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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kemandirian 

1. Pengertian kemandirian 

      Kemandirian berasal dari kata mandiri. Menurut Poerwadarminta 

(2007:221) mandiri adalah tidak tergantung pada orang lain, sedangkan 

kemandirian adalah keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada 

orang lain. Kemampuan untuk melakukan kegiatan atau tugas sehari-hari 

sesuai dengan tahapan perkembangan. Kemandirian seperti halnya psikologis 

yang lain, dapat berkembang dengan memberikan kesempatan untuk 

berkembang melalui latihan yang dilakukan secara terus menerus, latihan 

tersebut berupa pemberian tugas tanpa bantuan. 

      Kemandirian akan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan 

anak, maka sebaiknya kemandirian diajarkan pada anak sejak dini. Desmita 

(2011:185) mengungkapkan “Istilah “kemandirian” berasal dari kata dasar 

“diri” yang mendapatkan awalan “ke” dan akhiran “an”, kemudian 

membentuk satu kata keadaan atau kata benda.” Selanjutnya dijelaskan 

bahwa kemandirian mengandung arti : 

1) Suatu kondisi dimana seseorang memiliki hasrat bersaing untuk maju 

demi kebaikan dirinya sendiri. 

2) Mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah 

yang dihadapi. 

3) Memiliki kepercayaan diri dan melaksanakan tugas-tugasnya 
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4) Bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. 

      Sedangkan Barnadib (dalam Maryam, 2015:7) mengemukakan 

“kemandirian meliputi perilaku mampu berinisiatif, mampu mengatasi 

hambatan/masalah, mempunyai rasa percaya diri dan dapat melakukan 

sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain.”. Dari beberapa pengertian di atas 

dapat disimpulkan bahwa kemandirian adalah suatu kondisi dimana seseorang 

memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikannya sendiri, mengambil 

keputusan, dan inisiatif, kepercayaan diri serta bertanggung jawab dengan apa 

yang dilakukannya.  

      Menurut Sa’diyah (2015:4) “kemandirian dalam istilah Bahasa Arab 

adalah alhakm adzdzati  yang dalam Bahasa Inggris sepadan dengan 

autonomy. Istilah lain yang hampir sama adalah kata alistiklaliyah yang 

dalam bahasa inggris disepadankan dengan kata independence. Secara nyata, 

baik istilah  alhakm adzdzati atau alistiklal tidak ditemukan dalam Al-Qur’an 

maupun Al-Hadist. Meskipun demikian, Islam khususnya dalam akhlaq 

banyak mengajarkan tentang kemandirian. Dalam islam banyak ajaran-ajaran, 

baik ayat-ayat Al-Qur’an maupun Al-Hadist yang mengharuskan seorang 

muslim memiliki sifat-sifat atau perilaku mandiri. Berikut ayat Al-Qur’an  

yang menunjukan bahwa seorang muslim harus memilki kemandirian, 

seorang muslim tidak boleh meminta-minta dan mengandalkan belas kasihan 

orang lain yang dijelaskan dalam Q.S Al-Jumu’ah (2006:554) ayat  10-11 

yang berbunyi : 
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Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-

banyak supaya kamu beruntung”.  

 “Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka 

bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu 

sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah 

lebih baik daripada permainan dan perniagaan" dan Allah Sebaik-

baik pemberi rezki.” 

 

      Berdasarkan beberapa pengertian kemandirian diatas dapat disimpulkan 

bahwa kemandirian adalah kondisi dimana seseorang memiliki hasrat 

bersaing untuk maju demi kebaikannya sendiri, mengambil keputusan dan 

inisiatif, kepercayaan diri serta bertanggung jawab dengan apa yang 

dilakukan dari  usahanya. Hal ini diperkuat dengan pendapat Sudarwan dan 

Khairil (2011:134) “belajar mandiri atau belajar berbasis arah-diri (self 

directed learning) berfokus pada proses dimana orang dewasa mengendalikan 

pembelajaran mereka sendiri, khususnya bagaimana menetapkan tujuan 

belajar, menemukan sumber daya yang tepat, menentukan metode 

pembelajaran yang digunakan, dan mengevaluasi kemajuan belajar mereka 

sendiri”.  

      Umar Tirtarahadja (2008:50) menyatakan “kemandirian dalam belajar 

diartikan sebagai aktifitas belajar yang berlangsungnya lebih didorong oleh 
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kemauan sendiri, pilihan sendiri dan tanggung jawab sendiri dari 

pembelajaran”. Berdasarkan pendapat tersebut di atas bahwa siswa yang 

memiliki kemandirian ialah siswa yang mampu belajar sendiri tanpa harus 

disuruh atau diarahkan bisa dikatakan tanpa di perintah untuk belajar para 

peserta didik ini mampu untuk menggerakkan dirinya sendiri untuk belajar. 

Pilihan sendiri artinya ada berbagai faktor mulai dari rasa bosan, tergiurnya 

berbagai acara televisi yang pada umumnya mempengaruhi tingkat kejenuhan 

peserta didik dalam belajar. Bertanggung jawab disini diartikan bahwa 

peserta didik yang memiliki sifat tanggung jawab ialah peserta didik yang 

memikirkan sebab akibat, seperti contoh peserta didik harus menyadari 

bahwa bagi peserta didik yang malas untuk belajar maka nilai yang akan 

didapatkan nantinya akan mendapatkan prestasi yang kurang memuaskan.  

2. Ciri – ciri kemandirian 

      Lovinger (dalam Desmita, 2011: 187-188) mengemukakan tingkatan 

kemandirian dan karakteristiknya yaitu: 

a. Tingkatan pertama, adalah tingkatan implusif dan melindungi diri. Ciri-

cirinya : 

1) Peduli terhadap kontrol dan keuntungan yang dapat diperoleh dari 

interaksinya dengan orang lain. 

