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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang semakin 

pesat membuat para siswa dituntut untuk menjadi lebih mandiri. Siswa harus 

dapat mengetahui bagaimana belajar yang baik, bagaimana beradaptasi dengan 

lingkungan yang terus mengalami perubahan, dan bagaimana mengambil inisiatif 

secara mandiri. Kemandirian belajar dapat mempersiapkan siswa ke dalam dunia 

baru dimana pelajar yang aktif merupakan pelajar yang terbaik (Gibbons, 2002). 

Ditambahkan oleh Candy (Song, 2007), siswa remaja mempunyai lebih banyak 

waktu untuk belajar secara mandiri.  

Menurut Gibbons (2002) yang menyatakan bahwa masa remaja 

merupakan masa peralihan dari kanak-kanak menuju awal kedewasaan. Tugas 

pada masa remaja dalam kemampuan akademis banyak melibatkan perkembangan 

kepribadian, karakter dan bakat. Hal itulah yang mengarahkan remaja pada tujuan 

dan mengarahkan pada rasa percaya diri. Ketika remaja menjadi individu yang 

dewasa, mereka dapat menemukan lingkungan sosial yang tepat, dan bersikap 

mandiri. Kemandirian yang dimaksud bukan hanya kemandirian dalam segi sosial 

tetapi juga kemandirian dalam proses pembelajarannya. 

Kemandirian sangat dibutuhkan dalam perkembangan siswa menuju masa 

depan yang lebih baik. Kemandirian menuntut kedisiplinan siswa di sekolah 

sebagai upaya menumbuhkan nilai-nilai kepatuhan siswa dalam melaksanakan 



2 

peraturan yang berlaku di sekolah. Upaya mewujudkan kemandirian belajar 

dengan pembinaan pribadi siswa di sekolah (Hurlock, 2009) artinya siswa yang 

memiliki kemandirian belajar yang baik akan menunjukkan kesiapan dalam 

mengikuti pelajaran di kelas, mengerjakan tugas baik di rumah maupun di 

sekolah, memiliki kelengkapan belajar, bersikap eksploratif, mampu mengambil 

keputusan, percaya diri, dan kreatif. 

Berdasarkan data BP/BK SMP Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun ajaran 

2012/2013 problematika kemandirian belajar ditunjukkan ketidaksiapan siswa 

mengikuti pelajaran diantaranya tidak menyelesaikan tugas sekolah, tidak 

mencatat ketika ada tugas mencatat, tidak siap mengerjakan ujian sehingga siswa 

menyontek dan bertanya jawaban teman, tidak menyelesaikan ujian praktek ciri 

khusus tepat waktu sehingga ada panggilan berulang kali yang mengakibatkan 

kurang lancarnya KBM. (Data dokumentasi BP/BK, 2012). 

Data survei yang dilakukan oleh The World Economic Forum Swedia pada 

tahun 2000 (Fuady, 2011) mengungkap penyebab rendahnya mutu pendidikan di 

Indonesia antara lain masalah efektifitas, efisiensi dan standardisasi pengajaran. 

Hasbullah (2005) menjelaskan bahwa penyebab rendahnya mutu pendidikan di 

Indonesia berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti 

motivasi, konsep diri, kepercayaan diri, kemandirian belajar, sedangkan faktor 

eksternal seperti sarana prasarana, guru, orang tua, dan lain-lain.  

Menurut Carrol (2000) menyebutkan bahwa siswa yang memiliki 

kemandirian belajar adalah siswa yang aktif mengikuti proses pembelajaran, 

ditambahkan oleh Johnson (2009) rata-rata siswa di sekolah dalam belajar 
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bersikap pasif. Siswa hanya mau bertanya ketika disuruh oleh guru, sehingga 

proses belajar yang terjadi hanya terpusat pada guru. Hal ini terus berkembang 

sehingga mutu pendidikan menjadi menurun. Potensi dan bakat dari siswa juga 

tidak akan dapat ditingkatkan jika siswa hanya menjadi pelajar yang pasif, 

ditambahkan lagi oleh Santrock (2003) bahwa potensi dan bakat siswa dapat 

tercapai dengan cara menerapkan kemandirian belajar artinya siswa tidak 

tergantung dengan guru ataupun sekolah. Siswa dapat berpartisipasi secara aktif 

dalam menentukan apa yang akan dipelajari dan bagaimana cara mempelajarinya 

dengan demikian siswa mampu berpikir kritis, mampu menerima realitas serta 

dapat memanipulasi lingkungan, percaya diri, terarah pada tujuan, dan mampu 

mengendalikan diri dalam situasi apapun. 

