
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Hasil Belajar 

 

 

 

Konsep belajar dari pandangan seorang guru terhadap pengertian belajar akan 

mempengaruhi tindakannya dalam membimbing siswa untuk belajar. Salah 

satu indikator tercapai atau tidaknya suatu proses pembelajaran adalah dengan 

melihat hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Istilah hasil belajar berasal dari 

bahasa Belanda “prestatie” atau dalam bahasa Indonesia menjadi prestasi yang 

berarti hasil usaha. 

 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009: 3), Hasil belajar merupakan tujuan 

akhir dilaksanakannya kegiatan pembelajaran di sekolah. Hasil belajar dapat 

ditingkatkan melalui usaha sadar yang dilakukan secara sistematis mengarah 

kepada perubahan positif yang kemudian disebut dengan proses belajar. 

Akhir dari proses belajar adalah prolehan suatu hasil belajar siswa. Hasil 

belajar siswa di kelas terkumpul dalam himpunan hasil belajar kelas. Semua 

hasil belajar tersebut merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan 

tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses 

evaluasi hasil belajar, sedangkan dari sisi siswa, hasil belajar merupakan 

puncak proses belajar  

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa hasil belajar mengacu 

pada perolehan hasil secara kuantitatif dan kualitatif secara keterlibatan mental, 
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emosi dan sosial dari siswa dalam proses pembelajaran aktif. Hasil belajar 

teraktualisasi pada perubahan sikap dan kepribadian siswa untuk lebih 

berprestasi dalam berbagai aktifitas belajar di sekolah. Hasil belajar siswa 

merupakan suatu indikasi pencapaian tujuan pendidikan yang sudah menjadi 

komitmen nasional antara lain terciptanya sumber daya manusia yang 

berkualitas. 

 

Menurut Wahidmurni, dkk (2010: 18) menjelaskan bahwa seseorang dapat 

dikatakan telah berhasil dalam belajar jika ia mampu menunjukkan adanya 

perubahan dalam dirinya. Perubahan-perubahan tersebut di antaranya dari segi 

kemampuan berpikirnya, keterampilannya, atau sikapnya terhadap suatu objek. 

Sedangkan dalam Slameto (2003: 54) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar adalah sebagai berikut. 

1. Faktor intern, yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang sedang 

belajar, faktor ini dibedakan menjadi tiga yaitu  

a. Faktor Jasmaniah yang meliputi kesehatan dan cacat tubuh. 

b. Faktor Psikologis yang meliputi inteligensi, perhatian, minat, bakat, 

motif, kematangan dan kesiapan. 

c. Faktor Kelelahan. 

2. Faktor ekstern, yaitu faktor yang ada di luar individu, terdiri dari  

a. Faktor Keluarga yang meliputi cara orang tua mendidik, relasi antar 

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orang tua dan latar belakang kebudayaan. 

b. Faktor Sekolah yang meliputi metode mengajar, kurikulum relasi guru 

dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat 

pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan 

gedung, metode belajar dan tugas rumah. 

c. Faktor Masyarakat yang meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, 

media masa, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat. 

 

Hasil belajar jika dikaji lebih mendalam, dapat tertuang dalam taksonomi 

Bloom, yakni dikelompokkan dalam tiga ranah (dominan) yakni dominan 

kognitif atau kemampuan berpikir, dominan afektif atau sikap, dan dominan 
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psikomotor atau keterampilan. Sehubungan dengan itu, Gagne (dalam Sudjana, 

2010: 22) mengembangkan kemampuan hasil belajar menjadi lima macam 

antara lain: (1) hasil belajar intelektual merupakan hasil belajar terpenting dari 

system lingsikolastik; (2) strategi kognitif yaitu mengatur cara belajar dan 

berfikir seseorang dalam arti seluas-luasnya termasuk kemampuan 

memecahkan masalah; (3) sikap dan nilai, berhubungan dengan arah intensitas 

emosional dimiliki seseorang sebagaimana disimpulkan dari kecenderungan 

bertingkah laku terhadap orang dan kejadian; (4) informasi verbal, pengetahuan 

dalam arti informasi dan fakta; dan (5) keterampilan motorik yaitu kecakapan 

yang berfungsi untuk lingkungan hidup serta memprestasikan konsep dan 

lambang. 

