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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemandirian belajar merupakan masalah yang penting sepanjang

rentang kehidupan manusia. Perkembangan kemandirian belajar sangat

dipengaruhi oleh perubahan-perubahan fisik, yang pada gilirannya dapat

memicu terjadinya perubahan emosional, perubahan kognitif yang memberikan

pemikiran logis tentang cara berpikir yang mendasari tingkah laku, serta

perubahan nilai dalam peran sosial melalui pengasuhan orang tua dan aktivitas

individu.1

Kemandirian belajar peserta didik adalah sejauh mana dalam proses

pembelajaran itu siswa dapat ikut menentukan tujuan, bahan dan pengalaman

belajar, serta evaluasi pembelajarannya. Sehingga akan ada arah dan tujuan

yang jelas bagi siswa apabila telah mandiri dalam belajar, sadar akan

pentingnya belajar dan memperbanyak ilmu.2 Menurut Hiemtra ciri-ciri

kemandirian belajar sebagai berikut : percaya diri, inisiatif, bertanggung jawab,

dan memotivasi sendiri dengan atau tanpa bantuan orang lain.3

Kemandirian belajar tidak otomatis tumbuh dalam diri seorang siswa.

Kemandirian belajar pada dasarnya merupakan hasil dari proses pembelajaran

yang berlangsung lama. Kemandirian belajar tidak selalu berkaitan dengan

1 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya,
2012), hlm : 184.

2 Moore adalah tokoh yang menjelaskan mengenai teori kemandirian belajar, dikutip dari
Rusman. Model - Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru. (Jakarta: PT Raja
grafindo Persada, 2012), hlm : 365.

3 Eti Nurhayati, Bimbingan, Konseling & Psikoterapi Inovatif, (Yogyakarta : Pustaka
Pelajar, 2011), hlm : 74.
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usia, bisa saja seorang siswa sudah memiliki sifat kemandirian belajar karena

proses latihan atau karena faktor kehidupan yang memaksanya untuk memiliki

sifat kemandirian belajar, tetapi tidak jarang seseorang yang sudah dewasa,

tetapi tidak juga memiliki kemandirian dalam belajar. Ia selalu tergantung

kepada orang lain.4

Sebagaimana firman Allah dalam Al-qur’an pada surat Ar-Ra’du ayat

115 yang berbunyi :

                 
                    
  

Artinya : “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas

perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan

sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada

diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan

terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan

sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS. Ar

Ra’du : 11).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keadaan seseorang akan berubah jika

dirinya senidiri yang merubahnya bukan orang lain, untuk itu manusia dituntut

untuk mampu menolong dirinya sendiri. Karena pada hakikatnya keberhasilan

4 Ngainum Naim, Character Building, Optimalisasi Peran Pendidikan dalam
Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012), hlm
: 162.

5 Al-Qur’an surat 13 (al-Ra’d); 11.
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merupakan buah dan hasil usaha dari kemampuan diri sendiri bukan dari orang

lain.

Menurut Nuridawani menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan

pendekatan CTL (Contextual Teaching and Learning) merupakan salah satu

faktor yang berhubungan dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa.

Penerapan pendekatan CTL (Contextual Teaching and Learning) dalam proses

pembelajaran akan membuat siswa menjadi lebih tertarik pada materi

pembelajaran.6

CTL (Contextual Teaching and Learning) adalah konsep pembelajaran

yang menekankan pada keterkaitan materi pembelajaran dengan dunia

kehidupan peserta didik secara nyata, sehingga para peserta didik mampu

menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan

sehari-hari.7

Pendekatan CTL (Contextual Teaching and Learning) melalui

implemtasi kurikulum 2013 menuntut siswa aktif maka mau tidak mau siswa

harus memiliki sikap kemandirian belajar agar tidak tertinggal dengan siswa

yang lain dan mampu mengikuti proses pembelajaran yang ada di kelas.8

Berdasarkan observasi pendekatan CTL (Contextual Teaching and

Learning) sudah dilaksanakan oleh guru ekonomi dengan baik, dengan

melakukan berbagai pendekatan misalnya, dalam mengajar guru ekonomi

6 Nuridawani, dkk “Peningkatan Penalaran Matematis dan Kemandirian Belajar Siswa
Madrasah Tsanawiyah (MTS) Melalui Pendekatan CTL (Contextual Teaching and Learning)”,
Jurnal Ditaktik Matematika, Volume 2, Nomor 2, Bulan September 2015, hlm : 69.