2) Mengikuti aturan secara spontanistik dan hedonistik 

3) Berpikir tidak logis dan tertegun pada cara berpikir tertentu 

(stereotype). 

4) Cenderung melihat kehidupan sebagai zero-sum games. 
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5) Cenderung menyalahkan dan mencela orang lain serta 

lingkungannya. 

b. Tingkat kedua, adalah tingkat konformistik. Ciri-cirinya: 

1) Peduli terhadap penampilan diri dan penerimaan sosial. 

2) Cenderung berpikir stereotype dan klise 

3) Peduli akan konformitas terhadap aturan eksternal 

4) Bertindak dengan motif yang dangkal untuk memperoleh pujian. 

5) Menyamakan diri dalam ekspresi emosi dan kurangnya introspeksi. 

6) Perbedaan kelompok didasarkan atas ciri-ciri eksternal. 

7) Takut tidak diterima kelompok. 

8) Tidak sensitif terhadap keindividualan. 

9) Merasa berdosa jika melanggar aturan.  

c. Tingkatan ketiga, adalah tingkat sadar diri. Ciri-cirinya: 

1) Mampu berpikir alternatif. 

2) Melihat harapan dan berbagai kemungkinan dalam situasi. 

3) Peduli untuk mengambil manfaat dari kesempatan yang ada. 

4) Menekankan pada pentingnya memecahkan masalah. 

5) Memikirkan cara hidup. 

6) Penyesuaian terhadap situasi dan peranan. 

d. Tingkatan keempat, adalah tingkat saksama (conscientious). Ciri-cirinya: 

1) Bertindak atas dasar nilai-nilai internal. 

2) Mampu melihat diri sebagai pembuat pilihan dan pelaku tindakan. 
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3) Mampu melihat keragaman emosi, motif, dan perspektif diri sendiri 

maupun orang lain. 

4) Sadar akan tanggung jawab. 

5) Mampu melakukan kritik dan penilaian diri. 

6) Peduli akan hubungan mutualistik. 

7) Memiliki tujuan jangka panjang. 

8) Cenderung melihat peristiwa dalam konteks sosial. 

9) Berpikir lebih kompleks dan atas dasar pola analitis. 

e. Tingkat kelima, adalah tingkat individualitas. Ciri-cirinya: 

1) Peningkatan kesadaran individualitas. 

2) Kesadaran akan konflik emosional antara kemandirian dan 

ketergantungan. 

3) Menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri dan orang lain. 

4) Mengenal eksistensi perbedaan individual. 

5) Mampu bersikap toleran terhadap pertentangan dalam kehidupan. 

6) Membedakan kehidupan internal dengan kehidupan luar dirinya. 

7) Mengenal kompleksitas diri. 

8) Peduli akan perkembangan dan masalah-masalah sosial. 

f. Tingkatan keenam, adalah tingkat mandiri. Ciri-cirinya: 

1) Memiliki pandangan hidup sebagai suatu keseluruhan. 

2) Cenderung bersikap realistik dan objektif terhadap diri sendiri dan 

orang lain. 

3) Peduli terhadap pemahaman abstrak, seperti keadilan sosial. 
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4) Mampu mengintegrasikan nilai-nilai yang bertentangan. 

5) Toleran terhadap ambiguitas. 

6) Peduli akan pemenuhan diri (self-fulfilment). 

7) Ada keberanian untuk menyelesaikan konflik internal. 

8) Responsif terhadap kemandirian orang lain. 

9) Sadar akan adanya saling ketergantungan dengan orang lain. 

10) Mampu mengekspresikan perasaan dengan penuh keyakinan dan 

keceriaan. 

      Berdasarkan pendapat di atas bahwa kemandirian yang terbaik ialah 

kemandirian tingkat ke enam yaitu tingkat mandiri namun jika di lihat dari 

objek yang akan diteliti dari usia sekolah menengah pertama belum mencapai 

tingkatan tersebut maka peneliti menempatkan pada tingkat kedua yaitu 

tingkat konformistik. 

      Emil Salim (1991) dalam Kunaryo, (1996: 72) melihat manusia Indonesia 

perlu memiliki kemandirian yang mengandung lima komponen utama: 

a. Bebas artinya memiliki kebebasan sesuai dengan konsep hidup yang jelas 

dan tak tergangung pada orang lain. 

b. Progresif dan ulet dalam mengejar prestasi, penuh ketekunan, dan 

menguasai manajemen. 

c. Berinisiatif artinya mampu berpikir orisinal, kreatif, dan penuh kemauan. 

d. Memiliki pengendalian diri dalam (internal loans of control) yaitu 

kemampuan menghadapi masalah dengan tingkat pengendalian yang 

tinggi sesuai dengan kemampuan. 
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e. Memiliki kematangan diri (self esteem = self confidence) yaitu aspek 

percaya diri dalam memperoleh kepuasan kerja. 

      Berdasarkan pendapat diatas bahwa ciri-ciri kemandirian dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

a. Berperilaku bebas 

      Berperilaku bebas disini diartikan kebebasan yang sesuai dengan 

konsep dan tidak bergantung kepada orang lain. Istilah yang tepat untuk 

kebebasan dalam islam disebut juga dengan ikhtiar. Kata ikhtiar  

memiliki akar kata yaitu “khair” yang berarti baik. Memilih yang terbaik 

adalah kebebasan sejati dan untuk melakukan sesuatu. Seorang siswa 

dituntut untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. 