 

Berdasarkan konsepsi di atas, pengertian hasil belajar dapat dikatakan sebagai 

perubahan perilaku secara positif serta kemampuan yang dimiliki siswa dari 

suatu interaksi tindak belajar dan mengajar yang berupa hasil belajar 

intelektual, strategi kognitif, sikap dan nilai, inovasi verbal dan hasil belajar 

motorik. Perubahan tersebut dapat diartikan terjadinya peningkatan dan 

pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Dan juga 

harus bermakna bagi siswa itu sendiri dalam menimbulkan prakarsa dan 

kreatifitas, artinya tidak terbatas pada perolehan nilai dari suatu bidang studi, 

tetapi membentuk sikap yang diperoleh dari belajar yang diikutinya dan untuk 

selanjutnya menjadi bekal dasar pengalaman belajar berikutnya dan menjadi 

bekal bagi siswa sebagai individu dan masyarakat.  
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2. Kecerdasan Emosional 

 

 

 

Inteligensi atau kecerdasan menurut Dusek (Casmini,2007: 14) dapat 

didefinisikan melalui dua jalan yaitu secara kuantitatif adalah proses belajar 

untuk memecahkan masalah yang dapat diukur dengan tes inteligensi, dan 

secara kualitatif suatu cara berpikir dalam membentuk konstruk bagaimana 

menghubungkan dan mengelola informasi dari luar yang disesuaikan dengan 

dirinya. Kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan atau menciptakan 

sesuatu yang bernilai bagi budaya tertentu. 

Menurut Daniel Goleman (2002: 411) emosi merujuk pada suatu perasaan 

dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis dan 

serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi pada dasarnya adalah 

dorongan untuk bertindak. Biasanya emosi merupakan reaksi terhadap 

rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Sebagai contoh emosi gembira 

mendorong perubahan suasana hati seseorang, sehingga secara fisiologi 

terlihat tertawa, emosi sedih mendorong seseorang berperilaku menangis. 

 

 

Kecerdasan emosi dapat menempatkan emosi seseorang pada porsi yang tepat, 

memilah kepuasan dan mengatur suasana hati. Koordinasi suasana hati adalah 

inti dari hubungan social yang baik, apabila seseorang pandai menyesuaikan diri 

dengan suasana hati individu yang lain atau dapat berempati, orang tersebut akan 

memiliki tingkat emosionalitas yang baik dan akan lebih mudah menyesuaikan 

diri dalam pergaulan social serta lingkungannya. Sebuah penelitian yang 

mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional dua kali lebih penting daripada 

kecerdasan intelektual dalam memberikan kontribusi terhadap kesuksesan 

seseorang (Maliki, 2009: 15). 
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Menurut Davies (Casmini, 2007: 17) menjelaskan bahwa kecerdasan emosi 

adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi dirinya sendiri dan 

orang lain, membedakan satu emosi dengan lainnya dan menggunakan 

informasi tersebut untuk menuntun proses berpikir dan berperilaku seseorang.  

 

Goleman mengutip Salovey (2002: 58-59) menempatkan menempatkan 

kecerdasan pribadi Gardner dalam definisi dasar tentang kecerdasan emosional 

yang dicetuskannya dan memperluas kemampuan tersebut menjadi lima 

kemampuan utama, yaitu: 

a.  Mengenali Emosi Diri 

Mengenali emosi diri sendiri merupakan suatu kemampuan untuk 

mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Kemampuan ini 

merupakan dasar dari kecerdasan emosional, para ahli psikologi 

menyebutkan kesadaran diri sebagai metamood, yakni kesadaran 

seseorang akan emosinya sendiri. Menurut Mayer (Goleman, 2002: 64) 

kesadaran diri adalah waspada terhadap suasana hati maupun pikiran 

tentang suasana hati, bila kurang waspada maka individu menjadi mudah 

larut dalam aliran emosi dan dikuasai oleh emosi. Kesadaran diri 

memang belum menjamin penguasaan emosi, namun merupakan salah 

satu prasyarat penting untuk mengendalikan emosi sehingga individu 

mudah menguasai emosi.  

b.  Mengelola Emosi 

 Mengelola emosi merupakan kemampuan individu dalam  menangani 

perasaan agar dapat terungkap dengan tepat atau selaras, sehingga 

tercapai keseimbangan dalam diri individu. Menjaga agar emosi yang 

merisaukan tetap terkendali merupakan kunci menuju kesejahteraan 

emosi. Emosi berlebihan, yang meningkat dengan intensitas terlampau 

lama akan mengoyak kestabilan kita (Goleman, 2002: 77-78). 

Kemampuan ini mencakup kemampuan untuk menghibur diri sendiri, 

melepaskan kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan dan akibat-

akibat yang ditimbulkannya serta kemampuan untuk bangkit dari 

perasaan-perasaan yang menekan. 

c.  Memotivasi Diri Sendiri 

 Hasil belajar atau prestasi yang baik harus dilalui dengan dimilikinya 

motivasi dalam diri individu, yang berarti memiliki ketekunan untuk 

menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati, serta 

mempunyai perasaan motivasi yang positif, yaitu antusianisme, gairah, 

optimis dan keyakinan diri.  
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d.  Mengenali Emosi Orang Lain 

Kemampuan untuk mengenali emosi orang lain disebut juga empati. 

