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BAB  II
LANDASAN TEORI

A. Motivasi Berprestasi

1. Pengertian Motivasi Berprestasi

Winkel (1987:83) menyebutkan motivasi sebagai suatu daya dorong yang

dimiliki individu yang keberadaannya ada dalam diri individu disebut motif.

Motif ini dapat aktif dan dinamis yang akhirnya menjadi suatu tindakan, proses

pemunculannya. Kesesuaian antara tindakan dan motif dalam proses

pemunculannya itu disebut motivasi. Motif dalam bahasa Inggris adalah “motive”

yang berasal dari kata motion yang berarti gerak atau dorongan. Motif adalah

keadaan di dalam orang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas atau

penggerak tingkah laku kearah suatu tujuan dengan didasari adanya suatu

kebutuhan.

Suryabrata (1984:70) menyatakan bahwa motivasi adalah keadaan yang

terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas

tertentu guna pencapaian suatu tujuan. Sementara itu Gates (dalam Djaali, 2011:

110)  mengemukakan motivasi adalah suatu kondisi fisiologis dan psikologis yang

terdapat dalam diri seseorang yang mengatur tindakannya dengan cara tertentu.

Menurut Tri, (2004:133), motivasi berprestasi berupa kecenderungan untuk

mencapai keberhasilan atau tujuan, dan melakukan kegiatan yang mengarah pada

kesuksesan atau kegagalan. Membahas mengenai motivasi berprestasi tentu tidak

lepas dengan kata motif.
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Istilah motivasi berprestasi pertama kali diperkenalkan oleh Murray pada

tahun 1930-an (Davidoff, 1991:37). McClelland, Atkinson, Clark dan Lowell

(dalam Djaali, 2011:107) mendefenisikan motivasi sebagai: ..the redintegration

by a clue of a chance in an affective situation. Dalam konteksi ini redintegration

berarti membulatkan kembali proses psikologis dalam kesadaran sebagai akibat

adanya rangsangan suatu peristiwa di dalam lingkungannya. Clue (isyarat)

merupakan penyebab tergugahnya afeksi dalam diri individu. Affective situation,

asumsi McClelland bahwa setiap orang memiliki siatuasi afeksi yang merupakan

dasar semua motif. Hingga saat ini banyak teori yang berupaya menjelaskan

motivasi berprestasi.

Maslow (dalam Siagian, 2004:146) menggolongkan motivasi berprestasi

dalam satu hierarki kebutuhan yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan akan perasaan

maju, dapat dinyatakan secara kategorikal bahwa pada umumnya manusia tidak

senang apabila menghadapi kegagalan. Para ahli merumuskan kebutuhan ini

sebagai need for achievement. Sebaliknya ia akan merasa senang dan bangga

apabila ia meraih kemajuan, apapun bentuk kemajuan itu.

McClelland dkk (dalam Fakhrurrozi, 2010:2), motivasi berprestasi adalah

motif yang mendorong individu untuk mencapai keberhasilan dalam bersaing

berdasarkan ukuran keunggulan. McClelland (dalam Fakhrurrozi, 2010:5)

mengatakan motivasi berprestasi adalah : ”the desire to strive for success in

situation involving in standard of excellence” yang berarti adalah hasrat untuk

mencapai kesuksesan menurut standar kesempurnaan. Standar kesempurnaan ini

dapat berupa prestasinya sendiri sebelumnya ataupun prestasi orang lain.
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Santrock (2003:474) menjelaskan motivasi berprestasi sebagai suatu

keinginan untuk menyelesaikan sesuatu, untuk mencapai suatu standar

kesuksesan, dan untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan mencapai

kesuksesan.

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas maka dapat diambil suatu kesim-

pulan bahwa motivasi berprestasi adalah dorongan yang berhubungan dengan

prestasi, yakni kecenderungan untuk mencapai keberhasilan atau tujuan, dan

melakukan kegiatan yang mengarah kepada kesuksesan.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Berprestasi

Menurut Djaali (2008:101) bahwa faktor yang mempengaruhi motivasi

berprestasi adalah:

a. Faktor Intrinsik

Merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu. Faktor intrinsik ini

terdiri dari tujuan yang ditetapkan, harapan yang diinginkan, cita-cita, harga diri

yang tinggi, rasa takut untuk sukses, dan potensi dasar yang dimiliki.

b. Faktor Ekstrinsik

Merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu atau lingkungan.

Faktor ekstrinsik ini terdiri dari faktor situasional, norma kelompok, resiko yang

ditimbulkan sebagai akibat dari prestasi yang diperoleh, sikap terhadap kehidupan

dan lingkungan,serta pengalaman yang dimiliki.

