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PENDAHULUAN 

Pendidikan sangat berperan penting dalam memajukan bangsa, kualitas 

pendidikan yang baik akan melahirkan generasi muda yang dapat diandalkan 

untuk memajukan bangsa. Kemajuan bangsa dapat dilihat dari bagaimana kualitas 

peserta didik yang telah dihasilkan melalui program pendidikan yang telah 

dirancang oleh pemerintah. Penerapan pendidikan karakter diharapkan dapat 

mencetak generasi yang tegas serta bertanggung jawab. Penekanan aspek karakter 

dalam pendidikan ini diharapkan menjadi jalan keluar bagi bangsa Indonesia agar 

dapat lepas dari krisis dari segala bidang. 

Berdasarkan UU Sisdiknas pasal 37 ayat 1 ditetapkan bahwa kurikulum 

pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan 

kewarganegaraan (PKn), bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu 

pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, 

keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal. Berdasarkan ketentuan tersebut, mata 

pelajaran PKn merupakan mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan 

dasar dan menengah yang harus diikuti oleh semua siswa. Mata pelajaran PKn 

memfokuskan pada pembentukan warga negara yang cerdas, terampil, 

berkarakter, dan berbudi pekerti yang luhur sesuai dengan amanat Pancasila dan 

UUD 1945.  

Pendidikan kejuruan, dalam hal ini SMK bertujuan untuk meningkatkan 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan peserta 

didik untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan 

program kejuruannya. Agar dapat bekerja secara efektif dan efisien serta 

mengembangkan keahlian dan keterampilan, mereka harus memiliki stamina yang 

tinggi, menguasai bidang keahliannya dan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan 

teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, dan mampu berkomunikasi sesuai 

dengan tuntutan pekerjaannya, serta memiliki kemampuan mengembangkan diri. 

Sistem belajar mandiri merupakan sistem pembelajaran yang didasarkan 

kepada disiplin terhadap diri sendiri yang dimiliki oleh siswa dan disesuaikan 
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dengan keadaan perorangan siswa yang meliputi antara lain kemampuan, 

kecepatan belajar, kemauan, minat, waktu yang dimiliki, dan keadaan sosial 

ekonominya. Dalam sistem belajar mandiri siswa diharapkan lebih banyak belajar 

sendiri atau berkelompok dengan bantuan seminimal mungkin dari orang lain. 

Kerena itu siswa perlu memiliki kemauan yang kuat dan disiplin yang tinggi 

dalam melakasanakan kegiatan belajarnya. Kemauan yang keras akan mendorong 

siswa untuk tidak lekas putus asa dalam menghadapi kesulitan, sedangkan disiplin 

yang tinggi diperlukan supaya siswa selalu belajar sesuai dengan jadwal waktu 

yang diaturnya sendiri. Berdasarkan latar belakang di atas maka dirasa cukup 

penting untuk melakukan penelitian mengenai kemandirian siswa dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan lokasi di SMK Negeri 1 

Plupuh Kabupaten Sragen. 

 

LANDASAN TEORI 

a. Belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang yang meliputi perubahan 

perilaku antara stimulus dan respon. 

b. Proses belajar adalah suatu kesatuan kegiatan yang tak terpisahkan antara siswa 

yang belajar dan guru yang mengajar dalam jalinan interaksi yang saling 

menunjang dalam menuju proses pencapaian tujuan. 

c. Standar proses belajar adalah proses pembelajaran pada satuan pendidikan 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

d. Kemandirian belajar merupakan bagian penting dalam proses belajar, 

kemandirian belajar aktivitas belajar yang didorong oleh kemauan sendiri, 

pilihan sendiri dan tanggung jawab sendiri tanpa bantuan orang lain serta 

mampu mempertanggung jawabkan tindakannya. 

e. Kemandirian belajar siswa merupakan suatu bentuk belajar yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menentukan tujuan belajar, perencanaan 
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belajar, sumber-sumber belajar, mengevaluasi belajar, serta menentukan 

kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhannya sendiri. 

f. PKn dan kompetensi PKn. PKn adalah Pendidikan Kewarganegaraan 

dimaksudkan agar kita sebagai warga negara memiliki wawasan kesadaran 

berbangsa dan bernegara sehingga kita memiliki pola pikir, sikap dan perilaku 

yang cinta pada tanah air dan bangsa. Kompetensi PKn adalah kompetensi 

yang di dalamnya mencakup keterampilan intelektual, keterampilan partisipasi, 

dan karakter kewarganegaraan. 

