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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Kemandirian Belajar

a. Pengertian Kemandirian Belajar

Kemandirian berasal dari kata diri yang terdapat awalan ke dan

akhiran an yang kemudian membentuk suatu kata keadaan atau kata

benda. Karena kemandiriran berasal dari kata diri, pembahasan

mengenai kemandirian tidak dapat dilepaskan dari pembahasan

mengenai perkembangan diri itu sendiri, yang dalam konsep Carl

Rogert disebut dengan istilah self karena diri itu merupakan inti dari

kemandirian.14

Kemandirian merupakan suatu kekuatan internal individu yang

diperoleh melalui individuasi. Proses individuasi adalah realisasi

kedirian dan proses menuju kesempurnaan.15 Kemandirian adalah

proses kemajuan pada diri sendiri untuk menjadi lebih mandiri.

Kemandirian belajar merupakan bentuk belajar yang

memberikan kesempatan kepada pembelajar untuk menentukan tujuan,

sumber, dan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan sendiri. Dalam

14 Mohammad Ali dan Prof. Dr. Mohammad Asrori, Psikologi Remaja, (Jakarta : Bumi
Aksara, 2008), hlm : 109.

15 Ibid, hlm : 114.

9
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proses belajar, pembelajar dapat berpartisipasi secara aktif menentukan

apa yang akan dipelajari dan bagaimana cara mempelajarinya.16

Kemandirian belajar adalah pengaturan program belajar yang

diorganisasikan sedemikian rupa sehingga setiap pembelajar dapat

memilih atau menentukan bahan dan kemajuan belajarnya sendiri.

Kemandirian belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang

berlangsung didorong oleh kemauan, pilihan, dan tanggung jawab

sendiri dari pembelajar.17

Kemandirian belajar adalah cara belajar yang memberikan

kebebasan, tanggung jawab, dan kewenangan yang lebih besar kepada

pembelajar dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi

kegiatan belajarnya.18

Berdasarkan pengertian yang dijelasakan diatas maka

Kemandirian belajar adalah suatu sikap individu yang diperoleh secara

kumulatif secara perkembangan, dimana individu akan terus belajar

untuk bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai situasi, mampu

berpikir dan bertidak sendiri tanpa meminta atau mengandalkan

bantuan dari orang lain.

16 Kozma, Belle dan William adalah tokoh yang menjelaskan teori kemandirian belajar,
yang dikutip Eti Nuryati, Op.Cit., hlm : 61.

17 Miarso adalah tokoh yang menjelaskan teori kemandirian belajar yang dikutip Eti
Nuryati Ibid, hlm : 61.

18 Wedmeyer adalah tokoh yang menjelaskan teori kemandirian belajar yang dikutip Eti
Nuryati Ibid, hlm : 61.
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b. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Belajar

Menurut Mohammad Ali dan Muhammad Asrori, faktor-faktor

yang mempengaruhi perkembangan kemandirian belajar, sebagai

berikut :

1) Gen atau Keturuan Orang Tua

Orang tua yang memiliki kemandirian tinggi seringkali

menurunkan anak yang memiliki kemandirian juga.

2) Pola Asuh Orang Tua

Cara orang tua mengasuh atau mendidik anak akan

mempengaruhi perkembangan kemandirian remajanya. Orang tua

yang banyak melarang anaknya, maka akan dapat menghambat

perkembangan kemandirian anak. Sedangkan orang tua yang

menciptakan suasana aman, maka akan mendorong kelancaran

perkembangan kemandirian anak.

3) Sistem Pendidikan di Sekolah

Proses pendidikan di sekolah yang tidak mengembangkan

demokratis pendidikan dan cenderung menekankan indoktrinasi

tanpa argumentasi akan menghambat perkembangan kemandirian

remaja. Sedangkan pendidikan yang memberikan reward akan

memperlancarper kembangan kemandirian remaja.

4) Sistem kehidupan di masyarakat

Sistem kehidupan masyarakat yang terlalu menekankan

pentingnya hierarki struktur sosial, merasa kurang aman atau



12

mencengkam serta kurang menghargai manifestasi potensi remaja

dalam kegiatan produktif dapat menghambat kelancaran

perkembangan remaja.19

Menurut Novan Ardy Wiyani faktor-faktor yang mempengaruhi

kemandirian belajar ada 2 yaitu faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Internal

a. Kondisi fisiologis

Kondidi fisiologis yang berpengaruh antara lain keadaan

tubuh, kesehatan jasmani dan jenis kelamin. Pada umumnya,

anak yang sakit lebih bersikap tergantung pada orang lain. Jenis

kelamin anak juga mempengaruhi kemandirian. Anak

perempuan akan cenderung lebih bergantung kepada orang tua

dibandingkan dengan anak laki-laki.

b. Kondisi Psikologis

Kecerdasan atau kemampuan kognitif berpengaruh

terhadap pencapaian kemandirian seorang anak. Hal ini

disebabkan kemampuan bertindak dan mengambil keputusan

yang dilakukan oleh seorang anak hanya dimiliki oleh anak yang

mampu berpikir dengan seksama tentang tindakannya. Dengan

demikian, kecerdasan atau kemampuan kognitif yang dimiliki

seorang anak berpengaruh terhadap pencapaian kemandirian.

19Op.Cit, hlm : 118-119.
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2. Faktor Eksternal

a. Lingkungan

Lingkungn merupakan faktor yang sangat menentukan

dalam pembentukan kemandirian. Lingkungan yang baik dapat

menjadikan cepat tercapainya kemandirian anak. Kondisi

lingkungan keluarga sangat berpengaruh dalam kemandirian

anak.

b. Rasa Cinta dan Kasih Sayang

Rasa cintda dan kasih sayang orang tua kepada anak

hendaknya diberikan sewaarnya kareena hal itu dapat

mempengaruhi mutu kemandirian anak. Bila rasa cinta dan

kasih sayang diberikan berlebihan maka anak akan menjadi

kurang mandiri.

c. Pola Asuh Orang tua dalam Keluarga

Lingkungan keluarga berperan penting dalam pembentukan

karakter kemandirian. Pembentukan karakter kemandirian

tersebut tidak lepas dari peran orang tua dan pengasuhan yang

diberikan orang tua terhadap anaknya. Bila anak sejak kecil

dilatih untuk mandiri, ketika harus keluar dari asuhan orang tua

untuk hidup mandiri, ia tidak akan merasa takut.

d. Pengalaman dalam Kehidupan

Pengalaman dalam kehidupan anak meliputi pengalaman

dilingkungan sekolah dan masyarakat. Lingkungan sekolah



14

berpengaruh terhadap penbentukan kemandirian anak, baik

melalui hubungan dengan temannya atau dengan guru.20

Menurut Muhammad Nur Syam faktor-faktor yang mem

pengaruhi kemandirian belajar terbagi 2 yaitu :

