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ABSTRAK
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Oleh

Meliansari

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan hubungan kemampuan belajar mandiri
dengan hasil belajar mata pelajaran PPKn di Paket C di Desa Wiyono Kecamatan
Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran tahun ajaran 2016/2017. Metode yang
digunakan adalah korelasi dengan pendekatan kuantitatif, subyek penelitian yang
berjumlah 38 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan angket,
observasi, dan wawancara. Analisi data menggunakan Chi Kuadrat.

Hasil penelitian adalah terdapat hubungan yang positif antara kemampuan belajar
mandiri dengan hasil belajar mata pelajaran PPKn di Paket C di Desa Wiyono
Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran, dimana kemampuan belajar
mandiri peserta didik cenderung kurang mandiri karena keterbatasan waktu
belajar serta minimnya fasilitas belajar dan hasil belajar peserta didik pada mata
pelajaran PPKn cenderung sedang, hanya berkisar antara 60 – 70 dalam kategori
keeratan sedang.

Kata kunci: hasil belajar PPKn, kemampuan belajar mandiri, pembelajaran PPKn



HUBUNGAN KEMAMPUAN BELAJAR MANDIRI DENGAN
HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN PPKN DI PAKET

C DI DESA WIYONO KECAMATAN GEDUNG
TATAAN KABUPATEN PESAWARAN

TAHUN AJARAN 2016/2017

Oleh

MELIANSARI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Program Studi PPKn
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2017









RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Meliansari dilahirkan pada tanggal 22 Maret

1995 di Kemiling, Bandar Lampung. Anak ke dua dari 3

bersaudara dari pasangan Ayahanda Syahrudin dan Ibunda

Yuliyani.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 3 Sungai Langka

Kecamatan Gedung Tataan Pesawaran pada tahun 2007 kemudian di Sekolah

Menengah Pertama Negeri 26 Bandar Lampung pada tahun 2010 dan Sekolah

Menengah Atas Perintis 2 Bandar Lampung pada tahun 2013.

Merasa tidak cukup dengan ilmu yang didapat dibangku Sekolah Menengah Atas

selanjutnya pada tahun 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas

Lampung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Program Studi Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk

Perguruan Tinggi Negeri). Kemudian pada bulan Juli 2016, penulis mengikuti Kuliah

Kerja Lapangan (KKN) di Kampung Bandar Putih Tua Kecamatan Anak Ratu Aji

Kabupaten Lampung Tengah dan Praktik Pengalaman Kependidikan (PPK) di SMA

Negeri 1 Anak Ratu Aji, Lampung Tengah.



PERSEMBAHAN

Berlandaskan haturan syukur kepada Allah SWT dan

junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah

memberikan karunia dan hidayahnya. Aku persembahkan

Karya kecil sederhana ini sebagai tanda bakti dan cinta

kasihku kepada :

Kedua orangtuaku, Papa dan Mama yang sangat Kucintai,

Kusayangi, dan Kubanggaan, terimakasih atas kasih sayang,

do’a, dukungan, semangat, dan pengorbanan demi

keberhasilanku. Hanya baktiku yang bisa kuberikan untuk

kalian.

Kakak dan Adikku tercinta, Yudi Okta Priansyah dan Yuda

Okta Priansyah serta keluarga besar.

Almamater tercinta Universitas Lampung



MOTTO

”Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib
baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki

kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu”
(HR: Tarmidzi)

“Succes will come to the person who never  give up even if they
have made a mistake”

(Meliansari)



SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah

Nya  sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan  skripsi  ini  yang  berjudul

“Hubungan Kemampuan Belajar Mandiri Dengan Hasil Belajar Mata

Pelajaran PPKn di Paket C Di Desa Wiyono Kecamatan Gedung Tataan

Kabupaten Pesawaran Tahun Ajaran 2016/2017”. Skripsi ini dibuat guna

memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas

Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang

setinggi-tingginya kepada berbagai pihak atas segala bantuan baik berupa

pemikiran, fasilitas, motivasi dan lain-lain demi terselenggaranya penulisan

skripsi ini dari awal sampai akhir terutama kepada Ibu Dr. Adelina Hasyim, M.Pd.

selaku pembimbing akademik sekaligus pembimbing I dan Bapak Hermi Yanzi,

S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi sekaligus pembimbing II, serta ucapan

terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Keguruan

dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

3. Bapak Drs. Hi. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan

Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.



4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan

dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu

Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Lampung.

6. Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd., selaku pembahas I, terima kasih atas

saran dan masukannya.

7. Bapak Abdul Halim, S.Pd., M.Pd., selaku pembahas II terima kasih atas saran

dan masukannya.

8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi PPKn Jurusan Pendidikan Ilmu

Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Lampung.

9. Bapak Kepala Paket C Wiyono Gedung Tataan yang telah memberikan izin

penelitian dan atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis.

10. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta, dan kakak adikku tercinta Yudi

dan Yuda, juga seluruh keluarga besarku dan saudara-saudaraku tercinta

terimakasih atas doa, dukungan, kasih sayang yang telah diberikan dan semua

pengorbanan kalian untukku yang tiada terkira benilaianya dari segi apapun

untukku.

10. Seluruh Bapak Ibu Guruku terimakasih atas segala yang telah kalian ajarkan,

yang mendewasakanku dalam bertutur, berfikir dan bertindak.

11. Sahabat-sahabat baikku (Anita Listiana, Ayu Wulandari, Ratu Ajeng Dewi

Mawarni, Suyamti Ayu Pratiwi, Weni Arsi Wibowo, Suci Ningtyas Budi

Utami) dan sahabat seperjuanganku (Triana, Monica, Tesya, Evi, Kurnia,

Anis, Wiji Riyani, Atika Dwi Lestari, Intan Mayasari, Tika Listiana) dan



semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan

masukan dan motivasi serta tempat untuk mengadu dikala gundah gulanah.

12. Teman-teman seperjuanganku di Prodi PPKn angkatan 2013 yang tidak bisa

saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan yang kalian berikan.

13. Keluarga besar KKN dan PPL Pekon Bandar Putih Tua (Amanah, Cici, Ica,

Nining, Yuonika, Tika, Yustina) terimakasih atas saran, serta motivasinya

yang selalu kalian berikan kepadaku.

14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan

penyajiannya. Akhirnya penulis berharap semoga dengan kesederhanaanya skripsi

ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, Februari 2017
Penulis,

Meliansari
NPM 1313032050



DAFTAR ISI

Halaman
ABSTRAK ................................................................................................................ i
HALAMAN JUDUL ................................................................................................ ii
HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................ iii
HALAMAN PENGESAHAN.................................................................................. iv
SURAT PERNYATAAN ......................................................................................... v
RIWAYAT HIDUP .................................................................................................. vi
PERSEMBAHAN..................................................................................................... vii
MOTO ....................................................................................................................... viii
SANWACANA ......................................................................................................... ix
DAFTAR ISI............................................................................................................. xii
DAFTAR TABEL .................................................................................................... xiv
DAFTAR GAMBAR................................................................................................ xviii
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................ xix

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.................................................................................. 1
B. Identifikasi Masalah ........................................................................................ 7
C. Batasan Masalah.............................................................................................. 8
D. Rumusan Masalah ........................................................................................... 8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..................................................................... 8

1. Tujuan Penelitian ....................................................................................... 8
2. Kegunaan Penelitian................................................................................... 9

a. Kegunaan Secara Teoritis ...................................................................... 9
b. Kegunaan Secara Praktis ....................................................................... 9

F. Ruang Lingkup Penelitian ............................................................................... 10
1. Ruang Lingkup Ilmu .................................................................................. 10
2. Objek Penelitian ......................................................................................... 10
3. Subjek Penelitian........................................................................................ 10
4. Tempat Penelitian....................................................................................... 10
5. Waktu Penelitian ........................................................................................ 10

II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Deskripsi Teori ................................................................................................ 11

1. Tinjauan Umum Tentang Program Paket C ............................................... 11
2. Teori-teori Belajar...................................................................................... 13
3. Belajar Mandiri .......................................................................................... 17
4. Ciri-ciri Belajar Mandiri ............................................................................ 21
4. Tinjauan Umum Tentang Hasil Belajar ..................................................... 24



a. Hasil Belajar .......................................................................................... 24
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar ................................. 30
c. Hasil Belajar PPKn ................................................................................ 37

B. Penelitian yang Relevan .................................................................................. 41
1. Tingkat Nasional.......................................................................................... 41
2. Tingkat Internasional ................................................................................... 42

C. Kerangka Pikir................................................................................................. 43
D. Hipotesis Penelitian ........................................................................................ 44

III. METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian ..................................................................................... 46
B. Subyek Penelitian ............................................................................................ 46
C. Variabel Penelitian .......................................................................................... 47

1. Variabel Bebas (X)..................................................................................... 48
2. Variabel Terikat (Y)................................................................................... 48

D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional................................................ 48
1. Definisi Konseptual.................................................................................... 48
2. Definisi Operasional................................................................................... 49

E. Rencana Pengukuran Variabel......................................................................... 50
F. Teknik Pengumpulan Data............................................................................... 51

1. Teknik Pokok ............................................................................................. 51
2. Teknik Penunjang....................................................................................... 52

G. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas .................................................................... 52
1. Uji Validitas ............................................................................................... 52
2. Uji Reliabilitas ........................................................................................... 53

H. Teknik Analisis Data....................................................................................... 54

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Langkah-langkah Penelitian........................................................................... 57

1. Persiapan Pengajuan Judul....................................................................... 57
2. Penelitian Pendahuluan ............................................................................ 58
3. Pengajuan Rencana Penelitian ................................................................. 58
4. Pelaksanaan Penelitian ............................................................................. 59

a. Persiapan Administrasi....................................................................... 59
b. Penyusunan Alat Pengumpul Data..................................................... 59
c. Penelitian Dilapangan ........................................................................ 60

5. Pelaksanaan Uji Coba Angket.................................................................. 60
a. Analisis Uji Coba Angket .................................................................. 60
b. Analisis Uji Coba Reliabilitas............................................................ 61

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .............................................................. 65
1. Sejarah Singkat Paket C Wiyono Gedung Tataan.................................... 65
2. Lokasi Paket C Wiyono Gedung Tataan.................................................. 66
3. Jumlah Peserta Didik Paket C Wiyono Gedung Tataan........................... 66
4. Fasilitas Bangunan Paket C Wiyono Gedung Tataan .............................. 67

C. Deskripsi Data ................................................................................................ 67
1.   Pengumpulan Data ................................................................................... 67
2. Penyajian Data ......................................................................................... 67

a. Indikator Kemampuan Berpartisipasi Aktif ....................................... 68



b. Indikator Kemampuan Merumuskan Tujuan Belajar Yang Dilakukan
............................................................................................................ 72

c. Indikator Kemampuan Memilih Bahan Ajar Yang Tepat.................. 75
d. Indikator Kemampuan Memecahkan Masalah................................... 79
e. Indikator Kemampuan Mengetahui Kapan Ia Harus Meminta

Bantuan Kepada Guru atau Orang Sekitar ........................................ 82
f. Indikator Kemampuan Mengelola Waktu Belajar ............................. 85
g. Indikator Kemampuan Mengerjakan Latihan-latihan Soal ................ 88
h. Indikator Kognitif............................................................................... 94
i. Indikator Afektif................................................................................. 97
j. Indikator Psikomotorik ...................................................................... 100

D. Pengujian......................................................................................................... 109
1. Pengujian Hubungan .................................................................................. 109
2. Pengujian Tingkat Keeratan Hubungan ..................................................... 112

E. Pembahasan ..................................................................................................... 114

V. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan ........................................................................................................ 140
B. Saran............................................................................................................... 140

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 1.1 Hasil Nilai Tugas Siswa Mata Pelajaran PPkn Tahun Ajaran
2016/2017 Paket C Wiyono ...................................................................... 5

