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ABSTRAK 

Skripsi ini membahas tentang hubungan kemandirian belajar 

dengan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan 

agama islam kelas VIII di SMP IT Baitul Jannah Bandar Lampung. 

Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar peserta 

didik pada mata pelajaran pendidikan agama islam. Permasalahan 

hasil belajar tersebut disebabkan karena kurangnya kemandirian 

belajar. Penelitian ini dilakukan karena kemandirian memiliki peran 

yang sangat penting dalam kegiatan belajar. Selain itu kemandirian 

belajar merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi hasil 

belajar peserta didik. Variabel yang diteliti yaitu Kemandirian Belajar 

(X) dan Hasil Belajar (Y). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan yang positif dan signifikan antara kemandirian belajar 

dengan hasil belajar peserta didik kelas VIII SMP IT Baitul Jannah 

Bandar Lampung.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode 

penelitian ex-post facto korelasi. Populasi berjumlah 102 orang 

peserta didik dan jumlah sampel penelitian 50 orang peserta didik. 

Teknik pengumpulan data menggunakan angket dengan skala likert, 

yang sebelumnya telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik 

pengambilan sampel menggunakann proportionate startified random 

sampling. Teknik analisis data menggunakan korelasi product 

moment.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

positif dan signifikan antara kemandirian belajar dengan hasil belajar 

peserta didik kelas VIII SMP IT Baitul Jannah Bandar Lampung, 

ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,743 berada pada taraf 

“Kuat”.  

 

Kata Kunci : Kemandirian Belajar, Hasil Belajar. 
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ABSTRACT 

 

This thesis discusses the relationship between learning 

independence with learning outcomes of student in islamic religious 

education class VIII at SMP IT Baitul Jannah Bandar Lampung. The 

problem in this research is the low learning outcomes of students in 

Islamic religious education subjects. The problem of learning 

outcomes is caused by a lack of learning independence. This research 

was conducted because independence has a very important role in 

learning activities. In addition, learning independence is one of the 

internal factors that affect student learning outcomes. The variables 

studied were Learning Independence (X) and Learning Outcomes (Y). 

This study aims to determine the positive and significant relationship 

between learning independence and the learning outcomes of students 

class VIII of SMP IT Baitul Jannah Bandar Lampung. 

This type of research is quantitative with ex-post facto 

method. The population of this study was high grade students totaling 

102 students, with the study sample was high grade students totaling 

50 students. Determination of the sample using probability sampling 

technique, namely proportional random sampling. The data collection 

technique in this study was in the form of non-test using 

questionnaires distribution and documentation studies. Analysis of the 

data used is the product moment correlation.  

The results of the study indicate that there is a relationship 

between learning independence with islamic education learning 

outcomes for high grade students at SMP IT Baitul Jannah Bandar 

Lampung. Indicated by a correlation coefficient of 0,473 at the level 

of "Strong".  

 

Keywords: Independent Learning, Learning Outcomes.  
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MOTTO 

 
ُر َما ِبَقْوٍم  ۗ   ِإنَّ  ٱللََّه ََل يُ َغي ِّ ۗ   بَ ْيِ  يََديْهِ  َوِمنْ  َخْلِفهۦِ  ََيَْفُظونَهۥُ  مِ ْن أَْمِر ٱللَِّه  ن ٌت مِّ بََٰ َلهۥُ  ُمَعقِّ
ۗ   َوَما ََلُم مِّ ن  ۗ  ءًا َفَل  َمَردَّ  َلهۥُ   ۗ   أََرادَ  ٱللَُّه ِبَقْوٍم ُسو ۗ   َوِإَذا ۗ   َما بِأَنُفِسِهمْ   ُروا َٰ يُ َغي ِّ َحَّتَّ

 ُدونِهۦِ  ِمن َوالٍ 

 

Artinya : “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 

mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka 

menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah 

keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada 

pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan 

terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan 

sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Dengan adanya penegasan judul skripsi ini berguna 

untuk menghindari kesalahan di dalam memahami makna 

dan arti dari beberapa istilah yang terkait. Adapun judul 

skripsi ini adalah “Hubungan Kemandirian Belajar Dengan 

Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam Kelas VIII di SMP IT Baitul Jannah Bandar 

Lampung”. Berikut ini istilah-istilah judul sebagai berikut : 

1. Kemandirian Belajar  

Kemandirian  belajar adalah kemampuan psikososial 

yang mencangkup kebebasan untuk bertindak, tidak 

bergantung kepada orang lain, tidak terpengaruh 

lingkungan, dan bebas mengatur kebutuhan sendiri.
1
 

Kemandirian muncul ketika peserta didik menemukan 

diri pada posisi yang menuntut peserta didik untuk 

belajar tidak bergantung pada orang lain, mempunyai 

kepercayaan diri yang tinggi serta mampu mengambil 

keputusan dalam gaya belajarnya yang aktif dengan 

pengetahuan yang dimiliki, baik dalam menetapkan 

waktu belajar, cara belajar, maupun evaluasi yang 

dilakukan oleh peserta didik itu sendiri.  

2.  Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi belajar 

peserta didik dan hasil yang dapat ditunjukkan angka 

indeks yang dicapai peserta didik setelah melakukan 

proses dan kegiatan-kegiatan pembelajaran, hasil belajar 

merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik 

dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkat 

                                                             
1
 Maya Fitria Ningsih et al., “Pengaruh Kemandirian Belajar Terhadap Hasil 

Belajar Matematika Peserta didik Kelas VIII SMP,” Griya Jornal of Mathematics 
Education and Application 1, no. 1 (2021): 11–18, 

https://doi.org/10.29303/griya.v1i1.9. 
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perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.
2
 Jadi hasil belajar 

merupakan kegiatan yang didapatkan, dicapai dan 

diperoleh peserta didik berupa data pembuktian dengan 

adanya usaha atau fikiran melalui pengukuran test dan 

non test yang dinyatakan dalam tiga ranah yaitu kognitif, 

afektif dan psikomotor sehingga nampak ada pada diri 

individu terjadinya perubahan tingkah laku, proses dan 

pengalaman.  

3.  Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama islam dijadikan sebagai kegiatan 

dalam mendidik agama islam. Nama kegiatannya atau 

usaha-usahanya dalam mendidik agama islam disebut 

pendidikan agama islam. Pendidikan islam merupakan 

nama sistem yaitu sistem islami, yang memiliki 

komponen-komponen secara keseluruhan mendukung 

terwujudnya sosok umat muslim yang ideal. Menurut 

Muhaimin Pendidikan agama islam adalah pendidikan 

yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-

nilai fundamental yang terkandung dalam al-Qur’an dan 

as-Sunnah. Pendidikan agama islam adalah suatu proses 

pengembangan potensi manusia menuju terbentuknya 

manusia sejati yang berkepribadian islam (kepribadian 

yang sesuai dengan nilai-nilai islam).
3
  

4.  Sekolah SMP IT Baitul Jannah  

SMP Islam Terpadu Baitul Jannah merupakan salah 

satu lembaga Pendidikan Formal menengah  tingkat 

pertama yang terletak di Jalan Pramuka No.43 Kemiling 

Raya Bandar Lampung. Yang dimana peneliti akan 

melakukan penelitian di sekolah tersebut. 

                                                             
2
 Humaia Dzisye and Ila Rosmilawati, “Hubungan Kompetensi Instruktur 

Dengan Hasil Belajar Peserta Pelatihan Pengolahan Ikan Air Tawar,” Journal of 

Nonformal Education and Community Empowerment 3, no. 1 (2019): 59–66, 

https://doi.org/10.15294/pls.v3i1.30884. 
3
 Mohammad Muchlis Solichin, “Penerapan Model Pembelajaran Inquiry 

Discovery Dalam Pendidikan Agama Islam,” Tadris 12, no. 2 (2017): 214–31. 