Menurut Goleman (2002: 57) kemampuan seseorang untuk mengenali 

orang lain atau peduli, menunjukkan kemampuan empati seseorang. 

Individu yang memiliki kemampuan empati lebih mampu menangkap 

sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang 

dibutuhkan orang lain sehingga ia lebih mampu menerima sudut pandang 

orang lain, peka terhadap perasaan orang lain dan lebih mampu untuk 

mendengarkan orang lain. 

e.  Membina Hubungan 

 Kemampuan dalam membina hubungan merupakan suatu keterampilan 

yang menunjang popularitas, kepemimpinan dan keberhasilan antar 

pribadi (Goleman, 2002: 59). Keterampilan dalam berkomunikasi 

merupakan kemampuan dasar dalam keberhasilan membina hubungan. 

Individu sulit untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dan sulit juga 

memahami keinginan serta kemauan orang lain. 

 

Kecerdasan emosional (EQ) sangat menentukan berhasil atau tidaknya 

seseorang dalm hal belajar, semakin tinggi kecerdasan emosional yang 

dimiliki seorang individu akan membuat siswa mampu mengatasi segala 

hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam belajarnya. Begitupun 

sebaliknya, dengan individu yang memiliki kecerdasan emosional yang rendah 

maka siswa akan merasa sulit dalam mengatasi hambatan dalam belajarnya. 

 

Menurut Goleman (Casmini, 2007: 23-24) ada faktor internal dan eksternal 

yang mempengaruhi kecerdasan emosi antara lain:  

a. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri seseorang. Setiap 

manusia akan memiliki otak emosional yang di dalamnya terdapat 

sistem saraf pengatur emosi atau lebih dikenal dengan otak emosional.  

b.  Faktor eksternal adalah faktor pengaruh yang berasal dari luar diri 

seseorang. Faktor eksternal kecerdasan emosi adalah faktor yang datang 

dari luar dan mempengaruhi perubahan sikap. Pengaruh tersebut dapat 

berupa perorangan atau secara kelompok. Perorangan mempengaruhi 

kelompok atau kelompok mempengaruhi perorangan. Hal ini lebih 

memicu pada lingkungan. 

 

 

Hal positif akan diperoleh bila anak diajarkan keterampilan dasar kecerdasan 

emosional, secara emosional akan lebih cerdas, penuh pengertian, mudah 

menerima perasaan-perasaan dan lebih banyak pengalaman dalam 

memecahkan permasalahannya sendiri, sehingga pada saat remaja akan lebih 



19 
 

banyak sukses di sekolah dan dalam berhubungan dengan rekan-rekan sebaya 

serta akan terlindung dari resiko-resiko seperti obat-obat terlarang, kenakalan, 

kekerasan serta seks yang tidak aman. (Gottman, 2001: 250). 

 

 

Ada 8 tahap yang saling berkaitan dikemukakan oleh Erik Erikson (Jess Feist 

dan Gregory J. Feist, 2008: 218-228) dalam perkembangan emosi 

(psikososial): 

1) Bayi  (rasa percaya versus rasa tidak percaya mendasar); 

2) Masa kanak-kanak awal pada tahun ke-2 sampai ke-3 (otonomi versus 

rasa malu dan ragu-ragu); 

3) Anak usia bermain (play age) usia 3 sampai 5 tahun (inisiatif versus 

rasa bersalah); 

4) Anak sia sekolah usia 6 samapi 12 atau 13 tahun (Produktivitas 

versus Inferioritas); 

5) Masa remaja (identitas versus kebingungan identitas); 

6) Masa dewasa muda usia 19 sampai 30 tahun (keintiman versus) 

7) Masa dewasa usia 31 sampai 60 tahun (generativitas versus stagnasi); 

8) Usia senja, usia 60 tahun sampai akhir hayat (integritas versus rasa 

putus asa). 

 

 

Tahap keempat adalah tahap dimana anak mengalami usia sekolah. Tahap 

perkembangan emosi (psikososial) pada usia sekolah menurut Erik Erikson 

(Jess Feist dan Gregory J. Feist, 2008: 222-223) “mencakup perkembangan 

anak sekitar usia 6 tahun sampai kira-kira 12 atau 13 tahun, pada tahap ini 

bagi anak-anak usia sekolah, harapan mereka untuk mengetahui sesuatu akan 

bertambah kuat dan terkait erat dengan perjuangan  dasar  untuk  mencapai  

kompetensi”. Di dalam perkembangan yang normal anak-anak akan berjuang 

secara produktif untuk bisa belajar kemampuan-kemampuan yang 

diperlukannya. 