Tabel 3.1 Data Peserta Didik Paket C di Desa Wiyono Tahun Ajaran
2016/2017 .................................................................................................. 47

Tabel 4.1 Distribusi Hasil Uji Coba Angket Dari 10 Responden Di Luar
Populasi Untuk Item Ganjil (X)................................................................. 61

Tabel 4.2 Distribusi Hasil Uji Coba Angket Dari 10 Responden Di Luar
Populasi Untuk Item Genap (Y) ................................................................ 62

Tabel 4.3 Distribusi Antara Item Ganjil (X) Dengan Iten Genap (Y) ....................... 63

Tabel 4.4 Distribusi Skor Angket Dari Indikator Berpartisipasi Aktif Dalam
Belajar........................................................................................................ 69

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Indikator Berpartisipasi Aktif Dalam Belajar........... 71

Tabel 4.6 Distribusi Skor Angket Dari Indikator Kemampuan Merumuskan
Tujuan Belajar Yang Dilakukan ................................................................ 72

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Indikator Kemampuan Merumuskan Tujuan
Belajar Yang Dilakukan ............................................................................ 74

Tabel 4.8 Distribusi Skor Angket Dari Indikator Kemampuan Memilih
Bahan Ajar Yang Tepat ............................................................................. 76

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Indikator Kemampuan Memilih Bahan Ajar
Yang Tepat ................................................................................................ 78

Tabel 4.10 Distribusi Skor Angket Dari Indikator Kemampuan Memecahkan
Masalah .................................................................................................... 79

Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Indikator Kemampuan Memecahkan
Masalah .................................................................................................... 81



Tabel 4.12 Distribusi Skor Angket Dari Indikator Mampu Mengetahui
Kapan Ia Harus Meminta Bantuan Kepada Guru Atau Orang Sekitar .... 82

Tabel 4.13 Distribusi Frekuensi Indikator Mampu Mengetahui Kapan Ia
Harus Meminta Bantuan Kepada Guru Atau Orang Sekitar .................... 84

Tabel 4.14 Distribusi Skor Angket Dari Indikator Kemampuan Mengelola
Waktu Belajar........................................................................................... 85

Tabel 4.15 Distribusi Frekuensi Indikator Kemampuan Mengelola
Waktu Belajar........................................................................................... 87

Tabel 4.16 Distribusi Skor Angket Indikator Kemampuan Mengerjakan
Latihan-latihan Soal ................................................................................. 89

Tabel 4.17 Distribusi Frekuensi Indikator Kemampuan Mengerjakan
Latihan-latihan Soal ................................................................................. 91

Tabel 4.18 Distribusi Skor Variabel Kemampuan Belajar Mandiri (X) .................... 92

Tabel 4.19 Distribusi Frekuensi Variabel Kemampuan Belajar Mandiri (X) ............ 94

Tabel 4.20 Distribusi Skor Angket Indikator Kemampuan Kognitif ......................... 94

Tabel 4.21 Distribusi Frekuensi Indikator Kemampuan Kognitif ............................. 96

Tabel 4.22 Distribusi Skor Angket Indikator Kemampuan Afektif ........................... 98

Tabel 4.23 Distribusi Frekuensi Indikator Kemampuan Afektif ............................... 100

Tabel 4.24 Distribusi Skor Angket Indikator Kemampuan Psikomotorik................. 101

Tabel 4.25 Distribusi Frekuensi Indikator Kemampuan Psikomotorik ..................... 103

Tabel 4.26 Distribusi Skor Variabel Hasil Belajar PPKn (Y).................................... 104

Tabel 4.27 Distribusi Frekuensi Variabel Hasil Belajar PPKn (Y) ........................... 106

Tabel 4.28 Daftar Nilai Akhir Peserta Didik Paket C Wiyono 2016/2017................ 107

Tabel 4.29 Kriteria Kelulusan Nilai PPKn Paket C ................................................... 108

Tabel 4.30 Distribusi Nilai PPKn Peserta Didik Paket C ......................................... 109

Tabel 4.31 Daftar Hubungan Kemampuan Belajar Mandiri Dengan Hasil
Belajar PPKn............................................................................................ 110



Tabel 4.32 Daftar Kontingensi Perolehan Data Mengenai Hubungan
Kemampuan Belajar Mandiri Dengan Hasil Belajar PPKn .................... 111



DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

Gambar 2.1 Bagan Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar ................................. 31

Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir ........................................................................... 44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Keterangan Judul dari Wakil Dekan III FKIP UNILA

2. Surat Izin Penelitian Pendahuluan

3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Pendahuluan

4. Surat Izin Penelitian

5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

6. Kisi-kisi Angket

7. Angket Penelitian

8. Daftar Distribusi Hasil Angket

9. Daftar Tingkat Perbandingan Hasil Skor Variabel Angket



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang

menyelenggarakan pendidikan yang mencakup program Paket A setara

dengan SD/MI, program Paket B setara dengan SMP/MTs dan program

Paket C setara SMA/MA. Pendidikan kesetaraan merupakan bentuk

pendidikan nonformal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat 3 yakni:

“Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan

anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan

perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan

kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk

mengembangkan kemampuan peserta didik”.

Program Paket C merupakan program pendidikan kesetaraan dimana peserta

didiknya diprioritaskan pada masyarakat yang tidak mampu dan masyarakat

yang karena sesuatu hal tidak dapat menempuh pendidikan disekolah

formal. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.

132/U/2004 tentang Paket C pasal 2 yang menyatakan bahwa: “Program

Paket C berfungsi sebagai pelayanan kegiatan pembelajaran bagi warga
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masyarakat yang ingin memperoleh pengakuan pendidikan setara SMA/MA

melalui jalur pendidikan nonformal”. Sesuai dengan Keputusan Menteri

Pendidikan Nasional No. 132/U/2004 tersebut dapat disimpulkan bahwa

program Paket C yang disetarakan dengan SMA dimana materi belajar yang

diberikan disamakan dengan materi belajar yang ada disekolah formal,

selain itu program Paket C diselenggarakan sebagai alternatif pendidikan

guna memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat yang makin meningkat

dan mahalnya biaya pendidikan,.

Tujuan dari program Paket C itu sendiri salah satunya adalah untuk

memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat terpenuhi dalam

jalur pendidikan nonformal serta kepentingan pendidikan lanjutan dimana

peserta didik yang ada di program Paket C selain peserta didik yang putus

sekolah dan ingin melanjutkan sekolah terdapat pula orang yang telah

bekerja tetapi ingin melanjutkan pendidikan nya, dengan demikian peserta

didik yang menempuh pembelajaran di program Paket C memiliki

keberagaman usia, maka dalam proses pembelajaran cara penyampaian,

waktu yang dipakai serta komponen-komponen lainnya seperti metode

pembelajaran disesuaikan dengan keadaan peserta didik. Itu artinya proses

pembelajaran yang ada dalam Paket C bersifat fleksibel disesuaikan dengan

kesiapan belajar peserta didik serta lebih memanfaatkan sumber-sumber

yang tersedia.

Selain itu sesuai dengan dasar hukum penyelenggaraan program Paket C

yaitu keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 132/U/2004 tentang Paket
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C pasal 8 ayat (4) yang berbunyi: “Kurikulum pengetahuan akademik

mengacu pada standar nasional pendidikan”. Maka kurikulum yang

digunakan pada program Paket C selaras dengan kurikulum yang digunakan

sekolah formal, untuk itu materi yang diajarkan dalam pembelajaran pun

sama dengan sekolah formal.

Proses pembelajaraan yang dilaksanakan disekolah tentunya menginginkan

hasil yang baik, namun dalam kenyataannya setiap proses belajar mengajar

menunjukkan tidak semua peserta didik memperoleh prestasi belajar yang

memuaskan, hal ini dapat terjadi karena kemampuan dan kecakapan yang

dimiliki setiap peserta didik pastilah berbeda-beda, walaupun cara mengajar

maupun penugasan dan evaluasi yang dilakukan oleh guru sama. Dalam

pembelajaran Paket C faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor

internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal

dari dalam diri siswa. Faktor internal tersebut antara lain motivasi belajar

siswa, minat, bakat serta tingkat kecerdasan peserta didik. Sedangkan Faktor

eksternal sendiri meliputi faktor yang berasal dari luar seperti lingkungan

belajar, sarana dan fasilitas, serta ketersediaan guru.

Pembelajaran di program Paket C menekankan pada pembelajaran yang

berpusat pada peserta didik dimana guru dijadikan sebagai fasilisator, untuk

itu peserta didik dituntut untuk bisa belajar secara mandiri. Sebagian peserta

didik Paket C setiap harinya bekerja sehingga waktu belajar pun tergantung

dengan kesiapan mereka, dengan demikian pembelajaran di Paket C tersebut

menuntut para peserta didik untuk belajar secara mandiri. Kemampuan
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belajar mandiri peserta didik sangat mempengaruhi hasil belajar atau pun

pencapaian dalam pembelajaran, hal ini dikarenakan waktu belajar yang

sangat minim, untuk mendapatkan hasil belajar yang baik para peserta didik

dituntut untuk aktif serta memiliki kemampuan untuk belajar secara mandiri.

Hasil belajar peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain berbeda

sesuai dengan tingkat kecerdasan, cara belajar maupun tingkat kemampuan

belajar mandiri dari masing-masing individu.

Kemampuan adalah suatu potensi individu untuk melakukan sesuatu sesuai

dengan kesanggupan atau kecakapan individu tersebut. Sedangkan belajar

mandiri adalah suatu kegiatan belajar aktif yang dilakukan secara sadar

dengan inisiatif diri sendiri dengan bantuan atau tanpa bantuan orang lain.

Kemampuan seseorang untuk belajar mandiri menunjukkan kemandirian

seseorang dalam belajar dimana didalam belajar mandiri biasanya

menumbuhkan rasa tanggung jawab seperti tanggung jawab mengerjakan

tugas serta individu yang memiliki kemampuan belajar mandiri akan

menumbuhkan rasa percaya diri dimana dalam pembelajaran seseorang

yang memiliki rasa percaya diri akan senantiasa percaya pada

kemampuannya tidak menyontek atau mengandalkan teman dalam

mengerjakan tugas sehingga hasil belajar yang diperoleh pun tercapai

sesuai dengan tingkat kemampuan belajar mandiri individu tersebut.

Sedangkan hasil belajar adalah suatu kemampuan yang diperoleh anak

setelah melakukan kegiatan belajar dan selanjutnya dijadikan sebagai tolak

ukur yang dicapai seseorang sebagai hasil dari belajar tersebut, sejauh mana
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tingkat pengetahuan anak terhadap materi yang diterima. Dengan demikian

hasil belajar seseorang tergantung dari usaha-usaha belajar yang dilakukan

individu tersebut.

Terdapat 38 orang siswa di Paket C Wiyono, mereka terdiri dari 7 orang

siswa kelas X, 9 orang siswa kelas XI dan 22 orang siswa kelas XII belajar

pada hari sabtu dan minggu pada pukul 14.30 WIB – 17.00 WIB setiap

minggunya. Dengan intensitas waktu yang singkat tersebut membuat peserta

didik kesulitan menguasai materi pelajaran, akibatnya tentu saja berdampak

pada nilai peserta didik tersebut khusus nya nilai Mata Pelajaran PPKn.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, diperoleh hasil seperti

pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Hasil Nilai Tugas Siswa Mata Pelajaran PPKn Tahun Ajaran
2016/2017 Paket C Wiyono

No Kelas Jenis Kelamin KKM Keterangan

L P Tuntas Tidak Tuntas

1 X 5 2 60 3 4

2 XI 9 - 60 3 6

3 XII 17 5 60 10 12

Sumber: Guru PPKn (Rekapitulasi Nilai Tugas Siswa Kelas X, XI, XII Mata
Pelajaran PPKn Tahun Ajaran 2016/2017 Paket C Wiyono)

Dari tabel 1.1 diatas dapat kita ketahui hasil belajar kelas X dilihat dari nilai

tugas dalam mata pelajaran PPKn tergolong rendah hal ini terlihat dari

persentase tidak tuntas yaitu sebesar 57% yaitu 4 orang dari banyak siswa 7

orang dan yang dinyatakan tuntas hanya 43% yaitu 3 orang dari banyak

siswa 7 orang. Persentase hasil belajar pada kelas XI sebesar 67% siswa
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dinyatakan tidak tuntas yaitu 6 orang dari banyak siswa 9 orang , dan 33%

dinyatakan tuntas yaitu sebanyak 3 orang dari banyak siswa 9 orang .