3 
 

 
 

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa beberapa istilah 

yang terdapat di dalam judul “Hubungan Kemandirian 

Belajar Dengan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VIII di SMP IT 

Baitul Jannah Bandar Lampung” adalah suatu upaya 

penelitian agar bisa melihat apakah ada hubungan dari 

kemandirian belajar dengan hasil belajar dalam pelajaran 

pendidikan agama islam kepada peserta didik kelas VIII di 

SMP IT Baitul Jannah Bandar Lampung.   

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu elemen penting 

dalam kemajuan suatu bangsa. Bangsa yang ingin maju 

haruslah memajukan pendidikannya terlebih dahulu. Karena 

melalui pendidikan seseorang dapat memperoleh ilmu, 

pengetahuan dan keterampilan guna meningkatkan 

kemampuan berfikir, berusaha dan penguasaan teknologi. 

Sehingga diharapkan dapat memenuhi segala kebutuhan 

dengan keterampilan yang dimilikinya. Pengertian 

pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
4
  

Untuk membentuk manusia yang berkarakter agamis 

dan mempunyai nilai-nilai spiritual dalam dirinya diperlukan 

pendidikan yang terarah. Chairul Anwar dalam bukunya 

mengatakan pendidikan yang terarah merupakan pendidikan 

yang berbasis pada prinsip-prinsip hakikat fitrah manusia 

                                                             
4
 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003). Hlm. 3 
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dalam pendidikan. Artinya, pendidikan terarah adalah 

pendidikan yang bisa membentuk manusia secara utuh, baik 

dari sisi dimensi jasmani (materi) maupun dari sisi mental/ 

inmateri (ruhani,akal,rasa dan hati).
5
 Maka dapat di 

simpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu kebutuhan 

pokok setiap manusia dalam mengembangkan potensi yang 

dimilikinya. Karena dengan pendidikan akan membawa 

manusia kepada derajat kemanusiaan dan kemuliaan. Dan 

pada dasarnya pendidikan juga merupakan upaya pedagogis 

untuk menyampaikan sejumlah nilai yang dianut masyarakat 

suatu bangsa kepada sejumlah sasaran dengan proses 

pembelajaran. 

Firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar ayat 9: 

                  

                   

                   

    

 

 “....Katakanlah, “Apakah sama orang-orang yang 
mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui ?” 
sesungguhnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat 
menerima pelajaran.” (Q.S. Az-Zumar: 9) 

Penjelasan dari ayat diatas yaitu tujuan dari 

pendidikan adalah perubahan sikap dan perilaku sehingga 

dapat terbentuk serta terpelihara seluruh potensi yang 

                                                             
5
 Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan 

Filosofis, ed. Agus NC, SUKA-Press (Yogyakarta, 2014). Hlm. Vi-vii 
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dimilikinya. Dalam proses menuju ke arah tersebut 

diperlukan adanya upaya pengajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Tujuan akhir dari pendidikan perspektif QS. Az-

Zumar ayat 9 adalah menjadikan peserta didik pribadi yang 

berintelektual dan bertaqwa (Ulul Albab). Dalam hal ini 

cakupannya tidak hanya meliputi pengembangan intelektul 

saja, akan tetapi fokus pendidikan pada proses pembinaan 

karakter pada peserta didik juga secara menyeluruh harus 

ditingkatkan sehingga dapat membuat lebih dewasa. Dalam 

proses pendidikan stimulus yang diterima harus disesuaikan 

dengan struktur kognitif yang telah dimiliki dan terbentuk 

dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan 

pengalaman sebelumnya. Oleh karena itu guru berperan 

sangat penting dalam menyampaikan informasi materi 

pelajaran melalui komunikasi kepada peserta didik dengan 

menggunakan simbol-simbol, baik lisan, tulisan, maupun 

bahasa nonverbal.
6
 Pendidikan yang di dalamnya terdapat 

proses belajar mengajar oleh guru dan peserta didik yang 

berperan dalam aktivitas pembelajaran memiliki andil yang 

sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang 

kondusif. Oleh karena itu pendidikan dituntut untuk 

memberikan kontribusi pemikiran, sikap dan tindakan guna 

menumbuh kembangkan potensi peradaban manusia menuju 

keserasian hidup yang di kehendaki agama, bangsa dan 

negara.
7
 Proses pembelajaran tersebut akan menghasilkan 

suatu perubahan dalam diri peserta didik yang disebut 

dengan hasil belajar. Dalam mengikuti proses pembelajaran 

di sekolah sudah pasti setiap peserta didik mengharapkan 

mendapatkan hasil belajar yang baik, sebab hasil belajar 

yang baik dapat membantu peserta didik dalam mencapai 

tujuannya. Namun kenyataannya tidak semua peserta didik 

berhasil melalui proses belajar yang mereka ikuti, hal ini 

                                                             
6
 Chairul Anwar, Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer 

(Yogyakarta: IRCiSoD, 2017). Hlm. 393 
7
 Chairul Anwar, Multikulturalisme, Globalisasi Dan Tantangan 

Pendidikan Abad Ke-21 (Yogyakarta: Diva Press, 2019). Hlm. 67 
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ditandai dengan adanya nilai   hasil belajar peserta didik yang 

masih rendah.  

Hasil belajar adalah kemampuan peserta didik baik 

dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang diperoleh 

peserta didik dari proses belajar serta dilakukan dalam waktu 

tertentu untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku 

yang relatif menetap. Akan tetapi keberhasilan peserta didik 

dalam mencapai hasil belajar tidaklah sama karena ada 

sebagian peserta didik yang mengalami masalah dalam 

belajar sehingga hasil belajar yang dicapai kurang optimal. 

Tinggi rendahnya suatu hasil belajar tentu terdapat faktor 

yang mempengaruhinya. Menurut Slameto menyatakan 

keberhasilan belajar dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor 

internal (dari dalam) dan faktor eksternal (dari luar). Faktor 

internal adalah faktor yang ditimbulkan dari dalam diri 

individu seperti minat, motivasi, sikap, perhatian dan 

kemandirian belajar, sedangkan faktor eksternal adalah 

faktor yang ditimbulkan dari kondisi yang berkembang di 

luar kehidupan pribadi peserta didik seperti lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat.
8
 Salah satu 

faktor terpenting yang harus dimiliki peserta didik adalah 

kemandirian belajar. Karena dengan adanya kemandirian 

belajar maka peserta didik akan melakukan kegiatan 

belajarnya dengan penuh rasa tanggung jawab, kemauan 

yang kuat dan memiliki sikap disiplin yang tinggi akan 

berpengaruh pada hasil belajar yang meningkat. Hal ini 

sejalan dengan definisi kemandirian belajar menurut 

Mulyono bahwa:  

“Independence of student learning is the extent to 

which in the learning process students can come to 

                                                             
8
 Ani Rosidah, “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Snowball 

Throwing Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta didik Pada Pembelajaran Ips,” 

Jurnal Cakrawala Pendas 3, No. 2 (2017): 29–36. 
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determine the objectives, materials, and learning 

experiences, and evaluation of learning”.9 

Pernyataan tersebut memiliki arti bahwa 

“Kemandirian belajar peserta didik adalah sejauh 

mana dalam proses pembelajaran peserta didik dapat 

ikut menentukan objek materi dan pengalaman 

belajar, serta evaluasi pembelajaran”. 

Kemandirian belajar sangat penting dimiliki oleh 

setiap peserta didik karena menurut teori konstruksivisme, 

dalam proses pembelajaran di sekolah guru tidak bisa 

memberikan pengetahuan peserta didik begitu saja. Peserta 

didik harus membangun sendiri pengetahuannya dengan 

memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menemukan 

sendiri informasi dan mengaplikasikannya dengan 

pembelajaran serta mengupayakan peserta didik memiliki 

kesadaran untuk menggunakan strateginya sendiri dalam 

belajar.
10

 Jadi yang dimaksud kemandirian belajar dalam 

penelitian ini adalah seseorang yang mempunyai sikap 

kepercayaan diri yang tinggi, mempunyai inisiatif untuk 

mengatasi suatu masalah dan bertanggung jawab atas tugas-

tugas yang diperintahkan, sehingga pada akhirnya akan 

membuat peserta didik menjadi siap untuk belajar sepanjang 

hayat dan mempunyai kemampuan adaptasi dalam proses 

pembelajaran, khususnya mata pelajaran pendidikan agama 

islam.  