1. Faktor Internal

Yaitu ditandai dengan indikator tumbuhnya kemandirian belajar

yang terpancar dalam fenomena antara lain :

a. Sikap tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang

dipercayakan dan ditugaskan

b. Kesadaran hak dan kewajiban siswa disiplin moral yaitu budi

pekerti tingkah laku

c. Kedewasaan diri mulai konsep diri, motivasi sampai

berkembangannya pikiran, karsa, cipta dan karya

d. Kesadaran mengembangkan kesehatan dan kekuatan jasmani,

rohani dengan makanan sehat, kebersihan dan olahraga

e. Disiplin diri, dengan mematuhi tata tertib yang berlaku, sadar

hak dan kewajiban, keselamatan lalu lintas, menghormati orang

lain dan melaksanakan kewajiban

2. Faktor Eksternal

Faktor ini berasal dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Faktor ini

sebagai pendorong dari kedewasaan dan kemandirian belajar.21

20 Novan Ardy Wiyani, Bina Karakter Anak Usia Dini, (Yogyakarta : Ar-ruz Media, 2014),
hlm : 37-40.

21 http://www.google.co.id.Blogspot.com/2016/01/Kemandirian-Belajar-Siswa-
Pengertian.html.
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Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi perkembangan kemandirian belajar adalah

berasal dari faktor internal (gen, kondisi fisiologis, disiplin diri, dan

sebagainya) dan faktor eksternal (pola asuh orang tua, lingkungan

sekolah, lingkungan masyarakat dan sebagainya).

c. Karakteristik Kemandirian Belajar

Ada beberapa karakteristik dari kemandirian belajar.

Karakteristik kemandirian belajar menurut Abdullah adalah sebagai

berikut :

1. Kemandirian belajar memandang pembelajar sebagai manajer dan

pemilik tanggung jawab pembelajaran mereka sendiri dengan

mengintegrasikan self management.

2. Kemauan dan motivasi berperan penting dalam memulai,

memelihara dan melaksanakan proses pembelajaran.

3. Kendali belajar bergeser dari para guru kepada pembelajar.

4. Dalam belajar yang dilakukan secara mandiri memungkinkan

mentransfer pengetahuan konseptual ke situasi baru,

menghilangkan pemisah antara pengetahuan di sekolah dengan

realitas kehidupan.
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Karakteristik kemandirian belajar menurut Hiemstra adalah

sebagai berikut :

1. Setiap pembelajar berusaha meningkatkan tanggung jawab untuk

mengambil berbagai keputusan dalam usaha belajarnya.

2. Kemandirian belajar dipandang sebagi suatu sifat yang sudah ada

pada setiap orang dan situasi pembelajaran.

3. Kemandirian belajar bukan berarti memisahkan diri dengan orang

lain dalam pembelajaran.

4. Kemandirian belajar, pembelajar dapat mentransfer hasil belajarnya

yang berupa pengetahuan dan keterampilan ke dalam situasi yang

lain.

5. Pembelajar dapat melibatkan berbagai sumber daya dan dialog

elektronik, dan kegiatan korespondensi.

6. Peran aktif guru masih memungkinkan, seperti dialog dengan

pembelajar, pencarian sumber, mengevaluasi hasil, dan memberi

gagasan-gagasan kreatif.22

Karakteristik Kemandirian belajar menurut Rochester Institut of

Techonology adalah sebagai berikut :

1. Memilih tujuan belajar

2. Memandang kesulitan sebagai tantangan

3. Memilih dan menggunakan sumber belajar yang tersedia

22 Eti Nurhayati, Op.Cit, hlm : 69.
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4. Bekerja sama dengan individu lain

5. Membangun makna

6. Memahami pencapaian keberhasilan tidak cukup hanya dengan

usaha dan kemampuan saja, harus disertai dengan kontrol diri23

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa

karakteristik kemandirian belajar adalah bagaimana seorang siswa

mampu bertanggung jawab dengan apa yang ia kerjakan, dapat melihat

kemampuan dan potensi yang ia miliki demi keberhasilan yang ingin ia

capai.

d. Indikator-indikator Kemandirian Belajar

Kemandirian belajar sebagai proses mengandung makna

pembelajar mempunyai tanggung jawab besar dalam mencapai tujuan

belajar tanpa bergantung dengan orang lain, guru, atau faktor eksternal

lainnya. Kemandirian belajar dipandang sebagai hasil bila setelah

mengikuti proses belajar, pembelajar menjadi mandiri. Berdasarkan

uraian di atas beberapa ahli mengemukakan kemandirian belajar siswa

sebagai berikut :

Menurut Widjaja indikator kemandirian belajar adalah sebagai

beikut :

1) Berdiri sendiri, yaitu siswa mampu bertumpu pada dirinya sendiri

tidak bergantung kepada orang lain.

23 Kurnia Eka Lestari & mokhammad Ridwan Yudhanegara, Penelitian Pendidikan
Matematika, (Bandung : PT. Refika Adithama, 2015), hlm : 230.
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2) Dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, yaitu siswa

dapat menyelesaikan tugas-tugas ekonomi sulit yang diberikan oleh

guru

3) Mampu mengambil keputusan sendiri adalah situasi diman siswa

selalu mengerjakan latihan maupun ulangan yang diberikan guru

tanpa harus mencontek ataupun meniru cara temannya dalam

menjawab.

4) Inisiatif dan kreatif merupakan kemampuan siswa untuk melakukan

dan mencari suatu bahan pelajaran sendiri tanpa harus di suruh oleh

guru.

Menurut Mu’tadin indikator kemandirian belajar adalah sebagai

berikut :

1) Mampu bersaing adalah suatu keadaan dimana siswa memiliki

hasrat untuk berlomba-lomba dan beradu cepat dalam mengerjakan

tugas yang diberikan oleh guru.

2) Mampu mengambil keputusan sendiri adalah situasi dimana siswa

selalu mengerjakan latihan maupun ulangan yang diberikan guru

tanpa harus mencontek ataupun meniru cara temannya dalam

menjawab.

3) Inisiatif merupakan kemampuan siswa untuk melakukan dan

mencari suatu bahan pelajaran sendiri tanpa harus di suruh oleh

guru.
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4) Percayaan diri adalah keyakinan pada kemampuan sendiri, seperti

siswa berani untuk bertanya kepada guru saat proses pembelajaran.

5) Bertanggung jawab adalah adalah sikap seseorang dalam

menjalankan tugas dan kewajibannya, seperti siswa mengerjakan

PR nya sendiri tanpa meminta bantuan dari siapapun.24

Menurut Hiemtra indikator kemandirian belajar adalah sebagai

berikut :

1) Bertanggung jawab adalah adalah sikap seseorang dalam

menjalankan tugas dan kewajibannya, seperti siswa mengerjakan

PR nya sendiri tanpa meminta bantuan dari siapapun.