Crow dan Crow (1977:350), motivasi berprestasi dipengaruhi oleh

lingkungan. Sikap yang positif terhadap lingkungan merupakan petunjuk tentang

pandangan dan penilaian individu terhadap lingkungan. Lingkungan bisa berupa
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lingkungan fisik maupun non fisik. Lingkungan fisik seperti sekolah, sarana dan

prasarana, Sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan non fisik seperti sumber

daya manusia itu sendiri, yaitu guru, kepala sekolah, orangtua dan siswa.

Sdorow (1990:345) mengatakan bahwa jika diasosiasikan dengan teori

Hierarki Kebutuhan Maslow, motivasi berprestasi dapat diasosiasikan dengan

kebutuhan pada tingkatan yang lebih tinggi dari kebutuhan harga diri. Kebutuhan

berprestasi akan menjadi lebih kuat jika dihadapkan pada budaya tempat individu

tinggal. Kebutuhan akan berprestasi akan dipengaruhi oleh lingkungan dan

kebutuhan tersebut akan berkembang sesuai dengan tuntutan yang diberikan oleh

lingkungan untuk mencapai standar yang telah ditentukan oleh lingkungan

sehingga akan meningkatkan harga diri individu.

McClelland (dalam Hawadi, 2001:) mengatakan bahwa ada beberapa faktor

yang ikut mempengaruhi motivasi berprestasi seseorang antara lain:

a. Pengalaman pada tahun-tahun pertama kehidupan

Adanya perbedaan pengalaman masa lalu pada setiap orang menyebabkan

terjadinya variasi terhadap tinggi rendahnya kecenderungan untuk

berprestasi pada diri seseorang.

b. Latar belakang budaya tempat seseorang dibesarkan

Bila dibesarkan dalam budaya yang menekankan pada pentingnya keuletan,

kerja keras, sikap inisiatif dan kompetitif, serta suasana yang selalu

mendorong individu untuk memecahkan masalah secara mandiri tanpa

dihantui perasaan takut gagal, maka dalam diri seseorang akan berkembang

hasrat berprestasi yang tinggi. Faktor latar belakang budaya tempat
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seseorang dibesarkan dapat menjelaskan keterkaitan hubungan kemandirian

terhadap motivasi berprestasi.

c. Peniruan tingkah laku (modelling)

Melalui modelling, anak mengambil atau meniru banyak karakteristik dari

model, termasuk dalam kebutuhan untuk berprestasi jika model tersebut

memiliki motivasi dalam derajat tertentu.

d. Lingkungan tempat proses pembelajaran berlangsung

Iklim belajar yang menyenangkan, tidak mengancam, memberi semangat

dan sikap optimisme bagi siswa dalam belajar, cenderung akan mendorong

seseorang untuk tertarik belajar, memiliki toleransi terhadap suasana kom-

petisi dan tidak khawatir akan kegagalan.

e. Harapan orangtua terhadap anaknya

Orangtua yang mengharapkan anaknya bekerja keras dan berjuang untuk

mencapai sukses akan mendorong anak tersebut untuk bertingkahlaku yang

mengarah kepada pencapaian prestasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada

beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi individu. Faktor tersebut

di bagi menjadi dua macam yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor

internal meliputi: tujuan yang ditetapkan, harapan yang diinginkan, cita-cita yang

mendasari, sikap terhadap kehidupan dan lingkungan, harga diri, kepercayaan diri,

rasa takut untuk sukses, pengalaman yang dimiliki, dan potensi. Faktor eksternal

itu sendiri meliputi: norma kelompok, dukungan dan harapan orangtua dan guru,

serta suasana lingkungan sekolah.
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3. Komponen Motivasi Berprestasi

Berdasarkan hasil penelitian McClelland dkk (Adibah, 2011:6), komponen

motivasi berprestasi diklasifikasikan atas empat komponen:

a. Risiko pemilihan tugas

Adanya kecenderungan pada individu yang motivasi berprestasinya tinggi

untuk lebih realistis dalam memilih tugas. Individu lebih suka tugas dengan

tantangan moderat yang akan menjanjikan kesuksesan. Individu tidak suka

dengan pekerjaan yang terlalu mudah dimana tidak ada tantangan dan

pekerjaan yang terlalu sulit dimana kemungkinan untuk suksesnya kecil.

b. Umpan balik

Adanya umpan balik yang konkrit tentang apa yang sudah individu lakukan

dengan membandingkan prestasi yang siswa miliki terhadap orang lain.

