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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Pengertian 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.12

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.13

Menurut Miarso 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

12Eti Nurhayati, Op.cit, h. 61.
13Ibid, h. 61.
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lebih didorong oleh kemauan, pilihan, tanggung jawab sendiri dari

pembelajar. Konsep kemandirian belajar bertumpu pada prinsip bahwa

individu yang belajar akan sampai kepada perolehan hasil belajar.14

Menurut Wedmeyer menjelaskan, kemandirian belajar adalah cara

belajar yang memberikan kebebasan, tanggung jawab, dan kewenangan

yang lebih besar kepada pembelajar dalam merencanakan, melaksanakan

dan mengevaluasi kegiatan belajarnya.15

Menurut beberapa para ahli psikologi mengemukakan bahwa

kemandirian belajar diantaranya Knain dan Turmo menyatakan

kemandirian belajar adalah suatu proses yang dinamik dimana siswa

membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada saat mempelajari

konteks yang spesifik. Untuk itu siswa perlu memiliki berbagai strategi

belajar, pengalaman dalam menerapkan dalam berbagai situasi, dan

mampu merefleksi secara efektif. Kemudian Wolters, Patrich dan

Karabenick mengatakan bahwa kemandirian belajar adalah suatu proses

konstruktif dan aktif. Siswa menentukan tujuan belajar, dan mencoba

memonitor, mengatur dan mengendalikan kognisi, motivasi, dan perilaku

dengan dibimbing dan dibatasi oleh tujuan dan karakteristik kontekstual

dalam lingkungan.16

Kemandirian belajar mengacu pada cara spesifik pembelajar dalam

mengontrol belajarnya. Tillman dan Weiss menggambarkan kemandirian

14Ibid, h. 61.
15Ibid, h. 63.
16Ellis Nurhayati, 2017, Penerapan Scaffolding Untuk Pencapaian Kemandirian Belajar

Siswa, Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pengajaran Matematika, Vol. 3 No. 1, h. 22.
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belajar bahwa belajar itu sebagian besar dari pengaruh membangun pikiran

sendiri, perasaan, strategi, dan perilaku pembelajar yang diorientasikan ke

arah pencapaian tujuan belajar. Ada tiga tahapan utama siklus kemandirian

belajar, yaitu: perencanaan belajar seseorang, monitoring kemajuan saat

menerapkan rencana, da mengevaluasi hasil dari rencana yang telah selesai

diterapkan.17

Kemandirian belajar juga didefinisikan sebagai suatu situasi

dimana pembelajar bertanggung jawab penuh mengambil keputusan dan

menerapkannya dalam pembelajaran.18

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa dalam

proses belajar mengajar yang menekankan pada kemandirian siswa tidak

berarti terlepas sama sekali dengan pihak lain bahkan dalam hal-hal

tertentu siswa dimungkinkan untuk meminta bantuan orang tua, guru, atau

teman yang dianggap dapat membantu. Siswa dapat mendapatkan bantuan

dari orang tua, guru atau teman bukan berarti harus bergantung kepada

mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Almu’minuun ayat

62 yang berbunyi:

             
Artinya: “Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut

kesanggupannya, dan pada sisi Kami ada suatu kitab yang
membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.”

17Ibid, h. 22.
18Eti Nurhayati, Psikologi Pendidikan Inovatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h.

138.



11

Sesuai juga dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir

ayat 38 yaitu:

    
Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah

diperbuatnya,..”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa individu tidak akan mendapatkan

suatu beban diatas kemampuannya sendiri tetapi Allah Maha Tahu dengan

tidak memberi beban individu melebihi batas kemampuan individu itu

sendiri karena itu individu khususnya siswa dituntut untuk mandiri dalam

menyelesaikan persoalan dan pekerjaannya tanpa banyak bergantung pada

orang lain.

