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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Desmita Kemandirian adalah kemampuan untuk

mengendalikan dan mengatur pikiran, perasaan dan tindakan sendiri secara

bebas serta berusaha sendiri untuk mengatasi perasaan-perasaan malu dan

keragu-raguan. 1 Sedangkan menurut Witherington belajar adalah suatu

perubahan didalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru

daripada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian atau

suatu pengertian.2

Dengan demikian, belajar mandiri adalah suatu bentuk belajar di

pendidikan terbuka yang memberikan otonomi dan tanggung jawab kepada

pembelajar untuk berinisiatif dan berperan aktif dalam mengatur sendiri

berbagai aspek kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya,

tanpa selalu tergantung kepada orang lain.3

Jadi dapat diketahui bahwa kemandirian belajar adalah kegiatan belajar

siswa yang menitikberatkan pada kemampuan diri secara mandiri dalam

menguasai suatu bidang ilmu pengetahuan tanpa bergantung pada pihak lain.

Menurut Moore otonomi belajar yang diberikan kepada pembelajar

pada dasarnya meliputi tiga aspek yaitu merancang program belajar, proses

1 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik: Panduan Bagi Orang Tua Dan Guru
Dalam Memahami Psikologi Anak Usia SD, SMP, dan SMA, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2010), h. 185.

2Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h.
84.

3Eti Nurhayati, Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2011), h. 58.
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belajar, dan evaluasi hasil belajar. 4 Moore dan Keegan berpendapat

kemandirian belajar dapat dilihat dalam hal : (1) menentukan tujuan belajar,

(2) menentukan cara belajar, (3) evaluasi hasil belajar. Menurut Moore

pembelajar yang memiliki kemandirian dalam menentukan tujuan dan cara

belajar menjadi ciri penting yang membedakan dengan pembelajar yang tidak

mandiri. Karena perbedaan inipulalah hasil belajar yang diperoleh dapat

dievaluasi sendiri untuk bahan pembelajaran lebih lanjut.5

Keegan menyimpulkan bahwa tingkat kemandirian pembelajar dalam

suatu program pendidikan dapat ditentukan berdasarkan jawaban atas tiga

pertanyaan, yaitu: (1) siapa yang menentukan tujuan belajar? (2) siapa yang

memilih sumber dan media belajar ? dan (3) siapa yang menentukan cara dan

kriteria evaluasi hasil belajar ? jika jawaban atas pertanyaan tersebut,

pembelajar memperoleh keleluasaan untuk menentukan, atau setidaknya

diajak menentukan ketiga aspek tersebut, maka proses pembelajaran tersebut

dapat dipandang menekankan pada kemandirian pembelajar. Jika peran guru

lebih dominan dalam menentukan ketiga aspek tersebut, maka otonomi yang

ada pada pembelajar menjadi kecil, sehingga kurang memberi kesempatan

untuk mengembangkan kemandirian belajarnya.6

Kemandirian belajar memiliki beberapa prinsip, yaitu : (1) fokus

pembelajaran berubah dari mengajar kepada pembelajar, (2) ada usaha

maksimum untuk memengaruhi diri pembelajar, (3) ada dukungan dan

4Eti Nurhayati, Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar. 2011), h. 59.
5Ibid, h. 62.
6Ibid, h. 59.
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kerjasama teman sebaya, (4) digunakan untuk penilaian sendiri atau teman, (5)