Sedangkan Persentase hasil belajar pada kelas XII sebesar 56% siswa

dinyatakan tidak tuntas yaitu sebanyak 12 orang dari banyak siswa 22 orang,

dan 45% siswa dinyatakan tuntas yaitu sebanyak 10 orang siswa dari banyak

siswa 22 orang. Dari hasil tabel 1.1 diatas membuktikan bahwa hasil belajar

peserta didik di sekolah paket C Wiyono tergolong rendah.

Berdasarkan pengamatan peneliti di Paket C di Desa Wiyono Kecamatan

Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran dan keterangan dari kepala sekolah

program Paket C sekaligus guru mata pelajaran PPKn menerangkan bahwa

banyak siswa yang tidak mengerjakan tugas dikarenakan sibuk bekerja.

Belajar mandiri yang dilakukan siswa seperti mengerjakan tugas-tugas dan

mengulang materi yang diberikan guru disekolah sering diabaikan padahal

dalam kenyataannya belajar mandiri sangat membantu mereka untuk lebih

memahami materi karena untuk sekolah nonformal hambatan seperti

minimnya waktu belajar, fasilitas seadanya menuntut mereka untuk bisa

belajar mandiri agar bisa mengejar ketertinggalan bahkan untuk

mendapatkan hasil belajar, dimana pada kenyataannya berdasarkan nilai

tugas peserta didik pada mata pelajaran PPKn, hasil belajar peserta didik di

Paket C tergolong rendah.

Selain indikator ketidakmampuan peserta didik untuk belajar mandiri,

terbukti dari hasil belajar yang rendah serta aktivitas belajar rendah. Diduga
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pula terdapat faktor kurangnya pemahaman peserta didik Paket C terhadap

konsep belajar mandiri itu sendiri.

Penelitian ini dirasa penting untuk dilakukan karena kemampuan belajar

mandiri sangat diperlukan guna memperoleh hasil belajar yang baik, namun

dalam kenyataannya hasil belajar peserta didik di Paket C di Desa Wiyono

tersebut masih tergolong rendah, hasil belajar peserta didik tersebut diduga

berhubungan dengan kemampuan belajar mandiri peserta didik, dengan

melihat indikator konsep dari belajar mandiri tersebut antara lain; belajar

aktif yang didasari inisiatif, dapat menentukan bahan atau sumber belajarnya

sendiri, serta dapat mengetahui atau memahami tujuan dari belajar yang

ingin dicapainya. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk

mengkaji lebih dalam mengenai penelitian: Hubungan Kemampuan Belajar

Mandiri dengan Hasil Belajar Mata Pelajaran PPKn di Paket C Di Desa

Wiyono Gedung Tataan Pesawaran.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan pada latar belakang, maka

dalam penelitian ini dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Program Paket C merupakan alternatif pendidikan bagi individu yang

ingin melanjutkan sekolah.

2 . Terdapat keberagaman usia pada peserta didik yang menempuh

pendidikan di program Paket C.

3. Minimnya waktu belajar mata pelajaran PPKn, mengakibatkan

kesulitan memahami materi mata pelajaran PPKn.
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4. Terdapat peserta didik yang tidak mengerjakan tugas, dikarenakan

sibuk bekerja dan kurangnya kesiapan belajar peserta didik.

5. Dibutuhkan kemampuan dan pemahaman belajar mandiri oleh peserta

didik Paket C untuk mendapatkan hasil belajar yang baik.

6. Rendahnya nilai tugas peserta didik dikarenakan kurangnya kemampuan

belajar mandiri dari peserta didik.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah

dikemukakan agar permasalahan yang akan diteliti tidak terlalu luas maka

peneliti membatasi permasalahan pada masalah hubungan kemampuan

belajar mandiri dengan hasil belajar mata pelajaran PPKn di Paket C di Desa

Wiyono Gedung Tataan Pesawaran tahun ajaran 2016/2017.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah di

atas, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan menjadi fokus kajian

dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah hubungan kemampuan belajar

mandiri dengan hasil belajar mata pelajaran PPKn di Paket C di Desa

Wiyono Gedung Tataan Pesawaran Tahun Ajaran 2016/2017”.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukan tersebut, maka tujuan dari

penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan kemampuan belajar



9

mandiri dengan hasil belajar mata pelajaran PPKn di Paket C Di Desa

Wiyono, Gedung Tataan Pesawaran Tahun Ajaran 2016/2017.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini berguna secara teoritik menerapkan konsep-konsep ilmu

pendidikan khususnya pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini

diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan

dengan kemandirian belajar terhadap hasil belajar PPKn serta dapat menjadi

dasar bahan kajian bagi penelitian lebih lanjut tentang permasalahan yang

berkaitan dengan kemandirian belajar.

b. Kegunaan Secara Praktis

1. Bagi Kepala Sekolah

Diharapkan dapat dijadikan acuan untuk dapat meningkatkan kualitas

belajar mengajar.

2. Bagi Guru

Diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan

pemahaman dan perhatian dalam kegiatan belajar mengajar.

3. Bagi siswa

Diharapkan siswa dapat mengembangkan kemampuan belajar mandiri dalam

mengikuti proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan

hasil belajar.
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F. Ruang Lingkup

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan dengan wilayah

kajian Pendidikan Kewarganegaraan, yang membahas tentang hubungan

kemampuan belajar mandiri dengan hasil belajar mata pelajaran PPKn di

Paket C Di Desa Wiyono, Gedung Tataan Pesawaran.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah kemampuan belajar mandiri peserta didik pada

mata pelajaran PPKn di Paket C Di Desa Wiyono, Gedung Tataan Pesawaran

Tahun Ajaran 2016/2017.

3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan

Paket C yang berjumlah 38 orang.

4. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Paket C Di Desa Wiyono, Gedung Tataan

Pesawaran Tahun Ajaran 2016/2017.

5. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat Izin Penelitian

Pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univeritas

Lampung tanggal 29 September 2016 nomor 5727/UN26/3/PL/20116 sampai

dengan dikeluarkannya surat balasan penelitian dari Kepala Paket C Wiyono

dengan Nomor: 0126/KB/P.C-AN/Gdt/X/2016



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Program Paket C

Program Paket C adalah program pendidikan kesetaraan dimana peserta

didiknya diprioritaskan pada masyarakat yang tidak mampu dan masyarakat

yang karena sesuatu hal tidak dapat menempuh pendidikan disekolah formal.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 132/U/2004 tentang

Paket C pasal 2 yang menyatakan bahwa: “Program Paket C berfungsi sebagai

pelayanan kegiatan pembelajaran bagi warga masyarakat yang ingin

memperoleh pengakuan pendidikan setara SMA/MA melalui jalur pendidikan

nonformal”. Itu artinya program Paket C merupakan program yang disetarakan

dengan SMA dimana materi belajar yang diberikan disamakan dengan materi

belajar yang ada disekolah formal, selain itu program Paket C diselenggarakan

sebagai alternatif pendidikan guna memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat

yang makin meningkat dan mahalnya biaya pendidikan.

Program Paket C dikenal juga dengan istilah program Kejar Paket C. Kejar atau

kelompok belajar pada dasarnya diselenggarakan pemerintah guna memenuhi



12

kebutuhan pendidikan masyarakat yang semakin meningkat. Menurut Ishak

dan Ugi (2011:57) program Kejar diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

a. Kelompok Belajar Fungsional (termasuk dalam kelompok ini
adalah: Keaksaraan Fungsional, Kelompok Belajar Usaha
(KBU), Kelompok Pemuda Produktif Pedesaan (KPPP),
Kelompok Pemberdayaan Swadaya Masyarakat (KPSM), dan
Kelompok Pemuda Produktif Mandiri (KPPM).

b. Kelompok Belajar Keaksaraan (Kejar Paket A setara SD, Kejar
Paket B setara SLTP, Kelompok Belajar Paket C setara SMU)

Program kejar selain untuk alternative pendidikan bagi masyarakat, program

ini juga ditujukan untuk menyukseskan program wajib belajar 9 tahun.

Dalam penyelenggaraanya program ini diselenggarakan oleh lembaga-

lembaga pemerintahdan masyarakat. Menurut Ishak dan Ugi (2011:61)

ditinjau dari segi dana, kejar dibedakan menjadi dua yaitu: “Kejar swadana

(bagi kejar paket A dan B) dan subsidi pemerintah”. Kejar swadana

merupakan program kestaraan yang diselenggarakan masyarakat dimana

segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar

ditanggung oleh peserta didik di program kejar tersebut. Sedangkan kejar

subsidi pemerintah merupakan program kejar yang diselenggarakan oleh

pemerintah dimana segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan

belajar mengajar disediakan oleh pemerintah.

Proses pembelajaran dalam program Paket C disesuikan dengan kehidupan

peserta didik dari waktu penyelenggaraan dan sumber-sumber belajar yang

digunakan peserta didik bersifat fleksibel artinya disesuaikan dengan peserta

didik tersebut. Paket C merupakan program pendidikan nonformal yang
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disetarakan dengan SMA untuk itu materi yang terdapat dalam program

paket C pun selaras dengan materi yang terdapat di SMA.

Sesuai dengan keputusan menteri pendidikan nasional no. 132/U/ 2004

tentang Paket C pasal 9 ayat (2) yang berbunyi: “Pembelajaran dapat

dilakukan dalam bentuk belajar tutorial, kelompok dan atau mandiri, di

tempat yang memungkinkan terselenggaranya proses pembelajaran sesuai

situasi, kondisi, potensi dan kebutuhan”. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa pembelajaran di Paket C dipusatkan pada peserta didik

dimana guru atau tutor hanya sebagai fasilitator yang membantu proses

pembelajaran, pembelajaran di Paket C dengan waktu belajar yang minim

biasanya peserta didik lebih banyak diberikan penugasan berupa modul,

yang artinya peserta didik dituntut untuk mandiri dalam belajar.

Sistem belajar Paket C menekankan pada kesiapan dan kemandirian belajar

bagi peserta didik. Hal tersebut disebabkan karena peserta didik yang

mayoritas telah bekerja, untuk itu peserta didik diharuskan memiliki

kemampuan belajar mandiri, belajar secara aktif untuk menumbuhkan

tanggung jawab terhadap proses pembelajaran dan hasil belajarnya sendiri

2. Teori-teori Belajar

Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dengan

tujuan dapat menyerap ilmu pengetahuan agar terjadi proses perubahan

tingkah laku. Pendapat yang sesuai dikemukakan oleh Sardiman A.M.

(2014: 18), “Belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan
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dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mendengarkan,

meniru, dan lain sebagainya”. Sedangkan Oemar Harmalik (2011: 27)

berpendapat bahwa “belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan

bukan suatu hasil atau tujuan. Menurut Hamzah B. Uno (2012: 23), “belajar

adalah perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan secara potensial

terjadi sebagai hasil dari praktik atau penguatan (reinforced practice) yang

dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah seorang pendiri

aliran teori belajar tingkah laku Thorndike dalam Hamzah B. Uno (2012:11)

mengemukakan teorinya bahwa “belajar adalah proses interaksi antara

stimulus (yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan) dan respons

(yang juga bisa berupa pikiran, perasaan, dan gerakan)”.