2. Indikator Kemandirian Belajar

Menurut Eti Nurhayati indikator kemandirian belajar siswa sebagai

berikut:

Characteristics
Of the
Teaching-Learning Characteristics of
Transaction the Learner

Factors Wthin
The Social Context

Personal Responsibility Orientation Model

PERSONAL
RESPONSIBILITY

SELF-DIRECTED
LEARNING

SELF-DIRECTION
IN LEARNING

LEARNERSELF-
DIRECTION
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Menurut gambar tersebut, kegiatan belajar secara mandiri (self-

directed learning) terletak di sebelah kiri dikenal sebagai faktor eksternal

dari pembelajar, mengacu pada bagaimana kegiatan pembelajaran

dilaksanakan, dan pembelajar yang melaksanakan belajar secara mandiri

(learners-self direction) terletak di sebelah kanan dikenal dengan faktor

internal dari individu yang mengacu pada karakteristik kepribadian

pembelajar. Jika kedua hal tersebut (self-directed learningdan learner self-

direction) dapat tercipta dalam proses pembelajaran, maka individu dapat

memiliki kemandirian dalam belajar (self-direction in learning) dapat

diartikan sebagai sifat, sikap dan kemampuan yang dimiliki pembelajar

untuk melakukan kegiatan belajar secara sendirian maupun dengan

bantuan orang lain berdasarkan motivasi sendiri untuk menguasai

kompetensi tertentu sehingga dapat digunakan untuk memecahkan

maslaah yang dijumpainya dalam kehidupan nyata.19

3. Bentuk-Bentuk Kemandirian Belajar

Kemandirian belajar terbagi dalam beberapa bentuk, berikut tiga

bentuk kemandirian:20

a. Kemandirian emosional, kemandirian yang menyatakan perubahan

kedekatan hubungan emosional antar individu. Seperti hubungan

emosional peserta didik dengan guru atau dengan orang tua nya.

b. Kemandirian tingkah laku, yaitu kemampuan mengambil keputusan

tanpa tergantung kepada orang lain dan melakukan secara bertanggung

jawab. Seperti kemandirian peserta didik dapat mengatasi masalah

19 Eti Nurhayati, Op.cit., h. 71.
20 Desmita, Op.cit., h. 186-187.
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kesulitan dalam belajarnya, juga bertanggung jawab atas tugas-

tugasnya.

c. Kemandirian nilai, yaitu kemampuan memaknai seperangkat prinsip

tentang benar dan salah atau tentang penting adan tidak penting.

Seperti peserta didik mengerjakan tugas tanpa menyontek itu

merupakan prinsip yang benar.

Penulis menyimpulkan bahwa bentuk bentuk kemandirian belajar

siswa ada tiga yaitu kemandirian emosional, kemandirian tingkahlaku, dan

kemandirian nilai.

4. Ciri Kemandirian Belajar

Kemandirian belajar memiliki ciri-ciri yang terjadi pada diri setiap

siswa yang dapat diamati dengan perubahan sikap yang muncul melalui

pola tingkah laku. Adapun ciri-ciri kemandirian belajar, sebagaimana

disampaikan oleh Bambang Warsita, adalah adanya inisiatif dan tanggung

jawab dari peserta didik untuk proaktif mengelola proses kegiatan

belajarnya. Sedangkan Negoro, menyatakan bahwa ciri-ciri kemandirian

belajar adalah memiliki kebebasan untuk berinisiatif, memilki rasa percaya

diri, mampu mengambil keputusan, dapat bertanggung jawab, dan mampu

menyesuaikan diri dengan lingkungan.21

Menurut Steinberg Kemandirian secara psikososial tersusun dari

tiga aspek pokok yaitu: (1) mandiri emosi adalah aspek kemandirian yang

berhubungan dengan perubahan kedekatan atau keterikatan hubungan

21Miftaqul Al Fatihah, 2016, Hubungan Antara Kemandirian Belajar dengan Prestasi
Belajar Pai Siswa Kelas III SDN Panularan Surakarta,Volume. 1, No. 2 ISSN: 2527-8231 (P),
2527-8177 (E), h. 200.
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emosional individu, terutama sekali dengan orang tua atau orang dewasa

lainnya yang banyak melakukan interaksi dengannya, (2) mandiri

bertindak adalah kemampuan untuk membuat keputusan secara bebas dan

menindaklanjutinya, (3) mandiri berpikir adalah kebebasan untuk

memaknai seperangkat prinsip benar-salah, baik-buruk, apa yang berguna

dan sia-sia bagi dirinya.22

Ciri kepribadian dalam emosi dapat dilihat dalam hal:23

a. Menahan diri untuk meminta bantuan orang lain saat mengalami

kegagalan, kesedihan, kekecewaan, kekhawatiran.

