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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Kemandirian Belajar Santri

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting dan menentukan

dalam kehidupan individu, keluarga, maupun negara. Pendidikan sebagai usaha

untuk menjadi anak manusia dewasa baik jasmani maupun rohani serta mampu

memecahkan masalah yang menimpanya. Seperti yang tercantum di dalam UU

Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan
yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”.1

Tujuan pendidikan nasional ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa

dan mengembangkan manusia indonesia seutuhnnya, dengan ciri- ciri sebagai

berikut:

a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Berbudi pekerti luhur.

c. Memiliki pengetahuan dan keterampilan.

d. Sehat jasmani dan rohani.

1 Undang- undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional), (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 7.
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e. Kepribadian yang mantap dan mandiri.

f. Bertanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa.2

Mewujudkan suatu perubahan dalam kehidupan seseorang dapat

diwujudkan dalam proses belajar mengajar yang dilakukan oleh santri di

sekolah serta ilmu yang di dapat di luar sekolah, karena di dalam proses belajar

mengajar di sekolah peran guru sebagai pendidik, pembimbing serta pengajar

yang mengajarkan hal- hal positif yang dapat membangun cara berfikir,

bersikap, serta dapat meningkatkan kemandirian santri dalam menyelesaikan

suatu permasalahan dan dalam menyelesaikan tugas- tugas sekolah.

Kemandirian belajar merupakan aspek penting bagi setiap individu,

karena dengan kemandirian yang dimiliki akan menjadikan peserta didik sadar

akan kebutuhan belajar yang harus dilakukannya tanpa ada dorongan dari orang

lain. Serta kemandirian dalam belajar dapat mewujudkan kehendak dan

keinginan santri tanpa tergantung pada orang lain. Karena kemandirian belajar

terdiri dari dua suku kata maka penulis  membagi pengertian ini:

a. Pengertian Kemandirian

Istilah kemandirian menunjukkan akan adanya kepercayaan akan

kemampuan diri untuk menyelesaikan masalahnya tanpa bantuan khusus dari

orang lain dan keengganan untuk dikontrol orang lain. Individu yang mandiri

sebagai individu yang dapat berdiri sendiri., dapat menyelesaikan masalah-

masalah yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri,

2 Hasbullah, Dasar- Dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 11.
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mempunyai inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan dimana ia

berada. 3

Mu’tadin mengatakan bahwa kemandirian mengandung makna:

1) Suatu keadaan dimana seseorang memiliki hasrat bersaing untuk maju

demi kebaikan dirinya.

2) Mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang

dihadapai.

3) Memiliki kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas- tugas, dan

bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. 4

Konsep kemandirian belajar bertumpu pada prinsip bahwa individu

yang belajar hanya akan sampai kepada perolehan hasil belajar, mulai

keterampilan, pengembangan penalaran, pembentukan sikap sampai kepada

penemuan diri sendiri, apabila ia mengalami sendiri dalam proses perolehan

hasil belajar tersebut. 5

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa

kemandirian merupakan suatu keyakinan dari individu akan kemampuan

dirinya  dalam menyelesaikan masalah tanpa bantuan orang lain, dapat

berdiri sendiri, memiliki kepercayaan diri dan berani bertanggung jawab

terhadap apa saja yang telah diperbuatnya.

3 Eti Nurjahayati, Psikologi Pendidikan Inovatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)  h. 131.
4 Ibid, h. 132.
5 Umat Tirtaraharja dan Lasula, Pengantar Pendidikan, (Jakarta:  Rineka Cipta, 2000)  h. 50.
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b. Pengertian Belajar

Menurut Muhibbin Syah belajar dapat dipahami sebagai tahapan

perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai

hasil pengalam dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses

kognitif.6

Menurut Slameto belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi

dengan lingkungannya.7

Syaiful Bahri Djamarah menjelaskan bahwa belajar pada hakekatnya

adalah “perubahan” yang terjadi di dalam diri seseorang setelah

berakhirnya melakukan aktifitas belajar, walaupun pada kenyataanya

tidak semua perubahan termasuk kategori belajar.8

Belajar adalah proses melibatkan manusia secara per orang sebagai

satu kesatuan organisme sehingga terjadi perubahan pada pengetahuan

keterampilan, dan sikap.9

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar

merupakan suatu proses perubahan terhadap tingkah laku seseorang

6 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)  h. 68.
7 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)h. 2.
8 Ramayulis, Op.Cit, h. 237.
9 Dimyanti dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)  h. 156.
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berkenaan dengan aspek psikis dan fisik yang diperoleh dari pengalaman

tertentu.