Berdasarkan beberapa pendapat dan teori sebelumnya, dapat disimpulkan

bahwa belajar merupakan proses perubahan tigkah laku yang sifatnya relatif

menetap dan dapat diwujudkan baik konkret (dapat diamati) maupun

nonkonkret (tidak dapat diamati) yang di dalam prosesnya tidak hanya

mengingat tetapi juga mengalami. Sedangkan belajar menurut pendapat

peneliti adalah proses mendpatkan suatu pengalaman baru oleh seseorang

yang berdampak pada perubahan tingkah laku kearah yang lebih baik.Secara

umum, pada diri seorang siswa terdapat kekuatan mental yang menjadi

penggerak dalam belajar. Kekuatan mental ini berupa keinginan, dorongan,

perhatian, dan kemauan yang berasal dari berbagai sumber. Pendapat yang

sesuai dikemukakan oleh Biggs & Telfer dalam Dimyati dan Mudjiono

(2009:80) “Dalam motivasi terkandung adanya keinginan yang
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mengaktifkan, menggerakan, menyalurkan dan mengarahkan sikap dan

prilaku individu belajar”.

Dalam pembelajaran proses belajar memegang peranan yang sangat penting.

Bukti seseorang telah melakukan kegiatan belajar adalah adanya perubahan

tingkah laku. Oleh karena itu, Sardiman (2012:30) membagi teori belajar

kedalam tiga kelompok yakni teori ilmu jiwa daya, ilmu jiwa gestalt, ilmu

jiwa asosiasi dan teori konstruktivisme.

1. Teori belajar menurut ilmu jiwa daya

Menurut teori ini, jiwa manusia terdiri dari macam- macam daya.

Masing masing daya dapat dilatih dalam rangka untuk memenuhi

fungsinya. Untuk melatih suatu daya itu digunakan berbagai cara atau

bahan. Sebagai contoh untuk melatih daya ingat dalam belajar misalnya

dengan menghapal kata-kata atau angka dan istilah-istilah asing. Jadi

dalam teori ini tidak hanya menekankan pada penguasaan materi

pembelajaran namun juga pada pembentukan daya ingat. Dengan cara

ini maka dimungkinkan proses belajar seseorang dapat berhasil.

2. Teori belajar menurut ilmu jiwa gestalt

Teori ini berpendapat bahwa keseluruhan lebih penting dari bagian-

bagian atau unsur. Sebab keberadaan keseluruhannya itu juga lebih dulu.

Sehingga dalam kegiatan belajar bermula pada suatu pengamatan.

Pengamatan itu penting dilakukan secara menyeluruh. Dari aliran ilmu

jiwa gestal memberikan beberapa prinsip belajar yang penting, antara

lain:
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a. Manusia bereaksi dengan lingkungannya secara keseluruhan, tidak

hanya secara intelektual, tetapi juga secara fisik, emosional, social

dan sebagainya

b. Belajar adalah penyesuaian diri dengan lingkungan

c. Manusia berkembang secara keseluruhan sejak dari kecil sampai

dewasa, lengkap dengan segala dengan aspek-aspeknya

d. Belajar adalah perkembangan kearah diferensiasi yang lebih luas

e. Belajar hanya berhasil, apabila tercapai kematangan untuk

memperoleh insight

f. Tidak mungkin ada belajar tanpa ada kemauan untuk belajar,

motivasi memberi dorongan menggerakan seluruh organism

g. Belajar akan berhasil kalau ada tujuan

h. Belajar merupakan suatu proses bila seseorang itu aktif, bukan ibarat

suatu bejana yang diisi.

3. Teori belajar menurut ilmu jiwa asosiasi Ilmu jiwa asosiasi berprinsip

bahwa keseluruhan itu sebenarnya terdiri dari penjumlahan bagian-

bagian atau unsur-unsurnya. Dari aliran ini ada teori yang sangat

terkenal, yakni teori konektionisme dariThorndike dan teori conditioning

dari Pavlov.

a. Teori konektionisme, menurut teori ini belajar adalah pembentukan

hubungan antara stimulus dan respon, antara aksi dan reaksi. Antara

stimulus dan respon ini akan terjadi suatu hubungan yang erat jika

sering dilatih. Berkat latihan yang terus menerus, hubungan antara

stimulus dan respon itu akan menjadi terbiasa, otomatis.



17

b. Teori conditioning, Menurut teori conditioning, belajar adalah suatu

proses tindakan seseorang dalam melakukan atau mencoba sesuatu

karena tuntutan kondisi atau keadaan sehingga menjadi suatu

kebiasaaan.

4. Teori konstruktivisme Menurut pandangan teori konstruktivisme,

belajar merupakan proses aktif dari si subjek belajar untuk

merekonstruksi makna, suatu entah itu teks, kegiatan dialog,

pengalaman fisik, dan lain-lain. Belajar merupakan proses

mengasimilasikan dan menghubungan pengalaman atau bahan yang

dipelajarinya dengan pengertian yang sudah dimiliki, sehingga

pengertiannya menjadi berkembang.

3. Belajar Mandiri

Belajar mandiri (individualized learning) merupakan suatu kegiatan belajar

yang menuntut peserta didik sebagai subjek belajar untuk berpartisipasi aktif

dalam pembelajaran. Kegiatan belajar mandiri merupakan suatu bentuk

kegiatan yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk

menentukan atau mengelola kegiatan belajarnya sendiri seperti waktu

maupun sumber belajar nya sendiri.

Menurut Rusman (2012:357) menyatakan bahwa:

Belajar mandiri merupakan kemampuan yang tidak banyak
berkaitan dengan pembelajaran apa, tetapi lebih berkaitan dengan
bagaimana proses belajar tersebut dilaksanakan. Kegiatan belajar
mandiri merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar yang lebih
menitikberatkan pada kesadaran belajar seorang atau lebih
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banyak menyerahkan kendali pembelajaran kepada diri siswa
sendiri

Itu artinya dalam kegiatan belajar mandiri sangat berkaitan dengan perilaku

peserta didik dalam proses belajar atau kegiatan belajar. Kegiatan belajar

tersebut meliputi waktu belajar peserta didik maupun cara belajarnya sendiri

yang diberikan kebebasan untuk menentukannya.

Menurut Munir (2009:1) menyatakan bahwa: “belajar mandiri memandang

pembelajar sebagai para manajer dan pemilik tanggung jawab dari proses

pelajaran mereka sendiri. Belajar mandiri mengintegrasikan self-

management (manajeman konteks, menentukan setting, sumber daya, dan

tindakan) dengan self-monitoring (memonitoring, mengevaluasi dan

mengatur strategi belajarnya”.

Menurut B Elanie (2006:151) menyatakan bahwa: “pembelajaran mandiri

memberi kebebasan kepada siswa untuk menemukan bagaimana kehidupan

akademik sesuai dengan kehidupan nereka sehari-hari”. Sedangkan menurut

Mudjiman (2011:1-2) menyatakan bahwa:

Belajar mandiri merupakan kegiatan belajar aktif, yang didorong
oleh motif untuk menguasai sesuatu kompetensi, dan dibangun
dengan bekal pengetahuan atau kompetensi yang telah dimiliki.
Dalam penetepan kompetensi sebagai tujuan belajar dan cara
pencapaiannya baik penetapan waktu belajar, tempat belajar,
irama belajar, tempo belajar, cara belajar, sumber belajar,
maupun evaluasi hasil belajar dilakukan sendiri



19

Berdasarkan pengertian ahli diatas dapat disimpulkan bahwa belajar mandiri

adalah suatu kegiatan belajar aktif yang dilakukan peserta didik secara sadar

dengan inisiatif diri sendiri atau kemauan peserta didik tersebut dengan

bantuan atau tanpa bantuan orang lain untuk menguasai suatu materi atau

kompetensi tertentu, dimana semua kegiatan belajarnya merupakan

tanggung jawab peserta didik tersebut.

Kemampuan seseorang untuk belajar mandiri menunjukkan kemandirian

seseorang dalam belajar dimana didalam belajar mandiri biasanya

menumbuhkan rasa tanggung jawab seperti tanggung jawab mengerjakan

tugas. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Harjanto (2011:179) yang

mengidentifikasikan beberapa keuntungan dari belajar mandiri, yakni:

a. Karena dalam belajar mandiri siswa berpartisipasi aktif
sepenuhnya, maka siswa merasa bertanggung jawab.

b. Karena dalam belajar mandiri dibiasakan belajar tanpa
mengandalkan bantuan orang lain (baik guru maupun
teman), maka hal tersebut dapat membina sikap aktif dalam
kegiatan belajar selanjutnya.

c. Penyajian materi pokok bahasan dan pendekatan belajar
mandiri, lebih inovatif dibanding dengan cara-cara
pengajaran biasa (konvensional).

d. Demikian juga penyajian tujuan belajar kognitif dan
psikomotorik melalui pendekatan belajar mandiri, akan lebih
efisien.

e. Tiap siswa dapat berpartisipasi dengan senang hati sesuai
dengan kecepatan belajar yang dikehendaki sendiri baik bagi
siswa yang lambat maupun yang cepat belajar, serta sesuai
dengan kondisi belajar masing-masing.

f. Dengan demikian, kemungkinan kegagalan dan
ketidakpuasan dapat dikurangi, sebab paket program belajar
mandiri didesain lebih bervariasi dan lebih luwes.

g. Paket program belajar mandiri yang berhasil menyebabkan
perhatian siswa akan bertambah, dan bila siswa
membutuhkan pertolongan pengajar, menjadi hubunga
pribadi terhadap pengajar lebih intim.
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Keuntungan dari belajar mandiri salah satunya adalah menumbuhkan

tanggung jawab peserta didik, tanggung jawab dalam hal mengatur dan

mendisiplinkan dirinya dalam kegiatan belajar, serta tanggung jawab

peserta didik menyelesaikan tugas. Tanggung jawab tersebut dapat dilihat

dari kesungguhan siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru.

Tanggung jawab merupakan indikator yang dapat meningkatkan

kemampuan belajar mandiri peserta didik dalam belajar.

Selain itu bagian terpenting dari konsep belajar mandiri adalah adanya

inisiatif  atau  kemauan belajar dari peserta didik, dimana peserta didik akan

senantiasa aktif  dalam  pembelajaran, dapat menentukan tujuan belajar serta

metode belajar yang akan peserta didik tersebut gunakan. Selanjutnya

Badudu (2010:15) menyatakan bahwa: “pembelajaran yang melakukan

kegiatan belajar mandiri dapat melibatkan berbagai sumber daya dan

aktifitas, seperti: membaca sendiri, belajar kelompok, latihan-latihan, dialog

elektronik, dan kegiatan korespondensi”. Itu artinya beberapa cara yang bisa

dilakukan peserta didik untuk kegiatan belajar mandiri antara lain seperti:

melakukan kegiatan belajar kelompok, membaca buku melalui berbagai

sumber baik buku ajar maupun sumber elektronik misalnya internet, serta

melakukan latihan-latihan soal.

Istilah mandiri menegaskan bahwa kendali belajar serta keluwesan waktu

maupun tempat belajar terletak pada peserta didik yang belajar. Belajar

mandiri memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri dengan

membuat rangkuman materi dari sumber belajar yang mereka miliki.
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Dengan demikian, belajar mandiri sebagai metode yang dapat didefinisikan

sebagai suatu pembelajar yang memposisikan pembelajar sebagai

penanggung jawab, pemegang kendali, pengambil keputusan atau inisiatif

dalam memenuhi dan mencapai keberhasilan belajarnya sendiri dengan atau

tanpa bantuan dari orang lain.