b. Memandang orang lain lebih objektif dengan segala kekurangan dan

kelebihan.

c. Memandang orang tua dan guru sebagai orang pada umumnya, bukan

semata-mata sebagai orang yang serba sempurna (all-powerfull).

d. Memiliki energi emosi hebat untuk melepaskan diri dari

ketergantungan kepada orang lain.

Ciri kepribadian dalam bertindak ditandai oleh:24

a. Kemampuan untuk membuat keputusan sendiri dan mengetahui

dengan pasti kapan seharusnya meminta pertimbangan orang lain.

b. Mampu mempertimbangkan berbagai alternatif dari tindakannya

berdasarkan penilaian sendiri, mengetahui kapan dan bagaimana harus

bersikap terhadap pengaruh, tawaran, bantuan, nasihat, dan dapat

22Eti Nurhayati, Op.cit., h. 133.
23Ibid, h. 133-134.
24Ibid, h. 135.
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menangkap maksud-maksud yang terkandung dibalik tawaran, ajakan,

pengaruh, bantuan, saran, pendapat yang disampaikan orang lain.

c. Membuat keputusan yang bebas bagaimana harus bertindak

melaksanakan keputusan dengan penuh percaya diri.

Ciri kepribadian mandiri dalam berpikir dapat ditandai oleh:25

a. Cara berpikir semakin abstrak.

b. Keyakinan-keyakinan yang dimiliki semakin berbasis ideologis.

c. Keyakinan-keyakinan semakin mendasarkan pada nilai-nilai mereka

sendiri bukan hanya nilai yang ditanamkan oleh orang tua/figur.

Penulis menyimpulkan bahwa ciri kemandirian belajar siswa

memiliki kebebasan menentukan cara belajar sendiri, untuk bisa mandiri

tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain dan tidak menggantungkan

belajar hanya dari guru, karena guru berperan sebagai fasilitator dan

konsultan sehingga guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu, dan dapat

mempergunakan berbagai sumber dan media untuk belajar

5. Karakteristik Kemandirian Belajar

Menurut Hiemstra karakteristik kemandirian belajar yaitu: (1)

Setiap pembelajar berusaha meningkatkan tanggung jawab untuk

mengambil berbagai keputusan dalam usaha belajarnya; (2) Kemandirian

belajar dipandang sebagai suatu sifat yang sudah ada pada setiap orang dan

situasi pembelajaran; (3) Kemandirian belajar bukan berarti memisahkan

diri dengan orang lain dalam pembelajaran; (4) Dengan kemandirian

25Ibid, h.136.
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belajar, pembelajar dapat mentransfer hasil belajarnya yang berupa

pengetahuan dan keterampilan kedalam situasi yang lain; (5) Pebelajar

dapat melibatkan berbagai sumber daya dan aktivitas seperti: membaca

sendiri, belajar kelompok, latihan-latihan, dialog elektronik, dan kegiatan

korespondensi; (6) Peran efektif guru/dosen masih dimungkinkan seperti

dialog dengan pembelajar, pencarian sumber, mengevaluasi hasil, dan

memberi gagasan-gagasan kreatif.26

Menurut Abdullah yang dikutip dari Eti Nurhayati karakteristik

kemandirian belajar, yaitu:

a. Kemandirian belajar memandang pembelajar sebagai manajer dan

pemilik tanggung jawab proses pembelajaran dengan mengintegrasikan

self-management, seperti: mengatur jadual, menentukan cara memilih

sumber, dan melaksananakan pembelajaran dengan self-monitoring

seperti memantau, mengevaluasi, dan mengatur strategi pembelajaran.

a. Kemauan dan motivasi berperan penting dalam memulai, memelihara

dan melaksanakan proses pembelajaran. Motivasi ini dapat memandu

dalam mengambil keputusan, menopang dalam menyelesaikan suatu

tugas sedemikian rupa sehingga tujuan belajar tercapai.

b. Kendali belajar bergeser dari para guru/dosen kepada pembelajar.

