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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) Ada atau tidaknya hubungan antara pemanfaatan sumber belajar dengan prestasi belajar kimia siswa kelas X SMA Negeri 6 Mataram tahun ajaran 2014/2015, 2) Ada atau tidaknya hubungan antara kemandirian belajar dengan prestasi belajar kimia siswa kelas X SMA Negeri 6 Mataram tahun ajaran 2014/2015, 3) Ada atau tidaknya hubungan antara pemanfaatan sumber belajar dan kemandirian belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar kimia siswa kelas X SMA Negeri 6 Mataram tahun ajaran 2014/2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif ex-post facto dengan rancangan penelitian deskriptif korelasional. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik propotional random sampling dengan sampel penelitian sebanyak 173 orang siswa. Pengambilan data dilakukan dengan  metode angket dan metode dokumentasi. Angket yang digunakan telah memenuhi validitas dan reliabilitas. Hasil analisis korelasi: 1) Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pemanfaatan sumber belajar dengan prestasi belajar kimia siswa kelas X SMA Negeri 6 Mataram tahun ajaran 2014/2015, dengan r hitung (0,106) <  r tabel (0,148). 2) Terdapat hubungan yang signifikan antara kemandirian belajar dengan prestasi belajar kimia siswa kelas X SMA Negeri 6 Mataram tahun ajaran 2014/2015, dengan, dengan r hitung (0,186) > r tabel (0,148) dan r2 = 3,47 %. 3) Terdapat hubungan yang signifikan antara pemanfaatan sumber belajar dan kemandirian belajar secara bersama-sama dengan prestasi belajar kimia siswa kelas X SMA Negeri 6 Mataram tahun ajaran 2014/2015, dengan R hitung (0,191) >  r tabel (0,148) dan R2 = 3,65 %. Hasil analisis regresi tunggal variabel kemandirian belajar dengan variabel prestasi belajar kimia didapatkan persamaaan regresi tunggal Y = 0,338X + 10,424. Hasil analisis regresi ganda didapatkan persamaaan regresi ganda Y = 0,064 X1 + 0,308 X2 + 8,515.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to determine: 1) Whether there was the correlation between utilization of learning resource with chemistry academic achievement of 10th graders at SMA Negeri 6 Mataram on the academic year of  2014/2015, 2) Whether there was a correlation between learning independence with chemistry learning achievement of 10th graders at SMA Negeri 6 Mataram on the  academic year of 2014/2015, 3) Whether there was a correlation between utilization of learning resource along with independence of learning on chemistry learning achievement of 10th graders at SMA Negeri 6 Mataramon the academic year of  2014/2015. This study used quantitative research methods with the ex-post facto descriptive correlational design. Sampling used was proportional random sampling technique with the number of samples of 173 students. Data were collected by using questionnaire and documentation methods. Questionnaire used has fullfil in validity and reliability. The results of correlation analysis: 1) There was no significant correlation between utilization of learning resources and chemistry learning achievement of 10th graders at SMA Negeri 6 Mataram on the academic year of 2014/2015, with r cal (0,106) <  r table (0,148). 2) There was a positive and significant correlation between learning independence with chemistry learning achievement of 10th graders at SMA Negeri 6 Mataram on the academic year of  2014/2015, with r cal (0,186) >  r table (0,148) and r2 = 3,47 %. 3) There was significant correlation between utilization of learning resources along with independence of learning with the chemistry learning achievement of 10th graders at SMA Negeri 6 Mataram on the academic year of  2014/2015, with R cal (0,191) >  r table (0,148) and R2 = 3,65 %. . The result of single regression analysis in variable of independent of learning with variable of chemistry learning achievement obtained the equation of single regression is Y = 0,338X + 10,424. The result of multiple regression analysis obtained the equation of multiple regression is Y = 0,064 X1 + 0,308 X2 + 8,515.
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HUBUNGAN PEMANFAATAN SUMBER BELAJAR DAN KEMANDIRIAN BELAJAR DENGAN PRESTASI BELAJAR KIMIA SISWA KELAS X SMAN 6 MATARAM  TAHUN AJARAN 2014/2015

Pendahuluan
Hasil observasi yang telah dilakukan peneliti di SMA Negeri 6 Mataram pada kelas X tahun ajaran 2014/2015 menunjukkan bahwa sebagian besar prestasi belajar kimia siswa belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Terlihat dari hasil ulangan akhir semester ganjil untuk mata pelajaran kimia masih banyak yang belum mencapai nilai KKM sebesar 70. Terdapat 60,1 % siswa yang telah memenuhi standar ketuntasan sedangkan sisanya 49,9 % siswa belum tuntas. 