Pendidikan agama islam merupakan usaha sadar 

yang dilakukan pendidik dalam mempersiapkan peserta 

didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan 

mengamalkan ajaran islam dari sumber utamanya kitab suci 

al-Qur’an dan al-Hadits, serta menjadikan ajaran islam itu 

                                                             
9
 Dodik Mulyono, “The Influence of Learning Model and Learning 

Independence on Mathematics Learning Outcomes by Controlling Students’ Early 
Ability,” International Electronic Journal of Mathematics Education 12, no. 3 (2021): 

689–708, https://doi.org/10.29333/iejme/642. 
10

 Aditya Rini Kusumaningpuri, “Implementasi Teori Belajar Vygotsky 

Pada Pembelajaran Menulis Teks Eksplanasi Kelas VI Sekolah Dasar,” Jurnal 

Pendidikan Dan Sains Lentera 1, no. 1 (2021): 1–6. 
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sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan 

maupun kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat.
11

 

Rasulullah Saw. bersabda:  

ُل هللاِ َصهََّ هللاُ  ٌْ َعْن اِْبُن َعبَّاِس َسِضَي هللاُ َعْنوُ قَاَل : قَاَل َسُس

ًَ اِنََّما اْنِعْهُم  ْيِن  َسهََّم : َمْن يُِشِد هللاُ بِِو َخْيًشا يُفَقِّْيوُ فِْي انذِّ ًَ َعهَْيِو 

) ٍْ اهُ اْنبَُخاِس ًَ  بِاانتََّعهُِّم )َس

Dari Ibnu Abbas R.A berkata : Rasulullah SAW 

bersabda : “Barang siapa yang dikehendaki Allah SWT 

menjadi baik, maka dia akan difahamkan dalam hal agama. 

Dan sesungguhnya ilmu itu dengan belajar” (HR. Bukhori) 

 

Ketika mengikuti pelajaran pendidikan agama islam 

peserta didik diharuskan memperhatikan, menyimak, 

bertanya dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

pendidik. Namun hal ini belum sepenuhnya dilakukan 

peserta didik, karena masih terdapat sebagian peserta didik 

yang kurang bertanggung jawab dengan tugasnya dan tidak 

mau menyampaikan pendapatnya ketika pembelajaran di 

kelas di karenakan kurangnya interaksi antara peserta didik 

dengan pendidik. Peserta didik terlihat kurang aktif dalam 

menanyakan materi pembelajaran yang belum dipahami atau 

ketika menjawab pertanyaan yang diajukan pendidik, 

sehingga menyebabkan peserta didik tidak sepenuhnya dapat 

menyerap dan memahami materi pembelajaran yang 

disampaikan pendidik. Jika keadaan ini diabaikan terus 

menerus, kemandirian belajar peserta didik tidak akan sesuai 

dengan yang diharapkan.  

Kemandirian merupakan kunci keberhasilan dalam 

proses belajar, akan tetapi masih adanya peserta didik yang 

menyelesaikan tugas pekerjaan rumah di sekolah, tingginya 

                                                             
11

 Euis Rosyidah, “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 

Pemnetukan Akhlak Peserta Didik Di TPQ Al-Azam Pekanbaru,” Jurnal 
Kependidikan Islam Volume 9, no. 2 (2019), 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/idaroh. 



9 
 

 
 

ketergantungan belajar pada kehadiran guru di kelas, 

rendahnya minat baca dan rendahnya usaha menambah 

wawasan dari berbagai sumber, ketidaksiapan menghadapi 

ujian sehingga masih banyak yang belum percaya dengan 

kemampuan yang dimilikinya dan masih terdapat peserta 

didik yang mencontek dan beranggapan jawaban yang di 

miliki tidak benar. Kemandirian merupakan perilaku peserta 

didik yang tidak secara langsung melekat pada dirinya sejak 

lahir, tetapi terbentuk dengan adanya motivasi belajar yang 

didapatkan dari lingkungan melalui pola asuh dan perlakuan 

orang tua, pendidik, dan masyarakat. Ciri-ciri kemandirian 

belajar adalah mampu berfikir secara kritis, kreatif dan 

inovatif, tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain, 

tidak lari atau menghindari masalah, apabila menjumpai 

masalah dipecahkan sendiri tanpa meminta bantuan orang 

lain, tidak merasa rendah diri apabila harus berbeda dengan 

orang lain, berusaha bekerja dengan penuh ketekunan dan 

kedisiplinan, dan bertanggung jawab atas tindakannya 

sendiri.
12

 Peserta didik yang sudah terbentuk menjadi 

seorang individu yang memiliki kemandirian akan mampu 

mengendalikan dan mengarahkan dirinya pada perilaku yang 

taat, patuh, serta menunjukkan keteraturan dalam belajar.  

Kemandirian belajar sangatlah penting bagi peserta 

didik karena akan mendorong untuk memperoleh hasil 

belajar yang lebih baik, sehingga peserta didik akan terus 

giat belajar. Kemandirian belajar juga ditandai dengan 

tingkah laku individu dalam menghadapi tanggung jawabnya 

sebagai peserta didik dalam melakukan aktivitas belajar, 

setiap peserta didik dituntut untuk memiliki kemandirian 

belajar karena dengan adanya sikap tersebut peserta didik 

akan memperoleh hasil belajar yang optimal. Susanto 

menyatakan bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai 

tingkat keberhasilan peserta didik dalam mempelajari materi 

                                                             
12

 Dede Rahmat Hidayat et al., “Kemandirian Belajar Peserta Didik Dalam 

Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid -19,” Perspektif Ilmu Pendidikan 34, 

no. 2 (2020): 147–54, https://doi.org/10.21009/pip.342.9. 
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pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor dan 

diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran 

tertentu.
13

 Maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan hasil akhir dari proses pembelajaran yang 

dinyatakan dalam bentuk angka atau huruf yang 

menggambarkan perubahan tingkah laku peserta didik. Hasil 

belajar mempunyai peranan penting dalam proses 

pembelajaran karena akan memberikan sebuah informasi 

kepada pendidik tentang kemajuan peserta didik dalam 

upaya mencapai tujuan-tujuan belajarnya melalui proses 

kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya. 

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan di SMP 

IT Baitul Jannah Bandar Lampung melalui data hasil belajar 

pendidikan agama islam menunjukkan hasil belajar peserta 

didik kelas VIII masih belum optimal. Permasalahan hasil 

belajar peserta didik tersebut disebabkan karena kurangnya 

kemandirian belajar. Penelitian ini dilakukan karena 

kemandirian memiliki peran yang sangat penting dalam 

kegiatan belajar mengajar, kemandirian memungkinkan 

peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara 

aktif dan kreatif. Selain itu kemandirian belajar merupakan 

salah satu faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar 

peserta didik. Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan 

adanya hubungan kemandirian belajar dengan hasil belajar 

peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama islam di 

SMP IT Baitul Jannah Bandar Lampung, sehingga dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan serta memberi acuan 

bagi pendidik untuk dapat mengubah pola dan sikap 

mengajar, dari hanya sebagai pengajar (pemberi informasi) 

berubah menjadi fasilitator dan mediator yang baik dalam 

proses pembelajaran dengan memperhatikan kemandirian 

belajar peserta didik.  Hasil belajar tersebut dapat dilihat 

pada hasil mid semester ganjil tahun pelajaran 2021/2022. 

                                                             
13

 Ermelinda Yosefa Awe and Kristina Benge, “Hubungan Antara Minat 

Dan Motivasi Belajar Dengan Hasil Belajar Ipa Pada Siswa Sd,” Journal of Education 

Technology 1, no. 4 (2017): 231, https://doi.org/10.23887/jet.v1i4.12859. 
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Berikut hasil belajar peserta didik yang diperoleh dari 

dokumentasi pendidik 

. 