c. Pengertian Kemandirian Belajar

Mujiman berpendapat kemandirian belajar adalah kegiatan belajar

aktif yang di dorong 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 yang dilakukan oleh pembelajar sendiri. Dalam pengertian

ini kemandirian belajar sebagai usaha pembelajar untuk melakukan

kegiatan belajar yang didasari oleh niatnya untuk menguasai suatu

kompetensi tertentu.10

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.11

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa

kemandirian belajar merupakan kegiatan belajar yang didorong oleh niat

dan motif untuk menguasai suatu kompetensi yang dibangun dengan

bekal dan pengetahuan serta dapat menentukan tujuan, sumber dan

kegiatan belajar.

10 Eti Nurhayati, Op.Cit, h. 141.
11 Ibid, h. 141.
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d. Ciri- Ciri Kemandirian Belajar

Chabib Thoha membagi ciri- ciri kemandirian belajar sebagai berikut:

1) Mampu berfikir secara kritis, kreatif, dan inovatif.

2) Tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain.

3) Tidak lari atau menghindari masalah.

4) Memecahkan masalah dengan berfikir yang mendalam.

5) Apabila menjumpai masalah dipecahkan sendiri tanpa bantuan orang

lain.

6) Tidak merasa rendah diri apabila harus berbeda dengan orang lain.

7) Berusaha bekerja dengan penuh ketekunan dan kedisiplinan.

8) Bertanggung jawab atas tindakannya sendiri.12

e. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Belajar yaitu:

Faktor- faktor yang  mempengaruhi kemandirian yakni:

1) Faktor dari dalam.

2) Faktor dari luar.

Faktor dari dalam diri anak adalah antra lain faktor kematangan usia

dan jenis kelamin. Anak semakin usia cendrung semakin mandiri, dan

ada kecendrungan anak laki- laki lebih mandiri dari pada anak

perempuan. Disamping itu intelegensi anak juga berpengaruh terhadap

kemandirian anak. Faktor dari dalam yang sangat menentukan prilaku

mandiri adalah kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah SWT.

12 M.Chabib Thoha, Op.Cit, h. 123- 124.
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Bagi anak yang memiliki kepercayaan dan keyakinan yang kuat

terhadap agama, mereka cendrung untuk memiliki sifat mandiri yang

kuat. Hal itu disebutkan dalam surat ali imran 139,





jika orang itu benar- benar beriman kepada Allah tidak ada tempat

untuk khawatir, sedih dan putus asa, seseorang akan bangkit rasa

percaya kepada diri sendiri, mereka merasa mampu untuk

mengahadapi semua masalah yang dijumpainya.

Faktor dari luar yang mempengaruhi kemandirian anak adalah

faktor kebudayaan dan pengaruh keluarga terhadap anak. Faktor

kebudayaan sebagaimana dikemukakan oleh Muser bahwa

kemandirian dipengaruhi oleh kebudayaan. Masyarakat yang maju dan

kompleks tuntunan hidupnya cendrung mendorong tumbuhnya

kemandirian dibanding dengan masyarakat yang sederhana. Adapun

pengaruh keluarga terhadap kemandirian anak adalah meliputi

aktivitas pendidikan dalam keluarga, kecendrungan cara mendidik

anak, cara memberikan penilaian kepada anak, bahkan sampai kepada

cara hidup orangtua berpengaruh terhadap kemandirian anak. Dalam

praktek pemeliharaan anak, sikap orangtua yang selalu melindungi

anak, terutama ibu akan menunjukkan prilaku anak yang kurang

mandiri, mereka lebih banyak tergantung. Sedangkan Stagner
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mengemukakan apabila latihan mandiri itu dikembangkan orang tua

sejak awal, maka prilaku mandiri itu akan berkembang lebih awal.13

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan 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 yaitu lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan sosial

ekonomi dan lingkungan masyarakat.