 

Dorongan untuk mengetahui dan berbuat terhadap lingkungannya sangat besar, 

tetapi di pihak lain karena keterbatasan- keterbatasan kemampuan dan 



20 
 

pengetahuannya kadang-kadang dia menghadapi kesukaran, hambatan bahkan 

kegagalan. Hambatan dan kegagalan ini dapat menyebabkan anak merasa 

dirinya tidak berguna, tidak bisa berbuat apa-apa. Tahap ini dikatakan juga 

sebagai tahap laten. Salah satu tugas yang diperlukan dalam tahap ini ialah 

adalah dengan mengembangkan kemampuan bekerja keras dan menghindari 

perasaan tidak berguna. 

 

Paparan mengenai perkembangan emosi (psikososial) anak usia sekolah 

dapat diketahui pada tahapan ini anak harus belajar bekerja keras 

mengembangkan sikap rajin. Hal ini berkaitan dengan bagaimana anak dapat 

mengembangkan rasa percaya dirinya untuk memotivasi diri, bersemangat dan 

bekerja keras untuk keberhasilannya dalam belajar. Kecerdasan emosi tetap 

memegang peranan penting di dalamnya. Apalagi setelah memahami teori 

Erikson (Jess Feist dan Gregory J. Feist, 2008: 223) tentang tahapan emosi 

(psikososial) anak di usia sekolah guna meningkatkan hasil belajarnya. 

 

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa keterampilan dasar emosional tidak 

dapat dimiliki secara tiba-tiba, tetapi membutuhkan proses dalam 

mempelajarinya dan lingkungan yang membentuk kecerdasan emosional tersebut 

besar pengaruhnya. Penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa kecerdasan 

emosional atau yang bisa dikenal dengan EQ (emotional quotient) adalah 

kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol 

emosi dirinya dan orang lain disekitarnya. Peserta didik yang memiliki 

kecerdasan emosional yang baik, akan membentuk generasi yang berpendidikan 

berkarakter. Penerapan kecerdasan emosional dalam pembelajaran sangatlah 
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penting, sehingga berdampak baik bagi kehidupan siswa tersebut, baik di dalam 

lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Kecerdasan emoisonal sudah 

semestinya harus terus dilatih, dikelola dan juga dikembangkan. 

 

3. Persepsi Siswa tentang Pola Asuh Orang Tua 

 

 

 

Orang tua memiliki banyak tugas, salah satu diantaranya adalah mengasuh 

putra putrinya. Sebagai pengasuh dan pembimbing dalam keluarga, orang tua 

sangatlah berperan dalam meletakkan dasar-dasar perilaku bagi anak-anaknya. 

Sikap, perilaku dan kebiasaan orang tua selalu dinilai dan ditiru oleh anaknya 

dan kemudian akan secara sadar atau tidak sadar akan diresapi serta manjadi 

kebiasaan juga bagi anak mereka. Dalam mengasuh putra putrinya, orang tua 

dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah usia orang tua, jenis 

kelamin, status sosial dan lain sebagainya. Disamping itu juga diwarnai oleh 

sikap-sikap tertentu dalam memelihara, membimbing dan mengarahkan putra 

putrinya. Sikap tersebut dapat tercermin dalam pola asuh orang tua terhadap 

anaknya. 

 

Kemudian banyak ahli psikolog dan sosiologi yang mengemukakan dari pola 

asuh orang tua menurut cara pandang mereka masing-masing. Orang tua 

merupakan orang yang menjadi pendidik pertama dan utama bagi 

perkembangan anak-anaknya. Orang tua memberikan pendidikan yang 

pertama sejak anak dilahirkan ke dunia karena dari orang tua seorang anak 

dari tidak mengetahui sesuatu menjadi mengetahui sesuatu dalam segala aspek 

kehidupan.  
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Pola asuh orang tua menurut Singgih D Gunarso (2010: 55) merupakan 

“perlakuan orang tua dalam interaksi yang meliputi orang tua menunjukkan 

kekuasaan dan cara orang tua memperhatikan keinginan anak. Kekuasaan atau 

cara yang digunakan orang tua cenderung mengarah pada pola asuh yang 

ditetapkan”. Pernyataan di atas memiliki makna bahwa pola asuh orang tua 

merupakan suatu proses interaksi atau hubungan komunikasi antara orang tua 

dengan putra putrinya. Pola asuh adalah sikap, cara dan kebiasaan orang tua 

yang diterapkan untuk mengasuh, memelihara dan membesarkan anak di 

lingkungan keluarga. Sikap dan kebiasaan ini secara konsisten cenderung 

mengarah pada pola tertentu selaras dengan wawasan orang tua sebagai 

pimpinan dan nahkoda di lingkungan keluarga. Dalam hubungan interaksi 

antara orang tua dan anak melibatkan beberapa aspek yaitu sikap, nilai dan 

kepercayaan orang tua yang diberikan kepada anaknya.  