Menurut Merriam dan Caffarella (2001), Kemandirian belajar disebut juga 

self direction in learning. Kemandirian belajar merupakan proses dimana individu 

mengambil inisiatif dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi sistem 

pembelajarannya. Senada dengan hal itu, Grieve (2003) menyatakan bahwa 

kemandirian belajar adalah atribut personal, kesiapan psikologis seseorang dalam 

mengontrol sehingga bertanggung jawab dalam proses belajarnya.  

Menurut Biemiller (2001) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kemandirian belajar yaitu sumber sosial artinya orang dewasa yang berada di 

lingkungan siswa seperti orang tua, anggota keluarga dan guru. Sumber kedua 

adalah keterampilan yang memberikan kesempatan untuk melatih kemandirian 

belajar siswa, dengan demikian siswa akan mempunyai kemandirian belajar yang 

baik jika selalu dimotivasi secara bersama-sama baik oleh guru, orang tua 
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sehingga siswa merasa dirinya memiliki kemampuan lebih untuk mengerjakan 

tugas sesuai dengan ketrampilan yang ada. Menurut Bandura ( 1997), selain faktor 

lingkungan yang berpengaruh terhadap kemandirian dalam belajar (kebudayaan, 

keluarga, sistem pendidikan di sekolah, sistem kehidupan di masyarakat) ada lagi 

faktor yang mempengaruhi yaitu faktor kepribadian siswa, atribut personal 

(pengetahuan, kesiapan, nilai, locus of control, memiliki self-reliance atau 

kepercayaan diri) dan atribut perilaku (ketrampilan, motivasi dalam diri siswa). 

Basri (2000) menambahkan bahwa kemandirian belajar siswa dipengaruhi 

beberapa faktor yaitu faktor endogen yaitu semua pengaruh yang bersumber dari 

dalam dirinya sendiri, seperti bakat, potensi, intelektual, fisik, dan jenis kelamin, 

sedangkan faktor eksogen yaitu faktor yang berasal dari lingkungan (lingkungan 

keluarga dan masyarakat). Dari beberapa faktor tersebut di atas faktor 

kepercayaan diri, dukungan sosial keluarga merupakan faktor terpenting dalam 

menentukan kemandirian belajar siswa. 

Dukungan sosial keluarga meliputi ayah dan ibu sebagai pemberi 

dukungan pertama ketika belajar di rumah, baik dalam hal memperhatikan 

kebutuhan sekolah, menyediakan peralatan dan fasilitas pendidikan, dan lain-lain. 

Namun kenyataannya tingkat kedisiplinan belajar tiap siswa berbeda-beda hal ini 

disebabkan karena pengaruh lingkungan yang kurang mendidik dari lingkungan 

keluarga yang kurang disiplin dalam belajar.  Lingkungan yang kurang mendidik 

mengindikasikan bahwa keteladanan orang tua dalam sikap dan perilaku terhadap 

anak kurang, serta hubungan antara orang tua dengan anak tidak hangat. 

Berdasarkan kajian Abu Bakar (2011) keprihatinan orangtua semakin pudar 
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disebabkan terlalu sibuk kerja sehingga mereka tidak menyadari bahwa anak 

mereka memerlukan perhatian yang cukup.  

Menurut Santrock (2003) menyebutkan bahwa keluarga merupakan pilar 

utama dan pertama dalam membentuk anak mandiri. Dukungan yang paling besar 

dalam lingkungan rumah bersumber dari orang tua. Orang tua diharapkan dapat 

memberikan kesempatan kepada anak agar dapat mengembangkan kemampuan 

yang dimilikinya, belajar mengambil inisiatif, mengambil keputusan mengenai 

apa yang ingin dilakukan dan belajar mempertanggungjawabkan atas segala 

perbuatannya. Apabila anak diberikan suasana yang penuh perlindungan, 

penghargaan, kasih sayang dan perhatian orang tua, maka akan jauh dari perasaan 

iri, cemburu, tersaingi sehingga anak akan mendorong dan menunjukkan sifat 

mandiri, mempunyai keberanian untuk melatih dirinya, berinisiatif, bertanggung 

jawab, serta dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, baik dalam bidang 

akademis maupun non akademis. Dukungan yang diberikan keluarga akan 

menjadi kekuatan dan motivasi bagi anak-anak untuk belajar (Abu Bakar, 2011). 