Banyaknya siswa yang belum tuntas tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, salah satunya pemanfaatan sumber belajar (Sudjana, 2003). Berdasarkan hasil wawancara beberapa siswa di sekolah tersebut, ketersediaan sumber belajar berupa buku paket, LCD, laboratorium serta internet sudah cukup untuk membantu siswa dalam pembelajaran kimia. Akan tetapi, sumber belajar yang disediakan sekolah kurang dimanfaatkan siswa. Siswa kurang memiliki inisiatif untuk mencari sumber belajar, hal ini pun yang akan berdampak pada prestasi belajar kimia siswa.
Di samping pemanfaatan sumber belajar, kemandirian belajar juga mempenguhi prestasi belajar (Putriningrum, 2012). Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru kimia, sebagian kecil siswa cenderung aktif dan antusias dalam belajar kimia. Sebagian besarnya siswa tidak aktif dan kurang antusias dalam belajar. Interaksi yang terjadi di dalam kelas adalah interaksi searah, hanya sedikit siswa yang mau bertanya jika mengalami kesulitan memahami materi.  Kebanyakan siswa hanya belajar jika akan menghadapi ujian baik berupa ulangan harian maupun ulangan semester. Siswa cenderung malas mengerjakan soal-soal latihan ataupun tugas, hal ini pun yang akan berdampak pada prestasi belajar siswa.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Pemanfaatan Sumber Belajar dan Kemandirian Belajar Dengan Prestasi Belajar Kimia Siswa Kelas X SMAN 6 Mataram Tahun Ajaran 2014/2015”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Ada atau tidaknya hubungan antara pemanfaatan sumber belajar dengan prestasi belajar kimia siswa kelas X SMA Negeri 6 Mataram tahun ajaran 2014/2015, 2) Ada atau tidaknya hubungan antara kemandirian belajar dengan prestasi belajar kimia siswa kelas X SMA Negeri 6 Mataram tahun ajaran 2014/2015, 3) Ada atau tidaknya hubungan antara pemanfaatan sumber belajar dan kemandirian belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar kimia siswa kelas X SMA Negeri 6 Mataram tahun ajaran 2014/2015.

Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif ex-post facto, dimana variabel yang diteliti  dengan rancangan penelitian deskriptif korelasional. 
Subjek Penelitian: Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa dan siswi kelas X SMA Negeri 6 Mataram tahun ajaran 2014/2015 yang berjumlah 365 orang. Pemilihan sampel penelitian dilakukan dengan teknik propotional random sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 173 siswa.
Instrumen Penelitian: Variabel penelitian yang akan diukur dalam penelitian ini ada tiga yaitu pemanfaatan sumber belajar, kemandirian belajar dan prestasi belajar kimia siswa. Untuk pemanfaatan sumber belajar dan kemandirian belajar menggunakan instrumen nontest berupa angket sedangkan prestasi belajar menggunakan data dokumentasi berupa nilai ujian tengah semester genap siswa kelas 10 yang didapat dari guru kimia SMA Negeri 6 Mataram. Angket pemanfaatan sumber belajar yang digunakan dibuat dalam skala likert dengan bentuk checklist. Angket pemanfaatan sumber belajar dikembangkan dari lima indikator yaitu, pemanfaatan sumber belajar cetak, noncetak, lingkungan, fasilitas dan kegiatan. Begitu pula dengan angket kemandirian belajar yang digunakan dibuat dalam skala likert dengan bentuk checklist. Angket kemandirian belajar dikembangkan dari lima indikator, yaitu mempunyai perencanaan dalam belajar, adanya keinginan untuk memecahkan masalah sendiri, berpatisipasi aktif, adanya keinginan untuk maju, belajar atas inisiatif diri sendiri, melakukan evaluasi sendiri.
Prosedur Penelitian: Prosedur perancangan penelitian ini memiliki tiga langkah  utama yang akan dilakukan, yaitu prosedur persiapan penyusunan instrumen penelitian, prosedur pengumpulan data, dan prosedur pengolahan data hasil penelitian. 
Analisis Data: Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah uji normalitas data, analisis korelasi tunggal, analisis korelasi ganda, analisis regresi tunggal, analisis regresi ganda, dan uji determinasi.