 

 

 

Tabel 1.1 

Data Hasil Ujian Tengah Semester Ganjil 

Pendidikan Agama Islam Peserta Didik  Kelas VIII 

SMP IT Baitul Jannah Bandar Lampung 

N

o 

Kela

s 

Jumla

h 

Pesert

a 

Didik 

KK

M 

Tuntas (≥75) 
Belum Tuntas 

(<75) 

Jumla

h 

Persenta

se (%) 

Jumla

h 

Persenta

se (%) 

1 
VIII 

A 
21 75 7 33,33 14 66,67 

2 
VIII 

B 
21 75 9 42,85 12 57,14 

3 
VIII 

C 
20 75 7 35,00 13 65,00 

4 
VIII 

D 
20 75 9 45,00 11 55,00 

5 
VIII 

E 
20 75 8 40,00 12 60,00 

Jumlah 102 75 40 39,21 62 60,79 

   Sumber: Dokumentasi penilaian mid semester ganjil tahun 

pelajaran 2021/2022 

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar peserta 

didik belum mampu mencapai Kriteria Ketuntasan Minimun 

(KKM). Berdasarkan tabel di atas, dapat dikertahui bahwa 

peserta didik yang tuntas pada kelas VIII A yaitu 9 peserta 

didik dengan presentase 45,00% dari jumlah keseluruhan 20 

orang, peserta didik yang tuntas pada kelas VIII B yaitu 8 

orang peserta didik dengan persentase 42,10% dari jumlah 
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keseluruhan 19 orang, peserta didik yang tuntas pada kelas 

VIII C yaitu 8 orang dengan persentase 40,00% dari jumlah 

keseluruhan 20 orang peserta didik. Data tersebutlah yang 

menyatakan bahwa hasil belajar peserta didik di SMP IT 

Baitul Jannah masih tergolong rendah. Setiap peserta didik 

memiliki tingkat pencapaian hasil belajar yang berbeda-

beda, dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan dalam pembelajaran. 

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul 

Hubungan Kemandirian Belajar dengan Hasil Belajar 

Peserta didik SMK Kelas XII Pada Pelajaran Matematika 

(2019) mendapatkan hasil yang baik. Dengan demikian, 

uraian di atas menunjukkan bahwa adanya hubungan antara 

kemandirian belajar dengan hasil belajar, namun masih perlu 

pembuktian secara ilmiah karena pada saat ini proses 

pembelajaran tanpa kemandirian tidak akan berlangsung 

efektif dan materi yang disampaikan kepada peserta didik 

tidak maksimal. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul “Hubungan 

Kemandirian Belajar dengan Hasil Belajar Peserta Didik 

Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas 

VIII di SMP IT Baitul Jannah Bandar Lampung ”. 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka 

identifikasi dan batasan masalah yang diambil oleh peneliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Hasil belajar peserta didik kelas VIII SMP IT Baitul 

Jannah masih tergolong rendah dilihat dari hasil belajar 

peserta didik yang masih berada di bawah nilai KKM.  

2. Kurangnya rasa percaya diri dalam proses pembelajaran 

yang menyebabkan peserta didik cenderung lebih pasif 

saat menanggapi pertanyaan ketika kegiatan belajar 

berlangsung. 

3. Kurangnya rasa tanggung jawab dan disiplin peserta 

didik ditandai dengan masih terdapat peserta didik yang 
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mencontek ketika mengerjakan soal latihan atau 

ulangan.  

4. Rendahnya sikap kemandirian belajar peserta didik 

dikarenakan masih tingginya ketergantungan pada 

kehadiran pendidik di kelas.  

Penelitian ini dibatasi agar tidak menyimpang dari 

pokok permasalahan, maka masalah dalam penelitian ini 

dibatasi pada: 

1. Kemandirian belajar peserta didik kelas VIII di SMP IT 

Baitul Jannah Bandar Lampung. 

2. Hasil belajar peserta didik kelas VIII di SMP IT Baitul 

Jannah Bandar Lampung. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan 

masalah  di atas, maka yang menjadi masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah 

terdapat hubungan  antara kemandirian belajar dengan 

hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan 

agama islam kelas VIII di SMP IT Baitul Jannah Bandar 

Lampung?”. 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

kemandirian belajar dengan hasil belajar peserta didik pada 

mata pelajaran pendidikan agama islam kelas VIII di SMP 

IT Baitul Jannah Bandar Lampung.  

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai salah satu referensi teoritis untuk 

meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan 

ilmu penelitian pendidikan yang berkaitan dengan 
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kemandirian belajar peserta didik dan korelasinya 

dengan pencapaian hasil belajar.  

2. Manfaat praktis 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

a. Peserta Didik  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan kepada peserta didik mengenai 

pentingnya menanamkan rasa kemandirian 

belajar untuk dapat memperoleh hasil belajar 

yang optimal.  

b. Pendidik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan kepada pendidik dalam mengarahkan 

dan memberikan pemahaman agar peserta didik 

lebih mandiri sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar. 

c. Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan masukan dan rekomendasi kepada 

kepala sekolah yang berkaitan dengan faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik 

seperti kemandirian belajar. Semoga kepala 

sekolah dapat memperhatikan faktor tersebut 

supaya meningkatkan kualitas dan hasil belajar 

peserta didik. 

d. Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu 

pengetahuan baru, wawasan dan memperoleh 

pengalaman yang berharga serta bermanfaat bagi 

peneliti terutama mengenai hubungan 

kemandirian belajar dengan hasil belajar. 

e. Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran, 

informasi dan masukan bagi peneliti yang akan 

melakukan penelitian dengan variabel yang sama. 
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Peneliti menyarankan untuk lebih 

mengembangkan variabel, populasi dan 

instrumen penelitian sehingga hasil dari 

penelitian lanjutan lebih maksimal.  

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang relevan yaitu suatu 

penelitian yang memiliki katian dan hubungan erat dengan 

pokok masalah atau seseuatu yang sedang dibahas dan 

diteliti. Penelitian yang relevan digunakan sebagai acuan 

atau perbandingan dalam melakukan penelitian dengan 

tujuan agar tidak terjadinya tuduhan karya cipta dibidang 

karya tulis ilmiah. Berikut hasil penelitian relevan terkait 

penelitian ini antara lain: 

1. Siti Julaecha dan Abdul Baist (2019) yang berjudul 

“Hubungan Kemandirian Belajar dengan Hasil Belajar 

Peserta didik SMK Kelas XII Pada Pelajaran 

Matematika” Jurnal Analisa. Vol.5 No.2.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang positif antara kemandirian belajar dengan hasil 

belajar peserta didik SMK kelas XII pada pelajaran 

matematika. Secara signifikan besarnya hubungan yang 

terjadi antara kemandirian belajar dengan hasil belajar 

adalah sebesar 0,400. Signifikan hubungan tersebut 

dapat dilihat dari nilai sig dibandingkan dengan 

probabilitas 0,50. Berdasaran perhitungan korelasi nilai 

sig sebesar 0,008 yang lebih kecil dari 0,05. Ini berarti 

bahwa antara kemandirian belajar dengan hasil belajar 

terdapat hubungan yang signifikan.  

Persamaan antara penelitian Siti Julaecha dan Abdul 

Baist dengan penelitian yang peneliti laksanakan 

terletak pada metodologi penelitian menggunakan 

pendekatan kuantitatif deskriptif.  
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Adapun perbedaan terletak pada hasil penelitian, 

metode penelitian ini menggunakan metode survei dan 

pengujian hipotesis menggunakan korelasi sederhana 

dan regresi sederhana. Sedangkan yang peneliti 

laksanakan menggunakan teknik analisis data uji 

normalitas, uji reliabilitas dan uji hipotesis. Mengingat 

persamaan dan perbedaan yang diuraikan di atas, maka 

penelitian Siti Julaecha dan Abdul Baist dapat menjadi 

acuan dalam penelitian yang peneliti laksanakan.
14

 

 

2. Nurlia, Yusminah Hala, Rachmawaty Muchtar, Oslan 

Jumadi, dan A. Mushawwir Taiyeb  (2017) yang 

berjudul “Hubungan Antara Gaya Belajar, Kemandirian 

Belajar, dan Minat Belajar dengan Hasil Belajar Biologi 

Siswa” Jurnal Pendidikan Biologi. Vol.6 No.2. 