Umpan balik ini selanjutnya akan dipergunakan untuk memperbaiki

prestasinya.

c. Tanggungjawab

Adanya tanggungjawab atas tugas yang dikerjakannya. Ia akan berusaha

untuk meyelesaikan setiap tugas yang dilakukan dan tidak meninggalkan

tugas itu sebelum berhasil menyelesaikannya. Hal ini dikarenakan individu

akan merasa berhasil bila telah menyelesaikan tugas dan gagal bila tidak

dapat menyelesaikannya.

d. Kreatif-inovatif

Inovatif adalah melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda dengan cara

sebelumnya. Kreatif adalah mencari cara baru untuk menyelesaikan tugas
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dengan seefektif dan seefisien mungkin. Individu tidak menyukai pekerjaan

rutin yang sama dari waktu ke waktu. Jika dihadapkan pada tugas yang

bersifat rutin, individu akan berusaha mencari cara lain untuk menghindari

rutinitas tersebut, namun jika tidak dapat menghindarinya individu akan

tetap dapat menyelesaikannya.

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan komponen motivasi

berprestasi dari McClelland (dalam Adibah, 2011:6) karena komponennya lebih

spesifik untuk diteliti.

B. Kemandirian

1. Pengertian Kemadirian

Kata kemandirian berasal dari kata dasar ‘diri’ yang mendapatkan awalan

‘ke’ dan akhiran ‘an’ yang kemudian membentuk suatu kata keadaan atau kata

benda. Terdapat sejumlah istilah yang dikemukakan oleh para ahli yang makna

dasarnya relevan dengan ‘diri’ yakni: self-determinism (Emil Durkheim),

autonomus morality (Jean Piaget), ego integrity (Erick E. Erickson), the creative

self (Alfred Adler), real self (Caren Horney), self-efficacy (Albert Bandura), self-

expansion, self-esteem, self-pity, self-respect, self sentience, self-sufficiancy, self-

expression, self-direction, self-structure, self-contempt, self control, self-

righteusness, self-effacement (Hall & Lizey, dalam Asrori, 2007:128).

Kemandirian merupakan kemampuan individu untuk bertingkah laku sesuai

keinginannya. Perkembangan kemandirian merupakan bagian penting untuk dapat

menjadi otonom dalam masa remaja. Menurut Steinberg (dalam Muna, Hartati &

Setyawan, 2011:5) kemandirian didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam
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bertingkah laku, merasakan sesuatu, dan mengambil keputusan berdasar

kehendaknya sendiri. Kemudian Steinberg (dalam Patriana, 2007:20) menjelaskan

kemandirian merupakan kemampuan individu untuk bertingkah laku secara

seorang diri. Kemandirian remaja ditunjukkan dengan bertingkah laku sesuai

keinginannya, mengambil keputusan sendiri, dan mampu mempertanggung-

jawabkan tingkah lakunya sendiri.

Mussen (1994: 496) menekankan bahwa kemandirian merupakan tugas

utama bagi remaja, dengan penekanan yang kuat pada pengandalan diri (self-

reliance). Remaja dengan perasaan pengandalan diri (self-reliance) yang kuat

akan mampu melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kemampuan yang

dimiliki. Steinberg (dalam Patriana, 2007:22) mengemukakan bahwa remaja yang

memiliki self reliance kuat pada kemampuan dirinya akan memiliki self-esteem

yang tinggi dan perilaku bermasalah yang rendah. Dalam memecah

ketergantungan yang terus menerus dan memenuhi tuntutan untuk mandiri remaja

harus mampu mencapai tingkat otonomi yang layak dan pemisahan diri dari orang

tua, untuk itu maka remaja membutuhkan citra mengenai diri sebagai pribadi yang

unik, konsisten dan terintegrasi dengan baik.

Sedemikian banyaknya istilah atau konsep yang berkenaan dengan ‘diri’ itu,

namun jika dikaji lebih mendalam lagi ternyata tidak selalu merujuk kepada

kemandirian. Konsep yang seringkali digunakan atau yang berdekatan dengan

kemandirian adalah yang sering disebut dengan istilah “autonomy” (Asrori,

2007:128).
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Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa kemandirian merupakan suatu sikap otonomi di mana seseorang secara

relatif bebas dari pengaruh penilaian, pendapat dan keyakinan orang lain. Dengan

otonomi tersebut, seseorang diharapkan akan lebih bertanggungjawab terhadap

dirinya sendiri.

2. Aspek-aspek Kemandirian

Menurut Douvan (dikutip Yusuf, 2000:81) kemandirian terdiri dari tiga

aspek perkembangan, yaitu:

a. Kemandirian aspek emosi, yaitu ditandai oleh kemampuan remaja

memecahkan ketergantungannya (sifat kekanak-kanakannya) dari orangtua

dan individu dapat memuaskan kebutuhan kasih sayang dan keakraban di

luar rumahnya.

b. Kemandirian aspek perilaku. Kemandirian berperilaku merupakan

kemampuan remaja untuk mengambil keputusan tentang tingkah laku

pribadinya, seperti dalam memilih pakaian, sekolah/pendidikan, dan

pekerjaan.

c. Kemandirian aspek nilai. Kemandirian nilai ditunjukkan remaja dengan

dimilikinya seperangkat nilai-nilai yang dikonstruksikan sendiri oleh

remaja, menyangkut baik-buruk, benar-salah, atau komitmennya terhadap

nilai-nilai agama.

