Persentase 
1 Tidak Pernah 39 24.84 
2 1 - 2 kali 65 41.40 
3 3 - 4 kali 49 31.21 
4 5 kali lebih 4 2.55 
 Jumlah 157 100 

 
Dari tabel di atas tampak bahwa 

sebanyak sebanyak 65 siswa atau 
41,40% yang menjawab melakukan 1 - 2 
kali ketika malas dalam belajar karena 
suasana rumah yang tidak mendukung 

suasana belajar karena ribut atau gaduh 
dan terdapat 4 siswa atau 2,55% yang 
mengalami malas belajar karena kondisi 
suasana rumah yang ribut dan gaduh.

 
 

Tabel 10. Cara Orang tua mendidik dalam Belajar 
NO Keterangan Jawaban Responden 

Frekuensi Persentase 
1 5 kali lebih 28 17.83 
2 3 - 4 kali 55 35.03 
3 1 - 2 kali 72 45.86 
4 Tidak pernah 2 1.27 
 Jumlah 157 100 
Sumber : Data primer yang diolah tahun 2011 
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Dari tabel di atas tampak bahwa 
sebanyak 72 siswa atau 45,86% yang 
orang tuanya menyuruh anaknya untuk 
belajar dalam satu minggu sebanyak 1 - 
2 kali dan terdapat 2 siswa atau 1,27% 
yang tidak pernah disuruh oleh orang 
tuanya untuk belajar dalam satu tahun. 

 
4. Psikologi Siswa 

Sub variabel internal siswa 
terdiri dari 4 faktor yaitu kematangan 
atau fase siswa, perhatian siswa 

terhadap pelajaran, kesiapan siswa 
dalam belajar dan kesehatan rohani 
siswa. 

Siswa untuk memperoleh hasil 
belajar yang memuaskan harus sering 
melakukan latihan-latihan. Dengan 
latihan-latihan soal maka diharapkan 
pada saat test atau ulangan jika 
menemuai soal yang sepadan maka 
siswa dengan mudah akan dapat 
menjawabnya.

 
 

Tabel 11. Kematangan atau Fase Siswa 
NO Keterangan Jawaban Responden 

Frekuensi Persentase 
1 Selalu 49 31.21 
2 Sering 72 45.86 
3 Kadang-kadang 30 19.11 
4 Tidak pernah 6 3.82 
 Jumlah 157 100 
Sumber : Data primer yang diolah tahun 2011 

 
Mencermati tabel di atas 

bahwa sebanyak 72 siswa atau 45,86% 
sering melakukan latihan-latihan soal 
untuk memperoleh kematangan dalam 
belajar dan sebanyak 6 siswa atau 
3,82% yang tidak pernah melakukan 
latihan soal untuk memperoleh 

kematangan dalam menguasai 
pelajaran pengetahuan sosial. 
Sebagian besar siswa banyak 
melakukan latihan belajar setelah 
mereka mendapatkan pelajaran yang 
diberikan oleh guru disekolah.

 
Tabel 12. Perhatian Siswa terhadap Pelajaran 

NO Keterangan Jawaban Responden 
Frekuensi Persentase 

1 Selalu 27 17.20 
2 Sering 89 56.69 
3 Kadang-kadang 35 22.29 
4 Tidak pernah 6 3.82 
 Jumlah 157 100 
Sumber : Data primer yang diolah tahun 2011 

 
Dari tabel di atas tampak bahwa 

sebanyak 89% siswa atau 56,69%  yang   
menjawab   sering   memperhatikan   
materi   yang disampaikan oleh guru dan 

terdapat 6 siswa atau 3,82% yang tidak 
pernah memperhatikan guru. Banyak 
siswa yang memperhatikan saat guru 
lagi menerangkan pelajaran dikelas.