2. Konsep Pengaruh Penerapan Metode Pemberian Tugas (resitasi)

a. Pengertian Pengaruh

Pengaruh diartikan sebagai daya yang ada atau timbul dari sesuatu.

Sesuatu diartikan sebagai orang, benda, sifat, dan sebagainya yang berkuasa

atau berkekuatan. 14 Dapat disimpulkan bahwa pengaruh adalah adanya suatu

daya yang ditimbulkan oleh orang, benda dan sifat.

b. Pengertian metode

Kata metode berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologi, kata

metode berasal dari dua suku perkataan, yaitu meta dan hodos. Meta berarti

13 Ibid, h. 124 -125
14 Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka 2005), 865
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“ melalui “ dan hodos berarti “jalan “ atau “cara”. 15 Metode dalam bahasa

arab, dikenal dengan istilah thariqah yang berarti langkah- langkah strategis

yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Bila di hubungkan

dengan pendidikan, dalam rangka mengembangkan sikap mental dan

kepribadian agar peserta  didik menerima pelajaran dengan mudah, efektif,

dan dapat dicerna dengan baik. 16

Ramayulis mendefenisikan bahwa metode adalah seperangkat cara,

jalan, teknik yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran agar

peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran atau menguasai

kompetensi tertentu yang dirumuskan dalam silabus mata pelajaran. 17

Metode mengandung unsur prosedur yang disusun secara teratur dan logis

serta dituangkan dalam suatu rencana kegiatan untuk mencapai tujuan. 18

Metode secara harfiah dapat diartikan dengan cara melakukan penelitian,

yang di dalam pengajaran disebut cara mengajarkan.19

Penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode adalah

suatu cara yang diterapkan oleh guru dalam proses pembalajaran yang

disusun secara sistematis dan fleksibel sesuai dengan kondisi belajar

15 Ramayulis dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, Cetakan ke-2 (Jakarta: Kalam Mulia, 2010)
h. 209.

16 Ramayulis, Op.Cit, h. 184.
17 Ibid, h. 185.
18 Sudjana. S, Metode dan Teknik pembelajaran partisipasif, ( Bandung: Falah Production, 2010) h. 8.
19 Heri Jauhari, Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi, (Bandung: CV Pustaka Setia 2010) h.

48
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mengajar untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

c. Macam – Macam Metode Pembelajaran

Metode dalam pembelajaran merupakan suatu alat untuk mencapai

tujuan belajar mengajar. Penerapan metode haruslah disesuaikan dengan

tujuan yang akan dicapai. Metode mengajar yang digunakan oleh guru

didalam proses belajar mengajar banyak sekali macamnya, secara umum

yang sering digunakan dalam metode ceramah, metode diskusi, metode

tanya jawab, metode pemberian tugas (resitasi), metode eksperimen, dan

metode latihan.

1) Metode Ceramah

Metode Ceramah merupakan salah satu bentuk bentuk lain

pengajaran ekspositori yang cenderung membuat siswa pasif atau tidak

aktif.20

Metode ini biasa diterapkan oleh guru yang tujuannya hanya

mengajar, karena santri dalam pembelajarannya hanya mendapat

penjelasan dan keterangan secara lisan dari guru.

2) Metode Diskusi

Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan

siswa pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk

20 Abdul Azis Wahab, Metode dan Model- model Mengajar, (Bandung: Alfabeta 2012) h. 89.
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memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan

memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu keputusan.21

Biasanya metode ini diterapkan oleh guru agar santri terbiasa

menyampaikan dan mendengar pendapat orang lain. Selain itu, santri

akan belajar bekerja sama dengan teman kelompok diskusi untuk

memecahkan suatu permasalah.

3) Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk

petanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi

dapat pula dari siswa kepada guru.22

4) Metode Pemberian Tugas (resitasi)

Metode pemberian tugas adalah metode penyajian bahan dimana

guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar.