Steinberg (dalam Desmita, 2011:186) membedakan karakteristik

kemandirian atas tiga bentuk, yiatu : kemandirian emosional (emotional
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autonomy); kemandirian tingkah laku (behavioral auto-nomy); kemandirian nilai

(value autonomy).

a. Aspek emotional autonomy, yaitu aspek kemandirian yang berkaitan dengan

perubahan hubungan individu, seperti hubungan emosional peserta didik

dengan guru atau dengan orangtua.

b. Aspek behavioral autonomy, yaitu kemampuan untuk membuat suatu

keputusan sendiri tanpa tergantung pada orang lain dan menjalankan

keputusan tersebut dengan tanggungjawab.

c. Aspek value autonomy, yaitu memiliki seperangkat prinsip-prinsip tentang

mana yang benar dan mana yang salah, mengenai mana yang penting dan

mana yang tidak penting.

Berdasarkan aspek-aspek kemandirian yang telah dikemukakan di atas,

maka yang dianggap paling sesuai adalah tiga aspek kemandirian menurut

Steinberg. Aspek-aspek tersebut antara lain aspek emotional autonomy, aspek

behavioral autonomy, dan aspek value autonomy. Hal ini dikarenakan aspek-

aspek kemandirian dari Steinberg tersebut lebih mewakili dalam mengukur

kemandirian pada siswa SMAN 2 Bangkinang Barat Kabupaten Kampar.

3. Ciri-ciri Kemandirian

Mönks, Knoers dan Haditono (1999:279) mengatakan bahwa orang yang

mandiri akan memperlihatkan perilaku yang eksploratif, mampu mengambil

keputusan, percaya diri dan kreatif. Selain itu juga mampu bertindak kritis, tidak

takut berbuat sesuatu, mempunyai kepuasan dalam melakukan aktifitasnya,

percaya diri, dan mampu menerima realitas serta dapat memanipulasi lingkungan,
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mampu berinteraksi dengan teman sebaya, percaya diri, terarah pada tujuan, dan

mampu mengendalikan diri. Tidak adanya kemandirian pada remaja akan

menghasilkan berbagai macam problem perilaku, misalnya rendahnya harga diri,

pemalu, tidak punya motivasi sekolah, kebiasaan belajar yang jelek, perasaan

tidak aman, dan kecemasan.

Menurut Laman, Avery dan Frank (dalam Budinuraini, 2012:6), ciri–ciri

individu yang mandiri adalah individu yang:

a. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan tanpa pengaruh dari

orang lain.

b. Dapat berhubungan dengan baik dengan orang lain.

c. Memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan apa yang diyakini.

d. Memiliki kemampuan untuk mencari dan mendapatkan kebutuhannya tanpa

bantuan orang lain.

e. Dapat memilih apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya

tidak dilakukan.

f. Kretif dan berani dalam mencari dan menyampaikan ide-idenya.

g. Memiliki kebebasan pribadi untuk mencapai tujuan hidupnya.

h. Berusaha untuk mengembangkan dirinya.

i. Dapat menerima kritikan untuk mengevaluasi dirinya.
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Sedangkan menurut Mahmud (1990:65) ciri-ciri kemandirian adalah sebagai

berikut:

a. Kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan sendiri

b. Kemampuan menjalankan peranan baru yaitu perubahan-perubahan dalam

peranan dan aktivitas sosial.

c. Kemampuan memikul tanggungjawab

d. Memiliki rasa percaya pada diri sendiri

e. Memiliki kejelasan nilai pribadi yaitu berupa kemampuan membedakan

benar dan salah berdasarkan sistem nilai.

Ciri-ciri kemandirian juga dikembangkan dari aspek-aspek kemandirian

oleh Steinberg (dalam Patriana, 2007:38) antara lain:

a. Aspek emotional autonomy. Aspek kemandirian emosional ini adalah aspek

kemandirian yang berkaitan dengan perubahan hubungan individu, terutama

dengan orangtua. Ada tiga hal yang penting dalam perkembangan

kemandirian aspek emosional, yaitu ditunjukkan dengan tidak bergantung

secara emosional dengan orangtua namun tetap mendapat pengaruh dari

orangtua, memiliki keinginan untuk berdiri sendiri, dan mampu menjaga

emosi di depan orangtuanya.

b. Aspek behavioral autonomy. Aspek kemandirian bertingkahlaku adalah

kemampuan untuk membuat suatu keputusan sendiri dan menjalankan

keputusan tersebut. Ada tiga hal yang penting dalam perkembangan

kemandirian aspek behavioral, yaitu ditunjukkan dengan perubahan

kemampuan dalam membuat keputusan dan pilihan, perubahan dalam
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penerimaan akan pengaruh orang lain, dan perubahan dalam merasakan

pengandalan pada dirinya sendiri (self-reliance).

c. Aspek value autonomy. Aspek kemandirian nilai adalah bahwa individu

telah memiliki seperangkat prinsip-prinsip tentang mana yang benar dan

mana yang salah, mengenai mana yang penting dan mana yang tidak

penting.