 
Tabel 13. Kesiapan Siswa dalam Belajar 
NO Keterangan Jawaban Responden 

Frekuensi Persentase 
1 85% - 100% 27 17.20 
2 70% - 84% 90 57.32 
3 50% - 69% 34 21.66 
4 0% - 49% 6 3.82 
 Jumlah 157 100 
Sumber : Data primer yang diolah tahun 2011 
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Dari tabel di atas tampak bahwa 
sebanyak 90 siswa atau 57,32% yang 
menyiapkan kondisi stamina badang 
yang sehat dan kuat sebesar 70% - 
84%, dan sebanyak 6 siswa atau 3,82% 

yang menyiapkan kondisi badan atau 
fisik untuk belajar sebesar 0% - 49%. 
Masih adanya siswa yang lemah 
badannya dalam belajar.

 
Tabel 14. Kesehatan Rohani Siswa 
NO Keterangan Jawaban Responden 

Frekuensi Persentase 
1 Tidak Pernah 54 34.39 
2 1 - 2 kali 68 43.31 
3 3 - 4 kali 32 20.38 
4 5 kali lebih 3 1.91 
 Jumlah 157 100 
Sumber : Data primer yang diolah tahun 2011 
 

Dari tabel di atas tampak bahwa 
sebanyak 68 siswa atau 43,31% yang 
mengalami stress sebaanyak 1 - 2  
kali karena kebanyakan materi pelajaran 
dan sebanyak 3 siswa atau 1,91% yang 
mengalami strees sebanyak lebih dari 5 
kali karena kebanyakan materi 
pelajaran.  

 
 

5. Lingkungan Sekolah 
Sub variabel lingkungan 

sekolah terdiri dari 3 faktor yaitu disiplin 
siswa di sekolah, fasilitas belajar di 

sekolah dan persaingan belajar dengan 
siswa lain. 

Kedisiplinan sangat diperlukan 
dalam semua hal, baik disiplin dalam 
belajar, mematuhi peraturan siswa di 
sekolah atau kedisiplinan dalam 
membantu orang tua. Dengan 
penanaman disiplin kepada siswa, 
maka siswa tidak usah disuruh-suruh 
untuk belajar, maka siswa akan 
memiliki inisiatif sendiri untuk belajar. 
Kedisiplinan siswa disekolaj untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat dalam tabel 
berikut.

 
Tabel 15. Disiplin siswa di Sekolah 
NO Keterangan Jawaban Responden 

Frekuensi Persentase 
1 Tidak pernah 56 35.67 
2 1 - 2 kali 44 28.03 
3 3 - 4 kali 45 28.66 
4 5 kali lebih 12 7.64 
 Jumlah 157 100 
Sumber : Data primer yang diolah tahun 2011 

 
Mencermati tabel di atas bahwa 

sebanyak 56 siswa atau 35,67% tidak 
pernah mendapatkan teguran atau 
peringatan karena melanggar peraturan 
di sekolah dan sebanyak 12 siswa yang 

memperoleh 5 kali lebih teguran atau 
peringatan karena melanggar peraturan 
di sekolah. Masih ada siswa yang 
melanggar aturan sekolah.

 
Tabel 16. Fasilitas belajar di Sekolah 
NO Keterangan Jawaban Responden 

Frekuensi Persentase 
1 Selalu 67 42.68 
2 Sering 45 28.66 
3 Kadang-kadang 39 24.84 
4 Tidak pernah 6 3.82 
 Jumlah 157 100 
Sumber : Data primer yang diolah tahun 2011 
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Dari tabel di atas tampak bahwa 
sebanyak 67 siswa atau 42,68% 
menjawab selalu memperoleh semangat 
karena fasilitas sekolah dan sebanyak 6 
siswa atau 3,82% yang menjawab tidak 

pernah nyaman dengan fasilitas belajar 
yang ada di sekolah. Fasilitas belajar 
sangat berpengaruh terhadap proses 
belajar siswa.