Pebelajar mempunyai banyak kebebasan untuk memutuskan tujuan apa

yang hendak dicapai dan bermanfaat baginya.

26Eti Nurhayati, Op.cit., h. 69.
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c. Dalam belajar yang dilakukan secara mandiri memungkinkan

mentransfer pengetahuan konseptual kesituasi baru. Seperti

menghilangkan pemisah antara pengetahuan di sekolah dengan realitas

kehidupan.27

Hiemstra menjelaskan karakteristik pembelajar yang mandiri : (1)

hubungan antara guru/dosen dengan pembelajar tetap ada, tetapi bukan

hubungan ketergantungan, (2) mengetahui kapan harus minta tolong dan

membutuhkan bantuan, (3) mengetahui kepada siapa dan darimana

memperoleh bantuan, (4) mengetahui kapan perlu mempergunakan media

belajar, (5) mengetahui cara mempergunakan media, (6) mengetahui

berbagai strategi belajar yang efektif.28

Menurut Rusman siswa yang memiliki kemandirian belajar

mempunyai karakteristik sebagai berikut:29

a. Mengetahui apa yang ingin dicapai dalam kegiatan belajar, karena itu

dia ikut menentukan tujuan pembelajarannya.

b. Dapat memilih sumber belajar sendiri dan mengetahui kemana dia

dapat menemukan bahan-bahan belajar yang diinginkan. Dia juga

mempunyai keyakinan dapat menafsirkan isi pembelajaran dengan

baik sesuai yang dimaksud oleh penyusun bahan belajar.

27Ibid, h. 69.
28Ibid, h. 70.
29 Rusman, Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru,

(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 354.
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c. Kalau menemui kesulitan belajar dia juga sudah tahu kemana dia dapat

mencari narasumber yang dapat dimintai bantuan untuk ikut

memecahkan kesulitan belajarnya.

d. Dapat menilai tingkat kemampuan sendiri untuk melaksanakan

pekerjaan atau untuk memecahkan permasalahan yang dijumpainya

dalam kehidupan. Orang yang seperti ini biasanya mempunyai

motivasi dan disiplin belajar yang tinggi karena yang dipelajari sesuai

dengan kebutuhannya.

Rusman juga mengemukakan bahwa siswa yang belum mempunyai

kemandirian belajar memiliki karakter sebagai berikut:30

a. Lebih menyukai program pembelajaran yang sudah terstruktur

b. Lebih suka mengikuti program pembelajaran yang bahan belajarnya

telah ditentukan dan cara belajarnya juga telah ditentukan dengan jelas

c. Belum dapat menilai kemampuan sendiri, dia lebih menyukai program

pembelajaran yang kriteria keberhasilan sudah jelas.

Hubungan antara kegiatan dan orang yang melaksanakan belajar

secara mandiri digambarkan seperti sekeping mata uang yang mempunyai

dua muka yang berbeda tetapi merupakan satu-kesatuan yang mempunyai

suatu fungsi yang saling mendukung, sebagaimana digambarkan Hiemstra

berikut:

30Rusman. Op.cit.,h. 367.
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Berdasarkan pendapat diatas, peneliti menyimpulkan bahwa siswa

yang memiliki kemandirian belajar yang tinggi diprediksi akan lebih

berhasil dibandingkan siswa yang kemandirian belajarnya rendah/kurang.

Maka guru harus terus memupuk dan mengembangkan kemandirian

belajar siswanya.