Masalah tugas yang dilaksanakan oleh siswa dapat dilakukan di dalam

kelas, di halaman sekolah, di laboraturium, di perpustakaan, di bengkel,

di rumah siswa, atau dimana saja asal tugas ini dapat dikerjakan.23

21 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, ( Jakarta: Prenada Media Group 2006) h. 154.
22 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Op.Cit, h. 94.
23 Ibid, h. 85.
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5) Metode Eksperimen

Metode eksperimen merupakan suatu bentuk pembelajaran yang

melibatkan peserta didik bekerja dengan benda- benda, bahan- bahan dan

peralatan laboratorium, baik secara perorangan maupun kelompok.24

6) Metode Latihan

Metode latihan yang disebut juga dengan metode training,

merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-

kebiasaan yang baik. Selain itu metde ini dapat juga digunakan untuk

memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan

keterampilan. 25

Metode – metode yang penulis paparkan tersebut mempunyai

kelebihan dan kelemahan masing- masing, akan tetapi pada dasarnya

metode yang digunakan bertujuan untuk menumbuhkan semangat santri,

meningkatkan motivasi serta kemandirian santri dalam belajar. Mengingat

banyaknya metode mengajar yang telah penulis paparkan tersebut,

penulis hanya menfokuskan penelitian ini pada salah satu metode

mengajar yaitu metode pemberian tugas (resitasi).

d. Metode Pemberian Tugas (resitasi)

Metode pemberian tugas adalah metode penyajian bahan dimana guru

memberikan tugas tertentu agar santri melakukan kegiatan belajar. Masalah

24 Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005) h. 110.
25 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Op.Cit, h. 95.
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tugas yang dilaksanakan oleh santri dapat dilakukan di dalam kelas, di

halaman sekolah, di laboraturium, di perpustakaan, di bengkel, di rumah

siswa, atau dimana saja asal tugas ini dapat dikerjakan.26

Pemberian tugas oleh guru akan memberikan dorongan tersendiri

kepada santri untuk selalu memanfaatkan waktu senggang untuk digunakan

menyelesaikan tugas dan kegiatan yang menunjang proses belajar. Roestiyah

N.K, menambahkan bahwa :

Dengan kegiatan melaksanakan tugas siswa aktif  belajar; dan merasa
terangsang untuk meningkatkan belajar yang lebih baik lagi, memupuk
inisiatif dan bertanggung jawab sendiri. Banyak tugas yang harus dikerjakan
siswa, hal itu diharapkan mampu menyadarkan siswa untuk selalu
memanfaatkan waktu senggangnya untuk hal- hal yang menunjang
belajarnya; dengan mengisi kegiatan - kegiatan yang berguna dan
konstruktif. 27

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metode

pemberian tugas dapat meningkatkan kemandirian belajar santri karena

dengan adanya tugas yang diberikan oleh guru dapat membuat santri aktif

belajar dan bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan

kepadanya.

Metode pemberian tugas dianggap perlu karena guru dituntut untuk

membuat santri dapat belajar sehingga benar- benar menguasai pelajaran.

Selain itu tugas juga akan membuat santri lebih rajin belajar dan

26 Ibid, h. 85.
27 Roestiyah, N.K, Op.Cit, h. 133.
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membiasakan santri untuk selalu menyelesaikan tugas. Metode pemberian

tugas dilakukan :

1) Apabila guru mengharapkan agar semua pengetahuan yang telah diterima

anak lebih mantap.

2) Untuk mengaktifkan anak- anak mempelajari sendiri suatu masalah

dengan membaca sendiri, mengerjakan soal- soal sendiri, mencoba

sendiri.

3) Agar anak- anak lebih rajin.28

Penulis mengambil pemahaman bahwa metode pemberian tugas

digunakan oleh guru agar santri dapat mempraktikkan langsung pelajaran

yang didapat didalam kelas agar siswa benar- benar memahami materi yang

diberikan dan dapat mendidik kemandirian santri dalam mengerjakan tugas

yang diberikan baik tugas yang harus dikerjakan secara individu maupun

tugas yang dikerjakan secara berkelompok.

e. Kelebihan dan Kelemahan Metode Pemberian Tugas

Metode pemberian tugas (resitasi) dalam proses belajar mengajar tidak

terlepas dari kelemahan- kelemahan. Karena tidak ada satupun metode yang

tidak memiliki kelemahan. Begitu juga halnya metode pemberian tugas

mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan, antara lain:

1) Kelebihannya

28 Buchari Alma, dkk, Guru Profesional, (Menguasai metode dan Terampil Mengajar ), Cetakan ke -3
(Bandung: Alfabeta, 2009) h. 57.