2) Percaya diri adalah keyakinan pada kemampuan sendiri, seperti

siswa berani untuk bertanya kepada guru saat proses pembelajaran.

3) Inisiatif merupakan kemampuan siswa untuk melakukan dan

mencari suatu bahan pelajaran sendiri tanpa harus di suruh oleh

guru.

4) Memotivasi sendiri dengan atau tanpa bantuan orang lain yaitu

memberikan dorongan kepada diri sendiri bahwa kita dapat

melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain.

24 Eti Nurhayati, Ibid, hlm : 55-56.
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Menurut Eti Nuryati indikator kemandirian belajar adalah

sebagai berikut :

1) Memiliki sikap mandiri dan profesional yaitu, seorang siswa

mengerjakan sesuatu dengan keahlian yang ia miliki sendiri tanpa

berharap bantuan orang lain.

2) Memiliki motivasi yang tinggi adalah keinginan yang kuat dalam

diri seseorang untuk mencapai sesuatu yang ia inginkan misalnya,

siswa belajar dengan rajin dan tekun agar mendpatkan juara satu di

kelas.

3) Pantang menyerah adalah suatu sikap dimana seseorang selalu

berusaha untuk melakukan hal yang belum bisa ia lakukan

misalnya, siswa berusaha dengan tekun untuk memecahkan

masalah dari studi kasus yang diberikan oleh guru.

4) Percaya diri adalah keyakinan pada kemampuan sendiri, seperti

siswa berani untuk bertanya kepada guru saat proses

pembelajaran.25

Berdasarkan pendapat dan indikator diatas, peneliti

merumuskan indikator kemandirian belajar sebagai berikut :

1) Percaya diri

2) Inisiatif

3) Bertanggung jawab

4) Mampu mengambil keputusan sendiri

25 Eti Nurhayati, Ibid, hlm : 75.
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5) Mampu bersaing

2. Pendekatan CTL (Contextual Teaching and Learning)

a. Pengertian CTL (Contextual Teaching and Learning)

CTL adalah singkatan dari Contextual Teaching and Learning.

Konteks berasal dari kata kerja latin Contexere yang berarti “menjalin

bersama”. Kata konteks merujuk pada “keseluruhan situasi, latar

belakang atau lingkungan” yang berhubungan dengan diri yang terjalin

bersamanya (Wester New Worl Dictionary). Teaching adalah refleksi

sistem kepribadian sang guru yang bertindak secara profesional,

Learning adalah refleksi sistem kepribadian siswa yang menunjukkan

perilaku yang terkait dengan tugas yang diberikan.26

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.27

CTL (Contextual Teaching and Learning) merupakan konsep

pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi

pembelajaran dengan dunia kehidupan peserta didik secara nyata,

26 Elain B. Johnson, Contextual Teaching and Lerning : Menjadikan Kegiatan Belajar
Mengajar Mengasikkan dan Bermakna, (Bandung : Kaifa, 2014), hlm : 82-83.

27 Agus Suprijono, Cooperative Learning : Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta :
Pustaka Pelajar, 2009), hlm 79-80.
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sehingga peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan

kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari.28

CTL (Contextual Teaching and Learning) merupakan suatu

proses pembelajaran yang bertujuan untuk membelajarkan peserta didik

dalam memahami bahan ajar secara bermakna yang dikaitkan dengan

konteks kehidupan nyata, baik berkaitan dengan lingkungan pribadi,

agama, sosial, ekonomi maupun kultural.29

Beberapa pendapat para ahli yang telah diuraikan, dapat

disimpulkan bahwa CTL (Contextual Teaching and Learning) adalah

Pendekatan pembelajaran yang menghubungkan materi pelajaran

dengan dunia nyata siswa, dengan tujuan agar siswa dapat menerapkan

dan mentransfer pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari.

b. Karakteristik Pembelajaran CTL (Contextual Teaching and

Learning)

Menurut Wina Sanjaya terdapat lima karakteristik penting dalam

proses pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran kontekstual

(CTL), yaitu :

1. Dalam CTL (Contextual Teaching and Learning), pembelajaran

merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada

(activating knowledge), artinya apa yang akan dipelajari tidak

terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari.

28 Mulyasa, M.Pd, Log.Cit., hlm : 110.
29 Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran, (Bandung : PT.

Refika Aditma,2010), hlm : 67.
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2. Pemahaman pengetahuan (understanding knowledge), artinya

pengetahuan yang diperoleh bukan untu dihafal tetapi untuk

dipahami dan diyakini, misalnya dengan cara meminta tanggapan

dari yang lain tentang pengetahuan yang diperolehnya dan

berdasarkan tanggapan tersebut baru pengetahuan itu

dikembangkan.

3. Pembelajaran kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh

dan menambah pengetahuan baru (acquiring knowledge).

Pengetahuan baru diperoleh dengan cara deduftif artinya

pembelajaran dimulai dengan mempelajari secara sederhana,

kemudian memperhatiakn detailnya.

4. Mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut (applay

knowledge), artinya pengetahuan dan pengalaman yang

diperolehnya harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan siswa,

sehingga tampak perubahan perilaku siswa.

5. Melakukan refleksi (reflecting knowledge), artinya melakukan

refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan sebagai

umpan balik untuk proses perbaikan dan penyempurnaan strategi.30

Menurut Rusman karakteristik CTL (Contextual Teaching and

Learning) adalah sebagai berikut :

1. Kerja sama

30 Wina Sanjaya,Op.Cit., hlm : 256.
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2. Saling menunjang

3. Menyenangkan dan tidak membosankan

4. Belajar dengan bergairah

5. Pembelajaran terintegrasi

6. Menggunakan berbagai sumber

7. Siswa aktif

8. Sharing dengan teman

9. Siswa kritis guru kreatif

10. Dinding kelas dan lorong-lorong penuh dengan hasil karya siswa

(peta-peta, gambar, artikel)

11. Laporan kepada orang tua buka rapor, tetapi hasil karya siswa,

laporan hasil praktikum, karangan siswa, dan lain-lain.31

Menurut Elaine B.Johnson karakteristik CTL (Contextual Teaching

and Learning) adalah sebagai berikut :

1. Membuat keterkaitan-keterkaitan yang bermakna

2. Melakukan pekerjaan yang berarti

3. Melakukan pembelajaran yang diatur sendiri

4. Bekerja sama

5. Berpikir kritis dan kreatif

6. Membantu individu untuk tumbuh dan berkembang

7. Mencapai standar yang tinggi

31 Rusman, Op.Cit, hlm : 198.
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8. Menggunaka penilaian autentik32

Menurut Atik Wintarti karakteristik  CTL (Contextual Teaching

and Learning) adalah sebagai berikut :

1. Adanya kerja sama, sharing dengan teman dan saling menunjang.

2. Siswa aktif dan kritis, belajar dengan bergairah, menyenangkan dan

tidak membosankan, serta guru kreatif.