 

Tipe atau bentuk pola asuh orang tua untuk mendidik anak-anaknya sangat 

bermacam-macam dan bervariasi. Kebanyakan dalam kehidupan sehari-hari 

orang tua menggunakan kombinasi dari ke semua pola asuh yang ada, akan 

tetapi satu jenis pola asuh akan terlihat lebih dominan daripada pola asuh 

lainnya dan sifatnya hampir stabil sepanjang waktu. Tipe pola asuh tersebut 

menurut Suherman (2011: 8) adalah “Ada tiga jenis sikap orang tua dalam 

keluarga yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak yaitu sikap 

otoriter, sikap permisif/liberal dan sikap demokratis”.  

 

Pola asuh otoriter menurut Suherman (2011: 8) yaitu “orang tua dalam 

memenuhi kebutuhan anak dengan cara mengontrol tingkah laku anak secara 
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ketat, selalu mengatur kehidupan anak, dan orang tua selalu menuntut anak 

untuk mentaati semua peraturan yang dibuat”. Dalam hal ini, orang tua tidak 

mendorong dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mandiri dan 

jarang memberikan pujian, sehingga pola asuh ini tidak jarang berpeluang 

untuk memunculkan perilaku agresif. 

 

Pola asuh yang kedua atau sikap permisif menurut Suherman (2011: 8) yaitu 

“perlakuan orang tua yang membebaskan anak untuk berbuat sesuai dengan 

keinginannya, tanpa disertai dengan adanya kontrol dan pengawasan orang 

tua. Kekuasaan atau cara yang digunakan orang tua cenderung mengarah pada 

pola asuh yang diterapkan”. Orang tua yang mendidik dan mengasuh anaknya 

dengan keras akan dapat membentuk watak anak yang disiplin dan penurut. 

Tidak jarang di dalam pola asuh ini semua keputusan lebih banyak dibuat oleh 

anak daripada orang tuanya.  

 

Pola asuh yang terakhir demokratis menurut Suherman (2011: 8) yaitu 

“dimana perlakuan orang tua yang selalu memberikan kesempatan kepada 

anak untuk mengemukakan pendapat tentang segala sesuatu yang menyangkut 

kehidupan pribadinya. Dalam mengambil suatu keputusan harus dirundingkan 

terlebih dahulu oleh orang tua dan anak”. Dalam pola asuh demokratis ini anak 

diberikan kebebasan dalam melakukan hal apapun tetapi orang tua tetap 

mengontrol perbuatan anaknya, agar anak dapat belajar tanggung jawab sejak 

dini, bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan, tidak munafik 

dan jujur.  
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Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa dalam mengasuh anak ada 

beberapa pola asuh yang digunakan oleh orang tua untuk menjadikan anaknya 

sebagai penerus keluarga dan bangsa, dalam hal ini pola asuh tergantung pada 

orang tuanya bagaimana menggunakan pola asuh yang cocok bagi anaknya. 

Ketika orang tua menerapkan pola asuh yang tepat dan baik untuk anak 

mereka, pastinya persepsi dari si anak tersebut terhadap didikan orang tuanya 

akan baik dan hubungan keduanya akan selalu harmonis. Begitupun dengan 

aktivitas belajar mereka di sekolah, ketika penerapan pola asuh dari orang tua 

baik maka kegiatan belajar di sekolah pun akan baik, karena semua kegiatan 

mereka di sekolah selalu diperhatikan dan dikontrol oleh guru yang biasanya 

akan dievaluasi kepada orang tua mereka.  

 

 

4. Kemandirian Belajar 

 

 

 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia mandiri adalah ”berdiri sendiri”.  

Seseorang dikatakan mandiri jika secara fisik dapat bekerja sendiri, mampu 

menggunakan fisiknya untuk melakukan segala aktifitas hidupnya; secara 

mental dapat berfikir sendiri, menggunakan kreativitasnya, mampu 

mengekspresikan gagasannya kepada orang lain; secara emosional mampu 

mengelola perasaanya; dan secara moral memiliki nilai-nilai yang mampu 

mengarahkan perilakunya. 