 
Tabel 17. Persaingan belajar dengan Siswa Lain 
NO Keterangan Jawaban Responden 

Frekuensi Persentase 
1 Selalu 30 19.11 
2 Sering 38 24.20 
3 Kadang-kadang 73 46.50 
4 Tidak Pernah 16 10.19 
 Jumlah 157 100 
Sumber : Data primer yang diolah tahun 2011 

 
Dari tabel di atas tampak bahwa 

sebanyak 73 siswa atau 46,50% yang 
menjawab kadang-kadang dan 
sebanyak 16 siswa atau 10,19% yang 
menjawab tidak pernah termotivasi 
dengan siswa yang lebih pandai dan 
rajin. Persaingan antar siswa sebagian 
besar berpengaruh terhadap siswa lain 
untuk lebih meningkatkan lagi kualitas 
belajar mereka agar lebih baik lagi dari 
sebelumnya. 

 
 
6. Konsentrasi dan Lingkungan Sosial 

Sub variabel kosentrasi dan 
lingkungan sosial terdiri dari 2 faktor 
yaitu daya konsentrasi siswa dan 
pandangan masyarakat terhadap 
pelajaran ilmu pengetahuan sosial. 

Konsentrasi dalam menghadapi 
pelajaran sangat diperlukan, karena 
dengan konsentrasi yang tinggi, materi 
yang diberikan oleh pengajar akan lebih 
mudah diterimanya. Konsentrasi siswa   
SDN II Gebang Kecamatan Pakel 
Kabupaten Tulungagung dalam proses 
belajar mengajar terangkum dalam tabel 
berikut:

 
Tabel 18. Konsentrasi siswa di kelas 
NO Keterangan Jawaban Responden 

Frekuensi Persentase 
1 Selalu 16 10.19 
2 Sering 37 23.57 
3 Kadang-kadang 97 61.78 
4 Tidak Pernah 7 4.46 
 Jumlah 157 100 
Sumber : Data primer yang diolah tahun 2011 

 
Mencermati tabel di atas bahwa 

sebanyak 97 siswa atau 61,78% 
menjawab kadang-kadang bisa 
konsentrasi pada pembelajaran dan 
sebanyak 7 siswa atau 4,46% yang tidak 

pernah dapat berkonsentrasi pada 
setiap pembelajaran. Sebagian besar 
siswa dapat menerima pelajaran yang 
diberikan guru mereka.

 
Tabel 19. Pandangan Masyarakat terhadap Pelajaran IPS 
NO Keterangan Jawaban Responden 

Frekuensi Persentase 
1 85% - 100% 38 24.20 
2 70% - 84% 56 35.67 
3 50% - 69% 42 26.75 
4 0 - 49% 21 13.38 
 Jumlah 157 100 
Sumber : Data primer yang diolah tahun 2011
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Dari tabel di atas tampak bahwa 
sebanyak 56 siswa atau 35,67% bahwa 
masyarakat memandang pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Sosialitu 70% - 84% 
penting dan sebanyak 21 siswa atau 
13,38% bahwa pandangan masyarakat 
terhadap pentingnya pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Sosialitu sebesar 0% - 
49%. 

 
7. Keluarga dan Guru 

Sub variabel keluarga dan guru 
terdiri dari 2 faktor yaitu kebiasaan 
yang baik dalam keluarga dan 
kehadiran guru. 

Dukungan orang tua sangat 
diperlukan oleh siswa. Kondisi belajar 
yang tenang, tersedianya buku-buku 
bacaan ilmu pengetahuan di rumah 
sangat berpengaruh terhadap 
keberhasilan siswa dalam belajar. 
Dukungan orang tua pada saat siswa 
dalam belajar dapat berupa selalu 
menanyakan hasil belajar anaknya 
dalam mengikuti pelajaran, 
membiasaan anak-anaknya untuk 
gemar membaca. Berdasarkan hasil 
penelitian bahwa perhatian yang 
diberikan oleh orang tua terhadap 
anaknya terangkum dalam tabel 
berikut.