g. Proses pembelajaran PKn adalah proses kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan oleh guru di kelas untuk meningkatkan kualitas pendidikan PKn 

dengan cara menggunakan metode atau strategi belajar yang mampu 

meningkatkan keakifan dan kemandirian belajar siswa serta memberikan 

materi-materi belajar yang cukup sehingga siswa dapat memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman belajar. 

h. Kemandirian siswa dalam proses pembelajaran Pkn merupakan kemandirian 

dalam proses belajar yang mendorong siswa aktif baik sebelum proses belajar 

mengajar berlangsung maupun setelah proses belajar belajar. Siswa yang 

belajar mandiri akan mempersiapkan materi yang diajarkan. Setelah proses 

belajar mengajar berakhir, siswa akan mengulang kembali materi yang telah 

disampaikan sebelumnya, baik dengan membaca ataupun berdiskusi dengan 

teman. Dengan demikian siswa yang menerapkan belajar mandiri akan 

mempunyai prestasi lebih baik bila dibandingkan dengan siswa yang tidak 

menerapkan prinsip belajar mandiri. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian merupakan tempat suatu penelitian dilakukan. Tempat 

penelitian ini adalah di SMK Negeri 1 Plupuh Kabupaten Sragen. Tahap-tahap 

pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai dengan penulisan laporan di lakukan 

sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan November 2013.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif hal ini dilakukan pada 

objek dan kondisi yang alami, artinya objek berkembang apa adanya dengan 



4 
 

mengobservasi kemandirian siswa pada saat melakukan pembelajaran, sehingga 

data yang diperoleh tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran peneliti tidak 

mempengaruhi dinamika pada objek tersebut, karena peneliti hanya 

mengobservasi dan mewawancarai siswa ketika jam istirahat sehingga kehadiran 

peneliti tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar atau peneliti juga bisa 

melakukan wawancara ketika ada jam kosong di kelas. Strategi penelitian ini 

adalah riset deskriptif. Diharapkan dengan riset deskriptif mampu untuk 

mendeskripsikan mengenai kemandirian siswa dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Plupuh Kabupaten Sragen dengan 

didukung data-data tertulis maupun hasil wawancara.  

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wali kelas, siswa kelas 

XII dan guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 

Plupuh Kabupaten Sragen. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah 

kemandirian siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di 

SMK Negeri 1 Plupuh Kabupaten Sragen. 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan peneliti 

dalam mengumpulkan data untuk melengkapi data-data penelitian, sesuai dengan 

teknik yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data pada 

penelitian kualitatif ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi 

penelitian ini di lakukan pada peristiwa saat siswa sedang melakukan kegiatan 

pembelajaran, pada saat mengerjakan tugas dari guru, pada saat ulangan harian. 

Dari peristiwa itu diamati kemandirian siswa dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan. Pada penelitian ini peneliti melaksanakan 

wawancara dengan kepala sekolah, wali kelas, siswa kelas XII dan guru mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Plupuh Kabupaten 

Sragen. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dengan memanfaatkan 

dokumntasi yang dimiliki oleh guru PKn berupa daftar nilai siswa kelas XII, 

daftar skala sikap kelas XII, daftar absensi kelas XII di SMK Negeri 1 Plupuh 

Kabupaten Sragen. 
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Selain sumber data yang digunakan untuk memperoleh data, diperlukan pula 

teknik dan instrument pengumpulan data, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi 

kesalah pahaman pelaksanaan penelitian, untuk itu perlu diuraikan secara singkat 

tentang teknik dan instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini 

Instrumen pengumpulan data adalah alat atau orang itu sendiri yang 

digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Instrumen dalam 

penelitian kuantitatif dapat berupa test, pedoman wawancara, pedoman observasi, 

dan kuesioner. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen 

atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiono, 2010:222). 

Secara ringkas penggunaan instrumen pengumpulan data dalam penelitian 

ini dituangkan dalam tabel berikut.  