6. Tahapan Kemandirian Belajar

Menurut Knowles, tahapan belajar pada pembelajar yang mandiri

merupakan siklus dari empat aktivitas, yaitu : merencanakan, melakukan

apa yang telah direncanakan, menerapkan, dan merefleksikan, kemudian

mengulangi lagi untuk menyusun perencanaan lagi. Demikian seterusnya,

hingga kemandirian belajar makin meningkat .31

Selain itu menurut Sisco mengidentifikasi enam tahapan mencapai

kemandirian belajar: (1)preplanning (aktivitas sebelum proses

pembelajaran), (2)menciptakan lingkungan belajar yang positif, (3)

mengembangkan rencana pembelajaran, (4)mengidentifikasi aktivitas

pembelajaran yang sesuai, (5)melaksanakan kegiatan pembelajaran dan

monitoring, dan (6) mengevaluasi hasil pembelajaran.32

Dari pendapat para ahli penulis menyimpulkan bahwa tahapan

untuk mencapai kemandirian belajar mulai dari tahap perencanaan,

menciptakan, mengidentifikasi, melaksanakan, sampai mengevaluasi hasil

belajar.

31Ibid, h. 71.
32Ibid, h. 63.
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7. Urgensi Kemandirian Belajar

Kemandirian siswa dalam belajar merupakan suatu hal yang sangat

penting dan perlu ditumbuhkembangkan pada siswa sebagai peserta didik.

Martinis Yamin mengungkapkan tentang pentingnya kemandirian, bahwa

kemandirian belajar yang diterapkan oleh siswa membawa perubahan yang

positif terhadap intelektualitas. Selain itu Muhammad Asrori

mengungkapkan bahwa kurangnya kemandirian dikalangan remaja

berhubungan dengan kebiasaan belajar yang kurang baik yaitu tidak tahan

lama dan baru belajar setelah menjelang ujian, membolos, menyontek, dan

mencari bocoran soal ujian.

Ditumbuh-kembangkannya kemandirian pada siswa, membuat

siswa dapat mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kemampuan yang

dimilikinya secara optimal dan tidak menggantungkan diri kepada orang

lain. Siswa yang memiliki kemandirian belajar yang tinggi akan berusaha

menyelesaikan segala latihan atau tugas yang diberikan oleh guru dengan

kemampuan yang dimilikinya sendiri. Jika siswa mendapat kesulitan

barulah siswa tersebut akan bertanya atau mendiskusikan dengan teman,

guru atau pihak lain yang sekiranya lebih berkompeten dalam mengatasi

kesulitan tersebut.33

Penulis menyimpulkan bahwa urgensi kemandirian belajar siswa

sangat penting agar siswa mampu berusaha dengan giat dan tekun dalam

menyelesaikan tugas atau bentuk latihan- latihan yang diberikan guru

dengan kemampuannya sendiri.

33Miftaqul Al Fatihah, Op.cit, h. 201.
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8. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Belajar

Ada sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan

kemandirian, yaitu sebagai berikut:34

a. Gen atau keturunan orang tua. Orang tua yang memiliki sifat

kemandirian tinggi sering kali menurunkan sifat tersebut kepada

anaknya juga. Namun, faktor keturunan ini masih menjadi perdebatan

karena ada yang berpendapat bahwa sesungguhnya bukan sifat

kemandirian orang tuanya itu menurun kepada anaknya, melainkan

sifat orang tuanya muncul berdasarkan cara orang tuanya mendidik

anaknya

b. Pola asuh orang tua. Cara orang tua mengasuh atau mendidik akan

mempengaruhi perkembangan kemandirian anak.  Orang tua yang

terlalu banyak melarang atau mengeluarkan kata “jangan” kepada anak

tanpa disertai dengan penjelasan yang rasional akan menghambat

perkembangan kemandirian anak. Sebaliknya, orang tua yang

menciptakan suasana aman dalam interaksi keluarganya akan

mendorong kelancaran perkembangan anak. Demikian juga orang tau

yang cenderung sering membanding-bandingkan anak yang satu

dengan lainnya juga akan berpengaruh kurang baik terhadap

perkembangan kemandirian anak

c. Sistem pendidikan di sekolah. Proses pendidikan di sekolah yang tidak

mengembangkan demokratisasi pendidikan dan cenderung

34 Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta
Didik, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), h. 118.
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menekankan indoktrinasi tanpa argumentasi akan menghambat