 
Tabel 20. Kebiasan yang baik dalam Keluarga 
NO Keterangan Jawaban Responden 

Frekuensi Persentase 
1 5 kali lebih 53 33.76 
2 3 - 4 kali 64 40.76 
3 1 - 2 kali 32 20.38 
4 Tidak pernah 8 5.10 
 Jumlah 157 100 
Sumber : Data primer yang diolah tahun 2011 

 
Mencermati tabel di atas 

bahwa sebanyak 64 siswa atau 40,76% 
sering orang tua atau keluargnya 
membaca buku-buku ilmu pengetahuan 
dan sebanyak 8 siswa atau 5,10% 

yang tidak pernah melihat orang tua 
atau saudaranya membaca buku ilmu 
pengetahuan sehingga akan 
memberikan motivasi pada diri siswa

 
 
 

Tabel 21. Kepribadian guru dalam keaktifan di sekolah 
NO Keterangan Jawaban Responden 

Frekuensi Persentase 
1 Tidak pernah 61 38.85 
2 1 - 2 kali 54 34.39 
3 3 - 4 kali 31 19.75 
4 5 kali lebih 11 7.01 
 Jumlah 157 100 
Sumber : Data primer yang diolah tahun 2011 

 
Dari tabel di atas tampak bahwa 

sebanyak 61 siswa atau 38,85% 
berpendapat tidak pernah guru tidak 
masuk sekolah dan sebanyak 11 siswa 
atau 7,01% menyatakan bahwa guru 
yang tidak masuk kelas lebih dari 5 kali.  

 
 
 
 
 

8. Cita-cita dan Kondisi Fisik 
Sub variabel cita-cita dan 

kondisi fisik terdiri dari 2 faktor yaitu 
tujuan yang ingin dicapai dan kesehatan 
jasmani siswa.. 

Untuk memperoleh hasil yang 
baik, maka tersedinya buku pelajaran 
yang mendukung sangat diperlukan. 
Berdasarkan hasil penelitian tersedianya 
kelengkapan buku pelajaran responden 
terangkum dalam tabel berikut. 
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    Tabel 22. Tujuan yang Ingin Dicapai 
NO Keterangan Jawaban Responden 

Frekuensi Persentase 
1 5 buah lebih 24 15.29 
2 3 - 4 buah 71 45.22 
3 1 - 2 buah 60 38.22 
4 Tidak ada 2 1.27 
 Jumlah 157 100 
Sumber : Data primer yang diolah tahun 2011 

 
Mencermati tabel di atas 

bahwa sebanyak 71 siswa atau 45,22% 
memiliki buku Ilmu Pengetahuan 
Sosialantara 3 - 4 buah dan 2 siswa 

atau 1,27% tidak memiliki satupun 
buku pengetahuan sosial. Kebanyakan 
siswa mempunyai buku pelajaran 
Pengetahuan sosial.

 
Tabel 23.  Kesehatan Jasmani Siswa 
NO Keterangan Jawaban Responden 

Frekuensi Persentase 
1 7 kali lebih 54 34.39 
2 4 - 6 kali 68 43.31 
3 1 - 3 kali 32 20.38 
4 Tidak Pernah 3 1.91 
 Jumlah 157 100 
Sumber : Data primer yang diolah tahun 2011 

 
Dari tabel di atas tampak bahwa 

sebanyak 68 siswa atau 43,31% yang 
makan makanan empat sehat lima 
sempurna sebanyak 4 - 6 kali seminggu 
dan terdapat 3 siswa yang tidak pernah 
mengkonsumsi makanan empat sehat 
lima sempurna. Banyak siswa yang bisa 
makan makanan yang bergizi sehingga 
dapat menjaga kondisi badan sehingga 
menunjang dalam belajar. 

 
9. Masa depan Siswa 

Sub variabel   masa depan 
siswa terdiri dari 1 faktor yaitu peluang 
kerja lulusan IPS. Pandangan 
responden terhadap lulusan ilmu Ilmu 
Pengetahuan Sosialterangkum dalam 
tabel berikut:

 
 
 

Tabel 24.  Kebiasan yang baik dalam Keluarga 
NO 

 
Keterangan 

 
Jawaban Responden 

Frekuensi Persentase 

1 Selalu 39 24.84 
2 Sering 49 31.21 
3 Kadang-Kadang 61 38.85 
4 Tidak Pernah 8 5.10 
 Jumlah 157 100 
Sumber : Data primer yang diolah tahun 2011 