22

a) Lebih merangsang siswa dalam melakukan aktifitas belajar individual

ataupun kelompok.

b) Dapat mengembangkan kemandirian siswa di luar pengawasan guru.

c) Dapat membina tanggung jawab dan disiplin siswa.

d) Dapat mengembangkan kreativitas siswa. 29

Metode pemberian tugas (resitasi) juga mempunyai kelebihan-

kelebihan sebagai berikut:

a) Lebih merangsang siswa dalam melakukan aktivitas belajar individual

atau kelompok.

b) Dapat mengembangkan kemandirian siswa di luar pengawasan guru.

c) Dapat membina tanggung jawab dan disiplin siswa.

d) Dapat mengembangkan kreativitas siswa.

e) Memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar lebih banyak.

f) Memupuk rasa tanggung jawab.

g) Memperkuat motivasi belajar.

h) Menjalin hubungan antara sekolah dengan keluarga.

i) Mengembangkan keberanian berinisiatif.30

2) Kelemahannya

a) Siswa sulit dikontrol, apakah ia mengerjakan tugas ataukah orang lain.

29 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Op.Cit, h. 87.
30 http:// Naturalovers, Metode Resitasi, 03/ 2011.
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b) Khusus untuk tugas kelompok, tidak jarang yang aktif mengerjakan

dan menyelesaikannya adalah anggota tertentu saja, sedangkan

anggota lainnya tidak berpartisipasi dengan baik.

c) Tidak mudah memberikan tugas yang sesuai dengan perbedaan

individu siswa.

d) Sering memberikan tugas yang monoton (tidak bervariasi) dapat

menimbulkan kebosanan siswa.31

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa metode pemberian

tugas memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan, akan tetapi penulis

menganggap metode pemberian tugas merupakan metode yang tepat

dalam pembelajaran ekonomi karena dapat mengasah intellegensi

santri dalam pembelajaran serta menambah wawasan dan pengalaman

santri sehingga dapat mengembangkan kemandirian santri dalam

belajar.

f. Tujuan Metode Pemberian Tugas (resitasi)

Penggunaan metode pemberian tugas bertujuan:

1) Menumbuhkan proses pembelajaran yang eksploratif.

2) Mendorong prilaku kreatif.

3) Membiasakan berfikir komprehensif.

4) Memupuk kemandirian dalam proses pembelajaran.

31 Syaiful bahri Djamarah dan Aswan Zain, Op.Cit, h. 87.
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Metode pemberian tugas secara tepat dan terencana dapat bermanfaat

untuk:

1) Menumbuhkan kebiasaan belajar secara mandiri dalam lingkungan

bersama (kolektif) maupun sendiri.

2) Melatih cara mencari informasi secara langsung dari

sumber belajar yang terdapat di lingkungan sekolah, rumah dan

masyarakat.

3) Menumbuhkan suasana pembelajaran yang menggairahkan

(rekreatif).32

g. Jenis- Jenis Tugas Dalam Metode Pemberian Tugas (resitasi)

Adapun jenis-jenis tugas yang dapat diberikan kepada santri yang

dapat membantu berlangsungnya proses belajar mengajar :

1. Tugas membuat rangkuman

2. Tugas membuat makalah

3. Menyelesaikan soal.33

Berdasarkan jenis- jenis tugas tersebut dapat dianalisis bahwa:

1. Tugas membuat rangkuman

Tugas membuat rangkuman yang diberikan oleh guru ekonomi kepada

santri merupakan tugas yang bersifat individual yang dapat dikerjakan

32 http://Lentera Kecil. Com, Metode Penugasan, 21 September, 2011.
33 http:// Wijaya Kususmah, Wordpress, Metode Pemberian Tugas, 28/02/2012.
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oleh santri di kelas maupun di luar kelas mengenai pokok pembahasan

mata pelajaran ekonomi.