perkembangan kemandirian anak. Demikian juga, proses pendidikan

yang banyak menekankan pentingnya pemberian sanksi atau

hukuman(punishment) juga dapat menghambat perkembangan

kemandirian anak. Sebaliknya, proses pendidikan yang lebih

menekankan pentingnya penghargaan potensi anak, pemberian reward,

dan penciptaan kompetisi positif akan memperlancar perkembangan

kemandirian anak

d. Sistem kehidupan di masyarakat. Sistem kehidupan masyarakat yang

terlalu menekankan pentingnya struktur sosial, merasa kurang aman

atau menceka serta kurang menghargai manifestasi potensi anak dalam

kegiatan produktif dapat menghambat kelancaran perkembangan

kemandirian anak. Sebaliknya, lingkungan masyarakat yang aman,

menghargai ekspresi potensi anak dalam bentuk berbagai kegiatan, dan

tidak terlalu hierarkis akan merangsang dan mendorong perkembangan

kemandirian anak.

Kemandirian belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor

yaitu:35

a. Faktor endogen (internal) adalah semua pengaruh yang bersumber dari

dalam dirinya sendiri, seperti keadaan keturunan dan konstitusi

tubuhnya sejak dilahirkan dengan segala perlengkapan yang melekat

padanya. Segala sesuatu yang dibawa sejak lahir adalah merupakan

35Dedy Syahputra, Pengaruh Kemandirian Belajar dan Bimbingan Belajar Terhadap
Kemampuan Memahami Jurnal Penyesuaian Pada Siswa SMA Melati Perbaungan, Jurnal At-
Tawassuth, Vol. 2, No.2, 2017, h. 371-372
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bekal dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan individu selanjutnya.

Bermacam-macam sifat dasar dari ayah dan ibu mungkin akan

didapatkan didalam diri seseorang, seperti bakat, potensi intelektual

dan potensi pertumbuhan tubuhnya.

b. Faktor eksogen (eksternal) adalah semua keadaan atau pengaruh yang

berasal dari luar dirinya, sering pula dinamakan dengan faktor

lingkungan. Lingkungan kehidupan yang dihadapi individu sangat

mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang, baik dalam segi

negatif maupun positif. Lingkungan keluarga dan masyarakat yang

baik terutama dalam bidang nilai dan kebiasaan-kebiasaan hidup akan

membentuk kepribadian, termasuk pula dalam hal kemandiriannya.

Berdasarkan uraian tersebut penulis menyimpulakan bahwa dalam

mencapai kemandirian seseorang tidak terlepas dari faktor-faktor yang

mendasari terbentuknya kemandirian itu sendiri. Faktor-faktor yang

mempengaruhi kemandirian sangat menentukan sekali tercapainya

kemandirian seseorang, begitu pula dengan kemandirian belajar siswa

dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri siswa itu sendiri, maupun yang

berasal dari luar.

9. Mata Pelajaran Ekonomi

Menurut Wahidmurni mata pelajaran ekonomi mencakup perilaku

ekonomi dan kesejahteraan yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang

terjadi di lingkungan kehidupan terdekat hingga lingkungan terjauh,

meliputi aspek-aspek sebagai berikut: (1) perekonomian, (2)
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ketergantungan, (3) perkoperasian, (4) kewirausahaan, dan (5) akuntansi

dan manajemen.36Mata pelajaran ekonomi merupakan mata pelajaran yang

mempunyai materi yang sangat kompleks dan mempunyai relevansi tinggi

dalam kehidupan sehari-hari.37

Berdasarkan pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa mata

pelajaran ekonomi dapat diartikan sebagai mata pelajaran yang diajarkan

di sekolah yang mempelajari usaha manusia dalam mengatasi masalah-

masalah ekonomi.

Mata pelajaran ekonomi bertujuan agar siswa memiliki

kemampuan sebagai berikut:

a. Memahami sejumlah konsep ekonomi untuk mengaitkan peristiwa

dan masalah ekonomi dengan kehidupan sehari-hari, terutama yang

terjadi di lingkungan individu, rumah tangga, masyarakat, dan negara.

b. Menampilkan sikap ingin tahu terhadap sejumlah konsep ekonomi

yang diperlukan untuk mendalami ilmu ekonomi.

c. Membentuk sikap bijak, rasional dan bertanggung jawab dengan

memiliki pengetahuan dan keterampilan ilmu ekonomi, manajemen,

dan akuntansi yang bermanfaat bagi diri sendiri, rumah tangga,

masyarakat, dan negara.