 
Mencermati tabel di atas bahwa 

sebanyak 49 siswa atau 31,21% 
menganggap bahwa lulusan IPS sering 
dapat menciptakan peluang kerja, dan 
sebanyak 8 siswa atau 5,10% yang 
menganggap bahwa lulusan IPS tidak 
pernah menciptakan peluang kerja 

 

4.2. Pembahasan 
Hasil penelitian diketahui bahwa 

terdapat 9 (empat) Sub variabel yang 
mempengaruhi keberhasilan belajar Mata 
Pelajaran Ilmu Pengetahuan SosialSiswa   
SDN Pelem I Pare Kediri. Faktor-faktor 
tersebut adalah sebagai berikut: 
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4.2.1. Pembelajaran dan keadaan Siswa 
Bahan pelajaranr/literatur 

merupakan faktor pendukung 
keberhasilan belajar seorang siswa. 
Dengan ketersediaan buku referensi 
yang lengkap dan dalam jumlah yang 
cukup akan mempermudah siswa dalam 
mencari referensi yang diberikan oleh 
seorang guru. Membaca referensi yang 
banyak membuat wawasan siswa akan 
semakin luas sehingga buku referensi 
yang kurang dan bahkan kadang-
kadang tidak ada sama sekali 
merupakan yang akan mempengaruhi 
hasil belajar siswa. 

Faktor guru yang sebagai 
subyek dalam pembelajaran merupakan 
faktor yang penentu keberhasilan dalam 
belajar. Guru yang sering melakukan ijin 
atau sering meninggalkan kelas akan 
menciptakan suana kelas tidak 
harmonis. Sehingga kehadiran guru 
yang rajin akan dapat menciptakan 
suasana kelas yang kondusif. 
Disamping kehadiran guru, penggunaan 
variasi metode mengajar guru sangat 
diperlukan. Dengan menggunakan 
beberapa metode dalam proses belajar 
mengajar, maka suanasa kelas akan 
tercipta proses pembelajaran yang 
positif. Variasi mengajar guru dapat 
berupa ceramah, diskusi kelas, metode 
luar kelas, karena saat ini bukan guru 
sentris yang menganggap siswa sebagai 
obyek saja. Metode mengajar guru yang 
kurang baik akan mempengaruhi belajar 
siswa yang tidak baik pula. Agar siswa 
dapat belajar dengan baik, maka 
metode belajar harus diusahakan yang 
setepat, seefisien dan seefektif mungkin, 
karena guru yang progresif berani 
mencoba metode - metode yang baru, 
yang dapat meningkatkan kegiatan 
belajar mengajar dan meningkatkan 
motivasi siswa untuk belajar. 

Dukungan orang tua dapat pula 
berupa kemampuan orang tua dalam 
memenuhi kebutuhan anaknya di 
sekolah terutama dalam hal membayar 
biaya sekolah anaknya. Orang tua yang 
memiliki pendidikan yang tinggi dan 
kemampuan ekonomi yang manpan tak 
akan mempemasalahkan berapapun 
biaya untuk anaknya, asalkan anaknya 
pandai dan baik. Kemampuan orang 
dalam membayar biaya sekolah yang 
sangat rendah membuat siswa akan 
merasa rendah diri karena setiap hari 

dipanggil oleh guru BP untuk 
mempertanyakan administrasi sekolah 
yang belum dibayarkan.   Dengan 
kemampuan orang tua menjadikan 
semua kebutuhan belajar siswa dapat 
terpenuhi baik buku, peralatan tulis 
maupun semua peralatan yang 
digunakan untuk sekolah. 

 
4.4.2. Relasi dan Metode belajar Siswa 

Hubungan antara guru dengan 
murid yang harmonis akan menciptakan 
kondisi belajar yang kondusif. Siswa 
tidak mera sa asing dengan guru 
ataupun sebaliknya guru tidak merasa 
asing terhadap murid-muridnya. Guru 
yang kurang berinteraksi dengan siswa 
secara akrab, menyebabkan proses 
belajar - mengajar itu kurang lancar, 
juga siswa merasa jauh dari guru, maka 
segan berpartisipasi secara aktif dalam 
belajar. Dengan hubungan yang 
harmonis, maka siswa tidak akan 
merasa takut dengan guru yang sedang 
mengajar, jika siswa merasa takut 
terhadap guru yang mengajar, maka 
kondisi belajar akan menjadi tegang, 
sehingga apa yang diberikan oleh guru 
tidak akan dapat diterima oleh siswa 
dengan baik. 