Pendidikanlah yang memberikan arah kepada siswa untuk dapat memilih 

apa yang diambil benar atau salah. Hal ini sesuai dengan perintah allah 

SWT dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 : 

 َفَوْن َيْعَوْل ِهْثَقاَل َذرٍَّة َخْيًرا َيَرُه

Artinya : “Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, 

niscaya dia akan melihat (balasan)nya”. 

b. Inisiatif 

      Menurut Poerwadarminta (2007:184) inisiatif ialah “kemampuan 

untuk memutuskan dan melakukan sesuatu yang benar tanpa harus diberi 

tahu”. Di dalam sifat inisiatif merupakan sifat terpuji karena sifat tersebut 

berarti mampu melakukan kegiatan yang positif serta menghindarkan diri 

dari sikap terburu-buru dalam berbagai macam situasi, bertindak dengan 
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kesadaran sendiri tanpa menunggu perintah, dan selalu menggunakan 

nalar ketika bertindak sesuatu. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT 

dalam Surat Yunus ayat 100 yang berbunyi : 

                        

         

Artinya : “Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin 

Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang 

yang tidak mempergunakan akalnya”. 

c. Memperhatikan penjelasan guru 

      Memperhatikan memiliki kata dasar perhatian, dalam Slameto 

(2010:237) mengemukakan ”perhatian ialah kegiatan yang dilakukan 

seseorang dalam hubungannya dengan pemilihan rangsangan yang 

datang dari lingkungan”. Perhatian yang dimaksud disini ialah perhatian 

seorang siswa ketika guru sedang menjelaskan. Apakah seorang siswa 

mampu menarik diri dari berbagi macam gangguan yang ada untuk tetap 

berada dalam situasi belajar atau malah tertarik untuk tidak perduli 

dengan pelajaran yang disampaikan. Hal ini dijelaskan di dalam Al-

Qur’an dalam surat Al-Mujadilah : 11 yang berbunyi  

  ...                
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Artinya : “Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”. 

 

d. Membaca buku pelajaran 

      Menurut Poerwadarminta (2007:229) membaca adalah “sebuah 

proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pesan atau 

informasi”. Dalam islam membaca diwajibkan untuk seluruh umat hal ini 

terbukti dengan turunnya surat Al-Alaq ayat 1-3 yang berbunyi 

                       

    

Artinya : “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang 

menciptakan”, 

“Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah” 

“Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah”. 

e. Bertanggung jawab 

      Menurut Poerwadarminta (2007:285) tanggung jawab ialah “keadaan 

wajib menanggung segala sesuatunya”. Sehingga jika dikaitkan tanggung 

jawab dengan kemanidirian ialah kondisi dimana seseorang berkewajiban 

menanggung segala sesuatu yang dilakukan oleh dirinya. Setiap manusia 

tentu tidak sempurna dan pasti semua manusia pernah melakukan 

kesalahan. Jika setiap kesalahan itu dibiarkan maka akan timbul 

kebebasan yang tidak terkontrol. Setiap perilaku yang dianggap salah 

maka seseorang harus mempertanggung jawabkan atas apa yang telah 
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diperbuat. Misalnya, jika seorang siswa terbukti mencontek pekerjaan 

temannya maka siswa tersebut mendapatkan nilai dibawah Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM). Hal ini diharapkan mampu untuk 

membentuk karakter anak agar bertanggung jawab atas apa yang 

dikerjakan. Ajaran Islam juga memerintahkan untuk berlaku tanggung 

jawab yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat  Al-Isra’ ayat 36 

yang berbunyi : 

                      

Artinya : “Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya 

itu akan diminta pertanggungan jawabnya”. 

      Berdasarkan penjabaran di atas maka peneliti menjadikan ciri-ciri 

kemandirian meliputi kebebasan dalam berpikir dan bertindak, memiliki 

sikap inisiatif, memperhatikan penjelasan yang di sampaikan guru, 

membaca buku pelajaran, dan sikap tanggung jawab atas segala tindakan. 

Ciri-ciri inilah yang nantinya akan menjadi indikator untuk mengetahui 

kemandirian kelas VIII di SMP Muhammadiyah 10 Tamansari 

Karangmoncol Purbalingga. 

3. Upaya dalam mengembangkan kemandirian 

      Upaya untuk mengembangkan nilai kemandirian melalui ikhtiar 

pengembangan atau pendidikan sangat diperlukan untuk kelancaran 

perkembangan kemandirian siswa. Pendidikan di sekolah perlu melakukan 

upaya-upaya pengembangan kemandirian siswa. Desmita (2011:190) 
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mengemukakan upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk 

mengembangkan kemandirian siswa adalah:  

a. Mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis, yang 

memungkinkan anak merasa dihargai. 

b. Mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan 

dan dalam berbagai kegiatan sekolah.  

c. Memberikan kebebasan kepada anak untuk mengekplorasi lingkungan 

serta mendorong rasa ingin tahu. 

d. Penerimaan positif tanpa syarat kelebihan dan kekurangan anak, tidak 

membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lainnya. 

e. Menjalin hubungan yang harmonis dan akrab dengan anak. 

      Sejalan dengan pendapat di atas Ali dan Asrori (2005:119-120) 

menjelaskan hal-hal yang dapat dilakukan untuk pengembangan kemandirian 

remaja, antara lain sebagai berikut: 

a. Penciptaan partisipasi dan keterlibatan dalam keluarga, yang diwujudkan 

dalam bentuk saling menghargai antar anggota keluarga dan keterlibatan 

dalam memecahkan masalah remaja. 

b. Penciptaan keterbukaan, yang diwujudkan dalam bentuk toleransi 

terhadap perbedaan pendapat, memberikan alasan terhadap keputusan 

yang diambil bagi remaja, keterbukaan terhadap minat remaja, 

mengembangkan komitmen terhadap tugas remaja, kehadiran dan 

keakraban hubungan dengan remaja. 
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c. Penciptaan kebebasan untuk mengeksplorasi lingkungan diwujudkan 

dalam bentuk mendorong rasa ingin tahu remaja, adanya aturan tetapi 

tidak cenderung mengancam apabila ditaati, adanya jaminan rasa aman 

dan kebebasan untuk mengeksplorasi lingkungan; 

d. Penerimaan positif tanpa syarat, yang diwujudkan dalam bentuk tidak 

membeda-bedakan remaja, menerima remaja apa adanya, serta 

menghargai ekspresi potensi remaja; 

e. Empati terhadap remaja, yang diwujudkan dalam bentuk memahami 

pikiran dan perasaan remaja, melihat persoalan remaja dengan berbagai 

sudut pandang, dan tidak mudah mencela karya remaja; 

f. Penciptaan kehangatan hubungan dengan remaja, yang diwujudkan 

dalam bentuk interaksi secara akrab, membangun suasana humor dan 

komunikasi ringan dengan remaja, dan bersikap terbuka terhadap remaja. 