Hasil penelitian menunjukkan hasil analisis hubungan 

keempat variabel yaitu gaya belajar, kemandirian 

belajar, dan minat belajar dengan hasil belajar Biologi 

siswa SMA Negeri 1 Tonra Kabupaten Bone, diperoleh 

nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,849 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000. Sehingga dapat diketahui 

bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara 

gaya belajar,kemandirian belajar danminat belajar secar

a bersama-sama dengan hasil belajar Biologi siswa 

SMA Negeri 1 Tonra Kabupaten Bone. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara 

gaya belajar,kemandirian belajar danminat belajar deng

an hasil belajar Biologi.Persamaan antara penelitian 

Nurlia, Yusminah Hala, Rachmawaty Muchtar, Oslan 

Jumadi, dan A. Mushawwir Taiyeb dengan penelitian 

yang peneliti laksanakan terletak pada metodologi 

penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, teknik 

                                                             
14
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pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

Stratified random sampling dan teknik pengumpulan 

data nya menggunakan angket serta dokumentasi. 

Adapun perbedaan terletak pada variabel penelitian, 

pada penelitian ini menggunakan 4 variabel yaitu gaya 

belajar, kemandirian belajar, dan minat belajar dengan 

hasil belajar sedangkan peneliti hanya menggunakan 2 

variabel saja yaitu kemandirian belajar dengan hasil 

belajar. Mengingat persamaan dan perbedaan yang 

diuraikan di atas, maka penelitian Nurlia, Yusminah 

Hala, Rachmawaty Muchtar, Oslan Jumadi, dan A. 

Mushawwir Taiyeb dapat menjadi acuan dalam 

penelitian yang peneliti laksanakan.
15

 

 

3. Fitri Rahayu (2018) yang berjudul “Pengaruh 

Kemandirian Belajar, Minat Belajar, Disiplin Belajar 

dan Lingkungan Belajar Terhadap Hasil Belajar Peserta 

didik” Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial. Vol.15 No.2. Hasil 

penelitian ini menunjukkan dari analisis linier berganda 

dengan hasil kemandirian 

belajar berpengaruh terhadap hasil belajar sebesar 1,300 

lebih besar dari ttabel 0.679 hubungan positif sebesar 

0,661 nilai signifikan 0,002, minat belajar sebesar 0,738 

lebih besar dari ttabel 0.679 hubungan positif sebesar 

0,835 nilai signifikan 0,003, disiplin belajar sebesar 

1,466 lebih besar dari ttabel 0.679 hubungan positif 

sebesar 0.716 nilai signifikan 

0,001 dan lingkungan belajar 0,087 lebih kecil dari 

ttabel 0.679 hubungan positif sebesar 0,604 nilai 

signifikan 0,004. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

ada pengaruh kemandirian belajar, minat belajar, 

disiplin belajar dan lingkungan belajar terhadap hasil 

                                                             
15 Yusminah Hala et al., “Hubungan Antara Gaya Belajar, Kemandirian 

Belajar, Dan Minat Belajar Dengan Hasil Belajar Biologi Siswa,” Jurnal Pendidikan 
Biologi 6, no. 2 (2017): 321–28, 

https://doi.org/https://doi.org/10.24114/jpb.v6i2.6552. 
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belajar peserta didik kelas VIII SMPN 2 Pake pada 

mata pelajaran IPS Tahun pelajaran 2016/2017. 

Persamaan antara penelitian Arni Salmah, Dessy Triana 

Realita, dan Yulia Suriyanti dengan penelitian yang 

peneliti laksanakan terletak pada variabel bebas (X) 

yaitu kemandirian belajar, teknik pengumpulan data 

menggunakan angket dan dokumentasi dan metode 

penelitian yang digunakan yaitu “ex-post-facto”. 

Adapun perbedaan terletak pada teknik analisis data. 

Pada penelitian Fitri Rahayu menggunakan uji 

normalitas, uji linearitas, uji multikolinierias. 

Sedangkan yang peneliti laksanakan menggunakan uji 

normalitas, uji linearitas. Mengingat persamaan dan 

perbedaan yang diuraikan di atas, maka penelitian Fitri 

Rahayu dapat menjadi acuan dalam penelitian yang 

peneliti laksanakan.
16

 

 

4. Rusi Rusmiati Aliyyah, Finka Andriani Puteri, dan Atin 

Kurniawati (2017) yang berjudul “Pengaruh 

Kemandirian Belajar Terhadap Hasil Belajar IPA” 

Jurnal Sosial Humanioa. Vol.8 No.2. Hasil penelitian 

ini menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan 

antara kemandirian belajar terhadap hasil belajar peserta 

didik kelas IVA dan IVB SDN Pajajaran Bogor. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil perhitungan uji t yaitu 

kemandirian belajar dengan hasil belajar IPA di peroleh 

nilai thitung sebesar 8,306 yang lebih besar dari nilai ttabel 

2,000. Serta nilai signifikansi 

kemandirian belajar dengan hasil belajar sebesar 0,000 

yang lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Hasil perhitungan koefisien determinasi 

antara kemandirian belajar dengan hasil belajar sebesar 

                                                             
16
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53,50% sedangkan 46,50% dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain. 

Persamaan antara penelitian Arni Salmah, Dessy Triana 

Realita, dan Yulia Suriyanti dengan penelitian yang 

peneliti laksanakan terletak pada variabel bebas (X) 

yaitu kemandirian belajar dan variabel (Y) yaitu hasil 

belajar, persamaan lainnya yaitu metode yang 

digunakan kuantitatif korelasi, teknik pengumpulan data 

menggunakan angket dan dokumentasi dan teknik 

pengambilan sampel menggunakan simple random 

sampling. dan metode penelitian yang digunakan yaitu 

“ex-post-facto”. Adapun perbedaan terletak pada teknik 

pengumpulan data. Pada penelitian Rusi Rusmiati 

Aliyyah, Finka Andriani Puteri, dan Atin Kurniawati 

menggunakan teknik wawancara. Teknik analisis data 

menggunakan persamaan regresi, koefisien determinasi, 

dan uji t. Sedangkan yang peneliti laksanakan 

menggunakan uji normalitas, uji linearitas  dan uji 

hipotesis korelasi . Mengingat persamaan dan 

perbedaan yang diuraikan di atas, maka penelitian Rusi 

Rusmiati Aliyyah, Finka Andriani Puteri, dan Atin 

Kurniawati dapat menjadi acuan dalam penelitian yang 

peneliti laksanakan
17

 

 

5. Arni Salmah, Dessy Triana Realita, dan Yulia Suriyanti 

(2020) yang berjudul “Hubungan Kemandirian Belajar 

dan Motivasi Berprestasi dengan Hasil Belajar Mata 

Pelajaran Ekonomi Peserta didik Kelas XI SMAN 01 

Belimbing” Jurnal Pendidikan Ekonomi. Vol.5 No.1. 

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan 

yang signifikan antara kemandirian belajar dan motivasi 

berprestasi dengan hasil belajar peserta didik kelas XI 

                                                             
17
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SMAN 01 Belimbing. Hal ini dapat dibuktikan dari 

nilai r hitung 0,680 dilihat dari interpretasi koefisien 

korelasi r hitung 0,680 termasuk dalam kategori kuat. 

Kemudian berdasarkan uji hipotesis diperoleh nilai 

signifikan 0,009 dan 0,000 dengan dk 5%. Jadi 0,009 

dan 0,000 < 0,05 maka hipotesis nol (Ho) 

ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) Diterima. 