Dalam kegaitan belajar mandiri tugas guru hanya sebagai fasilitator, jadi

dalam pembelajaran peserta didik diharapkan mampu menentukan strategi

atau cara belajar tertentu untuk mencapai keberhasilan dalam belajar,

dimana dalam belajar peserta didik diberikan kebebasan untuk dapat

memilih sumber belajar maupun menetapkan waktu nya sendiri. Dengan

adanya kemampuan belajar mandiri diharapkan peserta didik mampu

mengelola kegiatan belajar nya sendiri dengan bantuan atau tanpa bantuan

dari guru maupun teman sekitar. Hal tersebut sejalan dengan pendapat

Rusman (2012:358) yang menyatakan bahwa:

sesuai  dengan konsep belajar mandiri, bahwa seorang siswa
diharapkan dapat:
1. menyadari bahwa hubungan anatar pengajar dengan dirinya

tetap ada, namun hubungan tersebut diwakili oleh bahan ajar
atau media belajar;

2. mengetahui konsep belajar mandiri;
3. mengetahui kapan ia harus minta tolong, kapan ia

membutuhkan bantuan atau dukungan;
4. mengetahui kepada siapa dan dari mana ia dapat atau harus

memperoleh bantuan/dukungan.

4. Ciri-ciri Belajar Mandiri

Belajar mandiri bukan berarti peserta didik harus belajar secara sendiri,

artinya didalam kegiatan belajar mandiri bukan berarti peserta didik tidak



22

membutuhkan batuan orang lain, seperti bantuan guru atau teman, tetapi

dalam kegiatan belajar mandiri diharapkan peserta didik  pada akhirnya bisa

memiliki kemampuan dalam hal memahami kegiatan belajar seperti mampu

menentukan tujuan belajar serta mampu memilih sumber belajar yang

dibutuhkannnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Wedemeyer, Moor

(1983) dalam  Rusman (2012:354) yang berpendapat bahwa: “ciri utama

suatu proses pembelajaran mandiri ialah adanya kesempatan yang diberikan

kepada peserta didik untuk ikut menentukan tujuan, sumber, dan evaluasi

belajarnya”.

Rusman (2012:366)  menjelaskan  beberapa karakteristik peserta didik yang

mempunyai kemandirian belajar, yaitu: “peserta didik yang sudah sangat

mandiri mempunyai karakteristik sebagai berikut.

a. Sudah mengetahui dengan pasti apa yang ingin dia capai
dalam kegiatan belajarnya.

b. Sudah dapat memilih sumber belajar sendiri dan mengetahui
ke mana dia dapat menemukan bahan-bahan belajar yang
diinginkan.

c. Sudah dapat menilai tingkat kemampuan yang diperlukan
untuk melaksanakan pekerjaannya atau untuk memecahkan
permasalahan yang dijumpainya dalam kehidupan.

Menurut Laird dalam Mudjiman (2011:9-10) adapun ciri-ciri kemandirian

belajar diantaranya terdiri dari:

kegiatan belajar mengarahkan diri sendiri atau tidak tergantung
pada orang lain, mampu menjawab pertanyaan saat pembelajaran
bukan karena bantuan guru atau lainnya, lebih suka aktif dari
pada pasif, memiliki kesadaran apa yang harus dilakukan,
evaluasi belajar dilaksanakan bersama-sama, belajar dengan
mengaplikasikan (action), pembelajaran yang berkolaborasi
artinya memanfaatkan pengalaman dan bertukar pengalaman,
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pembelajaran yang berbasis masalah, dan selalu mengharapkan
manfaat yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan.

Menurut Moore dalam Rusman (2012:365) mengatakan bahwa:

“Kemandirian belajar peserta didik adalah sejauh mana dalam proses

pembelajaran itu siswa dapat ikut menentukan tujuan, bahan dan

pengalaman belajar, serta evaluasi pembelajarannya”.

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan beberapa ciri dari peserta didik yang

memiliki kemampuan belajar mandiri yaitu peserta didik berpartisipasi aktif

dalam belajar, peserta didik mampu menentukan tujuan belajar dan sumber

belajar nya sendiri serta peserta didik tau kapan ia harus meminta bantuan

kepada guru atau orang sekitar. Jadi dalam belajar mandiri diharapkan

peserta didik dapat mengerti kapan ia harus bertemu atau berdiskusi dengan

guru atau orang sekitar untuk saling bertukar informasi atau membentuk

kelompok diskusi.

Kata kunci dari belajar mandiri adalah adanya inisiatif dari seseorang untuk

mengelola belajarnya. Dalam belajar mandiri peserta didik diharapkan

memiliki kemampuan untuk belajar pada kondisi yang menuntut dirinya

untuk belajar tanpa tergantung sepenuhnya dengan pengajar.

Selain ciri-ciri diatas peserta didik bisa dikatakan memiliki kemampuan

belajar mandiri bisa dilihat dari kemampuan siswa dalam mengatasi

masalah mempengaruhi tingkat pemahaman mereka mendalami suatu

permasalahan. Apabila peserta  didik mampu mengatasi dan memecahkan

masalah maka mereka dikatakan dapat memahami konsep pembelajaran
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dengan baik. Selain itu percaya pada kemampuan diri sendiri adalah salah

satu indikator kemandirian belajar siswa yang mempengaruhi hasil belajar.

Percaya pada kemampuan diri sendiri dapat melatih peserta didik untuk

tidak terpengaruh dengan peserta didik yang lain. Semakin tinggi

kepercayaan diri peserta didik maka hasil belajarnya akan semakin baik.

5. Tinjauan Umum tentang Hasil Belajar

a. Hasil Belajar

Hasil belajar pada umumnya diartikan sebagai suatu pencapaian yang

diperoleh seseorang dari proses pembelajaran yang dilakukannya. Hasil

belajar juga merupakan suatu pencapaian usaha belajar yang dilakukan

siswa dalam aktivitas belajar yang tingkat keberhasilan pemahamannya

ditentukan oleh peserta didik itu sendiri sesuai dengan tingkat usaha dari

proses pembelajaran. Hasil belajar juga diartikan sebagai dampak dari

pengajaran yang dilakukan dalam proses pembelajaran, maka sejalan dengan

hal tersebut dampak atau hasil belajar diharapkan dapat sesuai dengan tujuan

dari pembelajaran itu sendiri. Hasil belajar dapat ditunjukkan dengan adanya

perubahan tingkah laku, selain itu hasil belajar biasanya dinyatakan dalam

bentuk nilai atau angka. Melalui hasil belajar juga dapat diketahui tingkat

keberhasilan dalam proses pembelajaran.

Sehubungan dengan hasil belajar, Dimyati dan Mudjiono (2009:201)

menyatakan bahwa: “hasil belajar merupakan suatu puncak proses belajar”.

Selanjutnya menurut Abdurrahman (2010:37) menyatakan bahwa: “hasil

belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan
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belajar”. Romiszowski, John M. Keller dalam Abdurrahman (2010:38)

memandang bahwa: “hasil belajar sebagai keluaran dari suatu system

pemrosesan berbagai masukan yang berupa informasi”. Sedangkan menurut

Juliah (2004) dalam Jihad dan Haris (2012:15) menyatakan bahwa: “hasil

belajar adalah segala sesuatu yang menjadi milik siswa sebagai akibat dari

kegiatan belajar yang dilakukannya”.

Berdasarkan pengertian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hasil belajar

adalah pencapaian yang diperoleh seseorang setelah melaksanakan usaha-

usaha belajar dengan usaha yang maksimal, pencapaian tersebut berupa

peningkatan atau perubahan pengetahuan. Hasil belajar bisa diukur melalui

evaluasi yang dilakukan guru dengan pemberian nilai angka atau deskripsi

dari suatu pencapaian seorang siswa yang telah mencapai kompetensi atau

karakter tertentu. Menurut Sanjaya (2011:27) menyatakan bahwa: “hasil

belajar merupakan gambaran kemampuan siswa dalam memenuhi suatu

tahapan pencapaian pengalaman belajar dalam satu kompetensi dasar”. Itu

artinya hasil belajar peserta didik sebagai evaluasi guru dapat dijdikan

patokan atau tolak ukur untuk mendeskripsikan kemampuan peserta didik

setelah mengalami proses belajar.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan

dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: penilaian hasil belajar peserta didik

pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek:

a. sikap;
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b. pengetahuan; dan

c. keterampilan.

Menurut Sudaryono (2012:40) mengatahakan bahwa: “dilihat dari segi

aspek hasil belajar yang dievaluasi, maka kita melihat adanya evaluasi yang

berhubungan dengan hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotorik”.

Sejalan dengan hal tersebut menurut Dimyati dan Mudjiono (2009:201)

menyatakan bahwa: “ranah tujuan pendidikan berdasarkan hasil belajar

siswa secara umum dapat di klasifikasikan menjadi tiga, yakni: ranah

kognitif, dan ranah psikomotorik (Davies, 1986:97; Jarolimek dan foster,

1981:148)”. Selanjutnya menurut Rusman, dkk (2012:12) menyatakan

bahwa: “secara keseluruhan biasanya hasil belajar akan tampak berupa:

1. Kebiasaan;
2. Keterampilan;
3. Pengamatan;
4. Berpikir asosiatif;
5. Berpikir rasional dan kritis;
6. Sikap;
7. Inhibisi;
8. Apresiasi;
9. Perilaku afektif.

Sedangkan Gagne dalam Rohani (2010:47) mengemukakan 8 macam

kemamapuan manusia sebagai hasil belajar yang adalah membutuhkan

kondisi belajar (sitem lingkungan belajar) untuk pencapaiannya. Tetapi dari

8 macam itu disederhanakan menjadi 5 macam.

1. Keterampilan intelektual
2. Strategi kognitif (mengatur cara belajar)
3. Informasi verbal
4. Keterampilan motorik
5. Sikap
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar sebagai pencapaian

dari proses pembelajaran bukan hanya meliputi aspek kognitif atau

peningkatan intelektual peserta didik saja, tetapi didalam pembelajaran

terdapat pula perubahan perilaku sebagai hasil belajar, perubahan perilaku

tersebut dapat berupa perubahan sikap (aspek afektif) dan keterampilan

(aspek psikomotorik). Itu artinya hasil belajar dalam pembelajaran meliputi

tiga aspek yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.

Dalam  ranah  kognitif hasil belajar yang diharapkan diperoleh peserta didik

adalah kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan (knowledge),

penalaran atau pikiran, jadi dalam pembelajaran diharapkan peserta didik

memperoleh peningkatan pengetahuan. Sejalan dengan hal tersebut

Anderson dalam Prawiradilaga (2007:94-95) menyatakan bahwa hasil

belajar dalam kecakapan kognitif terdiri dari 6 proses berpikir, yaitu: (1)

mengingat; (2) mengerti; (3) menerapkan; (4) menganalisis; (5) menilai;

dan (6) berkreasi.

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai dimana

setelah melakukan pembelajaran peserta didik diharapkan memiliki

kemampuan yang mengutamakan perasaan dan emosi. Rohani (2010:60)

mengkasifikasikan ranah afektif (Affective Domain), meliputi 5 kategori

secara hierarkis, yakni:

(a) Penerimaan (Receiving),
(b) Partisipasi (Responding),
(c) Penilaian/Penentuan Sikap (Valuing),
(d) Organisasi (Organization),
(e) Pembentukan Pola Hidup (Characterization by a value or

Value Complex”.
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Dalam ranah afektif selanjutnya menurut Krathwohl (1964) dalam Harjanto

(2011:92) mengemukakan bahwa taksonomi tujuan pendidikan dalam ranah

afektif sebagi hasil belajar yang sangat dibutuhkan peserta didik dalam

mengembangkan nilai serta sikap yang baik meliputi aspek-aspek sebagai

berikut:

1) Penerima, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan
kemauan untuk mengikuti fenomena khusus atau stimulus, 2)
memberikan respon, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan
partisipasi aktif dari peserta didik, 3) penilaian, yaitu kemampuan
yang berkaitan dengan penilaian/penghargaan peserta didik
terhadap suatu objek, gejala atau tingkah laku, 4) organisasi,
yaitu kemampuan yang berhubungan dengan mempersatukan
nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan pertentangan antara
nilai-nilai tersebut, dan mulai membangun satu system nilai-nilai
konsisten, 5) pemeranan/pelukisan watak, yaitu kemampuan
untuk memiliki system nilai yang mengontrol tingkah lakunya
untuk jangka waaktu yang cukup lama untuk mengembangkan
suatu ciri daya kehidupan.