Sehingga anak akan lebih semangat untuk memperoleh keputusan yang lebih 

cemerlang untuk masa depannya.  

Lingkungan keluarga memberikan pengaruh positif terhadap aktifitas 

belajar anak artinya apabila dukungan sosial keluarga tersebut harmonis, kondisi 

ekonomi berkecukupan, perhatian orang tua mempunyai peranan penting terhadap 

pencapaian prestasi belajar baik dalam hal kedisiplinan, atau problem solving 

anak. Tanpa adanya dukungan sosial keluarga permasalahan kemandirian anak 

dalam belajar akan sulit diatasi.   
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Dukungan orang tua merupakan sistem dukungan sosial yang terpenting di 

masa remaja. Dibandingkan dengan sistem dukungan sosial lainnya, dukungan 

orang tua berhubungan erat dengan kesuksesan akademis remaja, konsep diri, 

harga diri, percaya diri, motivasi dan kesehatan mental. Keterlibatan orang tua 

dihubungkan dengan prestasi sekolah, emosional dan penyesuaian diri selama 

sekolah. Menurut Lee dan Detels (2007), dukungan sosial orang tua dibagi dua, 

yaitu dukungan yang bersifat positif dan dukungan yang bersifat negatif. 

Dukungan positif adalah perilaku positif yang ditunjukkan oleh orang tua. 

Sedangkan dukungan negatif adalah perilaku negatif yang dapat mengarahkan 

anak pada perilaku negatif. Dukungan keluarga dinilai optimal apabila dukungan 

tersebut sesuai dengan umur anak sehingga anak dapat mencapai kemandirian dan 

kedekatan dengan orang tua. Dukungan orang tua yang optimal akan membentuk 

sikap percaya diri pada anak yang selanjutnya anak akan dapat mencapai 

kemandirian belajar. 

Kepercayaan diri siswa mempunyai peran yang sangat signifikan dalam 

kegiatan belajar. Jika siswa dalam belajar mempunyai kepercayaan diri dan 

perhatian yang tinggi secara otomatis hasil yang diperolehnya akan maksimal 

begitu pula sebaliknya jika anak memiliki kepercayaan diri yang tinggi tetapi 

tidak didukung oleh sikap keluarga maka kemandirian yang diperoleh akan 

kurang maksimal atau hanya setengah-setengah. Dengan demikian kepercayaan 

diri mempengaruhi kemandirian siswa dalam mengambil keputusan sendiri tanpa 

pengaruh dari orang lain, siswa yang mandiri mampu memotivasi diri untuk 
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bertahan dari kesulitan yang dihadapi dan dapat menerima kegagalan dengan 

pikiran yang rasional. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari beberapa harapan dan permasalahan kemandirian belajar siswa di atas 

maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan: Apakah ada hubungan dukungan 

sosial keluarga, kepercayaan diri dengan kemandirian belajar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menguji dan membuktikan secara empiris hubungan kepercayaan diri dengan 

kemandirian belajar siswa. 

2. Menguji dan membuktikan secara empiris hubungan dukungan sosial keluarga 

dengan kemandirian belajar siswa. 