Persamaan antara penelitian Arni Salmah, Dessy Triana 

Realita, dan Yulia Suriyanti dengan penelitian yang 

peneliti laksanakan terletak pada variabel bebas (X) 

yaitu kemandirian belajar, teknik pengumpulan data 

menggunakan angket dan dokumentasi dan metodologi 

penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif 

deskriptif. Adapun perbedaan terletak pada teknik 

analisis data. Pada penelitian Arni Salmah, Dessy 

Triana Realita, dan Yulia Suriyanti menggunakan uji 

normalitas, uji linearitas, uji multikolinierias dan uji 

heteroskodesitas. Sedangkan yang peneliti laksanakan 

menggunakan uji normalitas, uji linearitas dan uji 

hipotesis  korelasi. Mengingat persamaan dan 

perbedaan yang diuraikan di atas, maka penelitian Arni 

Salmah, Dessy Triana Realita, dan Yulia Suriyanti 

dapat menjadi acuan dalam penelitian yang peneliti 

laksanakan.
18

 

 

H. Sistematika Penulisan  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang penegasan judul, latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, 
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kajian peneliti terdahulu yang relevan, dan sistematika  

penulisan yang dijelaskan secara singkat. 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang 

menyangkut variabel-variabel yang diteliti dan hipotesis 

penelitian perkiraan hasil serta menjawab rumusan masalah 

dari peneliti.   

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan 

dalam penelitian ini yang meliputi waktu dan tempat 

penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, 

sampel dan teknik pengumpulan data, definisi operasional 

variabel, instrumen penelitian, uji validitas dan reliabilitas 

data, uji prasarat analisis dan uji hipotesis. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang hasil Hubungan 

Kemandirian Belajar dengan Hasil Belajar Peserta Didik Pada 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VIII di SMP IT 

Baitul Jannah Bandar Lampung.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang simpulan dan 

rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Belajar 

1. Pengertian Belajar  

Belajar merupakan aktivitas yang dilakukan oleh 

seseorang, yang memungkinkan perubahan pada diri secara 

sengaja. Perubahan dalam hal ini tidak muncul begitu saja, 

tetapi sebagai akibat dari usaha pada saat melakukan 

kegiatan belajar. Pada saat melakukan kegiatan belajar 

seseorang akan melakukan interaksi antara individu dengan 

lingkungannya, lingkungan yang dimaksud adalah hal-hal 

yang ditemui ketika belajar yang memungkinkan untuk 

memperoleh dan menambah pengalaman. Susanto 

menjelaskan bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang 

dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar 

untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau 

pengetahuan baru sehingga memungkinkan seseorang 

terjadinya perilaku yang relatif tetap baik dalam berfikir, 

merasa, maupun dalam bertindak.
19

  

Rusman menyatakan bahwa belajar adalah proses 

membangun pengetahuan melalui transformasi pengalaman 

yang mempengaruhi dan berperan penting dalam 

pembentukan pribadi dan perilaku individu.
20

 Kemudian 

Slameto menyatakan belajar adalah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya.
21
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Menurut Ikhsan elquluqo belajar merupakan akibat 

adanya interaksi antara stimulus dan respons. Seseorang 

dianggap belajar apabila dapat menunjukkan perubahan 

perilakunya. Dalam belajar yang penting adalah input yang 

berupa stimulus output yaitu respons. Maka dari itu belajar 

sebagai suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu 

dalam perubahan tingkah lakunya baik dari latihan dan 

juga pengalaman yang menyangkut aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotorik untuk memperoleh tujuan tertentu.
22

 

Belajar merupakan proses pada perkembangan hidup 

manusia. Dengan belajar manusia melakukan perubahan-

perubahan kualitatif individu sehingga tingkah lakunya 

berkembang. Belajar adalah suatu proses, dan bukan suatu 

hasil. Oleh karena itu belajar berlangsung secara aktif dan 

integratif dengan menggunakan berbagai bentuk perbuatan 

untuk mencapai suatu tujuan. Proses belajar berbeda 

dengan proses kematangan. Kematangan adalah proses 

dimana tingkah laku dimodifikasi sebagai akibat dari 

pertumbuhan dan perkembangan struktur serta fungsi-

fungsi jasmani. Dengan demikian tidak setiap perubahan 

tingkah laku pada diri individu adalah merupakan hasil 

belajar. 

Berlandaskan dari beberapa pendapat para ahli di 

atas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu 

aktivitas yang di dalamnya terdapat suatu proses dari tidak 

tahu menjadi tahu dan dilakukan secara sengaja, yang 

memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku, 

kecakapan, pengetahuan, dan pemahaman akibat dari 

pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Selain 

itu, seseorang yang belajar atau menuntut ilmu maka akan 

mendapatkan anugerah dari Allah SWT. Sebagaimana 

dijelaskan dalam Q.S. Al-Mujadillah ayat 11:  

                                                             
22
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 “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila 

dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam 

majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, 

“Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan 

mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa 

derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan”. 

(Q.S. Al-Mujadillah:11) 

2. Tujuan Belajar  

Tujuan belajar yaitu untuk merubah tingkah laku 

manusia dan mendapatkan sebuah pengetahuan, 

keterampilan atau kemampuan lainnya. Menurut 

Syarifuddin, tujuan belajar adalah: 

a. Mengadakan perubahan dalam diri diantaranya yaitu 

perubahan tingkah laku. 

b. Mengubah kebiasaan dari buruk menjadi baik. 

c. Mengubah sikap dari negatif menjadi positif, tidak 

hormat menjadi hormat, dan benci menjadi suka. 

d. Dapat memiliki keterampilan. 
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e. Menambah pengetahuan dalam berbagai bidang 

ilmu.
23

 

Menurut Kurniasih tujuan belajar adalah 

memperoleh hasil belajar dan peserta didik mampu 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
24

 

Menurut Sardiman, bahwa tujuan belajar pada umumnya 

ada tiga macam, yaitu: 

a. Untuk mendapatkan pengetahuan, hal ini ditandai 

dengan kemampuan berfikir, karena antara 

kemampuan berfikir dan pemilihan pengetahuan tidak 

dapat dipisahkan. Kemampuan berfikir tidak dapat 

dikembangkan tanpa adanya pengetahuan dan 

sebaliknya kemampuan berfikir akan memperkaya 

pengetahuan.  

b. Penamaan konsep memerlukan keterampilan baik 

keterampilan jasmani maupun keterampilan rohani. 

c. Pembentukan sikap mental dan perilaku anak didik 

tidak akan terlepas dari soal penanaman nilai-nilai, 

dengan dilandasi nilai, anak didik akan menumbuhkan 

kesadaran dan kemampuan untuk mempraktikan 

segala sesuatu yang sudah dipelajari.
25

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas peneliti 

menyimpulkan bahwa tujuan belajar adalah suatu proses 
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mendapatkan pengalaman hidup untuk mengembangkan 

potensi yang ada di dalam diri peserta didik dan 

memperoleh hasil belajar berupa kognitif, psikomotor dan 

afektif. 

3. Ciri-Ciri Belajar 

Ciri merupakan suatu tanda yang dapat 

membedakan antara hal satu dengan lainnya yang dapat 

diamati sesuai karakteristiknya. Ciri-ciri belajar menurut 

Aunurrahman adalah menunjukkan suatu aktivitas pada 

diri seseorang yang disadari atau disengaja, belajar 

merupakan interaksi individu dengan lingkungannya, dan 

hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku.
26

 

Menurut Djamarah, ciri-ciri belajar yaitu: 

a. Perubahan yang terjadi secara sadar.  

b. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional. 

c. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif.  

d. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara.  

e. Perubahan dalam belajar bertujuan dan berarah.  

f. Perubahan mencakup seluruh aspek.
27

 

Anitah, menjelaskan bahwa ciri-ciri belajar sebagai 

berikut: 

a. Proses, belajar adalah proses mental dan emosional 

atau proses berfikir dan merasakan. Seorang dikatakan 

belajar bila pikiran dan perasaannya aktif.  

b. Perubahan prilaku atau tingkah laku, seseorang 

dikatakan belajar akan berubah atau bertambah 

prilakunya baik yang berupa pengetahuan, 

keterampilan, atau penguasaan nilai-nilai (sikap).  

c. Pengalaman, belajar adalah mengalami dalam arti 

belajar terjadi di dalam interaksi antar individu 
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dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun 

lingkungan sosial.
28

 

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti 

menyimpulkan bahwa ciri-ciri belajar adalah suatu 

perubahan perilaku yang besifat positif, aktif yang diamati 

sesuai karakteristiknya, sehingga pengalaman serta 

perbuatan mereaksi dan melampaui. juga menetap dalam 

diri individu yang terjadi secara sadar. 