Dari uraian mengenai ranah afektif diatas dapat disimpulkan bahwa ranah

afektif merupakan hasil belajar yang berkenaan dengan sikap dan nilai

peserta didik. Tujuannya setelah melakukan kegiatan belajar disekolah

peserta didik diharapkan bukan hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga

memperoleh sikap dan nilai yang baik, mengutamakan perasaan dan emosi.

Tipe hasil belajar afektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku

seperti perhatian terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai

guru dan teman sekelas, kebiasaan belajar dan lain-lain.

Ranah psikomotorik merupakan hasil belajar yang berkaitan dengan

keterampilan. Menurut Dimyati dan Mudjiono ( 2009:29-30) menyebutkan

bahwa: “ranah psikomotorik (Simpson) terdiri dari tujuh jenis perilaku”
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(1) Persepsi,
(2) Kesiapan,
(3) Gerakan terbimbing,
(4) Gerakan yang terbiasa,
(5) Gerakan kompleks,
(6) Penyesuaian pola gerakan,
(7) Kreativitas”

Dalam ranah psikomotorik, hasil belajar yang diharapkan yaitu peserta didik

setelah memperoleh pembelajaran dikelas memiliki skill atau keterampilan.

Kemampuan yang penting dalam ranah psikomotorik adalah kreativitas,

kemampuan peserta didik untuk menerapkan konsep-konsep pembelajaran

seperti untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi maupun

keterampilan memecahkan masalah yang ada ditengah masyarakat.

Hasil belajar merupakan kecakapan atau kemampuan yang diperoleh siswa

setelah ia menerima pengalaman belajar. Dari uraian menurut para ahli

diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan sebagai hasil

belajar tersebut mencakup 3 aspek yaitu aspek kognitif, afektif dan

psikomotorik. Aspek kognitif yang berkaitan dengan pengetahuan, aspek

afektif yang berkaitan dengan sikap, serta aspek psikomotorik yang

berkaitan keterampilan. Untuk melihat hasil belajar dapat dilakukan melalui

kegiatan evaluasi yang memiliki tujuan untuk mendapatkan data atau nilai

serta untuk mendapatkan pembuktian yang menunjukkan tingkat

kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran.
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b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Hasil belajar pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam

proses pembelajaran di sekolah, hal tersebut dikarenakan hasil belajar bisa

dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran yang ada

disekolah. Penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi

kepada guru tentang peningkatan atau kemajuan peserta didik dalam upaya

mencapai tujuan-tujuan belajarnya.

Dalam proses pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang baik

seseorang harus belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Selain itu,

terdapat pula beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar memperoleh hasil

belajar yang baik tersebut. Menurut Noehi Nasution, dan kawan-kawan

dalam Djamarah, (2011:177) mengemukakan berbagai faktor yang

mempengaruhi hasil belajar yang digambarkan dalam bentuk bagan sebagai

berikut:
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Alami
Lingkungan

Social Budaya
Luar Kurikulum

Instrumental Program

Sarana dan Fasilitas

Unsur Guru
Kondisi fisiologis

Fisiologis
Kondisi Pancaindra

Dalam Minat

Kecerdasan

Psikologis Bakat

Motivasi

Kemampuan Kognitif

Gambar 2.1 : Bagan Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar (Sumber:
Djamarah, 2011:177)

Berdasarkan bagan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat  dua faktor

yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu faktor luar (eksternal) dan faktor

dalam (internal). Faktor luar (eksternal) tersebut meliputi faktor

lingkungan dan faktor instrumental. Faktor lingkungan terdiri dari

lingkungan alami maupun lingkungan sosial budaya. Faktor instrumental

terdiri dari kurikulum, program, sarana dan fasilitas serta guru.

Selanjutnya faktor dalam (internal) meliputi faktor fisiologis dan

psikologis peserta didik. Faktor fisiologis terdiri dari kondisi fisiologis dan

pancaindra, sedangkan faktor psikologis terdiri dari minat, kecerdasan,

bakat, motivasi, serta kemampuan kognitif peserta didik.
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1. Faktor Luar (Eksternal)

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil

belajar peserta didik yang sifatnya di luar diri peserta didik.

a. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan peserta didik, oleh

karena itu lingkungan sangat memberikan pengaruh terhadap hasil

belajar peserta didik.Lingkungan terdiri dari dua klasifikasi yaitu

lingkungan alami dan lingkungan sosial budaya.

1) Lingkungan Alami

Lingkungan alami merupakan lingkungan tempat tinggal peserta

didik tersebut, suasana lingkungan yang bersih, sejuk, aman, akan

memberikan kenyamanan bagi kegiatan belajar anak. Dengan

demikian belajar pada keadaan kelas yang bersih akan lebih baik

hasil belajarnya dari pada belajar pada kelas yang kotor, udara

panas serta pengap.

2) Lingkungan Sosial Budaya

Lingkungan social budaya merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi hasil belajar. Lingkungan social budaya diluar

sekolah bisa mendatangkan masalah tersendiri bagi peserta didik,

misalnya pembangunan gedung sekolah yang berda di pusat kota

yang menyebabkan lingkungan sekolah tidak kondusif pastinya

akan mengganggu suasana belajar, dan dapat membuyarkan

konsentrasi peserta didik dalam belajar.
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b. Faktor Instrumental

1) Kurikulum

Kurikulum merupakan unsur penting dalam kegiatan belajar

mengajar, dimana kurikulum tersebut dijadikan guru sebagai

acuan dalam merencanakan program pengajaran.

2) Program

Program sekolah disusun untuk dijalankan demi kemajuan

atau keberhasilan sekolah. Program sekolah yang dibuat tidak

hanya berguna bagi guru, tetapi juga bagi peserta didik.

Pengajaran yang berkualitas disekolah dibuat demi mencapai

prestsi atau hasil belajar yang optimal dalam belajar.

3) Sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas merupakan hal penting yang ada

disekolah, dimana sarana dan fasilitas mempengaruhi kegiatan

pembelajaran. Peserta didik dapat belajar dengan baik dan

menyenagkan apabila sekolah memenuhi segala kebutuhan

belajar peserta didik. Saran sekolah misalnya gedung sekolah

mapun kelas belajar sedangkan fasilitas sekolah berupa

kelengkapan sekolah seperti perpustakaan sekolah,

laboratorium serta fasilitas kelengkapan mengajar guru yang

harus dimiliki oleh sekolah baik buku pegangan guru maupun

buku pegangan siswa yang sama sekali tidak bisa diabaikan.

4) Guru
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Guru memiliki peran penting dalam pembelajaran diman guru

merupakan unsur manusiawi yang mutlak harus ada dalam

pendidikan. Guru bertindak sebagai pendidik yang sangat

mempengaruhi keberhasilan belajar peserta didik.

2. Faktor Dalam (Internal)

Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri individu itu

sendiri.

a. Faktor Fisiologis

Faktor fisiologis merupakan faktor yang menunjang aktivitas

belajar, dimana peserta didik  dengan keadaan jasmani yang sehat

akan berpengaruh pada kemampuan belajar peserta didik, dimana

peserta didik yang memiliki kemampuan belajar yang baik akan

senantiasa mengikuti pembelajaran dikelas dengan baik hal

tersebut pastinya akan mempengaruhi hasil belajar peserta didik,

berbeda halnya dengan  peserta didik yang keadaan jasmani yang

kurang sehat maka hal tersebut akan mengganggu aktivitas atau

kemampuan belajar dari peserta didik itu sendiri.

b. Faktor Psikologis

Faktor psikologis merupakan faktor yang berasal dari dalam

peserta didik, faktor ini merupakan faktor yang utama dalam

menentukan kegiatan belajar peserta didik.

1) Minat

Menurut Slameto dalam Djamarah (2011:191) mendefinisikan

“minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikkan pada
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suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh”.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa minat

untuk belajar yang ada dalam diri peserta didik timbul dari

keinginan peserta didik itu sendiri. Minat merupakan modal

yang  besar untuk mencapai sesuatu, begitu juga dengan hasil

belajar peserta didik dengan minat belajar yang besar

seseorang akan memperoleh atau mencapai apa yang ia minati

tersebut.

2) Kecerdasan

Kecerdasan berperan  penting dalam menentukan keberhasilan

belajar seserorang, dimana peserta didik yang memiliki

kecerdasan tinggi pada umumnya mudah belajar dan hasil

belajarnya pun cenderung baik. Hal ini sejalan dengan

pendapat Noehi Nasution dalam Djamarah (2011:194) yang

mengatakan bahwa: “dan orang yang lebih cerdas pada

umumnya akan lebih mampu belajar daripada orang yang

kurang cerdas”.

3) Bakat

Selain kecerdasan, bakat merupakan faktor yang menentukan

berhasil tidaknyaseseorang dalam belajar.Bakat merupakan

kemampuan bawaan yang dimiliki peserta didik. Pada dasarnya

setiap peserta didik memiliki bakat-bakat tertentu. Belajar pada

bidangyang sesuai dengan bakatnya akan memperbesar
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kemungkinan peserta didik untuk mendapatkan hasil belajar

yang baik.

4) Motivasi

Motivasi merupakan kondisi psikologis yang ada dalam diri

peserta didik berupa dorongan untuk melakukan sesuatu

tindakan. Besar kecilnya motivasi yang ada dalam diri peserta

didik turut mempengaruhi keberhasilan dalam belajarnya.

Motivasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu motivasi yang

bersifat internal dan motivasi yang bersifat eksternal. Motivasi

bersifat internal adalahmotivasi yang ditimbulkan dari dalam

diri nya sendiri. Sedangkan, motivasi yang bersifat eksternal

adalah motivasi yang timbul atau datang dari orang lain, dari

guru, orang tua, teman, dan sebaginya.

5) Kemampuan kognitif

Kemampuan kognitif merupakan salah satu tujuan pendidikan

yang diakui oleh para ahli pendidikan. Menurut Djamarah

(2011:202) menyatakan bahwa: “Ranah Kognitif merupakan

kemampuan yang selalu dituntut kepada anak didik untuk

dikuasai”. Itu artinya kemampuan kognitif dalam proses

pembelajaran sangat diperlukan guna mendapatkan hasil

belajar yang baik. Terdapat tiga kemampuan yang harus

dikuasai peserta didik untuk bisa menguasai kemampuan

kognitif, yaitu persepsi, kemampuan mengingat, dan

kemampuan berpikir.
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c. Hasil Belajar PPKn

Pada tahun 1959 Pendidikan kewarganegaraan dikenal dengan nama civic

atau civic education. Kemudian pada tahun1962 istilah civic diganti dengan

Kewargaan Negara. Dalam kurikulum 1968 istilah Kewargaan Negara

diganti dengan Pendidikan Kewargaan Negara. Selanjutnya pada tahun 1973

Pendidikan Kewargaan Negara berganti lagi menjadi PMP (Pendidikan

Moral Pancasila). Seiring dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia

maka pada tahun 1994, PMP berubah kembali menjadi Pendidikan Pancasila

dan Kewarganegaraan (PPKn). Pada tahun 2000 setelah Indonesia masuk

era reformasi tuntutan dalam dunia pendidikan pun semakin banyak

mengalami perubahan dimana dalam pendidikan  adanya tuntutan bahwa

pendidikan disekolah tidak hanya meningkatkan pengetahuan tetapi juga

harus bisa memenuhi kebutuhan skill yang terus berkembang maka

disusunlah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Dalam KBK istilah

PPKn kemudian berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn),

selanjutnya dalam perkembangan kurikulum 2013 maka Pendidikan

Kewarganegaraan (PKn) berubah dengan istilah PPKn.