Penggunaan metode belajar 
yang efektif adalah penggunaan metode 
belajar yang sesuai dengan materi 
pelajaran. Jika penggunaan metode 
belajar salah maka hasil yang akan 
dicapai akan kurang maksimal. 
Pelajaran yang banyak mengandung 
hitungan, maka metode yang tepat 
digunakan adalah dengan 
memperbanyak latihan-latihan soal-
soal. Karena penggunaan metode 
belajar untuk pelajaran hafalan, 
hitungan atau analisis akan sangat   
berbeda. Penggunaan metode belajar 
yang tepat akan menghasilkan hasil 
yang lebih baik jika dibandingkan 
dengan penggunaan metode yang 
menoton saja.  

 
4.2.3. Sistem Belajar Siswa 

Rasa tidak senang terhadap 
pelajaran biasanya mengakibatkan 
seorang siswa tidak akan aktif dalam 
mengikuti pelajaran. Rasa tidak senang 
tersebut bisa berupa karena sulitnya 
materi pelajaran atau karena bosan 
dengan guru yang memberi pelajaran. 
Rasa tidak senang harus dibuang jauh-
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jauh dan diganti dengan rasa sedang 
terhadap pelajaran. Dengan memiliki 
rasa senang terhadap pelajaran maka 
yang dulunya pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Sosialitu terasa sulit akan 
berubah menjadi pelajaran yang mudah 
dipahami dan dimengerti. Dengan 
senang terhadap pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Sosialmaka menjadikan 
frekuensi dalam belajar juga semakin 
banyak. 

Keluarga yang harmonis 
merupakan dambaan setiap manusia. 
Keluarga yang harmonis selalu tercipta 
komunikasi dua arah antara anak dan 
orang tua. Antara anak dengan anak 
dan antara ayah dan ibu. Keluarga yang 
harmonis akan selalu memberikan 
masukan-masukan kepada anggota 
keluarga, jika dalam anggota keluarga 
menemui suatu kesulitan. Dan juga 
dalam hal pelajaran di sekolah, seorang 
kakak akan dengan senang hati 
memberikan jalan keluar jika ada 
adiknya yang megalami kesulitan 
belajar. Dengan demikian akan tercipta 
suasana yang menyenangkan dalam 
keluarga tersebut, sehingga prestasi 
belajar yang diperolehpun juga akan 
semakin baik pula. 

Orang tua menjadikan faktor 
pendorong dari luar siswa. Orang tua 
yang selalu memberikan dukungan 
terhadap anaknya dalam belajar akan 
dapat dorongan bagi siswa untuk dapat 
berpestasi yang baik. Dukungan orang 
tua sangat diperlukan oleh siswa. 

 
4.2.4. Psikologi Siswa 

Ketertarikan siswa terhadap 
materi pelajaran akan memberikan 
dampak yang besar bagi keberhasilan 
siswa. Siswa yang sudah tidak tertarik 
dengan materi pelajaran yang diberikan 
oleh guru akan sangat merasa berat 
terbebani dengan mengikuti pelajaran. 
Siswa akan merasa malas untuk 
mengikuti pelajaran dan akhirnya 
prestasi yang diperolehpun akan kurang 
memuaskan. Untuk itu ketertarikan 
terhadap materi harus terus 
dipertahankan. Dengan tertarik 
terhadap materi pelajaran, siswa akan 
senang mengikuti pelajaran sehingga 
materi yang diberikan oleh akan mudah 
terserap dan dipahami oleh murid. 