Melalui upaya pengembangan kemandirian yang dilakukan oleh keluarga 

maupun pendidik tersebut dapat memicu berkembangnya kemandirian 

pada diri remaja sehingga remaja dapat mencapai perkembangannya 

secara optimal. 

 

     Berdasarkan pendapat di atas dapat dihubungkan dengan subjek peneliti, 

dari hasil observasi bahwa upaya yang telah dilakukan pihak  SMP 

Muhammadiyah 10 Tamansari Karangmoncol Purbalingga telah melakukan 

upaya dan usaha untuk mengembangkan kemandirian siswa diantaranya 

adalah : melakukan tindakan penciptaan kebebasan keterlibatan dan 

partisipasi siswa dalam berbagai kegiatan baik kegiatan di dalam mata 

Pengaruh Kemandirian Terhadap..., Rifqi Hidayat, Fakultas Agama Islam UMP, 2017



 

  

19 

pelajaran akhlaq maupun dikegiatan diluar kelas, menciptakan hubungan 

yang akrab antara teman sejawat dan kepada guru namun tidak 

menghilangkan rasa hormat dan batasan antara guru dan peserta didik, 

kehangatan dan keharmonisan antara kedua pihak yaitu guru dan siswa yaitu 

dengan cara siswa menciptakan dan menuangkan berbagai ide dan gagasan 

untuk mengelola majalah dinding (mading), dan pengarahan untuk 

mengeksplorasi lingkungan serta menciptakan rasa empati kepada siswa 

dengan mengadakan liburan bersama dengan waktu yang ditentukan oleh 

kepala sekolah agar batas antara peserta didik dan guru dapat mencair. 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian 

      Menurut Ali dan Asrori (2004:146) sebagaimana aspek-aspek psiklogis 

lainnya, kemandirian juga bukanlah semata-mata merupakan pembawaan 

yang melekat pada diri individu sejak lahir. Perkembangannya juga 

dipengaruhi oleh berbagai stimulasi yang datang dari lingkungannya, selain 

potensi yang telah dimiliki sejak lahir sebagai keturunan dari orang tuanya. 

Ada sejumlah faktor dari luar bagi perkembangan kemandirian yaitu : 

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

kemandirian tinggi seringkali menurunkan anak yang memiliki 

kemandirian juga. 

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

mempengaruhi perkembangan kemandirian anak remajanya. 

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

mengembangkan demokratisasi pendidikan dan cenderung menekan 

Pengaruh Kemandirian Terhadap..., Rifqi Hidayat, Fakultas Agama Islam UMP, 2017



 

  

20 

indoktrinasi tanpa argumentasi akan menghambat perkembangan 

kemandirian remaja. 

d) Sistem kehidupan di masyarakat. Sistem kehidupan di 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. 

      Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa faktor yang 

mempengaruhi perkembangan kemandirian berasal dari dua faktor yaitu : 

faktor dari dalam dan faktor dari luar seorang siswa. Pernyataan ini diperkuat 

oleh pendapat Siswoyo (dalam Maryam, 2015:11) yang menyatakan bahwa 

kemandirian sebagai bagian dari kepribadian mempunyai faktor-faktor 

sebagai berikut : 

a. Faktor kodratik, seperti umur, jenis kelamin, dan urutan 

kelahiran. 

b. Faktor lingkungan, yang terbagi atas faktor tidak permanen yaitu 

peristiwa-peristiwa penting dalam hidup seseorang yang mengakibatkan 

ketergantungan kepribadian seseorang. 

      Faktor-faktor kemandirian diatas jika dikaitkan dengan subjek penelitian 

pada peserta didik SMP Muhammadiyah 10 Tamansari yang terletak di 

pinggir kota Purbalingga tentu fasilitas dari faktor pendukung seperti faktor 

keturunan karena mayoritas pekerjaan dari orang tua peserta didik merupakan 
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petani maka untuk tingkat kemandirian tentu sangat ditekankan karena pada 

dasarnya setiap orang tua ingin melihat anaknya sukses dan jangan sampai 

nasibnya sama dengan orang tuanya. Maka dari itu kemandirian yang sangat 

tinggi dari orang tuanya juga di contohkan kepada anak-anaknya. Faktor yang 

lain yaitu sistem pendidikan di sekolah juga memberikan pengarahan melalui 

pemberian tugas dari masing-masing guru mata pelajaran terlebih mata 

pelajaran akhlaq. Lingkungan masyarakat yang menjadi faktor pendukung 

agar kemandirian siswa dapat berkembang dengan baik dapat memberikan 

contoh yang baik karena masyarakat dari masing-masing peserta didik tentu 

tidak ingin generasi penerus yang pada hakikatnya menjadi harapan dalam 

meneruskan kehidupan yang semakin modern. 