menekankan penuh pada perbedaan individual, (6) menggunakan buku

pencatat kejadian pembelajar dan (7) peran guru/dosen menciptakan kelas

yang kondusif untuk mengembangkan kemandirian.7

Kemandirian belajar dapat dipandang sebagai proses dan hasil. Dengan

kata lain, kemandirian belajar dapat dipandang sebagai metode belajar dan

juga sebagai hasil proses belajar yang melekat menjadi karakteristik

pembelajar itu sendiri. Kemandirian belajar sebagai proses mengandung

makna pembelajar mempunyai tanggung jawab besar dalam mencapai tujuan

belajar tanpa tergantung pada orang lain, guru/dosen, atau faktor eksternal

lainnya. Kemandirian belajar dipandang sebagai hasil bila setelah mengikuti

proses belajar, pembelajar menjadi mandiri.8

Kemandirian belajar haruslah dimiliki oleh siswa ketika proses

pembelajaran di sekolah. Tujuannya adalah supaya siswa mampu mengukur

sejauh mana hasil dari proses belajarnya dengan kemampuan yang dimiliki

siswa tersebut. Siswa yang memiliki kemandirian belajar adalah siswa yang

mempunyai pengetahuan tentang strategi pembelajaran yang efektif, selain itu

juga siswa yang mandiri termotivasi oleh pembelajaran itu sendiri bukan

hanya persoalan nilai tetapi mereka mampu bertahan pada tugas jangka

panjang hingga tugas dalam pelajaran ekonomi itu terselaikan.

7Ibid, h. 71.
8Ibid, h. 72.
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Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di Sekolah

Menengah Atas Negeri 2 Tambang, penulis masih menemukan gejala-gejala

sebagai berikut:

1. Masih ada siswa yang belum percaya diri dengan potensi dan kemampuan

yang dimiliki pada mata pelajaran ekonomi

2. Masih ada siswa yang jarang mengambil peranan penting saat belajar

pelajaran ekonomi

3. Masih ada siswa yang tidak semangat dalam belajar pelajaran ekonomi

4. Masih ada siswa yang belum mampu berkomunikasi dalam berargumen

saat belajar pelajaran ekonomi

B. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian ini dilakukan agar tidak terjadi

kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami istilah yang dipakai pada

judul skripsi ini, maka penulis merasa perlu mengemukakan penjelasan

terhadap istilah-istilah berikut:

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis adalah

penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan

sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab,

duduk perkaranya, dan sebagainya).9

9Suharso dan Ana Retroningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: Widya
Karya, 2011), h. 37.
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Berdasarkan pendapat diatas penulis menyimpulkan  bahwa

analisis adalah sebab musabab dari penyelidikan terhadap peristiwa

tertentu.

2. Kemandirian Belajar

Mujiman berpendapat, “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 belajar, irama belajar, tempo belajar, cara belajar, maupun evaluasi

belajar yang dilakukan oleh pembelajar untuk melakukan kegiatan belajar

yang didasari oleh niatnya untuk menguasai suatu kompetensi tertentu.10

Sementara itu menurut Kozma, Belle dan Williams kemandirian

belajar merupakan bentuk belajar yang memberikan kesempatan kepada

pembelajar untuk menentukan tujuan, sumber, dan kegiatan belajar sesuai

dengan kebutuhan sendiri. Dalam proses belajar, pembelajar dapat

berpartisipasi secara aktif menentukan apa yang akan dipelajari dan

bagaimana cara mempelajarinya.11

Berdasarkan pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa

kemandirian belajar adalah sikap belajar siswa yang dianggap mampu

dalam mengatur cara belajarnya sendiri mulai dari merencanakan tujuan,

10Eti Nurhayati, Op.cit., h. 61.
11Ibid, h. 61.



6

mengikuti proses belajar, sampai mengevaluasi diri dan menganggap guru

bukan satu-satunya sumber ilmu melainkan fasilitator dalam proses belajar

mengajardan siswa lebih berperan aktif di kelas.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan, maka

dapat diidentifikasi masalah-masalah yang relevan dengan penelitian ini,

yaitu:

a. Kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah

Menengah Atas Negeri 2 Tambang belum maksimal.

b. Aktivitas belajar siswa pelajaran ekonomi belum maksimal

c. Kemampuan siswa dalam memecahkan masalah pelajaran ekonomi

belum maksimal

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan, maka peneliti

perlu memberikan batasan pada kemandirian belajar siswa pada mata

pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang.

3. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penelitian ini maka penulis merumuskan

masalah sebagai berikut:Bagaimanakah kemandirian belajar siswa pada

mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang ?
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemandirian

belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas

Negeri 2 Tambang.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi siswa, sebagai bahan masukan untuk para siswa agar lebih

meningkatkan kemandirian dalam belajar.

b. Bagi Guru, memberikan informasi bagi guru sebagai bahan masukan

untuk membimbing siswa agar senantiasa melatih kemandirian belajar

kepada siswa.

c. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan pengetahuan dan kemampuan

penulis serta syarat penyelesaian studi Strata 1 Pendidikan Ekonomi

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau.