7 Mulyasa, Pengembangan Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung : PT. Rosda Karya,
2014), hlm : 110.

8 ibid, hlm : 7.
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meminta siswa untuk mengembangkan sendiri materi yang sedang dipelajari,

guru meminta siswa mencari informasi baru tentang materi yang dipelajari,

guru mengarahkan siswa untuk bertanya mengenai materi yang tidak dipahami

siswa.9 Namun, pada kenyataanya masih banyak siswa yang kurang memiliki

kemandirian belajar. Gejala-gejalanya adalah seperti berikut :

1. Masih ada siswa yang tidak percaya diri untuk bertanya tentang materi

perilaku konsumen yang tidak dimengerti kepada guru saat proses

pembelajaran.

2. Masih ada siswa yang kurang inisiatif mencari sumber belajar dalam

proses pembelajaran ekonomi di dalam kelas.

3. Masih ada siswa yang tidak bertanggung jawab mengerjakan sendiri kuis

materi perilaku konsumen yang diberikan guru di kelas.

Berdasarkan gejala diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian ilmiah dengan judul “Hubungan Penggunaan Pendekatan CTL

(Contextual Teaching and Learning) melalui Implementasi Kurikulum

2013 dengan Kemandirian Belajar Siswa Pada Mata Pelajarana Ekonomi

di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Pekanbaru”

9 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta :
Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm : 264-266.
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B. Penegasan Istilah

1. CTL (Contextual Teaching and Learning)

Menurut Mulyasa, CTL (Contextual Teaching and Learning)

adalah konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan materi

pembelajaran dengan dunia kehidupan peserta didik secara nyata, sehingga

para peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi

hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari.10

Sementara itu, menurut Agus Suprijono, CTL (Contextual

Teaching and Learning) merupakan konsep yang membantu guru

mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan

mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai

anggota keluarga dan masyarakat.11

Berdasarkan pemaparan beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan

bahwa Pendekatan CTL (Contextual Teaching and Learning) adalah

pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan

dunia nyata peserta didik.

2. Kemandirian Belajar

Menurut Eti Nuryati, kemandirian belajar adalah kegiatan belajar

aktif yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai suatu

kompetensi guna mengatasi suatu masalah,dibangun dengan bekal

pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki baik dalam menetapkan waktu

10 Mulyasa, Op.Cit., hlm : 110.
11 Agus Suprijono, Cooperative Learning : Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta :

Pustaka Pelajar, 2009), hlm 79-80.
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belajar, tempat belajar, irama belajar, tempo belajar, cara belajar, maupun

evaluasi belajar yang dilakukan oleh siswa sendiri.12

Sementara itu, menurut Wedmeyer, Kemandirian belajar adalah

cara belajar yang memberikan kebebasan, tanggung jawab, dan

kewenangan yang lebih besar kepada pembelajar dalam merencanakan,

melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan belajarnya13.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa

Kemandirian belajar adalah sikap mandiri yang dimiliki oleh seseorang

untuk melakukan sesuatu hal tanpa meminta bantuan orang lain.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

a. Masih banyak siswa yang kurang memiliki kemandirian belajar.

b. Pendekatan CTL (Contextual Teaching and Learning) belum

berhubungan dengan kemandirian belajar siswa.

2. Batasan Masalah

Penulis membatasi permasalahan ini lebih difokuskan pada

pembahasan mengenai “Hubungan Penggunaan Pendekatan CTL

(Contextual Teaching And Learning) melalui Implementasi Kurikulum

2013 dengan Kemandirian Belajar Siswa Kelas X Materi Perilaku

Konsumen Pada Mata Pelajaran Ekonomi”.

12 Eti Nurhayati, Op.Cit, hlm : 61.
13 Wedmeyer adalah tokoh yang menjelaskan teori kemandirian belajar yang dikutip Eti

Nuryati Ibid, hlm : 61.
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3. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah sebagai berikut : Apakah ada

Hubungan Penggunaan Pendekatan CTL (Contextual Teaching and

Learning) melalui Implementasi Kurikulum 2013 dengan Kemandirian

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas

Negeri 11 Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah untuk

mengetahui apakah ada hubungan pendekatan CTL (Contextual Teaching

and Learning) dengan kemandirian belajar siswa pada Mata Pelajaran

Ekonomi di SMAN 11 Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan

untuk pihak sekolah dalam mengambil kebijakan terhadap pelaksanaan

pembelajaran di sekolah.

b. Bagi Guru

Penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki

pembelajaran ekonomi sehingga siswa jauh lebih aktif dan mandiri

dalam proses belajar mengajar.
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c. Bagi Siswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas

permasalahan yang dihadapi siswa menyangkut peningkatan

kemandirian belajar dalam mempelajari mata pelajaran ekonomi

sehingga siswa bisa lebih aktif dan mandiri dalam belajar.

d. Bagi Penulis

Penilitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan

keterampilan dalam menyusun karya ilmiah, dan sebagai salah satu

syarat menyelesaikan studi di Program Studi Pendidikan Ekonomi

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau dan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan atau S. Pd.