5. Jenis kemandirian 

      Menurut Abraham H. Maslow (dalam Ali dan Asrori 2005 : 114) 

kemandirian dibedakan menjadi dua, yaitu : 

a. Kemandirian aman (secure autonomy), yaitu kekuatan untuk 

menumbuhkan cinta kasih pada dunia, kehidupan, dan orang lain, sadar 

akan tanggung jawab bersama, dan tumbuh rasa percaya terhadap 

kehidupan. Kekuatan ini digunakan untuk mencintai kehidupan dan 

membantu orang lain. 

b. Kemandirian tidak aman (insecure autonomy), yaitu kekuatan 

kepribadian yang dinyatakan dalam perilaku menentang dunia. Maslow 

menyebut kondisi seperti ini sebagai selfish autonomy atau kemandirian 

mementingkan diri sendiri. 
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      Berdasarkan pendapat di atas tentu setiap orang tua menginginkan setiap 

anaknya memiliki kemandirian yang aman agar tercipta kondisi yang nyaman 

agar anak-anaknya mampu mengurus diri sendiri terutama dalam membagi 

waktu bermain dan waktu belajar, tidak harus diarahkan kemudian baru 

bergerak. Tetapi kondisi yang sensitif terhadap lingkungan dan kepentingan 

untuk dirinya. 

B. Prestasi belajar 

1. Pengertian prestasi belajar 

      Prestasi belajar terdiri dari dua kata, yaitu prestasi dan belajar. Pendapat 

beberapa ahli mengenai prestasi belajar ialah : 

a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 2007:910) 

prestasi adalah “hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan atau 

dikerjakan”. 

b. Menurut Sardiman (1994:38) “kata prestasi  berasal dari bahasa Belanda 

yaitu prestatie yang diartikan menjadi hasil yang telah dicapai dari yang 

telah ditetapkan”. 

c. Zakiah Daradjat (1998:118) menyatakan prestasi adalah “ nilai yang 

dicapai murid sekolah dalam berbagai tingkat, dengan maksud untuk 

menemukan faktor-faktor yang menyebabkan murid-murid mencapai 

puncak belajar dalam berbagai mata pelajaran”. 

      Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prestasi 

adalah hasil yang telah dicapai dari kegiatan belajar yang telah dilakukan 

dalam berbagai tingkat pemahaman, dengan maksud untuk menemukan 
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faktor-faktor yang menyebabkan murid-murid mencapai puncak belajar, 

terutama mata pelajaran Akhlaq. Sedangkan belajar :  

a. Slameto (2010:2) merumuskan belajar adalah “suatu proses usaha yang 

dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya”. 

b. Abdilah (dalam Aunurrahman, 2011:35) menyatakan bahwa “belajar 

adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan 

tingkah laku baik melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik untuk memperoleh tujuan 

tertentu”. 

      Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan prestasi 

belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa selama berlangsungnya proses 

belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu, umumnya prestasi belajar 

dalam sekolah berbentuk pemberian nilai (angka) dari guru kepada siswa 

sebagai indikasi sejauh mana siswa telah menguasai materi pelajaran yang 

disampaikannya, biasanya prestasi belajar ini dinyatakan dengan angka, 

huruf, atau kalimat dan terdapat dalam periode tertentu.. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Muhibbin (2008:141) “Prestasi belajar adalah 

pengungkapan hasil belajar atau tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan 

pembelajaran, baik secara kualitas maupun kuantitas”. Prestasi belajar yang 

dimaksud adalah nilai yang tertera dalam raport yang menunjukkan 

kemampuan siswa dalam menguasai materi pelajaran akhlaq. 
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2. Ciri-ciri belajar. 

      Dalam buku Djamarah (2008:15) dijabarkan ciri-ciri belajar yaitu 

sebagai berikut : 

a. Perubahan yang terjadi secara sadar 

      Ini berarti individu yang belajar akan menyadari terjadinya 

perubahan itu atau sekurang-kurangnya individu merasakan telah terjadi 

adanya suatu perubahan dalam dirinya 

b. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional 

      Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri individu 

berlangsung terus menerus dan tidak statis.  Suatu perubahan yang 

terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi 

kehidupan ataupun proses belajar berikutnya. 

c. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif 

      Dalam perbuatan belajar, perubahan-perubahan itu selalu bertambah 

dan tertuju untuk memperoleh suatu yang lebih baik dari sebelumnya. 

Dengan demikian, makin banyak usaha belajar itu dilakukan, makin 

banyak dan makin baik perubahan yang diperoleh. Perubahan yang 

bersifat aktif artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan 

sendirinya, melainkan karena usaha individu sendiri. 

d. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 

      Perubahan yang bersifat sementara (temporer) yang terjadi hanya 

untuk beberapa saat saja, seperti berkeringat, keluar air mata, menangis 

dan sebagainya tidak dapat digolongkan sebagai perubahan dalam 
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pengertian belajar. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat 

menetap atau permanen. Ini berarti bahwa tingkah laku yang terjadi 

setelah belajar akan bersifat menetap. 

e. Perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah 

      Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada 

tujuan yang akan dicapai. Perubahan belajar terarah pada perubahan 

tingkah laku yang benar-benar disadari. 

f. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 

      Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses 

belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. 

      Sedangkan Moh Surya (dalam, Maryam 2015;7) mengemukakan tentang 

ciri-ciri belajar yaitu : 

a. Perubahan yang disadari dan disengaja 

b. Perubahan ang berkesinambungan (kotinyu) 

c. Perubahan yang fungsional 

d. Perubahan yang bersifat positif 

e. Perubahan yang bersifat aktif 

f. Perubahan yang bersifat permanen 

g. Perubahan yang bertujuan dan terarah, dan 

h. Perubahan prilaku secara keseluruhan 

      Berdasarkan ciri-ciri yang sudah disebutkan di atas, maka proses 

mengajar bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru ke siswa 

Pengaruh Kemandirian Terhadap..., Rifqi Hidayat, Fakultas Agama Islam UMP, 2017



 

  

26 

tetapi merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan siswa 

mengkontruksikan atau menyusun sendiri pengetahuan dan menggunakan 

pengetahuannya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena 

itu guru sangat dibutuhkan untuk membantu belajar siswa sebagai 

perwujudan perannya sebagai mediator dan fasilitator 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. 