 

Knain dan Turmo (Ratnaningsih, 2007: 38) “yang dimaksud kemandirian 

belajar adalah suatu proses yang dinamik dimana siswa membangun 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada saat mempelajari konteks yang 

spesifik. Untuk itu siswa perlu memiliki berbagai strategi belajar, 

pengalaman menerapkannya dalam berbagai situasi, dan mampu 
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merefleksi secara efektif”.  

 

Kemandirian merupakan kesanggupan untuk berdiri sendiri, tidak saja secara 

ekonomi sosial, tetapi terutama secara moral dalam artian bertanggungjawab 

atas keputusan-keputusannya dalam perkara yang bersifat rasional maupun 

emosional. Kemandirian menurut Havighurst (Familia, 2006: 32) memiliki 

empat aspek, yaitu aspek intelektual (kemauan untuk berfikir dan 

menyelesaikan masalah sendiri ), aspek sosial (kemampuan untuk membina 

relasi secara aktif), aspek emosi (kemauan untuk mengelola emosinya sendiri), 

aspek ekonomi (kemauan untuk mengatur ekonomi sendiri). 

 

Istilah kemandirian belajar berhubungan dengan beberapa istilah lain 

diantaranya self regulated learning, self regulated thinking, self directed 

learning, self efficacy dan self-esteem. Pengertian kelima istilah terakhir di atas 

tidak tepat sama, namun mereka memiliki beberapa kesamaan karakteristik 

(Sumarmo, 2004: 1). Memberikan tiga karakteristik kemandirian belajar, yaitu 

bahwa individu:  

1) Merancang belajar sendiri sesuai dengan tujuannya 

2) Memilih strategi kemudian melaksanakan rancangan belajarnya 

3) Memantau kemajuan belajarnya, mengevaluasi hasilnya dan 

dibandingkan dengan standar tertentu. 

 

Familia (2006: 45) “anak mandiri pada dasarnya adalah anak yang mampu 

berfikir dan berbuat untuk dirinya sendiri. Seseorang anak yang mandiri 

biasanya aktif, kreatif, kompeten, tidak tergantung pada orang lain dan tampak 

spontan”. Ciri khas anak mandiri antara lain mempunyai kecendrungan 
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memecahkan masalah dari pada berkutat kekhawatiran bila terlibat masalah, 

tidak takut mengambil resiko karena sudah mempertimbangkan baik buruknya, 

percaya terhadap penialain sendiri sehingga tidak sedikit-dikit bertanya dan 

meminta bantuan dan mempunyai kontrol yang lebih baik terhadap hidupnya. 

Kemandirian pada anak sangat penting karena merupakan salah satu life skill 

yang perlu dimiliki.  

 

Kemandirian belajar adalah kondisi aktifitas belajar yang mandiri tidak  

tergantung pada orang lain, memiliki kemauan serta bertanggung jawab sendiri 

dalam menyelesaikan masalah belajarnya. Kemandirian belajar akan terwujud  

apabila siswa aktif mengontrol sendiri segala sesuatu yang dikerjakan, 

mengevaluasi dan selanjutnya merencanakan sesuatu yang lebih dalam 

pembelajaran yang dilalui dan siswa juga mau aktif dalam prosesnya. 

Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwasanya kemandirian belajar (self-

direction in learning) sebagai sifat dan sikap serta kemampuan yang dimiliki 

siswa untuk melakukan kegiatan belajar secara sendirian maupun dengan 

bantuan orang lain berdasarkan motivasinya sendiri untuk menguasai suatu 

kompetensi tertentu sehingga dapat digunakannya untuk memecahkan 

masalah yang dijumpainya di dunia nyata.  

 

Pendapat Tillmann dan Weiss (Ratnaningsih, 2007: 41) bahwa siswa 

dikatakan mandiri dalam belajar, jika yang bersangkutan memiliki 

kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap, yang meningkatkan dan memfasilitasi belajar selanjutnya dan juga 

mengabstraksi pengetahuan yang diperoleh untuk dapat ditransfer pada 

situasi belajar yang lain.  

 

 

Menurut Yang (Sumarmo, 2004: 12) siswa yang memiliki kemandirian 

belajar yang tinggi cenderung belajar lebih baik dalam pengawasannya 
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sendiri dari pada dalam pengawasan program; mampu memantau, 

mengevaluasi, dan mengatur belajarnya secara efektif; menghemat waktu 

dalam menyelesaikan tugasnya; dan mengatur belajar dan waktu secara 

efisien”.  