Patriana (2007:39) membagi aspek kemandirian value autonomy menjadi

tiga indikator yakni, mampu berfikir secara abstrak mengenai permasalahan yang

dihadapi,  memiliki kepercayaan yang meningkat pada prinsip-prinsip umum yang

memiliki dasar ideologi, memiliki kepercayaan yang meningkat saat menemukan

nilai-nilainya sendiri di mana bukan nilai yang berasal dari figur orang tua atau

orang penting lainnya.

Desmita (2011:185) menyebutkan ciri-ciri kemandirian ditandai dengan

kemampuan peserta didik dalam menentukan nasib sendiri, kreatif dan inisiatif,

mampu mengatur tingkahlaku, bertanggungjawab, mampu menahan diri,

membuat keputusan-keputusan sendiri, mampu mengatasi masalah tanpa ada

pengaruh dari orang lain.

Secara singkat peneliti menyimpulkan ciri-ciri kemandirian sebagai suatu

kondisi dimana seseorang mampu mandiri secara emosional dari orang tua

maupun orang dewasa lain, memiliki keinginan untuk berdiri sendiri, mampu

menjaga emosi di depan orang tua dan orang lain, mampu membuat keputusan

dan pilihan, dapat memilih dan menerima pengaruh orang lain yang sesuai bagi

dirinya, dapat mengandalkan diri sendiri (self reliance), mampu berpikir secara
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abstrak mengenai permasalahan yang dihadapi, memiliki kepercayaan yang

meningkat pada prinsip-prinsip umum yang memiliki dasar idelologi, memiliki

kepercayaan yang meningkat saat menemukan nilai-nilainya sendiri dimana bukan

nilai yang berasal dari figur orang tua atau figur orang penting lainnya.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Remaja

Kemandirian tidak dapat begitu saja terbentuk tetapi melalui proses dan

berkembang karena adanya pengaruh dari beberapa faktor. Menurut Hurlock

faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian adalah:

a. Pola asuh orangtua

Orangtua dengan pola asuh demokratis sangat merangsang kemandirian

anak, di mana orangtua memiliki peran sebagai pembimbing yang

memperhatikan terhadap setiap aktivitas dan kebutuhan anak, terutama yang

berhubungan dengan studi dan pergaulannya baik di lingkungan keluarga

maupun sekolah.

b. Jenis kelamin

Anak yang berkembang dengan tingkahlaku maskulin lebih mandiri

dibandingkan dengan anak yang mengembangan pola tingkahlaku yang

femininsm. Karena hal tersebut laki-laki memiliki sifat yang agresif pada

anak perempuan yang sifatnya lemah lembut dan pasif.

c. Urutan posisi anak

Anak pertama sangat diharapkan untuk menjadi contoh dan menjaga

adiknya lebih berpeluang untuk lebih mandiri dibandingkan dengan anak
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bungsu yang mendapatkan perhatian berlebihan dari orangtua dan saudara-

saudaranya berpeluang kecil untuk mandiri.

Ada sejumlah faktor yang sering disebut sebagai korelat bagi perkembangan

kemandirian (Ali, 2011:118), yaitu sebagai berikut:

a. Gen atau keturunan orangtua.

Orangtua yang memiliki sifat kemandirian tinggi sering kali menurunkan

anak yang memiliki kemandirian juga. Namun, faktor keturunan ini masih

menjadi perdebatan karena ada yang berpendapat bahwa sesungguhnya

bukan sifat kemandirian orangtuanya itu menurun kepada anaknya,

melainkan sifat orangtuanya muncul berdasarkan cara orangtua mendidik

anaknya.

b. Pola asuh orangtua.

Cara orangtua mengasuh atau mendidik anak akan mempengaruhi

perkembangan kemandirian anak remajanya. Orangtua yang terlalu banyak

melarang atau mengeluarkan kata “jangan” kepada anak tanpa disertai

dengan penjelasan yang rasional akan menghambat perkembangan

kemandirian anak. Sebaliknya, orangtua yang menciptakan suasana aman

dalam interaksi keluarganya akan dapat mendorong kelacaran

perkembangan anak. Demikian juga, orangtua yang cenderung sering

membanding-bandingkan anak yang satu dengan yang lainnya juga akan

berpengaruh kurang baik terhadap perkembangan kemandirian anak.
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c. Sistem pendidikan di sekolah.