Hasil dan Pembahasan
Analisis Korelasi Tunggal
Korelasi menggambarkan keeratan hubungan antara variabel X dan Y. Analisis korelasi menggunakan rumus korelasi product momen diperoleh nilai koefisien korelasi sebagai berikut:


Tabel 1. Hasil Analisis Korelasi Tunggal
Variabel X
Variabel Y
rhitung
rtabel
Keputusan
Pemanfaatan Sumber Belajar (X1)
Prestasi Belajar Kimia
0,106
0,148
Ha ditolak
Kemandirian Belajar (X2)
Prestasi Belajar Kimia
0,186
0,148
Ha diterima

Berdasarkan analisis data, nilai koefisien korelasi (rhitung) antara pemanfaatan sumber belajar dan prestasi belajar kimia sebesar 0,106. Untuk menguji signifikasi koefisien korelasi dilakukan dengan membandingkan rhitung dengan rtabel dengan taraf signifikansi 5 % diperoleh rtabel sebesar 0,148. rhitung < rtabel maka hipotesis alternatif ditolak dan hipotesis nol diterima. Hal ini berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pemanfaatan sumber belajar dengan prestasi belajar kimia siswa kelas X SMA Negeri 6 Mataram tahun ajaran 2014/2015. Ini menandakan pemanfaatan sumber belajar tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap prestasi belajar kimia siswa kelas X di SMAN 6 Mataram. Prestasi belajar kimia siswa kelas X SMAN 6 Mataram dipengaruhi faktor lain selain pemanfaatan sumber belajar. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi prestasi belajar siswa yang secara umum digolongkan menjadi dua yaitu faktor dari dalam diri siswa dan faktor yang berasal dari luar diri siswa. Faktor dari dalam diri siswa adalah faktor jasmaniah, faktor psikologis, faktor kelelahan. Faktor dari luar diri siswa adalah faktor keluarga, faktor sekolah, faktor masyarakat (Slameto, 2010). Hasil penelitian ini berbeda dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Iskandar (2009) sumber belajar sangat penting dalam menentukan keberhasilan belajar siswa karena sumber belajar berperan untuk meningkatkan produktifitas pembelajaran, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, lebih memantapkan pembelajaran, mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya kongkrit. 
Untuk nilai koefisien korelasi antara kemandirian belajar dengan prestasi belajar kimia sebesar 0,186. Untuk menguji signifikasi koefisien korelasi dilakukan dengan membandingkan rhitung dengan rtabel dengan taraf signifikansi 5 % diperoleh rtabel sebesar 0,148. rhitung > rtabel maka hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak. Hal ini berarti terdapat hubungan yang signifikan antara kemandirian belajar dengan prestasi belajar kimia siswa kelas X SMA Negeri 6 Mataram tahun ajaran 2014/2015. Terdapatnya hubungan yang signifikan antara kemandirian belajar dengan prestasi belajar ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Tahar (2006), Melalui sikap mandiri siswa diharapkan mampu menggunakan kemampuan diri sendiri dalam menyelesaikan masalah tanpa banyak tergantung kepada orang lain. Siswa yang mempunyai kemandirian belajar akan mampu bertanggung jawab dan sadar akan tugasnya untuk belajar. Chris Masui dalam Putriningrum (2012) menyatakan bahwa keberhasilan peserta didik dalam mencapai prestasi belajarnya yang baik harus melalui kesadaran diri pribadi peserta didik. Jadi semakin tinggi tingkat kemandirian belajar seseorang, maka prestasinya akan semakin baik pula. Syah (2004) menyatakan bahwa siswa mempunyai kemandirian  belajar yang baik maka ia akan memperoleh peluang yang relatif cukup besar dalam memperoleh prestasi belajar yang memuaskan dibandingkan dengan siswa yang mempunyai kemandirian  belajar yang kurang baik, sehingga akan turut mempengaruhi prestasi belajar siswa tersebut. Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian Adiningsih (2012) yang menemukan bahwa kemandirian belajar mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan dengan prestasi belajar siswa. 
Analisis Regresi Tunggal
Regresi tunggal digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel terikat, satu variabel bebas dimanipulasi nilainya. Berdasarkan hasil analisis data, peneliti memperoleh persamaan untuk regresi tunggal linier yaitu adalah Y = 0,338X + 10,424. Persamaan regresi yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa nilai konstanta adalah 10,424 yaitu jika kemandirian belajar (X) bernilai 0 (nol), maka prestasi belajar (Y) bernilai 10,424. Nilai koefisien regresi variabel kemandirian belajar (X) yaitu 0,338. Ini berarti bahwa setiap peningkatan kemandirian belajar sebesar 1, maka prestasi belajar kimianya meningkat sebesar 0,338.
