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Kata Kunci : Kematangan Siswa dan Hasil Belajar Siswa 

 

Kematangan adalah tingkat perkembangan pada individu atau organ-

organnya sehingga sudah berfungsi semestinya. Dalam proses belajar, 

kematangan atau kesiapan ini sangat menentukan. Oleh karena itu, setiap usaha 

belajar akan lebih berhasil bila dilakukan bersamaan dengan tingkat kematangan 

individu. Kematangan mula-mula merupakan suatu hasil daripada adanya 

perubahan-perubahan tertentu dan penyesuaian struktur pada diri individu, seperti 

adanya kematangan jaringan-jaringan tubuh, saraf dan kelenjar-kelenjar yang 

disebut dengan kematangan biologis. Kematangan terjadi pula pada aspek-aspek 

psikis yang meliputi keadaan berpikir, rasa, kemauan, dan lain-lain, serta 

kematangan pada aspek psikis ini yang memerlukan latihan latihan tertentu. Usaha 

pemaksaan terhadap kecepatan tibanya masa kematangan yang terlalu awal akan 

mengakibatkan kerusakan atau kegagalan dalam perkembangan tingkah laku 

individu yang bersangkutan 

Berangkat dari masalah itu, rumusan masalah peneliti meliputi:(1) 

Bagaimanakah kematangan siswa kelas III MIM I Kalikuning Kecamatan Tulakan 

Kabupaten Pacitan tahun pelajaran 2016/2017? (2).Bagaimanakah hasil belajar 

siswa kelas III MIM I Kalikuning  Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan tahun 

pelajaran 2016/2017? (3).Adakah pengaruh kematangan siswa terhadap hasil 

belajar siswa kelas III MIM I Kalikuning  Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan 

tahun pelajaran 2016/2017? 

 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bersifat pengaruh 

(regresi). Penelitian ini menggunakan sampel jenuh karena semua anggota 

populasi dipilih sampel yaitu seluruh siswa/siswi kelas III MIM I Kalikuning yang 

berjumlah 13 anak. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan angket. 

Sedangkan analisis data menggunakan rumus statistik regresi linier sederhana. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) mayoritas kematangan siswa  

kelas III MIM I Kalikuning dalam kategori sedang atau cukup  sebanyak 5 

responden yang dinyatakan dalam prosentase 38,76%. (2) mayoritas hasil belajar 

siswa kelas III MIM I Kalikuning dalam kategori sedang atau cukup sebanyak 10 

responden yang dinyatakan dalam prosentase 76,92%. (3) Tidak ada pengaruh 

yang signifikan antara kematangan siswa terhadap hasil belajar siswa kelas III 

MIM I  Kalikuning dari hasil regresi linier sederhana -9776327584  yang lebih 

kecil dari nilai pada tabel distribusi frekuensi df 20 yang pada taraf signifikansi 

5% diperoleh nilai 4,84  dan pada taraf signifikansi 1% diperoleh nilai 9,65. 

 