Proses pendidikan di sekolah yang tidak mengembangkan demokrasi

pendidikan dan cenderung menekankan indoktrinasi tanpa argumentasi akan

menghambat perkembangan kemandirian remaja. Demikian juga, proses

pendidikan yang banyak menekankan pentingnya pemberian sanksi atau

hukuman (punishment) juga dapat menghambat perkembangan kemandirian

remaja. Sebaliknya, proses pendidikan yang lebih menekankan pentingnya

penghargaan terhadap potensi anak, pemberian reward, penciptaan

kompetisi positif akan memperlancar perkembangan kemandirian remaja.

d. Sistem kehidupan di masyarakat.

Sistem kehidupan masyarakat yang terlalu menekankan pentingnya hierarki

struktur sosial, merasa kurang aman atau mencekam serta kurang

menghargai manifestasi potensi remaja dalam kegiatan produktif dapat

menghambat kelancaran perkembangan kemandirian remaja. Sebaliknya,

lingkungan masyarakat yang aman, menghargai ekspresi potensi remaja

dalam bentuk kegiatan, dan tidak terlalu hierarkis akan merangsang dan

mendorong perkembangan kemandirian remaja.

C. Kerangka Berfikir

Teori Utama dalam penelitian ini adalah teori motivasi berprestasi dari

McClelland (dalam Djaali, 2011:103). Kemudian teori kemandirian menurut

Steinberg (1989). Dasar teori penghubung kemandirian dengan motivasi

berprestasi oleh Slameto, (2010:172).
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Sehubungan dengan kebutuhan hidup manusia yang mendasari timbulnya

motivasi, Maslow (dalam Djaali, 2011:100) mengungkapkan bahwa kebutuhan

dasar hidup manusia itu terbagi atas lima tingkatan, yaitu kebutuhan fisiologis,

kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan harga diri, dan kebutuhan

akan aktualisasi diri. Menurut Maslow, manusia adalah makhluk yang tidak

pernah puas seratus persen. Bagi manusia, kepuasan sifatnya sementara. Berarti

untuk dapat berprestasi dengan baik, seseorang harus memenuhi terlebih dahulu

kebutuhan dasar fisologis dan keamanan. Atau dengan perkataan lain, seseorang

tidak dapat berprestasi dengan baik jika perutnya lapar serta keamanannya

terganggu (Djaali, 2011:103).

McClelland (dalam Djaali, 2011:103) mengemukakan bahwa di antara

kebutuhan hidup manusia terdapat tiga macam kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk

berprestasi, kebutuhan untuk berafiliasi, dan kebutuhan untuk memperoleh

kekuatan. Pendapat McClelland tentang teori tiga kebutuhan adalah pemahaman

tentang motivasi akan semakin dalam apabila disadari bahwa setiap orang

mempunyai tiga jenis kebutuhan, yaitu need for achievement, need for power, dan

need for affiliation (dalam Siagian, 2004:167).

Kiranya tidak ada kesukaran untuk menerima pendapat yang mengatakan

bahwa setiap orang ingin dipandang sebagai orang yang berhasil dalam hidupnya.

Keberhasilan itu bahkan mencakup seluruh segi kehidupan dan penghidupan

seseorang. Misalnya keberhasilan dalam pendidikan. Sebaliknya, merupakan

kebenaran pula bahwa apabila dikatakan bahwa tidak ada orang yang senang jika

menghadapi kegagalan.
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Maslow (dalam Slameto, 2010:173) beranggapan anak-anak seringkali

berpandangan bahwa keberhasilan di sekolah merupakan salah satu cara bahkan

cara terbaik untuk mendapatkan penerimaan orang dewasa. Beberapa siswa

sekolah lanjutan atas didorong untuk berprestasi karena kebutuhannya untuk

mendapatkan penerimaan; individu tidak ingin mengecewakan orangtuanya.

Adapula siswa-siswa yang berprestasi sangat baik dengan tujuan mencari

ketenaran, yang berhubungan erat dengan kebutuhan akan penghargaan.

Sudah saatnya remaja memikirkan masalah prestasinya sendiri di sekolah,

sebab individu lebih menyadari betapa besar dan tingginya kontribusi prestasi di

jenjang pendidikan berikutnya. Remaja berusaha menghadapi masalah belajarnya

dengan sikap yang lebih praktis dan realistis dibandingkan dengan ketika masih

anak-anak. Sikap realistis ini mengubah pandangan mengenai bimbingan dan

penjajakan yang diperoleh di rumah dan di sekolah dalam proses pendidikan yang

diminati sebagai proses pencapaian prestasi belajar yang maksimal.

Dalam hal ini siswa berusaha mencapai hasil yang sebaik-baiknya di

sekolah untuk mengesankan orang lain, mendapat perhatian yang menyenangkan,

untuk dikenang dengan baik oleh orang lain. Individu ingin membuktikan pada

orang lain bahwa siswa tidak hanya bisa sukses, tapi juga dapat mengalahkan

teman-teman sekelasnya. Siswa-siswa yang mandiri tidak memerlukan insentif

untuk melakukan aktivitas belajar, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan

pengetahuan, pengertian, pengalaman dan pengembangan diri (Slameto, 2012:13).