4. Prinsip - Prinsip Belajar 

Prinsip belajar dapat membantu guru dalam memilih 

tindakan yang tepat. Selain itu juga berguna untuk 

mengembangkan sikap yang diperlukan untuk menunjang 

peningkatan belajar peserta didik. Prinsip belajar dapat 

membantu guru dalam memilih tindakan yang tepat. 

Menurut Pendapat Ali dan Hasniyati prinsip-prinsip belajar 

tersebut yaitu: 

a. Perhatian dan motivasi 

Perhatian sangat berperan penting pada kegiatan 

belajar tanpa adanya perhatian tidak mungkin akan 

terjadi belajar, perhatian terhadap akan timbul jika 

pada peserta didik apabila sesuai dengan kebutuhan, 

dan membangkitkan motivasi untuk mempelajarinya. 

Selain motivasi mempunyai peranan penting dalam 

kegiatan belajar. Motivasi erat kaitannya dengan 

minat, peserta didik yang memiliki minat terhadap 

sesuatu bidang studi tertentu cenderung tertarik 

perhatiannya dan dengan demikian timbul 

motivasinya untuk mempelajari bidang studi tersebut. 

Motivasi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang di 

anggap penting dalam kehidupan. Nilai-nilai tersebut 

mengubah tingkah laku dan motivasinya. 

b. Keaktifan 
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Pada setiap proses belajar peserta didik menampakkan 

keaktifan. Keaktifan tersebut beraneka ragam bentuk 

mulai dari kegiatan fisik sampai kegiatan psikis. 

Kegiatan fisik seperti membaca, mendengar, menulis, 

dan keterampilan. Kegiatan psikis misalnya 

membandingkan satu konsep dengan konsep lain, 

menyimpulkan. alam setiap proses belajar peserta 

didik selalu menampakkan keaktifan. Keaktifan itu 

dapat berupa kegiatan fisik dan kegiatan psikis. 

Kegiatan fisik bisa berupa membaca, mendengar, 

menulis, berlatih keterampilan-keterampilan, 

sebagainya. Sedangkan kegiatan psikis misalnya 

menggunakan khasanah pengetahuan yang dimiliki 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi, 

membandingkan satu konsep dengan yang lain, 

menyimpulkan hasil percobaan dan kegiatan psikis 

yang lain. 

c. Keterlibatan langsung atau berpengalaman 

Belajar yang baik adalah belajar melalui pengalaman 

langsung peserta didik tidak hanya mengamati secara 

langsung tetapi, ia harus terlibat langsung dan 

bertanggung jawab pada hasilnya. Belajar adalah 

menyangkut yang harus dikerjakan peserta didik 

untuk dirinya sendiri, maka inisiatif harus datang dari 

peserta didik sendiri. Guru sebagai pembimbing dan 

pengarah. Menurut teori kognitif, belajar menunjukan 

adanya jiwa yang sangat aktif, jiwa yang mengolah 

informasi yang kita terima, tidak sekedar 

menyimpannya tanpa mengadakan transformasi. 

Dalam setiap proses belajar peserta didik selalu 

menampakkan keaktifan. Keaktifan itu dapat berupa 

kegiatan fisik dan kegiatan psikis. Kegiatan fisik bisa 

berupa membaca, mendengar, menulis, berlatih 

keterampilan-keterampilan, dan sebagainya. 

Sedangkan kegiatan psikis, misalnya menggunakan 

khasanah pengetahuan yang dimiliki dalam 
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memecahkan masalah yang dihadapi, membandingkan 

satu konsep dengan yang lain, menyimpulkan hasil 

percobaan dan kegiatan psikis yang lain. 

d. Pengulangan 

Untuk melatih daya jiwa dan untuk membentuk 

respon yang benar dan membentuk kebiasaan. Dalam 

belajar diperlukan latihan dan pengulangan. Menurut 

teori Psikologi daya belajar adalah melatih daya-daya 

yang ada pada manusia terdiri atas daya mengamat, 

menanggap, mengingat, mengkhayal, merasakan, 

berfikir. Teori lain menekankan prinsip pengulangan 

adalah teori asosiasi atau koneksionisme dengan 

tokohnya yang terkenal Thomdike. Berangkat dari 

salah satu hukum “Law of exercise” yang 

mengemukakan bahwa belajar adalah pembentukan 

hubungan stimulus dan respons dan pengulangan 

terhadap pengalaman-pengalaman itu memperbesar 

peluang timbulnya respons benar. Jadi dengan 

mengadakan pengulangan maka dayadaya tersebut 

akan berkembang 

e. Tantangan 

Tantangan bagi peserta didik agar belajar lebih giat 

dan sungguh-sungguh seperti penguatan positif dan 

negatif dapat menantang peserta didik yang akan 

menimbulkan motif untuk memperoleh ganjaran atau 

terhindar dari hukum yang tidak menyenangkan. 

Dalam situasi belajar peserta didik menghadapi suatu 

tujuan yang ingin dicapai , tetapi selalu terdapat 

hambatan yaitu mempelajari bahan belajar maka 

timbullah motif untuk mengatsi hambatan itu yaitu 

dengan mempelajari bahan belajar tersebut. Agar pada 

anak timbul motif untuk mengatasi hambatan dengan 

baik maka bahan belajar haruslah menantang. 

Tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar 

membuat peserta didik bergairah untuk mengatasinya. 

Pelajaran yang memberi kesempatan pada peserta 
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didik untuk menemukan konsep-konsep, prinsip-

prinsip, generalisasi akan menyebabkan peserta didik 

berusaha mencari dan menemukan konsep-konsep, 

prinsip-prinsip, dan generalisasi tersebut. Penggunaan 

metode eksperien, inkuiri, diskoveri, juga memberikan 

tantangan bagi peserta didik untuk belajar secara 

lebih, giat dan sunguh-sungguh. 

f. Balikan dan Penguatan  

Peserta didik yang bersungguh-sungguh akan 

mendapat nilai yang baik. Nilai yang baik itu akan 

menolong anak lebih giat sebaliknya nilai yang jelek 

anak yang mendapatkan nilai yang jelek akan 

merasakan takut tidak naik kelas karena takut tersebut 

ia terdorong untuk belajar lebih giat lagi. Prinsip 

belajar yang berkaitan dengan balikan dan penguatan 

terutama ditekankan oleh teori belajar Operant 

Conditioning dari B.F Skinner, pada operant 

conditioning yang diperkuat adalah respons. Peserta 

didik akan lebih bersemangat apabila menegetahui 

dan mendapatkan hasil yang baik. Hasil yang baik 

akan memberikan balikan yang menyenagkan dan 

berpengaruh baik bagi usaha belajar selanjutnya. 

Peserta didik belajar dengan sungguh-sungguh dan 

mendapatkan hal yang baik dalam ulangan. Nilai yang 

baik itu akan mendorong anak untuk belajar lebih giat 

lagi. Nilai yang baik dapat merupakan operant 

conditioning atau penguatan positif. Format belajar 

berupa tanya jawab, diskusi, eksperimen, metode 

penemuan, dan sebagainya merupakan cara belajar-

mengajar yang memungkinkan terjadinya balikan dan 

penguatan 

g. Perbedaan Individual 

Perbedaan individual berpengaruh pada cara dan hasil 

belajar peserta didik. Pembelajaran yang bersifat 

klasik akan mengabaikan perbedaan individual dapat 

di perbaiki dengan cara seperti menggunakan metode 
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atau strategi belajar yang bervariasi sehingga 

perbedaan peserta didik dapat terpenuhi. Peserta didik 

merupakan individual yang unik artinya tidak ada dua 

orang peserta didik yang sama persis, tiap peserta 

didik memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. 