 

 

Belajar merupakan suatu proses yang berlangsung seumur hidup bagi seorang dari 

keadaan tidak tahu. Dalam belajar harus terjadi perubahan baik tingkah 

laku, sikap dan cara berfikir. Dari keseluruhan proses pendidikan di 

sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan paling pokok. Dan berikut ini  

diuraikan pendapat para ahli tentang pengertian belajar. 

a) Slameto (2003: 2) menyatakan “belajar adalah proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya”. 

b) Menurut Hamalik (2004: 36) menyatakan “belajar ialah modifikasi atau 

memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Belajar juga merupakan 

suatu bentuk pertumbuhan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam 

cara-cara tingkah laku yang baru sebagai hasil dari pengalaman. 

 

Berdasarkan seluruh pengertian di atas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud 

kemandirian belajar adalah kemampuan seseorang (siswa) dalam 

mewujudkan kehendak atau keinginannya secara nyata tanpa bergantung 

dengan orang lain, dalam hal ini siswa mampu melakukan belajar sendiri, 

dapat menentukan belajar yang efektif dan mampu melakukan aktifitas 

belajar secara sendiri yang dalam hal baik akan mempengaruhi hasil 

belajarnya. 
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B. Hasil Penelitian yang Relevan 

 

Beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan pokok masalah ini dan 

sudah pernah dilaksanakan adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 2. Penelitian yang Relevan 

No Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Reza 

Aprilia 

(2006) 

Hubungan Pola 

Asuh Orang Tua 

Dengan Kecerdasan 

Emosional Siswa 

Kelas VIII di SMP 

Negeri 8 Bandar 

Lampung Tahun 

Pelajaran 2009/2010 

Adanya hubungan 

antara pola asuh orang 

tua dengan kecerdasan 

emosional siswa kelas 

VIII di SMP negeri 8 

bandar lampung tahun 

pelajaran 2009/2010. 

Hal ini dibuktikan dari 

perhitungan uji F yang 

menunjukkan bahwa 

Fhitung > Ftabel  yaitu 

29,65 > 16,81. 

 

2 

 

 

 

 

 

  

Fahrurrozi 

(2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh 

Kecerdasan 

Emosional dan 

Persepsi Siswa 

tentang Penggunaan 

Media Pembelajaran 

Terhadap Hasil 

Belajar Ekonomi 

pada Siswa Kelas 

XII IPS Semester 

Ganjil SMA 

PERSADA Bandar 

Lampung Tahun 

Pelajaran 2010/2011 

Ada pengaruh antara 

kemandirian belajar, 

aktivitas belajar dan 

perhatian orang tua 

terhadap hasil belajar 

ekonomi akuntansi 

siswa kelas XI IPS 

semester genap tahun 

pelajaran 2010/2011 

Hal ini dibuktikan 

dengan perhitungan uji 

F yang menunjukkan 

bahwa Fhitung > Ftabel  

yaitu 0,656 > 0,430. 
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Tabel. 2 Lanjutan 

 

No Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian 

 

3 Meita 

Sekarsari 

(2009) 

Pengaruh 

Kemandirian 

Belajar, Aktivitas 

Belajar dan 

Perhatian Orang Tua 

Terhadap Hasil 

Belajar Ekonomi 

Akuntansi Siswa 

Kelas XI IPS 

Semester Genap 

Tahun Pelajaran 

2011/2012 

 

Ada pengaruh antara 

kemandirian belajar, 

aktivitas belajar dan 

perhatian orang tua 

terhadap hasil belajar 

ekonomi akuntansi 

siswa kelas XI IPS 

semester genap tahun 

pelajaran 2011/2012 

Hal ini dibuktikan 

dengan perhitungan uji 

F yang menunjukkan 

bahwa Fhitung > Ftabel  

yaitu 35,429 > 2,69. 

 

 

 

 

C. Kerangka Pikir 

 

 Keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan peserta didik 

dapat dilihat dari tinggi rendahnya hasil belajar yang dicapai siswa baik berupa 

angka yang tetera pada rapor maupun perubahan tingkah laku, ketangkasan, 

kecakapan, kepribadian dan juga keterampilan yang lebih baik. Hasil yang nyata 

yang dapat dilihat secara langsung sebagai cerminan keberhasilan pembelajaran 

dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang tertera pada rapor yang diperoleh dari 

hasil evaluasi dalam suatu periode tertentu. Perolehan hasil belajar IPS Terpadu 

yang bervariasi pada siswa kelas VIII SMP Kartikatama Metro tahun pelajaran 

2014/2015 menunjukkan bahwa hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran 
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diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kecerdasan emosional, 

persepsi siswa tentang pola asuh orang tua dan kemandirian belajar. 