Tujuan dari mata pelajaran PPkn adalah untuk membentuk warganegara

yang memiliki keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang sesuai dengan

masyarakatnya, serta memiliki peran untuk mengambangkan peserta didik

sebagai warganegara Indonesia yang memiliki tanggung jawab kepada

negaranya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Murdiono (2012:49) yang
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menyatakan bahwa: “Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan membekali

siswa agar memiliki kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dan

bertanggung jawab serta bertindak cerdas dalam kegiatan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara”.

Selain itu menurut Standar Isi Kurikulum Berbasis Kompetensi mengacu

pada Permendiknas No. 22 tahun 2006 menyatakan bahwa tujuan mata

pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah untuk memberikan

kompetensi-kompetensi sebagai berikut:

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi
isu kewagrganegaraan.

2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan
bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi

3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk
diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat indonesia agar
dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya

4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan
dunia secara langsung atau tidak langsung dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

Pendidikan Pancasila dan Kewargenegaraan (PPKn) merupakan mata

pelajaran wajib pada pendidikan dasar dan menengah. Hal ini dijelaskan

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, dalam pasal 37 Ayat (1) yang berbunyi: “kurikulum pendidikan

dasar dan menengah wajib memuat; pendidikan agama, pendidikan

kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu

pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olah raga,

keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal”.
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Landasan yuridis formal diatas menyatakan bahwa Pendidikan

Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran penting dalam sistem

pendidikan nasional. Bukan hanya pada pendidikan formal disekolah mata

pelajaran PPkn juga merupakan mata pelajaran wajib di sekolah nonformal

program Paket C hal ini dijelaskan dalam Keputusan Menteri Pendidikan

Nasional No. 132/U/2004 tentang Paket C Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi:

“Pengetahuan akademik terdiri atas Pendidikan Agama, Pendidikan

Kewarganegaraan, Bahasa, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Seni dan

Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, Keterampilan, dan Muatan

Lokal”.

Menurut Kirschenbaum (1995) dalam Murdiono (2012:37) menyatakan

bahwa: “aspek citizenship education meliputi: knowledge, appreciation,

critical thinking skills, communications skill, cooperation skills, and conflict

resolution skill”. Selain itu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar

Penilaian Pendidikan dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: “penilaian hasil

belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah

meliputi aspek: sikap, pengetahuan; dan keterampilan”. Itu artinya penilaian

hasil belajar yang dilakukan guru dalam pembelajaran bukan hanya menilai

kemampuan kognitif peserta didik tetapi diharapkan pembentukan sikap dan

keterampilan.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 dijelaskan

bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara
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berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan belajar dan

perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkelanjutan yang

digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan

penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses

pembelajaran.

Dalam penilaian pengetahuan pada Kurikulum 2013 tujuan pencapaian

yang diharapkan kompetensi pengetahuan PPKn menengah adalah

memahami, menganalisis, dan mengevaluasi. Selanjutnya bentuk Penilaian

sikap dalam Kurikulum 2013 membagi kompetensi sikap menjadi dua,

yaitu sikap spiritual yang terkait dengan pembentukan peserta didik

yang beriman dan bertakwa, dan sikap sosial yang terkait dengan

pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis,

dan bertanggung jawab. Selanjutnya penilaian kompetensi keterampilan

mata pelajaran Pkn dalam kurikulum 2013 dilakukan melalui penilaian

kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik

mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu. Perkembangan

pencapaian kompetensi keterampilan melalui tahapan mengamati,

menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, dan mencipta.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar mata pelajaran

PPkn mencakup tiga aspek yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.

Ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang

lainnya, dimana dalam pembelajaran PPKn diharapkan peserta didik bukan

hanya memperoleh peningkatan kemampuan mengenai pemahaman
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mengenai pembelajaran PPkn saja tetapi, diharapkan juga peserta didik

memperoleh peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk

menjadi manusia yang baik serta memiliki kecakapan untuk hidup secara

layak dengan memiliki keterampilan yang baik (soft skill) untuk kehidupan

bermasyarakat.

B. Penelitian yang Relevan

1. Tingkat Nasional

Penelitian ini relevan dengan salah satu tesis oleh Dedi Haryono (2009)

Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul “Penerapan Pendekatan

Pembelajaran Mandiri Dilakukan Oleh Tutor Bagi Warga Belajar Paket C:

Studi Kasus Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Geger Sunten

Lembang”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara,

observasi dan studi dokumentasi. Penelitian kualitatif ini difokuskan pada

aspek langkah-langkah pembelajaran mandiri, peran warga belajar dalam

proses belajar mandiri serta hasil dengan mengambil sampel pada mata

pelajaran ekonomi dan matematika.

Penelitian ini menjadi referensi penulis dan dirasa sangat menunjang

kelengkapan data bagi proposal yang dibuat oleh penulis. Hal ini

dikarenakan penelitian ini juga mengkaji tentang pembelajaran mandiri yang

di terapkan pada program Paket C.
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Jurnal  penelitian oleh Irzan Tahar di Unit Program Belajar Jarak Jauh

(UPBJJ-UT) Jakarta. Adapun judul penelitianya adalah “Hubungan

Kemandirian Belajar dan Hasil Belajar Pada Pendidikan Jarak Jauh”.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survai dalam bentuk

korelasional. Analisis Korelasi mencakup korelasi sederhana dan regresi

sederhana. Analisis tersebut dimaksudkan untuk menguji hubungan antara

kemandirian belajar (variabel X) dan hasil belajar mata kuliah Manajemen

Keuangan (variabel Y)

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif

antara kemandirian belajar dengan hasil belajar mata kuliah Manajemen

Keuangan. Ini berarti bahwa kemandirian belajar merupakan salah satu

predictor hasil belajar mata kuliah Manajemen Keuangan. Semakin tinggi

kemandirian belajar seseorang peserta ajar, maka akan memungkinkannya

untuk mencapai hasil belajar yang tinggi.

2. Tingkat Internasional

Penelitian dilakukan oleh Ashraf Kan’an, Kamisah Osman (2015) Fakultas

Pendidikan, Universitas Nasional Malaysia dengan judul “The Relationship

between Self-Directed Learning Skills and Science Achievement among

Qatari Students”.

Penelitian ini dirasa sangat relevan dengan penelitian yang dibuat oleh

penulis, karena penelitian ini meneliti tentang kemampuan belajar mandiri.

Namun penelitian ini terfokus pada prestasi belajar ilmu pengetahuan,

sedangkan penulis terfokus pada hasil belajar PPKn.
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Berdasarkan tesis dan jurnal penelitian yang telah penulis baca dan uraikan

di atas, maka penulis tertarik akan melakukan penelitian dengan menarik

suatu variabel yang relevan dengan penelitian di atas. Adapun variabel yang

akan penulis teliti yaitu, Hubungan Kemampuan Belajar Mandiri sebagai

variabel bebas (X) dengan hasil belajar peserta didik sebagai variabel terikat

(Y), dari kedua variabel tersebut penulis ingin mengetahui bagaimanakah

hubungan antara kemampuan belajar mandiri dengan hasil belajar pada mata

pelajaran PPKn di Paket C di Desa Wiyono Pesawaran Tahun Ajaran

2016/2017. Keunikan mengenai kelebihan dari variabel yang saya tentukan

untuk diteliti, terletak pada teknik penelitian dan pengambilan data yang

jelas berbeda dari penelitian yang sudah ada.

C. Kerangka Pikir

Pembelajaran pada program Paket C menekankan pada pembelajaran yang

berpusat pada peserta didik dimana guru dijadikan sebagai fasilitator, untuk

itu untuk mendapatkan hasil belajar yang baik diharapkan peserta didik

memiliki kemampuan belajar mandiri yang baik.

Peserta didik yang memiliki kemampuan belajar mandiri memiliki ciri-ciri

yang meliputi: berpartisipasi aktif dalam belajar, memiliki kemampuan

merencanakan pembelajaran, merumuskan tujuan, memilih bahan ajar yang

tepat, serta tau kapan ia harus meminta bantuan kepada guru atau orang

sekitar. Dengan kemampuan belajar yang baik, akan mempengaruhi
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kegiatan belajar peserta didik ke arah positif, yaitu hasil belajar yang baik

pula.

Untuk lebih jelasnya kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan

sebagai berikut:

Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang dirumuskan untuk suatu

penelitian. Menurut Margono (2010:67) menyatakan bahwa: “hipotesis

adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis

dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya”.

Berdasarkan teori dan kerangka berpikir seperti yang telah di uraikan diatas,

maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

Variable X

Kemampuan belajar mandiri peserta
didik Paket C di Desa Wiyono
Gedung Tataan Pesawaran:

1. Berpartisipasi aktif dalam belajar
2. Mampu merumuskan tujuan

pembelajaran yang dilakukan.
3. Mampu memilih bahan ajar yang

tepat.
4. Mampu memecahkan masalah.
5. Mengetahui  kapan ia harus

meminta bantuan kepada guru atau
orang sekitar.

6. Mampu mengelola waktu belajar.
7. Melakukan latihan-latihan soal.

Variable Y

Hasil belajar
PPKn:

1. Kognitif
2. Afektif
3. Psikomotorik
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Ha : Terdapat hubungan positif antara kemampuan belajar

mandiri peserta didik dengan hasil belajar mata pelajaran

PPKn di Paket C di Desa Wiyono Gedung Tataan

Pesawaran tahun ajaran 2016/2017.

Ho : Terdapat hubungan negatif antara kemampuan belajar

mandiri peserta didik dengan hasil belajar mata pelajaran

PPKn di Paket C di Desa Wiyono Gedung Tataan

Pesawaran tahun ajaran 2016/2017.



III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian korelasional, menurut Margono

(2010:9) yang menyatakan bahwa: “penelitian korelasional bertujuan

melihat hubungan antara dua gejala atau lebih”. Dimana dalam penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah hubungan antara dua

variabel penelitian yaitu hubungan antara kemampuan belajar mandiri

dengan hasil belajar PKn. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah

pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang dimungkinkan melakukan

pencatatan eksak dan menganalisis datanya menggunakan perhitungan

statistik.

B. Populasi

Sebelum mengadakan penelitian, terlebih dahulu peneliti harus

menentukan siapa yang akan   menjadi subjek penelitian. Menurut

Margono (2010:118) menyatakan bahwa: “populasi adalah seluruh data

yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang

kita tentukan. Jadi, populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya.

Kalau setiap memberikan suatu data, maka banyaknya atau ukuran

populasi akan sama dengan manusianya”.
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Sedangkan menurut Sugiono (2007:117) mengatakan bahwa: “populasi

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian kesimpulan”.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa populasi

adalah jumlah keseluruhan subjek yang menjadi subjek penelitian. Jadi

yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik di

Paket C di Desa Wiyono Gedung Tataan, Pesawaran yang berjumlah 38

orang peserta didik.

Tabel 3 . 1 Data Peserta Didik Paket C di Desa Wiyono Tahun
Ajaran 2016/2017

Sumber:  Kepala Sekolah program Paket C di Desa Wiyono Gedung
Tataan Pesawaran

Karena subyeknya kurang dari 100 orang maka populasi sekaligus dijadikan

sampel, sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi.

C. Variabel Penelitian

Margono (2010: 82) menyatakan bahwa: “Variabel dapat diartikan sebagai

segala sesuatu yang akan menjadi objek pengmatan penelitian”. Selanjutnya

Triyono (2013:70) mengatakan bahwa: “Atribut dari objek penelitian yang

mempunyai nilai berbeda-beda itu disebut dengan istilah variabel dari dosen

No. Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah

1 X 5 2 7

2 XI 9 - 9

3 XII 17 5 22

Jumlah 31 7 38
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(variable)”. Sedangkan Sudaryono dkk menyatakan bahwa: “variabel

adalah segala sesuatu yang memiliki variasi nilai, misalnya: nilai ujian

bervariasi bisa memiliki nilai dari 0-100”.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan  bahwa variabel adalah

suatu objek penelitian yang memiliki gejala yang bervariasi. Di dalam

penelitian ini menggunakan dua variabel, yakni variabel bebas dan variabel

terikat. Adapun variabel tersebut meliputi :

1. Variabel bebas (X)

Variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi, dalam penelitian

ini adalah Kemampuan belajar mandiri.