Analisis Korelasi Ganda
Berdasarkan analisis data, didapatkan nilai koefisien korelasi antara pemanfaatan sumber belajar dan kemandirian belajar dengan prestasi belajar kimia sebesar 0,191. Untuk menguji signifikasi koefisien korelasi dilakukan dengan membandingkan rhitung dengan rtabel dengan taraf signifikansi 5 % diperoleh rtabel sebesar 0,148. rhitung > rtabel maka hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak. Hal ini berarti terdapat hubungan yang signifikan antara pemanfaatan sumber belajar dan kemandirian belajar secara bersama-sama dengan prestasi belajar kimia siswa kelas X SMA Negeri 6 Mataram tahun ajaran 2014/2015. Hal ini disebabkan siswa yang mandiri dalam belajar akan sadar tugasnya untuk belajar. Siswa yang kemandirian belajarnya baik akan secara aktif memanfaatkan sumber belajar untuk menguasai suatu kompetensi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nunez dalam Putriningrum (2012), peserta didik yang mandiri pastilah mampu mencari sumber belajar yang dibutuhkan, sehingga mampu untuk mengatasi masalah dan kesulitan dalam proses pembelajaran sehingga dapat mencapai prestasi yang peserta didik harapkan. Hasil penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian Putriningrum (2012) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pemanfaatan sumber belajar dan kemandirian belajar secara bersama-sama dengan prestasi belajar siswa. 
Analisis Regresi Ganda
Regresi tunggal digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel terikat, dua atau lebih variabel bebas dimanipulasi nilainya. Berdasarkan hasil analisis data, peneliti memperoleh persamaan untuk regresi ganda linier yaitu Y = 0,064 X1 + 0,308 X2 + 8,515. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien X1 sebesar 0,064 artinya apabila pemanfaatan sumber belajar (X1) meningkat 1 poin maka pertambahan nilai pada prestasi belajar kimia (Y) sebesar 0,064 dengan asumsi X2 tetap. Begitu pula dengan variabel kemandirian belajar, bahwa nilai koefisien X2 sebesar 0,308 artinya apabila kemandirian belajar (X2) meningkat 1 poin maka pertambahan nilai pada prestasi belajar kimia (Y) sebesar 0,308 poin, dengan asumsi X1 tetap.
Uji Determinasi
Dengan mensubstitusikan nilai koefisien korelasi sederhana antara kemandirian dengan prestasi belajar pada rumus uji determinasi maka diperoleh koefisien determinasi sebesar 3,47 %. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi belajar kimia siswa kelas X SMAN Negeri 6 Mataram tahun ajaran 2014/2015 dipengaruhi sebesar 3,47 % oleh variabel kemandirian belajar, sedangkan 96,53 % prestasi belajar kimia dipengaruhi faktor lainnya. Nilai koefisien determinasi korelasi ganda sebesar 3,65 %. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi belajar kimia siswa kelas X SMAN Negeri 6 Mataram tahun ajaran 2014/2015 dipengaruhi sebesar 3,65 % oleh variabel pemanfaatan sumber belajar dan kemandirian belajar secara bersama-sama, sedangkan 96,35 % prestasi belajar kimia dipengaruhi faktor lainnya. Menurut Slameto (2010), faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya, yakni meliputi faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern ini terdiri dari tiga, yaitu: Pertama, faktor jasmaniah, yang meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh. Kedua, faktor psikologis, yang meliputi inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Ketiga, faktor kelelahan. Sedangkan faktor ekstern juga dikelompokkan kedalam tiga faktor, yaitu: Pertama, faktor keluarga, yang meliputi cara orangtua mendidik, relasi antar angggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. Kedua, faktor sekolah, yang meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah. Dan yang ketiga, yaitu faktor masyarakat, yang meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat.

Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pemanfaatan sumber belajar dengan prestasi belajar kimia siswa kelas X SMA Negeri 6 Mataram tahun ajaran 2014/2015.
Terdapat hubungan yang signifikan antara kemandirian belajar dengan prestasi belajar kimia siswa kelas X SMA Negeri 6 Mataram tahun ajaran 2014/2015.
Terdapat hubungan yang signifikan antara pemanfaatan sumber belajar dan kemandirian belajar secara bersama-sama dengan prestasi belajar kimia siswa kelas X SMA Negeri 6 Mataram tahun ajaran 2014/2015.
Saran
Dalam penelitian ini, peneliti melibatkan dua variabel yaitu pemanfaatan sumber belajar dan kemandirian belajar. Dari hasil penelitian dan pembahasan ini disarankan kepada peneliti berikutnya agar memperhatikan variabel lain yang mempengaruhi prestasi belajar kimia siswa.
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