Meskipun siswa-siswa yang berusaha mencapai prestasi akademis yang baik

karena adanya kebutuhan-kebutuhan di luar perbuatan itu sendiri yang ingin
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dipenuhi (motivasi ekstrinsik), ada pula yang berusaha mencapai prestasi

akademis yang baik semata-mata karena murni ingin belajar (motivasi intrinsik).

Siswa-siswa golongan ini tidak memerlukan insentif untuk melakukan aktifitas

belajar, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan pengetahuan, pengertian,

pengalaman dan pengembangan diri (Slameto, 2010:173).

Kemandirian merupakan salah satu kebutuhan emosional siswa yaitu

dengan menunjukkan segala kemampuannya, melakukan segala yang ia mampu

lakukan dalam belajar, menunjukkan bahwa individu telah tumbuh dewasa,

mampu mandiri secara emosional, emansipasi dari orangtua, dan mampu

melakukan segala sesuatu sendiri (Rice, 1992: 515).

Seorang siswa yang mandiri merasa dirinya akan bertanggungjawab atas

dirinya sendiri. Dengan segala fasilitas yang diberikan orangtua dan sekolah, ia

secara sadar harus mempertanggungjawabkan segalanya dalam bentuk

keberhasilan belajar dengan nilai yang bagus pada rapornya (Slameto, 2010:174).

Sebagai wujud tanggungjawabnya ia selalu mengatur jadwal belajar yang teratur

dan selalu mentaatinya denga ketat. Ia selalu mempersiapkan bahan yang akan

diajarkan gurunya sebelum proses balajar berlangsung. Selain itu ia selalu

membenahi gambaran tentang dirinya sendiri dan masa depan. Siswa yang

mandiri bertanggungjawab atas tugas-tugasnya. Setiap ia menerima kembali tes

pekerjaan yang telah dikoreksi dari sekolah ia mempelajari kembali bahan-bahan

yang berhubungan dengan soal-soal yang tidak dapat dikerjakannya meski ia tahu

tidak akan diuji lagi, namun ia yakin akan bermanfaat di pelajaran berikutnya.
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Penilaian akan kemampuan siswa dapat timbul karena adanya dukungan

dari guru di sekolah yang menerapkan kemandirian dalam metode belajar di

dalam kelas. Menurut Ryan dan Grolnick (dikutip oleh Muna, Hartati &

Setyawan, 2011:5), kemandirian yang diberikan oleh guru di dalam kelas dapat

membuat siswa merasa bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk mengerjakan

tugas-tugas akademis dan memiliki motivasi yang berasal dari dirinya sendiri.

Menurut Steinberg (dalam Muna, Hartati & Setyawan, 2011:5) kemandirian

didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam bertingkah laku, merasakan

sesuatu, dan mengambil keputusan berdasar kehendaknya sendiri. Peningkatan

tanggungjawab, kemandirian, dan menurunnya tingkat ketergantungan remaja

terhadap orang tua, adalah salah satu tugas perkembangan yang harus dipenuhi

siswa pada periode remaja.

Menurut Solaeman (dalam Ali & Asrori, 2011:107) perkembangan

kemandirian adalah proses yang menyangkut unsur-unsur normatif. Ini

mengandung makna bahwa kemandirian merupakan suatu proses yang terarah.

Karena perkembangan kemandirian sejalan dengan hakikat eksistensi manusia,

maka arah perkembangan tersebut harus sejalan dan berlandaskan pada tujuan

hidup manusia.

Mönks, Knoers dan Haditono (1999: 279) mengatakan bahwa orang yang

mandiri akan memperlihatkan perilaku yang eksploratif, mampu mengambil

keputusan, percaya diri dan kreatif. Selain itu juga mampu bertindak kritis, tidak

takut berbuat sesuatu, mempunyai kepuasan dalam melakukan aktifitasnya,

percaya diri, dan mampu menerima realitas serta dapat memanipulasi lingkungan,
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mampu berinteraksi dengan teman sebaya, percaya diri, terarah pada tujuan, dan

mampu mengendalikan diri. Tidak adanya kemandirian pada remaja akan

menghasilkan berbagai macam problem perilaku, misalnya rendahnya harga diri,

pemalu, tidak punya motivasi sekolah, kebiasaan belajar yang jelek, perasaan

tidak aman, dan kecemasan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Maslow (dalam Siagian, 2004:168) bahwa

seseorang dengan need for achievement yang besar adalah orang yang berusaha

berbuat sesuatu misalnya dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada

dirinya. Untuk itu orang yang demikian biasanya berusaha menemukan situasi

dimana dia dapat menunjukkan keunggulannya, seperti dalam pengambilan

keputusan dan melakukan sesuatu yang dapat memberikan kepadanya umpan

balik dengan segera tentang hasil yang dicapainya melalui mana dia dapat

mengetahui apakah ia meraih kemajuan atau tidak.