      Djamarah (2008:176-201) mengemukakan berbagai faktor yang 

mempengaruhi proses dan hasil belajar adalah sebagai berikut 

a. Faktor lingkungan. 

      Faktor lingkungan merupakan bagian dari kehidupan anak didik. Dalam 

lingkunganlah anak didik hidup dan berinteraksi dalam mata rantai 

kehidupan yang disebut ekosistem. Selama hidup anak didik tidak bisa 

menghindari diri dari lingkungan alami dan lingkungan sosial budaya. 

Keduanya mempunyai pengaruh cukup signifikan terhadap belajar anak 

didik di sekolah. 

a) Lingkungan hidup. 

      Lingkungan hidup adalah lingkungan tempat tinggal anak didik, 

hidup dan berusaha di dalamnya. 

b) Lingkungan sosial budaya. 

      Sebagai anggota masyarakat, anak didik tidak bisa melapaskan diri 

dari ikatan sosial. Sistem sosial yang terbentuk mengingat perilaku anak 

didik untuk tunduk pada norma-norma sosial, susila dan hukum yang 

berlaku dalam masyarakat. 
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b. Faktor instrumental. 

      Setiap sekolah mempunyai tujuan yang akan dicapai. Tujuan tentu saja 

pada tingkat kelembagaan. Dalam rangka melicinkan ke arah itu diperlukan 

seperangkat kelengkapan dalam berbagai bentuk dan jenisnya. Yang 

merupakan faktor instrumental adalah : 

a) Kurikulum 

b) Program 

c) Sarana dan fasilitas 

d) Guru 

c. Kondisi fisologis 

      Aspek fisiologis ini mempengaruhi pengelolaan kelas. Pengajaran 

dengan pola klasikal perlu memperhatikan tinggi rendahnya postur tubuh 

anak didik. 

d. Kondisi psikologis 

      Belajar pada hakikatnya adalah proses psikologis. Faktor psikologis 

sebagai faktor dari dalam tentu saja merupakan hal yang utama dalam 

menentukan intensitas belajar seorang anak. Meski faktor luar mendukung, 

tetapi faktor psikologis tidak mendukung, maka faktor luar itu akan kurang 

signifikan. Kondisi psikologi meliputi : 

a) Minat 

b) Kecerdasan 

c) Bakat 

d) Motivasi 
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      Sedangkan menurut Muhibbin (2002 :136), faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar dibedakan menjadi tiga macam, yaitu : 

1. Faktor Internal (faktor dari dalam diri siswa), yakni keadaan/kondisi 

jasmani atau rohani siswa yaitu meliputi : 

2. Faktor Eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan 

sekitar siswa 

3. Faktor Pendekatan Belajar (approach to learning), yakni jenis upaya 

belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa 

untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran.   

      Berdasarkan faktor-faktor diatas yang mempengaruhi keberhasilan 

belajar karena di dalam belajar bisa dikatakan sebagai suatu sistem maka 

diantara faktor-faktor yang ada diatas harus diperhatikan agar tercapai 

prestasi belajar yang baik. Sehingga peserta didik juga merasa puas dengan 

apa yang telah dikerjakan dan dapat digunakan sebagai tolak ukur 

keberhasilan dalam belajar. Ketika masing-masing faktor tidak saling 

mendukung maka proses belajr tidak akan mungkin mencapai tujannya. 

C. Hubungan kemandirian terhadap prestasi belajar 

      Kemandirian belajar merupakan suatu kesadaran dari peserta didik untuk 

memenuhi kebutuhan belajarnya sendiri dalam memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan tertentu. Dengan pengertian tersebut dapat ditemukan adanya 

beberapa unsur pokok dalam pengertian kemandirian, yaitu adanya percaya 

diri yang tinggi, tidak bergantung pada orang lain dan bertanggung jawab 
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pada diri sendiri. Sedangkan prestasi belajar adalah sesuatu yang diperoleh 

seseorang setelah melakukan kegiatan belajar. Prestasi belajar tampak dari 

perubahan tingkah laku pada diri peserta didik, yang dapat diamati dan diukur 

dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

      Materi akhlaq lebih banyak penilaian teori dibanding peilaian sikap, Oleh 

karena itu dalam memahami pelajaran siswa tidak cukup hanya dengan 

mendengarkan dan membaca, tetapi harus dengan memperbanyak latihan 

dalam mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemandirian bukan 

berarti tidak membutuhkan pertolongan orang lain, tetapi bagaimana siswa 

dapat belajar dengan tanggung jawab sendiri. Kemandirian merupakan 

kondisi seorang siswa yang mempunyai dorongan atau motivasi diri untuk 

bersaing dan maju demi kebaikan dirinya, berinisiatif dan kreatif dalam 

proses belajar, mampu mengambil keputusan untuk mengatasi masalah yang 

dihadapi dalam proses belajar mengajar, memiliki kepercayaan diri atas 

kemampuan pribadi, serta bertanggung jawab terhadap kegiatan belajar. 

Kemandirian yang dimiliki siswa dapat memperlancar siswa dalam proses 

belajar mengajar sehingga dapat memperoleh prestasi belajar yang tinggi. 

Sebaliknya siswa yang kurang memiliki kemandirian tentu akan kurang 

optimal dalam usaha pencapaian hasil belajar sehingga prestasi belajar yang 

dicapai kurang maksimal 

      Peserta didik yang memiliki kemandirian yang tinggi akan dapat 

mencapai prestasi belajar yang tinggi, sebaliknya peserta didik yang memiliki 

kemandirian belajar yang rendah akan kurang dapat mencapai hasil belajar 
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yang baik. Semakin tinggi kemandirian belajarnya maka semakin tinggi pula 

prestasi belajar yang dicapai oleh peserta didik. 