36 Wahidmurni, Pengembangan Kurikulum IPS & Ekonomi di Sekolah/Madrasah,
(Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 73.

37Moh. Hasyim.Pencapaian Standar Kompetensi Dalam Kurikulum 2006 Pada Mata
Pelajaran Ekonomi Melului Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching And Learning) Di SMA
Negeri 11 Semarang, Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan, Vol. 6 No 1, Juni 2011,
h. 45.
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d. Membuat keputusan yang bertanggung jawab mengenai nilai-nilai

sosial ekonomi dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala

nasional maupun internasional.38

Berdasarkan keterangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa

mata pelajaran ekonomi memang sangat penting dipelajari dan diajarkan

karena membuat manusia semakin bijak untuk mengambil suatu keputusan

dan bersikap secara bertanggung jawab terutama terhadap permasalahan

ekonomi yang dihadapi.

Mewujudkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan tuntutan

masyarakat di era global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang telah membawa perubahan pada aspek kehidupan manusia

termasuk aspek ekonomi, maka diperlukan sumber daya yang berkualitas

dalam arti sebagai berilmu pengetahuan, keterampilan, berbudi pekerti

luhur, berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berupaya mencapai

kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonisan

dan kemakmuran keluarga, masyarakat da negara.

Mata pelajaran ekonomi diberikan pada tingkat pendidikan dasar

dan tingkat menengah pertama sebagai bagian integral dari IPS. Pada

tingkat menengah atas, ekonomi diberikan sebagai mata pelajaran

tersendiri.

38Wahidmurni, Op.cit., h. 73.
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B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah yang digunakan sebagai perbandingan

guna menghindari manipulasi terhadap sebuah karya tulisan ilmiah dan

menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah

dilakukan oleh orang lain. Penelitian terdahulu yang relevan pernah dilakukan

oleh:

1. “Pengaruh Pembelajaran Materi Kemandirian Pada Ilmu Pengetahuan

Sosial Terpadu Terhadap Kemandirian Siswa Kelas VIII di Sekolah

Menengah Pertama Negeri 1 Kampar Timur”. Khairil Bastian. 2012.

Peneliti ini memberikan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang

signifikan antara materi kemandirian pada ilmu pengetahuan sosial terpadu

terhadap kemandirian siswa kelas VIII di SMP N 1 Kampar Timur dengan

melihat pada nilai t hitung (4,597) lebih besar nilainya daripada T tabel

(2,02) pada taraf signifikan 5%, dan nilai signifikan0,00 lebih kecil

daripada 0,001 ataupun 0,005. Adapun besar pengaruh materi kemandirian

terhadap kemandirian siswa adalah sebesar 33,0%. Persamaan penelitian

yang dilakukan olehKhairil Bastian dengan judul penulis adalah sama-

sama meneliti tentang kemandirian siswa, sedangkan perbedaan dengan

penelitian penulis menekankan pada analisis kemandirian belajar siswa

pada mata pelajaran ekonomi.39

39 Khairil Bastian, Pengaruh Pembelajaran Materi Kemandirian Pada Ilmu Pengetahuan
Sosial Terpadu Terhadap Kemandirian Siswa Kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1
Kampar Timur, (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau, 2012).
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2. “Pengaruh Penerapan Strategi Inquiry Terhadap Kemandirian Belajar

Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bagan Sinembah”. Devita Sari.

2016. Berdasarkan hasil analisis dapat diperoleh hasil uji tes t dengan nilai

t hitung sebesar 4,32 lebih besar dari t tabel pada taraf signifikan 5% dan

1% yaitu sebesar 2,00 dan 2,65 atau (2,00 < 4,32> 2,65) yang berarti Ha

diterima dan H0 ditolak, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu ada

perbedaan yang signifikan antara kemandirian belajar siswa yang

mengikuti strategi pembelajaran inquiry dengan kemandirian belajar siswa

yang mengikuti strategi pembelajaran konvensional pada mata pelajaran

ekonomi materi uang dan perbankan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2