3. Pembelajaran terintegrasi, menggunakan berbagai sumber.

4. Dinding kelas dan lorong-lorong penuh dengan hasil karya siswa.

5. Laporan kepada orang tua bukan sekedar rapor akan tetapi hasil

karya siswa, laporan praktikum.33

Berdasarkan pemaparan di atas, karakteristik pembelajaran CTL

(Contextual Teaching and Learning) adalah pembelajaran yang di

dalamnya tidak hanya sekedar menghafal materi pelajaran tetapi lebih

memahami pelajaran dengan cara berdiskusi dan mencari bahan

pelajaran bersama-sama atau secara berkelompok agar dapat saling

bertukar pikiran satu dengan yang lain.

c. Prinsip Pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning)

Menurut Wina Sanjaya, ada tujuh prinsip dalam pembelajaran
yang menggunakan CTL, yaitu :

1) Konstruktivisme (Constructivism)

32 Elain B. Johnson, Op.Cit, hlm : 65-66.
33 Wintarti, Atik dkk, Contextual Teaching and Learning, (Jakarta : Pusat Perbukuan

Departeman Pendidikan Nasional, 2008), hlm : 25.
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Konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun
pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarjkan
pengalaman. Menurut konstruktivisme, pengetahuan itu berasal
dari luar, akan tetapi dikonstruksi oleh dan dari dalam diri
seseorang.

Pembelajaran melalui CTL pada dasarnya mendorong agar
siswa bisa mengkonstruksi pengetahuannya melalui proses
pengamatan dan pengalaman. Penerapan asas kontruktivisme
dalam pembelajaran melalui CTL, siswa didorong untuk mampu
mengkonstruksi pengetahuan sendiri melalui pengalaman nyata.

2) Menemukan (Inquiry)
Inquiri artinya proses pembelajaran didasarkan pada pencarian

dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Penerapan
asas ini dalam pembelajaran melalui CTL, dimulai dari adanya
kesadaran siswa akan masalah yang jelas yang ingin dipecahkan.
Dengan demikian, siswa harus didorong untuk menemukan
masalah. Asas menemukan merupakan asas yang penting dalam
pembelajaran melalui CTL. Melalui proses berpikir yang sistematis
diharapkan siswa memiliki sikap ilmiah,rasional, dan logis, yang
kesemuanya di perlukannya sebagai dasar pembentukan reativitas.

3) Bertanya (Questioning)
Belajar pada hakikatnya adalah bertanya dan menjawab

pertanyaan. Dalam proses pembelajaran melalui CTL, guru tidak
menyampaikan informasi begitu saja, akan tetapi memancing agar
siswa dapat menemukan sendiri. Karena itu peran bertanya sangat
penting, sebab mmelalui pertanyaan-pertanyaan guru dapat
membimbing dan mengarahkan siswa untuk menemukan setiap
materi yang dipelajarinya.

4) Masyarakat Belajar (Learning Community)
Konsep masyarakat belajar (Learning Community) dalam

CTL menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh melalui kerja
sama dengan orang lain. Dalam kelas CTL, penerapan asas
masyarakat belajar dapat dilakukan dengan menerapkan
pembelajaran melalui kelompok belajar. Siswa dibagi kedalam
kelompok-kelompok yang anggotanya bersifat heterogen, baik
dilihat dari kemampuan dan kecepatan belajarnya, maupun dilihat
ari bakat dan minatnya.

5) Permodelan (Modelling)
Yang dimaksud dengan asas modeling adalah proses

pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang
dapat djitiru oleh setiap siswa. Proses modeling tidak terbatas pada
guru saja, akan tetapi dapat juga guru memanfaatkan siswa yang
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dianggap memiliki kemampuan. Modeling, merupka asas yang
cukup penting dalam pembelajaran CTL, sebab melalui modeling
siswa dapat terhindar dari pembelajaran yang teoretis-abstrak yang
dapat memungkinkan terjadinya verbalisme.

6) Refleksi (Reflection)
Refleksi adalah proses pengendapan pengalaman yang telah

dipelajari yang dilakukan dengan cara mengurutkan kembali
kejadian-kejadian atau peristiwa pembelajaran yang dilaluinya.
Melalui proses refleksi, pengalaman belajar itu akan dimasukkan
dalam struktur kognitif siswa yang pada akhirnya akan menjadi
bagian dari pengetahuan yang dimilikinya. Bisa terjadi melalui
proses refleksi siswa akan memperbaharui pengetahuan yang
dimilikinya, atau menambah khazanah pngetahuannya.

7) Penilaian yang sebenarnya (Autentic Assesment)
Dalam pembelajaran CTL, keberhasilan pembelajaran tidak

hanya ditentukan oleh perkembangan kemampuan intelektual saja,
akan tetapi perkembangan seluruh aspek. Penilaian yang autentik
dilakukan secara terintegrasi dengan proses pembelajaran.
Penilaian ini dilakukan secara terus-menerus selama kegiatan
pembelajaran berlangsung. Oleh sebab itu, tekanannya diarahkan
kepada proses belajar bukan kepada hasil belajar.34

Berdasarka uraian di atas, prinsip dalam pembelajaran CTL

(Contextual Teaching and Learning) meliputi : konstruktivisme,

menemukan, bertanya, masyarakat belajar, permodelan, refleksi dan

penilaian. Jadi dalam pembelajaran yang menggunakan CTL

(Contextual Teaching and Learning) harus ada ketujuh prinsip tersebut.

d. Kelemahan dan Kelebihan Pembelajaran CTL (Contextual

Teaching and Learning)

Kelemahan CTL (Contextual Teaching and Learning), yaitu :

1. CTL memerlukan waktu yang lama dalam proses pembelajaran.

34 Wina Sanjaya, Ibid., hlm : 264-269.
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2. Dalam proses pembelajaran dengan pendekatan CTL akan nampak

jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang

memiliki kemampuan kurang, yang kemudian menimbulkan rasa

tidak percaya diri bagi siswa yang kurang kemampuannya.

3. Bagi siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaralangn dengan

CTL ini akan terus tertinggal dan sulit untuk mengejar

ketertinggalan, karena dalam model pembelajaran ini kesuksesan

siswa tergantung dari keaktifan dan usaha sendiri.

4. Pengetahuan yang didapat oleh setiap siswa akan berbeda-beda dan

tidak merata.

5. Peran guru tidak nampak terlalu penting lagi karena dalam CTL ini

peran guru hanya sebagai pengarah dan pembimbing.

Kelebihan Contextual Teaching and Learning, yaitu :

1. Memberikan kesempatan pada sisiwa untuk dapat maju terus sesuai

dengan potensi yang dimiliki sisiwa sehingga sisiwa terlibat aktif

dalam proses belajar mengajar.

2. Siswa dapat berfikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data,

memahami suatu isu dan memecahkan masalah dan guru dapat lebih

kreatif.

3. Pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa tidak ditentukan

oleh guru.

4. Pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan.

5. Membantu siwa bekerja dengan efektif dalam kelompok.
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6. Terbentuk sikap kerja sama yang baik antar individu maupun

kelompok.35

Solusi untuk kelemahan dari pendekatan CTL (Contextual

Teaching and Learning) dari penelitian ini adalah sebabai berikut :

1. Guru harus lebih cermat dalam mengatur waktu belajar.

2. Guru harus memberikan perhatian lebih kepada siswa yang memiliki

kemampuan lemah agar siswa tetap percaya diri.

3. Guru harus memberikan motivasi/dukungan kepada siswa agar siswa

aktif dan mau berusaha sendiri dalam proses belajar.

4. Guru harus selalu membimbing siswa agar materi yang dipelajari

dapat dipahami.

5. Guru harus mengontrol pengetahuan yang dimiliki setiap siswa agar

tidak ada siswa yang tidak paham dengan materi yang dipelajari.

e. Perbedaan CTL dengan Pembelajaran Konvensional

Ada beberapa perbedaan pokok antara pembelajaran

menggunakan CTL dan konvensional seperti yang banyak diterapkan

disekolah, yaitu :

35http://www.belajarkreatif.net/2015/08/kelebihan-kelemahan-model-belajar-
kontekstual.html, diakses tanggal 20 agustus 2017.
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No. CTL (Contextual Teaching
and Learning)

Konvensional

1. Dalam CTL menempatkan
siswa sebagai subjek belajar,
artinya siswa berperan aktif
dalam setiap proses
pembelajaran dengan cara
menemukan dan menggali
sendiri materi pembelajaran.

Dalam konvensional siswa
ditempatkan sebagai objeka
belajar yang berperan sebagai
penerima informasi secara
pasif.

2. Dalam CTL siswa belajar
melalui kegiatan kelompok,
seperti kerja kelompok,
berdiskusi, saling menerima
dan memberi.

Dalam konvensional siswa
lebih banyak belajar secara
individual dengan menerima,
mencatat, dan menghafal
materi pelajaran.

3. Dalam CTL pembelajaran
dikaitkan dengan kehidupan
nyata secara riil.

Dalam konvensional
pembelajaran bersifat teoritis
dan abstrak.

4. Dalam CTL kemampuan
didasarkan atas pengalaman.

Dalam konvensional
kemampuan diperoleh
melalui latihan-latihan.

5. Tujuan akhir dari proses
pembelajaran CTL adalah
kepuasan diri.

Tujuan akhir dari
pembelajaran konvensional
adalah nilai atau angka.

6. Dalam CTL tindakan atau
perilaku dibangun atas
kesadaran diri sendiri.

Dalam konvensional tindakan
atau perilaku didasarkan oleh
faktor dari luar diri sendiri.

7. Dalam CTL pengetahuan
yang dimiliki setiap individu
selalu berkembang sesuai
dengan pengalaman yang
dialaminya.

Dalam konvensional hal ini
tidak mungkin terjadi.
kebenaran bersifat absolut
dan final.

8. Dalam CTL siswa
bertanggung jawab dalam
monitor dan mengembangkan
pembelajaran mereka masing-
masing.

Dalam konvensional guru
adalah penentu jalannya
proses pembelajaran.

9. Dalam CTL pembelajaran
bisa terjadi dimana saja dalam
konteks dan setting yang
berbeda sesuai dengan
kebutuhan.

Dalam konvensional
pembelajaran hanya terjadi
didalam kelas.36

36 Wina Sanjaya, Op.Cit., hlm : 261-262.
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f. Langkah-langkah Pendekatan CTL (Contextual Teaching and

Learning)

Menurut Wina Sanjaya langkah-langkah dalam pembelajaran

CTL (Contextual Teaching and Learning), yaitu :

1. Pendahuluan

a) Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai serta manfaat

dari proses pembelajaran dan pentingnya materi yang akan

dipelajari.

b) Guru menjelaskan prosedur pembelajaran CTL

1) Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok sesuai dengan

jumlah siswa.

2) Tiap kelompok ditugaskan untuk mencari bahan tentang materi

yang diberikan dan melakukan diskusi serta menyelesaikan

tugas yang telah disiapkan guru.

3) Guru melakukan tanya jawab pada setiap tugas yang harus

dikerjakan oleh siswa.

2. Inti

a. Guru meminta siswa mulai melakukan diskusi dan

menyelesaikan tugas yang diberikan guru sesuai dengan

kelompok masing-masing.

b. Guru meminta siswa mencatat hal-hal yang mereka anggap

penting selama proses pembelajaran.

c. Guru meminta siswa menyampaikan hasil diskusi mereka dan

tugas yang diberikan oleh guru sesuai dengan kelompok masing-

masing.
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d. Guru meminta setiap kelompok memberikan pertanyaan atau

menanggapi hasil dari kelompok lain.

3. Penutup

a. Dengan bantuan guru siswa menyimpulkan hasil diskusi sesuai

dengan indikator hasil belajar yang dicapai.

b. Guru memberikan tugas rumah kepada siswa dengan materi yang

dipelajari. 37

g. Langkah-langkah Penerapan Kurikulum 2013

1. Kegiatan awal / pembukaan

b. Guru membuka pertemuan dengan salam dan persensi siswa.

c. Guru memberikan pretes kepada siswa.

d. Guru menjelaskan kompetensi dasar dan kompetensi inti yang

harus dicapai siswa.

e. Guru menjelaskan mengenai metode/pendekatan yang digunakan

dalam proses pembelajaran kepada siswa.

f. Guru melalukan apersepsi yakni dengan mengaitkan materi yang

telah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari.

g. Guru mengaitkan peristiwa aktual yang terjadi di masyarakat

dengan materi yang akan dipelajari.

2. Kegiatan Inti

a. Guru menjelaskan materi secara logis dan sistematis, pokok

bahasan dikemukakan dengan jelas atau ditulis dipapan tulis.

b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya

sampai materi tersebut benar-benar dikuasai.

37 Wina Sanjaya, Op.Cit, hlm : 270-271.



33

c. Guru membagikan materi atau sumber belajar berupa hand out

atau fotokopi beberapa bahan yang akan dipelajari. Materi

tersebut sebagian terdapat diperpustakaan.

d. Guru membagikan lembaran kegiatan untuk siswa. Lembaran

kegiatan berisi tugas tentang materi yang telah dijelaskan oleh

guru dan dipelajari oleh siswa.

e. Guru memantau kegiatan siswa dalam mengerjakan lembaran

kegiatan, sekaligus memberi arahan bagi mereka yang

memerlukan.

f. Setelah tugas yang diberikan selesai, tugas akan diperiksa

bersama-sama dengan cara menukar pekerjaan dengan teman

yang lain, lalu guru menjelaskan setiap jawabannya.

g. Kesalahan dan kekeliruan jawaban diperbaiki siswa, jika ada yang

kurang jelas guru akan memberikan kesempatan bertanya, tugas

atau kegiatan mana yang perlu dijelaskan lebih lanjut.