2. Variabel terikat (Y)

Variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi, dalam penelitian

ini adalah Hasil belajar PPKn.

D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kemampuan belajar mandiri adalah kemampuan atau kecakapan peserta

didik untuk melakukan kegiatan belajar secara aktif dengan bantuan atau

tanpa bantuan orang lain, dimana kegiatan belajar tersebut didasari atas

inisiatif dari peserta didik tersebut.

b. Hasil belajar adalah pencapaian atau perubahan yang diperoleh peserta

didik dari hasil tes dan non tes setelah peserta didik mengikuti

serangkain proses pembelajaran di kelas. Dalam pembelajaran hasil
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belajar diukur oleh guru dengan cara memberikan angka atau diskripsi

seorang peserta didik yang telah mencapai karakter tertentu atau

kompetensi yang telah ditetapkan melalui serangkaian proses

pembelajaran.

2. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan masalah pengertian dalam penafsiran tentang

landasan berpikir dari masalah yang ditampilkan, maka peneliti merasa

perlu untuk menjelaskan definisi operasional tentang variabel yang diteliti.

Adapun definisi operasional dari variabel penelitian beserta

indikator variabel antara lain:

a. Variabel Bebas : Kemampuan belajar mandiri

Kemampuan belajar mandiri adalah penilaian terhadap aktifitas belajar

berdasarkan waktu belajar, banyaknya bahan ajar yang dibaca, serta latihan

soal yang dilakukan berdasarkan motivasi atau kemauan dari peserta didik

tersebut. Adapun indikator dari kemampuan belajar mandiri sebagai berikut:

1. Berpartisipasi aktif dalam belajar

2. Mampu merumuskan tujuan pembelajaran

3. Mampu memilih bahan ajar yang tepat

4. Mampu memecahkan masalah

5. Mengetahui kapan ia harus meminta bantuan kepada orang sekitar.

6. Mampu mengelola waktu belajar

7. Mengerjakan latihan-latihan soal
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b. Variabel Terikat: Hasil belajar

Hasil belajar adalah nilai hasil uji kompetensi akhir sekolah yang

meliputi berbagai aspek. Hasil akhir atau pencapaian peserta didik

setelah mengalami proses belajar tersebut dilihat dari kompetensi

kognitif berupa nilai, pencapaian kompetensi afektif atau sikap dan

pencapaian kompetensi keterampilan yang diperoleh siswa setelah

mengikuti serangkaian proses pembelajaran dan dinyatakan dalam

bentuk angka atau skor.

E. Rencana Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

variabel X dan Y :

1. Variabel Bebas

Pengukuran kemampuan belajar mandiri (X) sebagai variabel bebas

diukur menggunakan scoring pada alternatif jawaban yang diberikan

responden melalui angket yang disebar oleh peneliti diukur melalui skor

berdasarkan skala 3 (mampu, kurang mampu, tidak mampu) melalui

pengukuran indikator:

a. Berpartisipasi aktif dalam belajar,

b. Mampu merumuskan tujuan pembelajaran,

c. Mampu memilih bahan ajar yang tepat,

d. Mampu memecahkan masalah

e. Mengetahui kapan ia harus meminta bantuan kepada orang sekitar

f. Mampu mengelola waktu belajar
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g. Mengerjakan latihan-latihan soal .

2. Variabel Terikat

Hasil belajar diperoleh dari nilai peserta didik yang terdokumentasi

dalam nilai rata-rata PPKn tahun ajaran 2016/2017, dan juga diukur

menggunakan scoring pada alternatif jawaban yang diberikan responden

melalui angket yang disebar oleh peneliti. Pada indikator kognitif diukur

melalui angket tertutup dimana setiap pertanyaan yang diberikan kepada

responden masing-masing telah diberikan alternatif jawaban a, b, dan c.

Selanjutnya untuk indikator afektif diukur melalui skor berdasarkan

skala 3 (sangat setuju, kurang setuju, tidak setuju) dan indikator

psikomotorik diukur melalui skor berdasarkan skala 2 (Ya / Tidak)

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini ada

dua, yaitu :

1. Teknik Pokok

a. Angket

Teknik pokok dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik

angket, yaitu dengan cara membuat sejumlah pertanyaan yang diajukan

kepada responden dengan maksud untuk menjaring data dan informasi

langsung dari responden yang bersangkutan. Angket tersebut berisi daftar

pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian dan akan dijawab oleh

responden penelitian yaitu peserta didik program Paket C di Desa Wiyono

Gedung Tataan Pesawaran.
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2. Teknik penunjang

a. Observasi

Observasi dikelas saat pembelajaran berlangsung dan saat mengikuti tes,

observasi ini digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung

terhadap obyek penelitian dan keadaan tempat penelitian serta keadaan

umum tempat penelitian.

b. Wawancara

Dalam proses wawancara penulis mengumpulkan data atau informasi

dengan cara melakukan tanya jawab dan bertatap muka langsung dengan

informan, yaitu kepala sekolah, peserta didik yang mengikuti kegiatan

belajar mengajar dan guru atau tutor,  sehingga informasi yang diperoleh

lebih jelas. Teknik wawancara dalam penelitian ini untuk mendapatkan

informasi, informasi yang dirasakan perlu untuk menunjang data penelitian.

G. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Validasi terhadap instrumen dilakukan sebelum instrumen tersebut

digunakan. Dalam penelitian untuk mengetahui validitas dilihat dari logical

validity, dimana dalam logical validity menurut Arikunto (2007:65)

menyatakan bahwa: “kondisi valid tersebut dipandang terpenuhi karena

instrument yang bersangkutan sudah dirancang dengan baik, mengikuti teori

dan ketentuan yang ada”. Dengan demikian peneliti mengkonsultasikannya

kepada dosen pembimbing. Setelah dinyatakan valid, instrumen baru

digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.
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2. Uji Reliabilitas

Uji reliabelitas instrumen terlebih dahulu dilakukan sebelum instrument

digunakan, uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan metode belah

dua (Split Half Methods). Item-item dikelompokkan dengan skor ganjil dan

genap kemudian skor ganjil genap tersebut dikorelasikan. Untuk mengetahui

reliabelitas instrumen dilakukan dengan cara menguji instrumen dengan

teknik korelasi pearson (product moment), dengan menggunakan persamaan:

∑ − ∑ ∑
∑ − (∑ ) ∑ – (∑ )

Keterangan :

r : Koefisien Korelasi∑ : Jumlah skor dalam sebaran X∑ : Jumlah skor dalam sebaran Y

∑XY : Jumlah hasil kali skor X dengan skor Y yang berpasangan

∑ : Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran X

∑ : Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran Y

n : banyaknya subjek skor X dan skor Y yang berpasangan

(Margono, 2010:207)

Untuk menentukan koefisien seluruh item instrumen, digunakan persamaan

sebagai berikut : = ( )
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Keterangan :

= Koefisien reliabelitas seluruh item

r = Koefisien korelasi

(Sudaryono dkk:128)

Hasil perhitungan tersebut kemudian di bandingkan dengan tingkat

reliabilitas menurut Arikunto (2008:75) sebagai berikut:

 Antara 0,800 sampai dengan 1,00 : sangat tinggi
 Antara 0,600 sampai dengan 0,800 : tinggi
 Antara 0,400 sampai dengan 0,600 : cukup
 Antara 0,200 sampai dengan 0,400 : rendah
 Antara 0,00 sampai dengan 0,200 : sangat rendah

H. Teknik Analisis Data

Setelah penyebaran angket dan diperoleh data penelitian, selanjutnya

peneliti melakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif, yaitu suatu penelitian yang

menggambarkan fenomena yang terjadi dalam bentuk kalimat serta angka-

angka secara terperinci yang kemudian disimpulkan. Untuk mengolah dan

menganalisis data, akan digunakan rumus:

= −
Keterangan:

I =   Interval

NT =   Nilai Tertinggi

NR =   Nilai Rendah

K = Kategori
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Setelah itu maka dikelompokkan menggunakan rumus persentase sesuai

dengan yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi (1998:38), yaitu:

= x 100%
Keterangan:

P =   Persentase

F =   Frekuensi pada klasifikasi atau kategori variasi

N =   Jumlah frekuensi dari seluruh klasifikasi atau kategori variasi

Untuk menguji keeratan hubungan menurut Silaen dan Widiyono

(2013:272)  dilakukan dengan menggunakan rumus Kai Kuadrat, sebagai

berikut:

= ( − )
Keterangan :

: Kai Kuadrat

Oij : Frekuensi observasi baris ke-I dan kolom ke-j

Eij : Frekuensi expected baris ke-I dan kolom ke-j

Dengan kreteria uji sebagai berikut :

a. Jika hitung lebih besar atau sama dengan table dengan taraf

signifikan 5 % maka hipotesis diterima.

b. Jika hitung lebih kecil atau sama dengan table dengan taraf

signifikan 5 % maka hipotesis ditolak.
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Selanjutnya menurut Silaen dan Widiyono (2013:278) untuk mengukur

keeratan hubungan antar variabel dilakukan analisis data menggunakan

rumus Koefisien Korelasi Kontigensi dengan persamaan :

C = +
Keterangan :

C : koefisien kontingensi

: kai Kuadrat

n : jumlah responden

Agar harga C yang diperoleh dapat digunakan untuk menilai derajat asosiasi

antara faktor, maka harga C dibandingkan dengan koefisien kontingensi

maksimun. Sudjana (2005:282) harga C maksimum ini dihitung oleh rumus

sebagai berikut:

= − 1
Keterangan:

Cmaks = Koefisien kontingen maksimum

M = Harga minimum antara banyak baris dan kolom dengan kriteria uji

pengaruh makin dekat dengan harga Cmaks makin besar derajat

asosiasi antar faktor.



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan,

maka diketahui bahwa terdapat hubungan positf antara kemampuan belajar

mandiri dengan hasil belajar mata pelajaran PPKn di Paket C di Desa

Wiyono Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran, dimana

kemampuan belajar mandiri peserta didik cenderung kurang mandiri

karena keterbatasan waktu belajar serta minimnya fasilitas belajar dan

hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PPKn cenderung sedang,

hanya berkisar antara 60-70 dengan kategori keeratan sedang.

B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan penelitian, membahas, menganalisis data

dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian kemudian saran yang

dapat diberikan adalah sebagai berikut:
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1. Bagi sekolah Paket C Wiyono agar lebih ditingkatkan pelayanan serta

fasilitasnya, karena konsep belajar mandiri yang sangat dibutuhkan di

sekolah nonformal akan berhasil apabila didukung fasilitas

pembelajaran seperti perpustakaan atau ruang baca bagi peserta didik,

diperlukan nya ruang kelas yang nyaman mengingat sekolah Paket C

Wiyono masih minim dengan ketersediaan ruang kelas. Selain itu

diperlukannya pelatihan untuk menunjang keahlian para tutor.

2. Bagi para guru atau tutor Paket C Wiyono diharapkan dapat

meningkatkan pelayanannya karena keterbatasan waktu sekolah yang

hanya dua kali dalam seminggu, untuk itu diperlukan perhatian khusus

untuk peserta didik. Pemberian tugas kepada peserta didik setiap kali

sesudah pembelajaran disekolah berlangsung dengan tujuan memicu

belajar mandiri mereka dirasa sangat diperlukan.

3. Bagi peserta didik agar lebih ditingkatkan kesadaran belajarnya,

dengan cara aktif dalam kegiatan belajar disekolah maupun dirumah.

Perlu sebuah pemikiran baru tentang tujuan belajar yang sebenarnya

yang bukan semata-mata untuk memperoleh ijazah melainkan

kewajiban kita sebagai manusia untuk memperoleh dan

mengembangkan pengetahuan.
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