Bagansinembah kabupaten Rokan Hilir dengan perbedaan mean pada

kelas eksperimen sebesar 84,61 dan mean pada kelas kontrol sebesar

76,71. Persamaan penelitian yang dilakukan olehDevita Sari dengan judul

penulis adalah sama-sama meneliti tentang kemandirian siswa, sedangkan

perbedaan dengan penelitian penulis menekankan pada analisis

kemandirian belajar pada mata pelajaran ekonomi.40

3. “Pengaruh Penerapan Metode Pemberian Tugas (Resiterasi) Terhadap

Kemandirian Belajar Santri Pada Mata Pelajaran Ekonomi Pondok

Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar”. Zurriyati Hamida.

2014.Berdasarkan analisis data, peneliti ini menyimpulkan bahwa terdapat

pengaruh yang signifikan pemberian tugas terhadap kemandirian belajar

siswa pada mata pelajaran ekonomi pondok pesantren islamic centre al-

40 Devita Sari, Pengaruh Penerapan Strategi Inquiry Terhadap Kemandirian Belajar
Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bagan Sinembah, (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016).
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hidayah kampar, dengan tingkat kontribusi sebesar 0, 314 X 100% dan

selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain.adapun besaran ro (observasi) =

0,560, apabila dibandingkan dengan rt pada taraf 5% maupun 1% maka

0,273 < 0,560>0,354. Artinya Ha diterima dan H0 ditolak. Persamaan

penelitian yang dilakukan olehZurriyati Hamida dengan judul penulis

adalah sama-sama meneliti tentang kemandirian siswa, sedangkan

perbedaan dengan penelitian penulis menekankan pada analisis

kemandirian belajar pada mata pelajaran ekonomi.41

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu penjabaran dalam bentuk konkret dari konsep

teoritis, agar mudah dipahami dan dapat diterapkan di lapangan sebagai acuan

dalam penelitian. Untuk memberikan batasan terhadap kerangka teoretis yang

ada agar lebih mudah untuk dipahami dan dapat diukur, hal ini perlu untuk

memudahkan penulis dalam penelitian untuk mengumpulkan data di lapangan.

Adapun variabel yang akan dioperasikan adalah kemandirian belajar, maka

dirumuskan dalam fokus penelitian dengan indikator-indikator sebagai

berikut:

Menurut Eti Nurhayati indikator dari kemandirian belajar, yaitu:42

1. Learner Self-direction sebagai faktor internal kemandirian belajar siswa

a. Siswa merasa percaya diri dengan  kemampuan sendiri

41 Zurriyati Hamida, Pengaruh Penerapan Metode Pemberian Tugas (Resiterasi)
Terhadap Kemandirian Belajar Santri Pada Mata Pelajaran Ekonomi Pondok Pesantren Islamic
Centre Al-Hidayah Kampar, (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau, 2014).

42Eti Nurhayati, Op.cit, h. 69.
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b. Siswa mampu berkomunikasi dalam berargumen saat belajar

c. Siswa mampu mengatur waktu belajar dengan baik

d. Siswa memiliki semangat dalam belajar

e. Siswa memiliki dorongan keingintahuan yang besar

f. Siswa menemukan dan membangun pengetahuan sendiri

g. Siswa bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas

h. Siswa memiliki motivasi untuk memperoleh hasil belajar yang baik

2. Self-directed learning sebagai faktor eksternal kemandirian belajar siswa

a. Guru memberi dukungan agar siswa merasa percaya diri dengan

kemampuan sendiri

b. Guru memberi dukungan agar siswa mampu berkomunikasi dalam

berargumen

c. Guru memberi dukungan agar siswa mampu mengatur waktu belajar

dengan baik

d. Orang tua memberi dukungan agar siswa memiliki semangat dalam

belajar

e. Guru memberi dukungan agar siswa memiliki dorongan keingintahuan

yang besar

f. Guru memberi dukungan agar siswa menemukan dan membangun

pengetahuan sendiri

g. Guru memberi dukungan agar siswa bertanggung jawab dalam

mengerjakan tugas

h. Guru memberi dukungan agar siswa memiliki motivasi untuk

memperoleh hasil belajar yang baik