 
 

4.2.5. Lingkungan Sekolah 
Kedisiplinan dalam semua 

bidang sangat diperlukan. Seperti 
halnya kedisiplinan siswa dalam 
menaati peraturan sekolah yang 
diterapkan. Karena dengan kedisiplinan 
akan tercipta suasana belajar yang 
kondusif. Siswa tidak akan sesukanya 
dalam mengikuti pelajaran, atau siswa 
tidak masuk sekolah tanpa ijin. Dengan 
terciptanya kondisi disiplin di sekolah 
maka proses belajar mengajar akan 
berjalan dengan lancar, sehingga hasil 
yang diharapkanpun akan semakin baik 
pula. Kedisiplinan sekolah   mencakup   
kedisiplinan   guru   dalam   mengajar   
dengan melaksanakan tata tertib, 
kedisiplinan pegawai/karyawan dalam 
pekerjaan administrasi dan 
kebersihan/keteraturan kelas, gedung 
sekolah dan lain -lain. Dengan demikian 
agar siswa belajar lebih maju, siswa 
harus disiplin di dalam belajar baik di 
sekolah, di rumah dan di perpustakaan, 
agar siswa disiplin haruslah guru 
beserta staf yang lain disiplin pula. 

Fasilitas merupakan faktor yang 
tidak kalah penting dalam mencapai 
tujuan pemebelajaran. Salah satu 
bentuk fasilitas adalah tersedianya 
penerangan yang cukup dan sirkulasi 
udara yang baik. Kondisi ruangan kelas 
yang pengab dan gelap akan 
menjadikan proses belajar mengajar 
menjadi kurang berjalan dengan lancar. 
Penerangan yang cukup dan sirkulasi 
udara yang baik akan menjadikan 
suasana belajar menjadi tenang. 
Dengan suasana belajar yang tenang 
dan nyaman maka akan menimbulkan 
semangat belajar yang tinggi bagi siswa.  

 
4.2.6. Konsentrasi dan Lingkungan 

Sosial 
Konsentrasi dalam menghadapi 

pelajaran sangat diperlukan, karena 
dengan konsentrasi yang tinggi, materi 
yang diberikan oleh pengajar akan lebih 
mudah diterimanya. Perhatian menurut 
Gazali dalam buku Slameto (2003: 57) 
adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, 
jiwa itu pun semata - mata tertuju 
kepada suatu obyek (benda/hal) atau 
sekumpulan objek. Untuk dapat 
menjamin hasil belajar yang baik, maka 
siswa harus mempunyai perhatian 
terhadap bahan yang dipelajarinya, jika 
bahan pelajaran tidak menjadi perhatian 
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siswa atau menarik, maka timbulah 
kebosanan, sehingga ia tidak lagi suka 
belajar. 

 
4.2.7. Keluarga dan Guru 

Dukungan belajar dan orang 
tua, serta kondisi belajar yang tenang di 
rumah sangat berpengaruh terhadap 
keberhasilan siswa dalam belajar. 
Dukungan orang tua pada saat siswa 
belajar dapat mendukung motivasi 
siswa dalam belajar. Siswa pun menjadi 
mengerti apabila terdapat hal-hal yang 
tidak mereka ketahui dan ingin mereka 
tanyakan. Berdasarkan hasil penelitian 
siswa   SDN II Gebang Kecamatan 
Pakel Kabupaten Tulungagung terdapat 
kebiasaan membaca buku-buku ilmu 
pengetahuan antara 3 - 4 kali dalam 
seminggu. Sehingg siswa mendapatkan 
perhatian dan dukungan dari orang tua 
mereka pada saat belajar di rumah. 

 
4.2.8. Cita-cita dan Kondisi Fisik 

Cita-cita seorang akan 
mempengaruhi tindakan yang 
dilakukannya. Siswa yang mempunyai 
cita-cita yang tinggu tentunya akan lebih 
giat belajar, akan melengkapi semua 
kebutuhan dalam belajar baik buku-
buku pelajaran utama ataupu buku buku 
penunjang pelajaran. Dengan 
tersedinya fasilitas belajar yang dimiliki 
oleh siswa, maka siswa akan dapat 
mudah dalam mempelajari buku-buku 
tersebut, sehingga siswa akan prestasi 
yang diperolehpun akan semakin baik 
pula. 