D.  Mata pelajaran akhlaq 

      Menurut Hamid dan Beni (2013:43), kata akhlaq berasal dari bahasa arab, 

yakni jama’ dari “khuluqun” yang berarti “budi pekerti, perangai, tingkah 

laku atau tabiat, tata krama, sopan santun, adab, dan tindakan”. Berdasarkan 

kata akhlaq tersebut yang dimaksud dengan pelajaran akhlak adalah salah 

satu mata pelajaran yang disampaikan kepada siswa mengenai tentang ilmu 

budi pekerti, tata krama dan kesopanan terhadap orang lain. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Bigot, dkk (dalam Hamid dan Beni, 2013:44) bahwa 

“pelajaran akhlaq adalah pelajaran yang mempelajari bentuk tindakan 

manusia yang merupakan gejala jiwa, tindakan yang merupakan respons 

terhadap stimulus yang dihadapi manusia”. Berdasarkan kesimpulan di atas 

bahwa pelajaran akhlaq adalah pelajaran yang mempelajari ilmu budi pekerti, 

tata krama dan kesopanan hal ini berarti mata pelajaran akhlaq ialah mata 

pelajaran yang dijadikan landasan seseorang untuk berinteraksi dengan 

manusia lain. 

      Fungsi mata pelajaran akhlaq merupakan kegunaan sejumlah materi yang 

digunakan SMP Muhammadiyah 10 Tamansari Karangmoncol Purbalingga 

untuk membentuk akhlaq peserta didik yang baik. Fungsi pendidikan Agama 

Islam khususnya Mata pelajaran Akhlak di Sekolah berfungsi sebagai : 
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(a) Pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak 

mulia peserta didik seoptimal mungkin, yang telah ditanamkan lebih 

dahulu dalam lingkungan keluaraga;  

(b) Penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial 

melalui akhlak; 

(c) Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik 

dalam tingkah laku sesuai ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-

hari 

(d) Pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif dari lingkunganya atau dari 

budaya asing yang akan dihadapinya sehari-hari 

(e) Pengajaran tentang informasi dan pengetahuan akhlak, serta sistem dan 

fungsionalnya 

(f) Penyaluran siswa untuk mendalami akhlak ke lembaga pendidikan yang 

lebih tinggi. 

      Tentang fungsi pelajaran akhlaq telah banyak disebutkan diatas, yang 

mana fungsi-fungsi tersebut harus  diketahui dan dimiliki oleh peserta didik 

serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga peserta 

didik diharapkan dapat menjadi muslim yang kaffah serta berakhlakul 

karimah dalam kehidupan sehari-hari dan di lingkungan masyarakat. 

Cakupan pembahasan kurikulum dan hasil belajar Pendidikan Akhlaq di SMP 

Muhammadiyah 10 Tamansari Karangmoncol Purbalingga  meliputi beberapa 

aspek : 
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1. Aspek akhlak terpuji yang terdiri atas tawadlu’, ikhlas, inovatif, kreatif, 

percaya diri, tasamuh, jujur, adil, amanah, menepati janji, dan 

bermusyawarah. 

2. Aspek akhlak tercela meliputi kufur, syirik, munafik, namimah, dan 

ghibah 

       Secara terminologis, pengertian akhlaq adalah tindakan yang 

berhubungan dengan tiga unsur yang sangat penting yaitu sebagai berikut : 

a. Kognitif sebagai pengetahuan dasar manusia melalui potensi 

intelektualitasnya; 

b. Afektif, sebagai pengembangan potensi akal manusia. 

c. Psikomotorik, yaitu pelaksanaan pemahaman rasional ke dalam bentuk 

perbuatan yang kongkret. 

      Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 

10 Tamansari dengan guru mata pelajaran akhlaq nilai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) untuk mata pelajaran akhlaq adalah sebesar 75. Hal ini 

berarti siswa yang mendapatkan nilai diatas 75 telah dikatakan berhasil atau 

tuntas dalam pembelajaran akhlaq dan yang tidak melampaui nilai Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM) maka siswa tersebut dinyatakan tidak tuntas 

dalam mata pelajaran akhlaq. Nilai mata pelajaran yang diambil dalam 

penelitian adalah nilai raport jadi untuk nilai raport ini sudah mendapat nilai 

tambahan dari nilai tugas, nilai kehadiran dan pengaplikasian oleh peserta 

didik ke dalam kehidupan sehari-hari. Pemberian nilai raport juga tidak 

mutlak dari hasil belajar siswa dari nilai Ulangan Tengah Semester (UTS) 
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atau nilai Ulangan Akhir Semester (UAS) tetapi diambil dari perilaku peserta 

didik di luar jam pelajaran dan di luar sekolah. 

E. Penelitian Terdahulu 

      Penelitian yang berjudul pengaruh kemandirian terhadap prestasi belajar 

mata pelajaran akhlaq tidak hanya diambil dari referensi buku-buku 

pengetahuan saja, tetapi juga diambil dari sumber lain yaitu Jurnal. Adapun 

penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti adalah sebagai berikut : 

a. Skripsi Siti Maryam Universitas Muhammadiyah Palangka Raya NIM 

10.21.11875 Tahun 2015 dengan judul “Hubungan kemandirian belajar 

dengan prestasi belajar bahasa inggris peserta didik  di SMPN 14 

Palangka Raya tahun pelajaran 2014/2015”. 