Tabel Instrumen Pengumpulan Data 

No Sumber Data Teknik 

Pengumpulan Data 

Instrumen 

Pengumpulan Data 

1 Informan Wawancara Kisi-kisi wawancara 

2 Peristiwa Observasi Kisi-kisi observasi 

3 Dokumen Telaah dokumen Kisi-kisi telaah dokumen 

 

 

HASIL PENELITIAN 

Kemandirian belajar siswa, akan menuntut mereka untuk aktif baik sebelum 

pelajaran berlangsung dan sesudah proses belajar. Siswa yang mandiri akan 

mempersiapkan materi yang akan dipelajari. Sesudah proses belajar mengajar 

selesai, siswa akan belajar kembali mengenai materi yang sudah disampaikan 

sebelumnya dengan cara membaca atau berdiskusi dengan teman. Sehingga siswa 

yang menerapkan belajar mandiri akan mendapat prestasi lebih baik jika 

dibandingkan dengan siswa yang tidak menerapkan prinsip mandiri. 
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Profil kemandirian siswa dalam proses pembelajaran pendidikan 

kewarganegaraan dapat di lihat dari pembuatan rancangan pelaksanaan 

pembelajaran oleh guru. Pada RPP tersebut mencakup kegiatan-kegiatan yang 

mendorong siswa untuk dapat meningkatkan kemandirianya. Selain strategi yang 

diterapkan oleh guru, siswa juga berinisiatif untuk mengubah pola belajarnya agar 

tidak terjadi kemalasan dalam mengerjakan tugas yang di berikan. 

Faktor pendukung kemandirian siswa dalam proses pembelajaran 

pendidikan kewarganegaraan dapat di lihat pada proses pembelajaran berlangsung 

ketika siswa memberikan pertanyaan/pendapatnya terhadap materi yang 

disampaikan. Hal ini di dorong karena ingin mendapat nilai tambahan untuk 

melengkapi nilai ulangan. Selain itu, siswa ingin memperoleh pengetahuan yang 

luas melalui tugas-tugas yang diberikan. Pada saat guru menerangkan siswa 

memperhatikan apabila ada poin-poin materi yang tidak ada di dalam buku, 

dengan inisiatif sendiri para siswa merangkum isi materi tersebut atau 

mencatatnya sesuai dengan penjelasan guru. Selain itu, guru memberikan motivasi 

kepada siswa agar siswa mau belajar, tidak hanya belajar pada saat ada ulangan 

harian maupun ujian saja.  

Faktor penghambat kemandirian siswa dalam proses pembelajaran 

pendidikan kewarganegaraan dapat di lihat pada proses pembelajaran berlangsung 

ada beberapa siswa yang grogi untuk memberikan pendapatnya, kurang 

memperhatikan guru ketika diterangkan dan pelajaran PKn sering diremehkan 

karena tidak masuk dalam ujian nasional. Adanya rasa malas untuk mengerjakan 

tugas. 

Kemandirian siswa di sekolah tidak hanya dilakukan oleh siswa itu sendiri, 

tetapi guru juga ikut andil dalam peningkatan ataupun penurunan kemandirian 

siswa. Guru berperan aktif dalam menjaga kemandirian siswa dalam proses 

belajar. Oleh karena itu, guru harus bisa berupaya untuk meningkatkan 

kemandirian siswa supaya lebih baik. 

Upaya yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kemandirian belajar 

dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dilakukan dengan 

menyiapkan rencana pelaksaan pembelajaran (RPP) yang mengarah untuk 
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tercapainya tujuan belajar. Serta adanya penerapan strategi pembelajaran yang 

sifatnya membangun rasa percaya diri siswa sehingga siswa memiliki 

keterampilan dalam proses pembelajaran. Selain itu guru dan orang tua juga 

memberikan motivasinya untuk membangkitkan semangat belajar agar 

memperoleh hasil yang memuaskan. 

 

KESIMPULAN  

Profil kemandirian siswa dalam proses pembelajaran pendidikan 

kewarganegaraan dapat di lihat dari pembuatan rancangan pelaksanaan 

pembelajaran oleh guru. Pada RPP tersebut mencakup kegiatan-kegiatan yang 

mendorong siswa untuk dapat meningkatkan kemandirianya. Faktor pendukung 

kemandirian siswa dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dapat 

di lihat pada proses pembelajaran berlangsung ketika siswa memberikan 

pertanyaan/pendapatnya dan mengerjakan tugas yang diberikan. Faktor 

penghambat kemandirian siswa dalam proses pembelajaran pendidikan 

kewarganegaraan dapat di lihat pada proses pembelajaran berlangsung ada 

beberapa siswa yang grogi untuk memberikan pendapatnya, kurang 

memperhatikan guru ketika diterangkan dan pelajaran PKn sering diremehkan 

karena tidak masuk dalam ujian nasional. Upaya yang dilakukan oleh guru untuk 

meningkatkan kemandirian belajar dalam proses pembelajaran pendidikan 

kewarganegaraan dilakukan dengan adanya penerapan strategi pembelajaran yang 

sifatnya membangun rasa percaya diri siswa sehingga siswa memiliki 

keterampilan dalam proses pembelajaran. 
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