 

Kecerdasan emosional yang baik memiliki pengaruh yang besar terhadap prestasi 

ataupun hasil belajar siswa. Menurut Davies (Casmini, 2007: 17) menjelaskan 

bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan 

emosi dirinya sendiri dan orang lain, membedakan satu emosi dengan lainnya dan 

menggunakan informasi tersebut untuk menuntun proses berpikir dan berperilaku 

seseorang. Apalagi setelah memahami teori Erikson (Jess Feist dan Gregory J. 

Feist, 2008: 223) tentang tahapan emosi (psikososial) anak di usia sekolah guna 

meningkatkan hasil belajarnya. 

 

Pola asuh orang tua sangat berkaitan dengan kecerdasan emosional, terkadang 

kecerdasan emosional dapat tercermin dari bagaimana pola asuh yang diberikan 

oleh orang tua di rumah. Sehingga siswa dapat mempersepsikan bagaimana pola 

asuh yang diterapkan oleh orang tuanya di rumah. Hal itu pun sangat berpengaruh 

terhadap hasil ataupun prestasi siswa di sekolah. Tipe pola asuh tersebut menurut 

Suherman (2011: 8) adalah “Ada tiga jenis sikap orang tua dalam keluarga yang 

berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak yaitu sikap otoriter, sikap 

permisif/liberal dan sikap demokratis”. 

 

Sikap otoriter dimana mempunyai ciri-ciri yaitu menekankan segala aturan orang 

tua harus diataati oleh si anak. Cara otoriter ini akan menimbulkan akibat 

hilangnya kebebasan pada anak, inisiatif dan aktivitas-aktivitasnya menjadi 

tumpul, secara umum kepribadiannya lemah dimikian pula kepercayaan dirinya. 

Sedangkan sikap permisif dapat dikatakan kebalikan dari sikap otoriter yaitu pada 
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pola asuh ini semua kekuasaan ada di tangan si anak. Semua keinginan anak dan 

apa saja yang akan dilakukan oleh anak akan dibolehkan dan dituruti oleh orang 

tua. Terakhir yaitu sikap demokratis dimana kedudukan orang tua dan anak sama. 

Dalam mengambil suatu keputusan harus dirundingkan terlebih dahulu oleh orang 

tua dan anak.   

 

Kemandirian belajar yang juga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 

merupakan faktor internal siswa itu sendiri yang terdiri dari lima aspek yaitu 

disiplin, percaya diri, motivasi, inisiatif, dan tanggung jawab, sehingga jika 

siswa memiliki kelima aspek tersebut dapat terlihat berhasil atau tidaknya 

proses belajar mengajar di kelas dari kemandirian siswa dalam mengerjakan 

segala tugasnya.  

 

Tillmann dan demikian pula pendapat Yang (Sumarmo, 2004: 12) siswa 

yang memiliki kemandirian belajar yang tinggi cenderung belajar lebih baik 

dalam pengawasannya sendiri dari pada dalam pengawasan program; mampu 

memantau, mengevaluasi, dan mengatur belajarnya secara efektif; 

menghemat waktu dalam menyelesaikan tugasnya; dan mengatur belajar 

dan waktu secara efisien”.  

 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka keterikatan antara kecerdasan emosional (X1), 

persepsi siswa tentang pola asuh orang tua (X2), dan kemandirian belajar (X3), 

dengan hasil belajar (Y), dapat dirumuskan dalam kerangka pikir yang 

digambarkan sebagai berikut: 
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r3 

 

 

 

 

Keterangan:  Gambar di atas menunjukkan pengaruh kecerdasan emosional 

(X1), persepsi siswa tentang pola asuh orang tua (X2) dan 

kemandirian belajar (X3) terhadap hasil belajar ips terpadu (Y). 

 

 

 

D. Hipotesis 

 

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Ada pengaruh kecerdasan emosional siswa terhadap hasil belajar IPS 

Terpadu siswa VIII SMP Kartikatama Metro tahun pelajaran 2014/2015. 

2. Ada pengaruh persepsi siswa tentang pola asuh orang tua terhadap hasil 

belajar IPS Terpadu siswa VIII SMP Kartikatama Metro tahun pelajaran 

2014/2015. 

3. Ada pengaruh kemandirian belajar siswa terhadap hasil belajar IPS 

Terpadu siswa VIII SMP Kartikatama Metro tahun pelajaran 2014/2015. 

4. Ada pengaruh kecerdasan emosional, persepsi siswa tentang pola asuh 

orang tua dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu 

siswa VIII SMP Kartikatama Metro tahun pelajaran 2014/2015. 

 

Hasil Belajar 

Y 

Kecerdasan 

Emosional 

(X1) 

r1 

Kemandirian Belajar 

(X3) 

 

R 

 r2 

Persepsi Siswa 

tentang Pola Asuh 

Orang Tua 

(X2) 


