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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Siswa belajar untuk bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai

situasi lingkungan yang pada akhirnya siswa akan mampu berfikir dan

bertindak sendiri. Sikap kemandirian belajar siswa ini mampu melakukan

sesuatu tanpa bantuan teman maupun orang lain sehingga siswa bebas

melakukan apa saja yang ia inginkan asalkan fokus akan penyelesaian

masalah yang dihadapi.

Aspek kepribadian kemandirian belajar siswa sangat penting karena

dalam menjalankan kehidupan sehari-hari tidak pernah lepas dari tantangan

maupun cobaan. Siswa yang memiliki kemandirian belajar yang relatif tinggi

akan mampu menghadapi segala permasalahan yang dimiliki karena siswa

yang mandiri tidak bergantung kepada orang lain melainkan selalu berusaha

menghadapi dan memecahkan masalah yang ada.

Kemandirian belajar memerlukan tanggung jawab, mereka yang

mandiri adalah mereka yang bertanggung jawab, berinisiatif, memiliki

keberanian, dan sanggup menerima resiko serta mampu menjadi pembelajar

bagi dirinya sendiri.1 Siswa dijadikan sebagai pembelajar bagi dirinya sendiri

agar siswa mampu bertanggung jawab dengan kegiatan belajar di sekolah.

Sejak awal dari pemberian tugas belajar yang disampaikan guru, siswa harus

1Martinis Yamin, Paradigma Baru Pembelajaran (Jakarta: Referensi, 2013), hlm. 115.
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meyakinkan jiwa dan pikirannya untuk menata kegiatan belajar sendiri yang

berdasarkan metodologi belajar dan tahap-tahap proses belajar.

Kemandirian belajar siswa yang rendah akan menyebabkan ia sulit

mengatur waktu dalam belajar, mengatur arah tujuan serta langkah yang harus

diperbuat dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Mewujudkan hal

tersebut perlu adanya kemauan yang tinggi dari setiap siswa.

Kurangnya siswa memiliki kemandirian belajar dapat dilihat dari siswa

yang tidak termotivasi untuk belajar mandiri, tidak ulet dalam belajar, tidak

serius, tidak disiplin serta tidak bertanggung jawab dengan sesuatu yang

dikerjakan. Sebaliknya jika kemandirian belajar siswa terbentuk akan sangat

memungkinkan kemauan dan keingintahuan siswa mengenai pengetahuan

semakin berkembang dan maju.

Keingintahuan setiap siswa akan hal-hal yang baru dan belum

diketahuinya akan mendorong siswa untuk terus mencari penyelesaian

sehingga dalam hal ini kemandirian belajar siswa tidak terlepas dari pengaruh

strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Strategi pembelajaran dapat

dijadikan sebagai pedoman dan acuan guru, sehingga dapat merangsang siswa

untuk aktif dan mandiri dalam mengikuti pembelajaran.

Berdasarkan studi pendahuluan yang Penulis lakukan di Sekolah

Menengah Atas Negeri 2 Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, guru

ekonomi telah menerapkan beberapa metode pembelajaran seperti ceramah,

diskusi kelompok, tanya jawab, dan demonstrasi akan tetapi masih terlihat

gejala-gejala sebagai berikut:
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1. Masih ada siswa yang mengharapkan jawaban dari teman kelompok yang

dianggap pintar saat berdiskusi.

2. Masih ada siswa yang mengandalkan siswa lain untuk menyelesaikan

tugas di kelas.

3. Masih ada siswa yang mencontek tugas ataupun ulangan.

4. Masih ada siswa yang belum maksimal mencari permasalahan yang

diberikan oleh guru.

5. Masih ada siswa yang belum maksimal menyelidiki permasalahan yang

diberikan oleh guru.

Berdasarkan gejala-gejala yang ditemukan pada studi pendahuluan,

maka perlu dikembangkan strategi pembelajaran yang dapat mendorong

kemandirian belajar siswa tersebut karena kemandirian belajar siswa sangat

penting bagi setiap siswa dan wajib dimiliki agar siswa memiliki rasa

tanggung jawab, tidak meminta tolong kepada orang lain jika dia masih bisa

melakukan sendiri serta siswa dapat belajar untuk mengambil keputusan

sendiri tanpa dipengaruhi oleh teman maupun guru. Hal yang sangat penting

adalah guru memiliki kompetensi dan kemauan untuk mengembangkan

strategi pembelajaran yang berorientasi pada kemandirian belajar siswa.

Strategi pembelajaran yang dimaksud adalah strategi pembelajaran

inquiry. Strategi pembelajaran inquiry merupakan strategi pembelajaran yang

dapat mendorong kemandirian belajar siswa dalam proses pembelajaran.

Strategi pembelajaran inquiry menempatkan siswa untuk lebih banyak belajar

sendiri secara mandiri. Siswa yang mampu belajar sendiri ini haruslah mampu

percaya diri untuk menyampaikan informasi yang ditemukan kepada

temannya. Menurut Gulo sebagaimana yang dikutip oleh Trianto bahwa
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strategi inquiry merupakan suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan

secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki

secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan

sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri.2

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka Penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Penerapan Strategi

Pembelajaran Inquiry terhadap Kemandirian Belajar Siswa pada Mata

Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bagan Sinembah

Kabupaten Rokan Hilir”

B. Penegasan Istilah

Penulis perlu menegaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul

untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian,

adapun istilah-istilah tersebut yaitu:

1. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran

yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk

mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang

dipertanyakan.3

2. Kemandirian belajar adalah aktivitas belajar yang berlangsung lebih

didorong oleh kemauan, pilihan, dan tanggung jawab sendiri dari

pembelajar.4

2Trianto, Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik (Jakarta:
Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 135.

3Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta:
Kencana, 2008), hlm. 196.

4Eti Nurhayati, Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2011), hlm. 61.
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C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi

masalah sebagai berikut:

a. Kemandirian belajar siswa dalam belajar ekonomi belum maksimal

b. Strategi pembelajaran yang digunakan guru belum berpengaruh

maksimal terhadap kemandirian belajar siswa

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka Penulis membatasi

masalah dengan memfokuskan penelitian untuk melihat “Perbedaan

kemandirian belajar siswa yang mengikuti strategi pembelajaran inquiry

dengan kemandirian belajar siswa yang mengikuti strategi pembelajaran

konvensional kelas X pada mata pelajaran ekonomi materi uang dan

perbankan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bagan Sinembah

Kabupaten Rokan Hilir.”

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah “Apakah 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 Bagan Sinembah Kabupaten Rokan

Hilir?”
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya 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 Bagan Sinembah

Kabupaten Rokan Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagi guru, sebagai ilmu atau referensi untuk mengambil keputusan

penggunaan strategi pembelajaran inquiry sebagai salah satu alternatif

untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa pada pembelajaran

Ekonomi kelas X di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bagan

Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

b. Bagi siswa kelas X SMA Negeri 2 Bagan Sinembah Kabupaten Rokan

Hilir, penerapan Strategi Pembelajaran Inquiry merupakan salah satu

usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan kemandirian  belajar

siswa pada pembelajaran Ekonomi.

c. Bagi Kepala Sekolah, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam

rangka perbaikan pembelajaran Ekonomi

d. Bagi Penulis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengembangan

keilmuan dan menjadi landasan berpijak dalam rangka menindaklanjuti

penelitian ini dengan ruang ringkup yang lebih luas.