3. Kegiatan akhir / Penutup

a. Guru meminta siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari.

b. Guru memberikan post tes kepada siswa untuk mengetahui sejauh

mana pemahaman tentang materi didapat oleh siswa.

c. Guru memberikan informasi tentang materi yang akan dipelajari

pada pertemuan berikutnya.38

h. Modifikasi Penerapan Pendekatan CTL (Contextual Teaching and

Learning) dalam Kurikulum 2013.

1. Kegiatan Awal / Pembukaan

38 Mulyasa, Op.Cit, hlm : 125-131.
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a. Guru membuka pertemuan dengan salam, memimpin do’a,

mengabsen siswa, dan menanyakan kabar siswa.

b. Guru memberikan pre-test kepada siswa tentang materi perilaku

konsumen.

c. Guru menjelaskan kompetensi dasar, kompetensi inti, dan tujuan

dari proses pembelajaran materi perilaku konsumen.

d. Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan materi yang telah

dipelajari dengan materi perilaku konsumen.

2. Kegiatan Inti

a. Guru menjelaskan materi perilaku konsumen secara logis dan

sistematis. Pokok bahasan di kemukakan dengan jelas dan

singkat / ditulis dipapan tulis.

b. Guru membagikan materi atau sumber belajar berupa hand out

atau fotocopi beberapa bahan yang akan dipelajari siswa.

c. Guru menjelaskan kepada siswa tentang pendekatan CTL

(Contextual Teaching and Learning) yang digunakan dalam

proses pembelajaran.

1) Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok sesuai

dengan jumlah siswa.

2) Tiap kelompok ditugaskan mencari bahan tentang materi

perilaku konsumen, misalnya kelompok 1 mencari bahan

tentang pengertian perilaku konsumen, kelompok 2 mencari

bahan tentang manfaat dan nilai guna barang, begitu

seterusnya.

3) Guru melakukan tanya jawab tentang materi perilaku

konsumen pada setiap tugas yang dikerjakan siswa.
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d. Guru meminta siswa mencatat hal-hal yang mereka anggap

penting selama proses pembelajaran.

e. Guru memantau kegiatan siswa dalam mengerjakan lembaran

kegiatan, sekaligus memberi arahan bagi mereka yang

memerlukan.

f. Setelah selesai, guru meminta siswa menyampaikan hasil

diskusi mereka sesuai dengan kelompok masing-masing.

Kemudian guru meminta setiap kelompok untuk memberikan

pertanyaan atau menanggapi hasil diskusi kelompok lain terkait

materi perilaku konsumen.

g. Kesalahan dan kekeliruan jawaban diperbaiki siswa, jika ada

yang kurang jelas guru akan memberikan kesempatan untuk

bertanya pada tugas atau bagian mana yang perlu dijelaskan

lebih lanjut.

3. Kegiatan Akhir / Penutupan

a. Guru memberikan penguatan terhadap materi perilaku

konsumen dan membimbing siswa untuk menyimpulkan materi

perilaku konsumen yang telah dipelajari.

b. Guru memberikan post-test tentang materi perilaku konsumen

kepada siswa.

c. Guru menyampaikan informasi kepada siswa tentang materi

yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya dan menutup

pertemuan dengan salam.
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3. Hubungan Pendekatan CTL (Contextual Teaching and Learning)

melalui Implementasi Kurikulum 2013 dan Kemandirian Belajar

Siswa

CTL (Contextual Teaching and Learning) adalah suatu strategi

pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara

penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan

menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong

siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka.39

Menurut Elaine B. Johnson, CTL (Contextual Teaching and

Learning) membantu para siswa menemukan makna dalam pembelajaran

mereka dengan menghubungkan materi akademik dengan konteks

kehidupan sehari-hari, sehinga membuat mereka menghasilkan

kemandirian belajar dengan melaksanakan pembelajaran sendiri, bekerja

sama, berpikir kritis dan kreatif. Dengan kata lain , CTL (Contextual

Teaching and Learning) memiliki hubungan yang positif dengan

kemandirian belajar siswa.40

Penelitian yang dilakukan oleh Surya yang berjudul “Peningkatan

Kemampuan Representasi Visiulthinking pada Pemecahan Masalah

Matematis dan Kemandirian Belajar Sisawa SMP melalui Pembelajaran

Kontekstual” menujukkan bahwa peningkatan kemandirian belajar siswa

yang mendapat pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning)

39 Wina Sanjaya, Op.Cit, hlm : 255.
40 Elain B. Johnson, Op.Cit, hlm 88-89.
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pada kurikulum 2013 lebih baik dari peningkatan kemandirian belajar

siswa yang mendapat pembelajaran konvensional.41

Penerapan pendekatan yang tepat seperti pendekatan CTL

(Contextual Teaching and Learning) pada kurikulum 2013 dalam proses

pembelajaran akan membuat siswa menjadi lebih tertarik kepada materi

pembelajaran dan akan lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan

masalah. Siswa yang mendapat pembelajaran dengan pendekatan CTL

(Contextual Teaching and Learning) memiliki kecenderungan yang

positif dengan kemandirian belajar. Misalnya bertekad kuat untuk

menyelesaikan tugas secara bersama dalam kelompoknya, ketertarikan

dan keinginan untuk menemukan sesuatu yang baru, tidak bergantung

kepada guru, saling berdiskusi dengan teman dalam menyerjakan LKS,

dan mampu mengevaluasi hasil belajarnya.42

Menurut Rusman, dalam pembelajaran kontekstual, program

pembelajaran merupakan rencana kegiatan kelas yang dirancang oleh

guru, yaitu dalam bentuk skenario tahap demi tahap apa yang akan

dilakukan bersama siswa, sehingga pembelajaran kontekstual ini dapat

meningkatkan kemandirian belajar siswa dalam proses pembelajaran. 43

Penelitian lain yang dilakukan oleh Desi Ria Pratama, dkk yang

menunjukkan bahwa dalam kurikulum 2013 pembelajaran yang

menggunakan pendekatan kontekstual memiliki hubungan positif dengan

kemandirian belajar peserta didik, karena pembelajaran kontekstual

41 Nuridawani, dkk, Op.Cit, hlm : 63.
42 Ibid, hlm : 69.
43 Rusman, Op.Cit. hlm : 200.
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mengaitkan materi dengan kehidupan nyata peserta didik, sehingga

membuat peserta didik mengarahkan diri sendiri untuk membangun

inisiatif untuk belajar mandiri dalam memahami pelajaran.44

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa

proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan CTL (Contextual

Teaching and Learning) memiliki hubungan yang positif dengan

kemandirian belajar siswa karena pendekatan pendekatan CTL

(Contextual Teaching and Learning) membuat siswa tertarik dengan

materi pelajaran yang disampaikan oleh guru bila dibandingkan dengan

menggunakan pendekatan konvensional.