2. Tugas membuat makalah

Tugas membuat makalah yang diberikan oleh guru ekonomi kepada

santri merupakan tugas yang bersifat individual maupun kelompok yang

dapat dikerjakan di luar kelas mengenai pokok pembahasan mata

pelajaran ekonomi.

3. Tugas menyelesaikan soal

Tugas menyelesaikan soal mata pelajaran ekonomi yang diberikan guru

kepada santri dapat berbentuk lembaran kerja santri maupun soal- soal

yang ada di dalam buku paket mata pelajaran ekonomi, dan tugas ini

bersifat individual yang dikerjakan oleh santri di dalam kelas maupun di

luar kelas.

h. Langkah – Langkah Penerapan Metode Pemberian Tugas (resitasi)

Langkah- langkah yang harus diikuti dalam penggunaan metode

resitasi (pemberian tugas) yaitu:

1) Fase pemberian Tugas

a) Tugas yang diberikan kepada siswa hendaknya mempertimbangkan

Tujuan yang akan dicapai

b) Jenis tugas yang jelas dan tepat sehingga anak mengerti apa yang di

tugaskan tersebut.

c) Sesuai dengan kemampuan siswa
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d) Ada petunjuk/Sumber yang dapat membantu pekerjaan siswa

e) Sediakan waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas tersebut.

2) Langkah Pelaksanaan Tugas

a) Diberikan bimbingan/pengawasan oleh guru.

b) Diberikan dorongan sehingga anak mau bekerja

c) Diusahakan/dikerjakan oleh siswa sendiri, tidak menyuruh orang lain.

d) Dianjurkan agar siswa mencatat hasil- hasil yang ia peroleh dengan

baik dan sistematik.

3) Fase Mempertanggung jawabkan Tugas

Hal yang harus dikerjakan pada fase ini adalah:

a) Laporan siswa baik lisan/ tulisan dari apa yang telah dikerjakannya.

b) Adanya tanya jawab/ diskusi kelas

c) Penilaian hasil pekerjaan siswa baik dengan tes maupun nontes atau

cara lainnya. 34

Berdasarkan fase- fase metode pemberian tugas (resitasi) tersebut

jika benar - benar  dapat di laksanakan di dalam penerapan metode

pemberian tugas yang diberikan oleh guru, maka penerapan metode ini

dapat berjalan dengan baik, dan tentunya akan membantu dalam

mencapai tujuan dari pembelajaran.

34 Syaiful bahri Djamarah dan Aswan Zain,Op. Cit. h. 86.
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3. Pengaruh Penerapan Metode Pemberian tugas (resitasi) Terhadap
Kemandirian Belajar Santri

Kemandirian dalam belajar bukanlah menjadi satu- satunya penentu

tercapainya tujuan belajar mengajar, akan tetapi dengan kemandirian belajar

santri dapat mewujudkan kehendak dan keinginannya tanpa bergantung dengan

orang lain. Metode resitasi atau pemberian tugas mempunyai tujuan yang utama

yaitu melatih santri untuk berdiri sendiri (mandiri), karena dengan adanya

tugas- tugas yang diberikan oleh guru santri akan terdorong untuk

mengerjakannya secara sungguh- sungguh.

Pada kesempatan ini santri juga dapat mengembangkan daya berpikirnya

sendiri, daya inisiatif, daya kreatif, tanggung jawab dan melatih berdiri sendiri

(mandiri).35 Pemberian tugas oleh guru akan memberikan dorongan tersendiri

kepada santri untuk selalu memanfaatkan waktu senggang untuk digunakan

dalam menyelesaikan tugas dan kegiatan yang menunjang proses belajar.

