
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

      Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, terutama bagi generasi muda 

agar dapat menghadapi kemajuan yang penuh dengan tantangan dan menuju 

bangsa yang bermartabat. Untuk membentuk karakter bangsa yang bermartabat, 

diperlukan sistem pendidikan yang di dalamnya tercipta sistem belajar mengajar 

yang baik bagi peserta didik itu sendiri. Proses belajar mengajar yang baik akan 

menunjang terbentuknya kualitas sumber daya manusia yang baik pula. Dalam 

proses belajar mengajar diharapkan adanya perubahan tingkah laku yang terjadi 

pada peserta didik. Perubahan tingkah laku peserta didik berbeda satu sama lain, 

hal ini disebabkan karakteristik setiap peserta didik. Perbedaan tersebut dapat 

meliputi kesehatan, tingkat kecerdasan, motivasi, kemandirian dan masih banyak 

lagi. Pada setiap jenjang pendidikan, di dalam suatu pembelajaran harus adanya 

kemandirian agar siswa dapat mengatasi secara individu tidak mengharapkan 

bantuan dari orang lain serta bergantung pada teman dalam menghadapi berbagai 

tantangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat.  

      Kemandirian akan mendorong manusia untuk berprestasi dan berkreasi. Siswa 

yang mempunyai sikap mandiri akan lebih berani dalam memutuskan hal-hal yang 

berkenaan dengan dirinya agar terbebas dari pengaruh orang lain. Kemandirian ini 

menekankan pada aktivitas dalam belajar dengan rasa penuh dengan tanggung 

jawab sehingga mampu mencapai prestasi belajar yang baik. 
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      Menurut Tirtarahardja (2005:50), “kemandirian dalam belajar adalah aktivitas 

belajar yang berlangsungnya lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri 

dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran”. Kemandirian diperlukan agar 

peserta didik mempunyai tanggung jawab dalam mengatur dan mendisiplinkan 

dirinya. Selama ini kemandirian merupakan kemampuan dasar manusia terganggu 

oleh penyelenggaraan sistem pendidikan yang bersifat guru sebagai pusat dari 

pembelajaran, padahal banyak juga peserta didik yang lebih memahami materi 

yang disampaikan oleh pendidik. Kemandirian peserta didik ditunjukkan dengan 

sikapnya yang mampu menghadapi masalah dan tugasnya dengan mandiri, tanpa 

harus bergantung pada pekerjaan teman atau orang lain. Seiring pertumbuhannya, 

peserta didik yang mandiri akan mampu untuk menghadapi masalah yang timbul 

dalam masyarakat dan lingkungan tempat tinggalnya dengan mengembangkan 

kematangan sikap dan mental. 

      Prestasi belajar merupakan suatu penilaian terhadap suatu kecakapan nyata 

yang dimiliki peserta didik dalam mempelajari materi pembelajaran. Hasil 

penilaian tersebut diwujudkan dalam bentuk nilai dan huruf setelah dievaluasi. 

Tujuan dari prestasi belajar adalah untuk mengetahui sejauh mana peserta didik 

dapat menguasai dan memahami materi dari mata pelajaran yang telah diajarkan 

oleh guru. Untuk mencapai prestasi yang baik tidaklah mudah, dibutuhkan usaha 

yang optimal untuk mencapainya. 

      Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar menurut Muhibbin 

(2008:132) yaitu : faktor internal yaitu keadaan atau kondisi jasmani dan rohani 

siswa, faktor eksternal yaitu faktor kondisi lingkungan disekitar siswa, dan faktor 
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pendekatan belajar yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan 

metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Dalam 

proses belajar mengajar, siswa yang memiliki kemandirian cenderung bersikap 

tenang saat menghadapi suatu masalah pengerjaan tugas-tugas belajar dikarenakan 

mereka mempunyai kepercayaan diri yang tinggi sehingga tidak mudah 

terpengaruh oleh pendapat orang lain. Suatu masalah tidak akan selesai kalau kita 

putus asa atau menghindari masalah tersebut, tapi ketika konsisten dan pantang 

menyerah pasti akan ada solusi. Siswa yang tidak menghindari masalah dalam 

kegiatan belajar mengajar akan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru dan 

mendengarkan penjelasan materi pelajaran yang disampaikan guru. 

      Kemandirian merupakan faktor yang sangat penting untuk memperoleh 

prestasi yang baik dan kemandirian merupakan faktor internal yang timbul dari 

diri peserta didik untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada dalam 

pembelajaran. Mutu pendidikan dapat dilihat dari prestasi belajar siswa, karena 

prestasi belajar siswa mencerminkan keberhasilan dari proses belajar mengajar 

yaitu dengan menumbuhkan kemandirian agar menghasilkan siswa yang mandiri 

mampu mengembangkan kemampuan diri. 

      Dari hasil observasi awal di kelas VIII SMP Muhammadiyah 10 Tamansari 

Karangmoncol Purbalingga tahun pelajaran 2016/2017 dan keterangan sementara 

dari guru mata pelajaran akhlaq bahwa masih ada beberapa peserta didik kelas 

VIII yang mengikuti mata pelajaran akhlaq tidak berhasil melampaui batas 

minimum (KKM) hal ini didukung dari kegiatan belajar mengajar ada sebagian 
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siswa yang kurang memperhatikan apa yang dijelaskan oleh pendidik, mencontek 

ketika ulangan dan saling ketergantungan ketika mengerjakan tugas mandiri. 

      Berdasarkan alasan tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih 

mendalam mengenai penelitian dengan judul: “Pengaruh Kemandirian Terhadap 

Prestasi Belajar Siswa mata pelajaran Akhlaq kelas VIII di SMP Muhammadiyah 

10 Tamansari Karangmoncol Purbalingga tahun pelajaran 2016/2017”. 

B. Rumusan masalah 

      Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalahnya adalah 

“adakah pengaruh kemandirian terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran 

akhlaq kelas VIII di SMP Muhammadiyah 10 Tamansari Karangmoncol 

Purbalingga tahun pelajaran 2016/2017?”  

C. Tujuan penelitian 

      Tujuan penelitian ini adalah “untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

kemandirian terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran akhlaq kelas VIII di 

SMP Muhammadiyah 10 Tamansari Karangmoncol Purbalingga tahun pelajaran 

2016/2017”. 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

yang berkaitan dengan kemandirian terhadap prestasi belajar siswa mata 

pelajaran akhlaq. 
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b. Dapat menjadi dasar bahan kajian bagi penelitian lebih lanjut tentang 

permasalahan yang berkaitan dengan kemandirian.  

2. Manfaat praktis 

a. Bagi kepala sekolah 

Diharapkan dapat dijadikan acuan untuk dapat meningkatkan kualitas 

belajar mengajar. 

b. Bagi guru 

Diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan 

pemahaman dan perhatian dalam kegiatan belajar mengajar. 

c. Bagi peneliti. 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh 

kemandirian terhadap prestasi belajar. 
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