 
4.2.9. Masa depan Siswa 

Prospek lulusan dari ilmu Ilmu 
Pengetahuan Sosialsaat ini dapat 
berupa ahli ekonomi, ahli hukum, ahli 
akuntansi atau bidang-bidang ilmu 
sosial. Namun demikian tanggapan 
masyarakat saat ini masih memadang 
rendah terhadap bidang ilmu 
pengetahuan sosial. Berdasarkan hasil 
penelitian bahwa pandangan 
masyarakat masih kadang-kadang 
(38,85%) terhadap prospek lulusan dari 
bidang ilmu pengetahuan sosial. 

 
 

 
 
 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan 
pembahasan yang telah disampaikan pada 
bagian sebelumnya maka dapat diambil 
kesimpulan sabagai berikut:  
1. Dari hasil analisis faktor terdapat 9 

(sembilan) sub variabel yang menjadi 
variabel bebas dalam penelitian ini yaitu: 
a. Eksternal terdiri dari kelengkapan 

buku pelajaran, kualitas guru dalam 
disiplin, metode mengajar guru dan 
keadaan ekonomi keluarga 

b. Relasi dan metode belajar terdiri 
dari hubungan siswa dengan guru 
dan metode belajar. 

c. Sistem belajar siswa terdiri dari 
minat belajar siswa, suasana 
rumah dalam menunjang belajar, 
cara orang tua mendidik dalam 
belajar. 

d. Internal siswa terdiri dari 
kematangan atau fase siswa, 
perhatian siswa terhadap pelajaran, 
kesiapan siswa dalam belajar dan 
kesehatan rohani siswa. 

e. Lingkungan sekolah yang terdiri 
dari disiplin siswa di sekolah, 
fasilitas belajar di sekolah, dan 
persaingan belajar dengan siswa 
lain. 

f. Konsentrasi dan lingkungan sosial 
terdiri dari daya konsentrasi siswa 
dan pandangan masyarakat 
terhadap pelajaran IPS. 

g. Keluarga dan guru yang terdiri dari 
kebiasaan yang baik dalam 
keluarga dan kepribadian guru 
dalam keaktifan di sekolah. 

h. Cita-cita dan kondisi fisik yang 
terdiri dari tujuan yang ingin dicapai 
dan kesehatan jasmani siswa. 

i. Masa depan siswa terdiri peluang 
kerja lulusan IPS. 

2. Hasil analisis faktor dapat diketahui 
sumbangan atau kontribusi dari masing-
masing faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan belajar Mata Pelajaran 
Ilmu Pengetahuan Sosial Siswa   SDN II 
Gebang Kecamatan Pakel Kabupaten 
Tulungagung adalah sebagai berikut: (a) 
pembelajaran dan keadaan siswa 
memiliki kontribusi sebesar 13,22%, (b). 
Relasi dan metode belajar memiliki 
kontribusi sebesar 12,04%, (c). Sistem 
belajar siswa memiliki kontribusi 
13,22%, (d) psikologi siswa memiliki 
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kontribusi sebesar 6,33%, (e) 
lingkungan sekolah memiliki kontribusi 
sebesar 5,97%, (f) Konsentrasi dan 
lingkungan sosial memiliki kontribusi 
sebesar 5,48%, (g) keluarga dan guru 
memiliki kontribusi sebesar 4,83% , (h) 
cita-cita dan kondisi fisik memiliki 
kontribusi sebesar 4,56%, (i) masa 
depan siswa memiliki kontribusi sebesar 
4,43%. 

 
5.2. Saran-Saran 
1. Perlunya meningkatkan hubungan 

antara guru dengan siswa karena 
masih banyak siswa atau guru yang 
kurang tahu diantara keduanya. 

2. Perlunya ditingkatkannya metode 
belajar siswa, karena dengan metode 
yang tepat hasil yang akan 
diperolehpun akan semakin baik pula. 

3. Orang tua perlu mengadakan 
pengawasa terhadap belajarnya siswa, 
karena dengan pengawasan tersebut 
siswa akan merasa diperhatikan oleh 
orangtuanya 
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