4. Materi Pembelajaran

Perilaku Konsumen

1. Pengertian konsumsi

Asal kata konsumsi adalah Consumtion yang berarti

menghabiskan. Secara luas konsumsi diartikan setiap kegiatan yang

mengurangi atau menghabiskan suatu barang atau jasa, contohnya

makan dan minum.

2. Ciri-ciri barang dikonsumsi

 Barang itu dihasilkan oleh manusia dan buka pemberian alam

 Barang itu dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup

44 Desi Ria Pratama, Penggunaan Pembelajaran Kontekstual terhadap Hasil Belajar dan
Kemandirian Belajar Peserta Didik Kelax VII SMP, Unnes Science Education, Volume 5, No.3,
November, Tahun 2016, hlm : 1367.
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 Barang itu habis atau berkurang nilainya secara berangsur-angsur

samapi tidak dapat digunakan lagi

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi

 Faktor internal : pendapatan, motivasi, selera, sikap dan

kepribadian

 Faktor eksternal : kebudayaan, status sosial, dan harga barang

4. Perilaku konsumsi

a. Perilaku konsumsi rasional

 Apakah produk tersebut dapat memberikan kegunaan optimal

(optimum utility) bagi konsumen

 Apakah produk tersebut benar-benar dibutuhkan

 Mutu produk yng terjamin

 Harga yang terjangkau sesuai dengan pendapatan

b. Perilaku yang tidak rasional

 Membeli barang hanya tertarik pada iklan

 Membeli barang karena merk yang terkenal

 Membeli barang karena ada diskon atau bonus

 Membeli hanya untuk pamer atau gengsi

c. Perilaku konsumen dalam bertindak rasional atau tidak rasional

dipengaruhi oleh :

 Tingkat pendidikan

 Kedewasaaan
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 Tingkat kematangan emosional

5. Teori perilaku konsumen

a. Nilai guna total (total utility)

Nilai guna toal adalah kepuasan yang dinikmati konsumen dalam

mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa tertentu secara

keseluruhan.

b. Nilai guna marginal (marginal utility)

Nilai guna marginal adalah pertambahan kepuasan yang dinikmati

dari setiap tambahan barang ataupun jasa yang dikonsumsi

c. Nilai guna total dan marginal yang semakin menurun

 Hukum Gossen I berbunyi :

“Jika jumlah suatu barang yang dikonsumsi dalam jangka

waktu tertentu terus ditambah, maka kepuasan total yang

diperoleh juga bertambah, akan tetapi kepuasan marginal

(tambahan kepuasan jika ditambah satu unit) akan berkurang.

Bahkan bila konsumsi terus dilakukan, pada akhirnya

tambahan kepuasan yang diperoleh akan menjadi negatif dan

kepuasan menjadi berkurang. ”

 Hukum Gossen II berbunyi :

“Seorang konsumen akan membagi-bagi pengeluaran uangnya

untuk membeli berbagai macam barang sedemikian rupa
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hingga uang terakhir yang dibelanjakan untuk membeli sesuatu

kepuasan marginal yang sama.”45

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang menjadi inspirasi bagi penulis dalam menyusun

penelitian dengan judul Pengaruh Pendekatan CTL (Contextual Teaching and

Learning) melalui Implementasi Kurikulum 2013 terhadap Kemandirian

Belajar Siswa kelas X di Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Pekanbaru ini

adalah judul-judul penelitian yang pernah diteliti sebelumnya yaitu sebagai

berikut :

1. Implementasi Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah

Menengah Atas Muhammadiyah Pekanbaru, Indah Riana Arista, (2014).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kurikulum 2013

pada mata pelajaran ekonomi di SMA Muhammadiyah Pekanbaru

sebagai berikut : berdasarkan hasil RPP guru ekonomi kelas X

dikategorikan “sangat baik” dengan persntase 83,33%. Observasi

terhadap pelaksanaan kurikulum terpadu pada mata pelajaran ekonomi

dikelas dikategorikan “baik” dengan persentase 65%. Angket terhadap

siswa kelas X di SMA Muhammadiyah Pekanbaru dikategorikan “sangat

baik” dengan persentase 84,02%. Wawancara dengan siswa kelas X

SMA Muhammadiyah Pekanbaru tentang implementasi kurikulum 2013

pada mata pelajaran ekonomi dikategorikan “sangat baik” dengan

45 Http://ekonomi.blogspot.com/2013/05/materi-ekonomi-kelas-X-SMA-Bab2.html, diakses
pada tanggal 3 Januari 2018.
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persentase 91,05% dan wawancara dengan guru ekonomi kelas X SMA

Muhammadiyah Pekanbaru bahwa implementasi kurikulum 2013 dalam

belajar mengajar sudah terlaksana dengan baik dengan demikian rata-rata

keseluruhan hasil pengumpulan dan mencapai 80,85% sehingga secara

umum implementasi kurikulum terpadu yang memuat nilai-nilai religius

/agama sudah dikategorikan sangat baik. 46

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu

sama-sama meneliti tentnag Kemandirian Belajar Siswa. Sementara itu,

perbedaannya penelitian diatas meneliti tentang Implementasi Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan sedangkan di penelitian penulis meneliti

tentang Pendekatan CTL (Contextual Teaching and Learning) melalui

Implementasi Kurikulum 2013.

2. Pengaruh Kemandirian Terhadap Disiplin Belajar Siswa pada Mata

Pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah Diniyah Putri Pekanbaru,

Husnul Khotimah (2016).

Berdasarkan analisis data, maka disimpulkan bahwa terdapat pengaruh

yang signifikan kemandirian terhadap disiplin belajar siswa di Madrasah

Aliyah Diniyah Puteri Pekanbaru. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh

koefisien determinasi /penentu R square adalah 0 kontribusi kemandirian

berpengaruh signifikasn terhadap disiplin belajar siswa pada mata

pelajaran ekonomi adalah 0,22 x 100% = 22,4%. Jadi, besarnya

46 Indah Rianan Arista, Implementasi Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran Ekonomi di
Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Pekanbaru”, (FTK UIN SUSKA RIAU, 2014).
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sumbangan variabel X (kemandirian) terhadap variabel Y (disiplin

belajar siswa) adalah 22,4% sisanya 77,6% dipengaruhi oleh faktor lain

yang tidak diteliti penulis.47

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu

sama-sama meneliti tentang Kemandirian Belajar Siswa. Sementara itu,

perbedaannya penelitian diatas meneliti tentang Disiplin Siswa

sedangkan di penelitian penulis meneliti tentang Pendekatan CTL

(Contextual Teaching and Learning) melalui Implementasi Kurikulum

2013.