Roestiyah, N.K, menambahkan bahwa:

Dengan kegiatan melaksanakan tugas siswa aktif belajar; dan merasa
terangsang untuk meningkatkan belajar yang lebih baik lagi, memupuk inisiatif
dan bertanggung jawab sendiri. Banyak tugas yang harus dikerjakan siswa
untuk selalu memanfaatkan waktu senggangnya untuk hal- hal yang menunjang
belajarnya; dengan mengisi kegiatan- kegiatan yang berguna dan konstruktif.36

Tugas yang diberikan oleh guru dapat menjadikan santri mandiri karena

dengan adanya tugas tersebut santri dituntut untuk melaksanakan dan

mempertanggung jawabkan tugas sesuai dengan apa yang telah dibuatnya.

35 Roestiyah N.K, Loc.Cit, h. 135.
36 Roestiyah, N.K, Ibid. h. 133.
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B. Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang penerapan metode pemberian tugas telah dilakukan oleh

peneliti sebelumnya diantanya adalah :

1. Marhalim Idris (2009) dengan judul meningkatkan minat menghafal dzikir dan

doa sesudah shalat wajib mata pelajaran fiqih dengan metode pemberian tugas

dan resitasi siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Bahrul ‘Ulum Ukui Satu

Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan. Minat siswa menghafal dalam

pembelajaran dzikir dan doa di kelas VIII Bahrul Ulum Ukui Satu setelah

tindakan dilakukan, tampaknya ada peningkatan, hal ini terlihat dari

rekapitulasi hasil observasi secara keseluruhan yaitu 89,44% yang sebelumnya

dilakukan tindakan hanya 39,13% artinya ada peningkatan sebesar 50,31%

2. Sugiati (2008) dengan judul penerapan metode resitasi dalam model

pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan hasil belajar

matematika siswa kelas VIII SMPN 1 Kecamatan Rangsang Barat, dari analisis

data tindakan yang dilakukan mengenai penerapan metode resitasi dalam model

pembelajaran kooperatif tipe STAD diperoleh nilai tes “t” = 6,443 yang berarti

lebih besar dari harga kritik tes “t” baik pada taraf signifikan 1% maupun pada

taraf signifikan 5%, dengan demikian hipotesis tindakan dalam penelitian ini

diterima. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa penerapan metode

resitasi dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan

hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMPN 1 Kecamatan Rangsang Barat.
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3. Retno Dwi Astuti (2005), dengan judul pengaruh pola asuh orang tua terhadap

kemandirian siswa dalam belajar pada siswa kelas XI SMA Negeri Sumpiuh

Kabupaten Banyumas, dari perhitungan yang dilakukan yang dilakukan dengan

menggunakan analisis regresi ganda dengan tiga prediktor diperoleh harga Freg =

43,692 dan Ftabel = 2,81 pada taraf signifikan 5% , harga Freg > Ftabel , dengan

demikian hipotesis kerja yang berbunyi ada pengaruh pola asuh orang tua terhadap

kemandirian siswa dalam belajar pada siswa kelas XI SMA Negeri Sumpiuh

Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2005/2006 diterima dan kontribusi pola

asuh orang tua terhadap kemandirian siswa dalam belajar sebesar 63,92 %. Hal ini

berarti bahwa meningkat atau menurunnya kemandirian siswa dalam belajar

ditentukan oleh pola asuh orangtua sebesar 63,92% sedangkan sisanya 36,08 %

ditentukan oleh faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kemandirian siswa

dalam belajar.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:

1. Konsep Operasional Penerapan Metode Pemberian Tugas (Variabel X)

a. Guru menjelaskan tujuan pemberian tugas sebelum tugas diberikan

kepada santri

b. Guru memberikan tugas dalam bentuk latihan yang santri kerjakan di

kelas.

c. Guru memberikan tugas pekerjaan rumah (pr) yang santri kerjakan di

luar kelas.