      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak hubungan 

antara kemandirian belajar dengan prestasi belajar Bahasa Inggris di 

SMPN-14 Palangka Raya tahun pelajaran 2014/2015. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah  korelasional. Adapun populasi 

dalam penelitian ini sebanyak 55 orang peserta didik yang sekaligus 

dijadikan sampel penelitian. Teknik pengumpulan datanya  dengan 

menggunakan angket dan dokumentasi. Sedangkan Metode analisis data 

menggunakan rumus korelasi product moment. 

      Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan kemandirian 

belajar dengan prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Bahasa 

Inggris kelas VIII SMPN 14 Palangka Raya Tahun Pelajaran 2014/2015 

dengan nilai rhitung= 0,324 yang berlaku pada populasi. 
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      Penelitian tersebut mempunyai kesamaan dari jenis variabel yaitu 

tentang Kemandirian dan prestasi belajar. Akan tetapi ada beberapa 

perbedaan yaitu dari segi objek dan subjek peneliti serta tujuan 

penelitian. Pada penelitian ini bertujuan hanya untuk mengetahui ada dan 

tidaknya hubungan antara kemandirian belajar dengan prestasi belajar, 

sedangkan penelitian peneliti bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

kemandiriaan belajar terhadap prestasi belajar. 

b. Skripsi Reza Prayuda dari Universitas Tanjungpura Pontianak NIM. 

F01110061 tahun 2014 dengan judul “Pengaruh kemandirian belajar 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA”. 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kemandirian 

Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi 

Kelas X di SMA Negeri 1 Sungai Kunyit. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode deskriptif dengan bentuk penelitian studi 

hubungan. Sampel penelitian ini berjumlah 56 siswa. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kemandirian belajar memiliki pengaruh terhadap 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X di SMA Negeri 

1 Sungai Kunyit. Hal ini dilihat dari t hitung > t tabel yaitu 17.848 > 

2.0049 yang menyatakan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, Sedangkan 

nilai koefisien regresi linear diperoleh sebesar 0,277 dan koefisien 

determinasi (R2) sebesar 25,7%. Dari hasil penelitian ini hendaknya 

siswa selalu memperhatikan dan melakukan upaya-upaya untuk 
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meningkatkan kemandirian belajar guna memperoleh hasil belajar yang 

baik. 

      Adapun beberapa kesamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti yaitu 

dari jenis variabel tentang kemandirian dan metode yaitu menggunakan 

metode korelasi. Sedangkan perbedaanya adalah dari segi obyeknya. 

c. Skripsi Dewi Kurniawati dari Universitas Negeri Yogyakarta NIM. 

06301244048 Tahun 2010 dengan judul Upaya Meningkatkan 

Kemandirian Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Matematika Melalui 

Model Cooperative Learning Tipe Kepala Bernomor Terstruktur Pada 

Siswa SMP N 2 Sewon Bantul”. 

      Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian belajar 

matematika melalui penggunaan model Cooperative Learning tipe 

Kepala Bernomor Terstruktur pada siswa SMP N 2 Sewon tahun ajaran 

2010/2011. Penelitian dilakukan di kelas VIII D dengan jumlah siswa 28 

orang. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan 

secara kolaboratif antara guru dan peneliti. Penelitian dilaksanakan dalam 

dua siklus, siklus pertama terdiri dari lima pertemuan sedangkan siklus 

kedua terdiri dari empat pertemuan. Instrumen dalam penelitian ini 

berupa lembar observasi, pedoman wawancara, lembar angket, catatan 

lapangan, dan tes tertulis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

observasi, angket, wawancara, tes tertulis, dan dokumentasi. Data yang 

diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif kuantitatif pada setiap 

siklusnya. Kesimpulan setelah pelaksanaan penelitian tindakan, yaitu (1) 
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pembelajaran tipe Kepala Bernomor Terstruktur yang dapat 

meningkatkan kemandirian belajar siswa dalam penelitian ini dilakukan 

dalam empat tahap, yaitu penomoran, penugasan, diskusi kelompok, dan 

presentasi. Tahap penomoran dimaksudkan untuk mempermudah 

koordinasi pembagian tugas pada siswa. Tahap penugasan dimaksudkan 

agar siswa memiliki tanggung jawab perseorangan. Pada tahap diskusi 

dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada siswa menjalin 

komunikasi berupa gagasan matematis dengan anggota kelompoknya. 

Tahap presentasi dimaksudkan agar siswa memiliki ketrampilan dalam 

menyampaikan hasil diskusinya dengan menggunakan bahasanya sendiri. 

(2) pelaksanaan pembelajaran matematika dengan model pembelajaran 

tipe Kepala Bernomor Terstruktur di kelas VIII D SMP N 2 Sewon dapat 

meningkatkan kemandirian belajar siswa, hal ini ditunjukkan dari: (a) 

pada lembar observasi kemandirian, rata-rata kemandirian belajar siswa 

mengalami peningkatan dari 63,57% di siklus I menjadi 81,34% di siklus 

II; (b) pada lembar angket, rata-rata kemandirian belajar siswa 

mengalami peningkatan dari 66,82% di siklus I menjadi 73,11% di siklus 

II; (c) hasil wawancara dengan guru dan siswa menunjukkan bahwa 

dengan model pembelajaran Kepala Bernomor Terstruktur, siswa merasa 

senang belajar menggunakan model pembelajaran Kepala Bernomor 

Terstruktur karena dengan berdiskusi siswa merasa lebih mudah 

menyelesaikan tugas, terlatih dalam menyampaikan gagasan matematis, 
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terjalin ketergantungan positif, dan siswa memiliki tanggung jawab 

perseorangan. 

      Adapun kesamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti yaitu dari jenis 

variabelnya yaitu tentang kemandirian. Sedangkan untuk jenis penelitian 

ini berbeda karena untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kualitatif sedangkan skipsi peneliti ialah kuantitatif. Dari segi 

objeknya juga berbeda. 
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