Kemandirian tidak hanya didapatkan oleh remaja saat berada di rumah,

namun kemandirian juga didapatkan di sekolah. Guru berperan sebagai fasilitator

dalam mengembangkan kemandirian di sekolah. Kemandirian di sekolah,

berkaitan dengan metode yang dipakai oleh guru saat mengajar di dalam kelas.

Guru yang mendukung perkembangan kemandirian siswa, menerapkan cara

belajar yang demokratis seperti, memberikan kebebasan pada siswa untuk

berpendapat dan mempertahankan pendapatnya saat proses belajar di dalam kelas.

Kebebasan yang diberikan oleh guru kepada siswa dapat diwujudkan melalui

kebebasan dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan cara-cara yang siswa

miliki dan cara-cara tersebut dirasa memudahkan siswa dalam mengerjakan tugas.
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Metode pengajaran berdasarkan pada prinsip kemandirian akan menjadikan

siswa menjadi individu yang mandiri. Kemandirian yang dimiliki oleh siswa

diwujudkan melalui kemampuannya dalam mengambil keputusan sendiri tanpa

pengaruh dari orang lain. Kemandirian juga terlihat dari berkurangnya

ketergantungan siswa terhadap guru di sekolah seperti, pada jam pelajaran kosong

karena ketidakhadiran guru di kelas, siswa dapat belajar secara mandiri dengan

membaca buku atau mengerjakan latihan soal yang dimiliki. Siswa yang mandiri,

tidak lagi membutuhkan perintah dari guru atau orang tua untuk belajar ketika

berada di sekolah maupun di rumah. Siswa yang mandiri telah memiliki nilai-nilai

yang dianutnya sendiri dan menganggap bahwa belajar bukanlah sesuatu yang

memberatkan, namun merupakan sesuatu yang telah menjadi kebutuhan bagi

siswa untuk meningkatkan prestasi di sekolah.

Sebagai kesimpulannya, kemandirian seseorang yaitu kemampuan individu

untuk bertingkah laku secara seorang diri akan mempengaruhi motivasinya

berprestasi sebagai siswa. Kemandirian yang tinggi cenderung ditampakkan

dengan suatu sikap remaja untuk berbuat bebas tapi bertanggungjawab, mengejar

prestasi dengan penuh ketekunan, mampu berpikir dan bertindak original, kreatif

dan penuh inisiatif, percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri, menghargai

keadaan diri sendiri, dan memperoleh kepuasan dari usahanya akan menghasilkan

motivasi untuk berprestasi sebagai siswa yang tinggi sehingga kuantitas prestasi

yang dihasilkan pun akan maksimal.
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Berdasarkan pemahaman koseptual yang telah diuraikan di atas, maka dapat

digambarkan kerangka berfikir sebagai berikut:

D. Asumsi

Berdasarkan keterangan-keterangan yang telah dipaparkan pada kerangka

pemikiran, maka peneliti mencoba merumuskan beberapa asumsi antara lain:

1. Kemandirian yang dimiliki individu diwujudkan melalui kemampuannya

dalam mengambil keputusan sendiri tanpa pengaruh dari orang lain.

2. Orang yang mandiri akan memperlihatkan perilaku yang eksploratif, mampu

mengambil keputusan, percaya diri dan kreatif.

3. Siswa yang mandiri telah memiliki nilai-nilai yang dianutnya sendiri dan

menganggap bahwa belajar bukanlah sesuatu yang memberatkan, namun

merupakan sesuatu yang telah menjadi kebutuhan bagi siswa untuk

meningkatkan prestasi di sekolah.

4. Jika semakin tinggi kemandirian siswa, maka semakin tinggi pula motivasi

berprestasi siswa. Sebaliknya rendahnya kemandirian siswa juga berdampak

pada rendahnya motivasi berprestasi siswa.

Kemandirian (X)

1. Emotional autonomy
2. Behavioral autonomy
3. Value autonomy

Motivasi Berprestasi (Y)

1. Risiko pemilihan tugas
2. Umpan balik
3. Tanggung jawab
4. Kreatif-inovatif
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E. Hipotesis

Ada hubungan antara kemandirian dengan motivasi berprestasi pada siswa

SMAN 2 Bangkinang Barat. Semakin tinggi kemandirian maka semakin tinggi

motivasi berprestasi pada siswa. Sebaliknya, semakin rendah kemandirian maka

semakin rendah pula motivasi berprestasi pada siswa SMAN 2 Bangkinang Barat.