3. Pengaruh penerapan pendekatan Contextual Teaching and Learning

(CTL) dengan Mind Mapping terhadap hasil belajar Siswa SMAN 1

Tambang Kabupaten Kampar, Selpia Dona (2015).

Berdasarkan hasil analisis uji t diperoleh t hitung = 2,72 dan t tabel = 2,021

pada taraf signifikasn 5% dan dk = 53, karena t hitung ≥ t tabel maka Ho

ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh penerapan pendekatan

CTL dengan Mind Mapping terhadap hasil belajar siswa kelas XI IPA

pada materi sistem koloid di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambang

Kabupaten Kampar dengan nilai koefisien pengaruh sebesar 12%.48

47 Husnul Khotimah, “Pengaruh Kemandirian Terhadap Disiplin Belajar Siswa pada Mata
Pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah Diniyah Putri Pekanbaru”, (FTK UIN SUSKA RIAU,
2016).

48 Selpia Dona, “Pengaruh Penerapan Pendekatan CTL (Contextual Teaching and
Learning) melalui Mand mapping  terhadap Hasil Belajar Siswa SMAN 1 Tambang, Kabupaten
Kampar, (FTK UIN SUSKA RIAU, 2015).
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Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan

sama-sama meneliti tentang Pendekatan CTL (Contextual Teaching and

Learning). Sementara itu, perbedaannya penelitian diatas meneliti

tentang Hasil Belajar Siswa sedangkan di penelitian penulis meneliti

tentang Kemandirian Belajar Siswa.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah penjabaran konsep teoritis dalam bentuk

yang konkrit sehingga mudah dipahami. Konsep ini digunakan untuk

memperjelas konsep teoritis agar tidak menyimpang dari konsep teoritis, hal

ini sangat diperlukan agar tidak terjadi salah pengertian dalam memahami

tulisan ini.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa fokus

penelitian ini adalah 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. Didalam penelitian ini terdapat dua

variabel yang dibahas yaitu Pendekatan Pendekatan CTL (Contextual

Teaching and Learning) (variabel X) dan kemandirian belajar siswa (variabel

Y).

1. Indikator Pendekatan CTL (Contextual Teaching and Learning) melalui

Implementasi Kurikulum 2013 (variabel X) adalah :

1) Kegiatan Awal / Pembukaan
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1) Guru membuka pertemuan dengan salam.

2) Guru memimpin do’a sebelum proses pembelajaran.

3) Guru mengabsen siswa sebelum proses pembelajaran.

4) Guru menanyakan kabar siswa.

5) Guru memberikan pree-test kepada siswa tentang materi perilaku

konsumen.

6) Guru menjelaskan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh

siswa.

7) Guru menjelaskan kompetensi inti yang harus dicapai oleh siswa.

8) Guru menjelaskan tujuan dari proses pembelajaran kepada siswa.

9) Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan materi yang telah

dipelajari dengan materi perilaku konsumen.

b. Kegiatan Inti

1) Guru menjelaskan materi perilaku konsumen secara logis dan

sistematis.

2) Guru menjelaskan pokok bahasan dengan jelas dan singkat /

ditulis dipapan tulis.

3) Guru membagikan sumber belajar berupa hand out atau fotocopi

beberapa bahan yang akan dipelajari siswa.

4) Guru menjelaskan kepada siswa tentang pendekatan CTL

(Contextual Teaching and Learning) yang digunakan dalam

proses pembelajaran.
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5) Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok sesuai dengan

jumlah siswa.

6) Tiap kelompok ditugaskan mencari bahan tentang materi perilaku

konsumen, misalnya kelompok 1 mencari bahan tentang

pengertian perilaku konsumen, kelompok 2 mencari bahan

tentang manfaat dan nilai guna barang, begitu seterusnya.

7) Guru melakukan tanya jawab tentang materi perilaku konsumen

pada setiap tugas yang dikerjakan siswa.

8) Guru meminta siswa mencatat hal-hal yang mereka anggap

penting selama proses pembelajaran.

9) Guru memantau kegiatan siswa dalam mengerjakan lembaran

kegiatan.

10) Guru memberikan arahan bagi mereka yang memerlukan.

11) Guru meminta siswa menyampaikan hasil diskusi mereka sesuai

dengan kelompok masing-masing.

12) Guru meminta setiap kelompok untuk memberikan pertanyaan

atau menanggapi hasil diskusi kelompok lain terkait materi

perilaku konsumen.

13) Guru akan memberikan kesempatan untuk bertanya pada tugas

atau bagian mana yang perlu dijelaskan lebih lanjut.

c. Kegiatan Akhir / Penutupan

1) Guru memberikan penguatan terhadap materi perilaku konsumen

kepada siswa.

2) Guru membimbing siswa menyimpulkan materi perilaku

konsumen yang telah dipelajari.
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3) Guru memberikan post-test kepada siswa tentang materi perilaku

konsumen.

4) Guru menyampaikan informasi kepada siswa tentang materi yang

akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya.

5) Guru menutup pelajaran dengan salam.

2. Indikator kemandirian Belajar Siswa

a. Percaya diri

1) Siswa berani untuk bertanya kepada guru tentang materi perilaku

konsumen yang tidak dimengerti.

2) Siswa antusias menyampaikan pendapatnya saat belajar materi

perilaku konsumen.

b. Inisiatif

1) Siswa suka mempelajari sendiri materi perilaku konsumen

walaupun guru tidak ada dikelas.

2) Siswa bisa mencari sendiri sumber belajar lain untuk materi

perilaku konsumen.

c. Rasa tanggung jawab

1) Siswa selalu teliti dalam mengerjakan soal latihan tentang materi

perilaku konsumen yang diberikan guru.

2) Siswa mampu untuk menyelesaikan pekerjaan rumah (PR)

tentang materi perilaku konsumen sendiri tanpa meminta bantuan

orang tua ataupun teman.
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d. Mampu mengambil keputusan sendiri

1) Siswa tidak ikut-ikutan meniru cara temannya dalam mengerjakan

tugas tentang perilaku konsumen yang diberikan guru.

2) Siswa mampu mengerjakan ulangan tentang perilaku konsumen

sendiri tanpa harus melihat jawaban temannya.

e. Mampu bersaing

1) Siswa selalu berlomba-lomba menyelesaikan tugas materi

perilaku konsumen di kelas lebih awal.

2) Siswa selalu beradu cepat dengan teman-temannya saat menjawab

pertanyaan materi perilaku konsumen yang diberikan guru

dikelas.

D. Asumsi dan Hipotesis Penelitian

1. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dari penelitian ini adalah Penggunaan Pendekatan

CTL (Contextual Teaching and Learning) melalui Implementasi

Kurikulum 2013 berhubungan dengan Kemandirian Belajar Siswa pada

Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas 11 Pekanbaru.
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2. Hipotesis

Ha : Ada hubungan antara 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.

Ho : Tidak ada hubungan antara 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.