3. Menguji dan membuktikan secara empiris hubungan antara dukungan sosial 

keluarga dan kepercayaan diri dengan kemandirian belajar siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:  

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya literatur 

mengenai hubungan kepercayaan diri dan dukungan sosial keluarga dengan 

kemandirian belajar.   
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2. Manfaat Praktis  

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:   

a. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bagaimana hubungan antara 

dukungan sosial keluarga dengan kemandirian belajar siswa, sehingga 

orang tua dapat menentukan sikap untuk membantu remaja mencapai 

tujuan hidup dalam proses pembelajarannya.   

b. Bagi pihak pendidik, khususnya pemerintah diharapkan agar dapat lebih 

meningkatkan hal-hal yang dihubungkan dengan kemandirian belajar 

seperti sikap pendidik, metode belajar di dalam sekolah, serta alat bantu 

berupa perpustakaan, media internet serta media pembelajaran lainnya 

yang mendukung kemandirian belajar siswa supaya peserta didik lebih 

mudah mengakses pengetahuan.   

c. Menambah wawasan masyarakat tentang hubungan kepercayan diri dan 

dukungan sosial keluarga dengan kemandirian belajar siswa sekolah 

menengah pertama. 

   

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian kemandirian belajar sudah banyak dilakukan antara lain 

penelitian yang berhubungan dengan anak cacat diantaranya Fieldman, A. M. 

(2004) yang memberikan model pembelajaran kemandirian untuk anak ID berupa 

pemberikan edukasi dan pelatihan kepada orangtua dengan memakai media 

compick dan audio kaset yang bisa diterapkan setiap hari, sementara penelitiannya 
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Hiemstra, R (2001). Memberikan model pembelajaran Self Directed Learning 

dengan  berbasis web online.  

Sedangkan penelitian yang berhubungan dengan psikologis diantaranya 

Scott (2006).  Penelitian ini mengarahkan peserta didik untuk melakukan kontrol 

terhadap diri sebagai upaya pembelajaran terpilih dengan komitmen untuk 

mengejar pengembangan pribadi, sedangkan Norliya (2008). menghubungkan 

ciri-ciri kepribadian dan self directed learning untuk menemukan aspek positif 

yang berorientasi masa depan. Song, L (2006) mengarahkan peserta didik untuk 

membuat paper sebagai evaluasi dari pembelajaran. Sedangkan Firscher dan 

Sugimoto (2009). Kemandirian belajar membutuhkan perubahan sosial dalam 

mengambil keputusan. Sedangkan Hamidah (2010) meneliti pengaruh penerimaan 

diri, dukungan sosial dan kemandirian pada anak cacat tubuh. Sementara itu Ana 

Wigunantiningsih. (2012) hubungan antara self efficacy dengan kemandirian 

belajar. Amin Setiyanto ( 2011) Penyebab siswa kurang mempunyai kemandirian 

dalam belajar karena rasa percaya diri siswa yang rendah.  

Sedangkan penelitian yang berdasarkan budaya diantaranya penelitian 

Majid Abd (2010) yang menyelidiki hubungan, dampak dan pengaruh budaya 

melayu dengan kemandirian belajar bangsa melayu. Nur Izzati (2012). Hasil 

penelitian menunjukkan ada peningkatan KKM siswa yang mendapat 

pembelajaran matematika melalui pendekatan PMR lebih tinggi secara signifikan 

dibandingkan dengan siswa yang mendapat pembelajaran matematika melalui 

pendekatan pembelajaran biasa (PB), ada peningkatan yang signifikan pada KBS 
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bagi siswa  yang belajar matematika melalui pendekatan PMR, ditinjau dari 

keseluruhan, pada sekolah level rendah, dan pada siswa dengan KAM tengah. 

Berdasarkan paparan di atas dapat dijelaskan bahwa perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian terdahulu terlihat dari tujuan penelitian, karakteristik subjek, 

waktu dan tempat penelitian. Dimana subjek penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah siswa SMP, sedangkan pada penelitian sebelumnya 

memfokuskan penelitian pada anak Disability, SD, SMP, SMA dan Mahasiswa. 

Selain itu hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

dari segi variabel bebas yang mempengaruhi kemandirian belajar, pada penelitian 

ini penulis mencoba mencari tahu hubungan secara bersama-sama antara 

dukungan sosial keluarga dan kepercayaan diri dengan kemandirian belajar 

dengan salah satu dari variabel bebas yang penulis angkat dalam penelitian ini dan 

peneliti mencoba mengungkap aspek yang dominan dari masing-masing variabel 

bebas (dukungan sosial dan kepercayaan diri) dengan variabel tergantung 

(kemandirian belajar), sehingga diharapkan hasil penelitian ini bisa melengkapi 

hasil penelitian sebelumnya. 