30

d. Guru memberikan latihan sesuai dengan pelajaran yang sudah

diajarkan.

e. Guru memberikan latihan yang ada di dalam buku cetak mata pelajaran

ekonomi.

f. Guru memberikan penjelasan terkait pelaksanaan tugas yang akan

dikerjakan oleh santri.

g. Guru memberikan waktu kepada santri untuk mengerjakan tugas yang

dikerjakan di kelas.

h. Guru memberikan waktu kepada santri untuk mengumpulkan tugas

yang dikerjakan di luar kelas.

i. Guru memberikan waktu untuk santri bertanya mengenai tugas yang

tidak dimengerti saat proses belajar mengajar.

j. Guru mengamati santri dalam mengerjakan tugas di kelas.

k. Guru memberikan reward dalam bentuk pujian kepada santri.

l. Guru menyuruh santri mengerjakan tugas sendiri.

m. Guru menyuruh santri untuk tidak menyuruh orang lain dalam

mengerjakan tugas.

n. Guru menyuruh santri untuk mencatat materi pelajaran yang sudah

diajarkan oleh guru ekonomi.

o. Guru menyuruh santri untuk mencatat hasil tugas di buku latihan.

p. Guru menyuruh santri untuk menyerahkan tugas mata pelajaran

ekonomi.



31

q. Guru menyuruh santri untuk mempresentasikan tugas yang telah

dikerjakan.

r. Guru menanyakan hasil tugas yang telah di kerjakan oleh santri.

s. Guru dan santri mengadakan forum diskusi untuk membahas tugas

yang telah dikerjakan santri.

t. Guru memberikan penilaian tugas yang telah dikerjakan oleh santri.

2. Konsep Operasional Kemandirian Belajar (Variabel Y)

1. Santri bertanya mengenai pelajaran ekonomi yang kurang

dimengerti saat proses belajar mengajar.

2. Santri menjawab pertanyaan yang ditanyakan guru saat proses

belajar mengajar.

3. Santri mempersiapkan buku ekonomi dan alat tulis di atas meja

sesaat materi pelajaran ekonomi di mulai.

4. Santri membaca buku mata pelajaran ekonomi di kelas sebelum

masuk pelajaran ekonomi.

5. Santri mencatat materi pelajaran ekonomi yang sudah diterangkan

oleh guru saat proses belajar mengajar.

6. Santri memiliki rasa ingin tahu yang besar terkait materi pelajaran

ekonomi.

7. Santri fokus memperhatikan guru saat menerangkan materi

pelajaran ekonomi.



32

8. Santri berani mengeluarkan pendapat dan tanggapan dalam proses

belajar mata pelajaran ekonomi.

9. Santri semangat mengerjakan tugas materi pelajaran ekonomi.

10. Santri teliti dalam mengerjakan tugas materi pelajaran ekonomi

11. Santri mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan giat dan

sungguh- sungguh sampai tugas selesai dengan baik.

12. Santri menjawab sendiri tugas individu yang diberikan guru

ekonomi di kelas.

13. Santri tidak meyerahkan tugas materi pelajaran ekonomi kepada

orang lain.

14. Santri percaya diri dalam menjawab pertanyaan yang di tanyakan

oleh guru ekonomi.

15. Santri tidak ribut saat proses belajar mengajar ekonomi.

16. Santri langsung mengerjakan tugas ekonomi tanpa menunda waktu.

17. Santri mentaati peraturan yang dibuat guru mata pelajaran ekonomi.

18. Santri tidak bermain- main saat mengerjakan tugas materi pelajaran

ekonomi.

19. Santri mempunyai catatan materi pelajaran ekonomi yang rapi dan

sistematis.

20. Santri menyerahkan tugas mata pelajaran ekonomi tepat waktu.



33

D. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

Asumsi yang diajukan dalam penelitian ini adalah adalah:

a. Penerapan Metode pemberian tugas dapat mempengaruhi kemandirian

belajar santri dalam mata pelajaran ekonomi di Pondok Pesantren Islamic

Centre Al- Hidayah Kampar Kabupaten Kampar.

b. Kemandirian belajar santri dipengaruh oleh berbagai faktor, salah satu faktor

yang mempengaruhi kemandirian belajar santri adalah faktor lingkungan

sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.

2. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Ha : Ada pengaruh yang signifikan Penerapan Metode Pemberian Tugas

terhadap kemandirian belajar santri pada mata pelajaran ekonomi di

Pondok Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar Kabupaten

Kampar.

H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan Penerapan Metode Pemberian

Tugas terhadap kemandirian belajar santri pada mata pelajaran ekonomi

di Pondok Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar Kabupaten

Kampar.