Perbedaan itu terdapat pada karakteristik psikis, 

kepribadian, dan sifat-sifatnya yang berpengaruh pada 

cara dan hasil belajar peserta didik. Sistem klasikal 

yang dilakukan di sekolah kurang memperhatikan 

masalah perbedaan individual, umumnya pelaksanaan 

pembelajaran di kelas dengan rata-rata, kebiasaan 

yang kurang lebih sama, demikian pula dengan 

pengetahuannya.
29

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa prinsip-prinsip belajar harus berorientasi pada 

tujuan yang jelas, belajar berkaitan dengan pengetahuan 

dan mempunyai metode yang cukup untuk peserta didik 

mengembangkan potensi dirinya. Pembelajaran yang baik 

akan menghasilkan luaran yang baik pula, sehingga apa 

yang diharakan dapat tercapai sesuai dengan kemampuan 

peserta didik. 

5. Teori Belajar  

Teori belajar merupakan kerangka kerja konseptual 

untuk suatu informasi belajar yang memberi rujukan untuk 

menyusun rancangan pelaksanaan pengajaran. Suprijono 

menjabarkan teori-teori belajar sebagai berikut: 

a. Teori Perilaku  

Teori perilaku bersumber dari pemikiran 

behaviorisme, dalam perspektif behaviorisme 

pembelajaran diartikan sebagai proses pembentukan 

hubungan antara rangsangan (stimulus) dan balas 

(respond).  
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b. Teori Belajar Kognitif  

Pandangan teori kognitif, belajar merupakan 

peristiwa mental, bukan peristiwa behavioral 

meskipun hal-hal yang bersifat behavioral tampak 

lebih nyata hampir dalam setiap peristiwa belajar. 

Perilaku individu bukan sematamata respon terhadap 

yang ada melainkan yang lebih penting karena 

dorongan mental yang diatur oleh otak.  

c. Teori Belajar Konstruktisme  

Teori ini membahas tentang bagaimana peserta 

didik membangun pengetahuan dari pengalaman yang 

unik untuk setiap  individu.
30

 

 Terdapat beberapa macam teori belajar yang 

diungkapkan oleh Komaruddin, diantaranya: 

a. Behaviorisme  

Aliran behaviorisme didasarkan pada perubahan 

tingkah laku yang dapat diamati. Aliran ini berusaha 

mencoba memahami dalam pembelajaran bagaimana 

lingkungan berpengaruh terhadap perubahan tingkah 

laku. Dalam aliran ini tingkah laku dalam belajar akan 

berubah jika ada stimulus dan respons.  

b. Kognitivisme  

Teori belajar kognitif merupakan suatu teori 

belajar yang lebih mementingkan proses belajar 

daripada hasil belajar itu sendiri. Karena menurut teori 

ini bahwa belajar melibatkan proses berpikir yang 

kompleks.  

c. Konstruktivisme  

Menurut teori konstruktivisme yang menjadi 

dasar bahwa peserta didik memperoleh pengetahuan 

adalah karena keaktifan peserta didik itu sendiri. 

Proses pembelajaran harus dirancang dan dikelola 

sedemikian rupa sehingga mampu mendorong peserta 
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didik mengorganisasi pengalamannya sendiri menjadi 

pengetahuan yang bermakna.  

d. Humanistik  

Teori belajar humanistik pada dasarnya memiliki 

tujuan belajar untuk memanusiakan manusia. Proses 

belajar dapat dianggap berhasil apabila si pembelajar 

telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri.
31

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan 

teori belajar yang mendukung penelitian ini yaitu teori 

belajar kontruktivistik dan kognitif. Penerapan dari teori 

kognitif dan kontruktivistik dari penelitian ini adalah pada 

pembelajaran mandiri. Peserta didik berusaha untuk 

mengontruksi atau membangun sendiri informasi dan 

pengetahuan terkait materi matematika sehingga 

pembelajaran menjadi lebih bermakna dan optimal. Selain 

itu, penerapan dari teori kognitif dan konstruktivistik 

menekankan pada keterlibatan peserta didik secara aktif. 

B. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar bisa diartikan sebagai ketercapaian 

yang didapatkan individu setelah melaksanakan proses 

pembelajaran. Untuk mengukur sejauh mana penguasaan 

peserta didik terhadap suatu materi yang sudah diajarkan 

maka seringkali digunakan hasil belajar. Menurut 

Purwanto hasil belajar dapat dipahami dengan melihat 

dua kata yang membentuknya, yaitu “hasil” dan 

“belajar”. Hasil diartikan sebagai sebuah perolehan yang 

didapatkan karena suatu aktivitas yang dilakukan atau 

perubahan input secara fungsional karena suatu proses. 

Sedangkan belajar merupakan usaha yang dilakukan 

untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, kemudian 

                                                             
31

 Rahmaini Rahmaini, “Landasan Psikologis Dalam Proses Belajar,” 

Ittihad 1, no. 2 (2017): 172–84. 



35 
 

 
 

perubahan perilaku itu yang disebut dengan hasil 

belajar.
32

  

Seseorang dikatakan telah belajar jika sudah 

terlihat adanya perubahan perilaku. Perubahan perilaku 

peserta didik setelah proses belajar tersebut terjadi secara 

menyeluruh bukan hanya pada satu aspek saja tetapi 

terpadu dan utuh. Hal tersebut diperoleh setelah peserta 

didik mengalami proses belajar, hasil yang didapat 

menunjukkan adanya perubahan menuju ke arah yang 

lebih baik. Guru harus memperhatikan secara seksama 

agar perilaku tersebut dapat dicapai sepenuhnya dan 

menyeluruh oleh peserta didik. Guru perlu merancang 

proses pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran yang 

telah dirumuskan dengan memperhatikan tingkat 

perkembangan peserta didik. Wahyuni menjelaskan hasil 

belajar adalah hasil yang telah dicapai oleh seseorang 

setelah melakukan kegiatan belajar yang meliputi aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dapat dinyatakan 

dengan simbol-simbol, angka, huruf, maupun kalimat 

yang dapat mencerminkan kualitas kegiatan individu 

dalam proses tertentu.
33

  

Menurut pendapat Haris bahwa hasil belajar 

merupakan pencapaian bentuk perubahan tingkah laku 

yang bersifat tetap dari aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik melalui proses belajar yang dilakukan 

dalam waktu tertentu. Hamalik menyatakan bahwa hasil 

belajar adalah tingkat penguasaan seseorang terhadap 

bidang ilmu setelah menempuh proses belajar mengajar. 
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Sesungguhnya hasil belajar merupakan terminal 

perkembangan kepribadian peserta didik dalam proses 

pendidikan dan pengajaran. Tujuan tersebut dicapai oleh 

peserta didik dengan kurikulum sekolah yang di 

dalamnya telah terkandung nilai-nilai kehidupan yang 

meliputi kesadaran dan penguasaan terhadap gejala alam, 

berpikir logis, kehidupan sosial, serta penguasaan 

bahasa.
34

  

Menurut Bloom menyatakan hasil belajar 

mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan 

psiksomotorik, yaitu : 

a. Domain kognitif mencakup 

1. Knowledge (pengetahuan, ingatan) 

2. Comprehension (pemahaman, menjelaskan, 

meringkas) 

3. Application (menerapkan) 

4. Analys (menguraikan, menentukan hubungan) 

5. Synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, 

membentuk bangunan baru) 

6. Evaluating (menilai) 

b. Domain Afektif mencakup 

1. Receiving (sikap menerima) 

2. Responding (memberikan respon) 

3. Valuing (menilai) 

4. Organization (organisasi) 

5. Characterization (karakterisasi) 

c. Domain Psikomotor mencakup  

1. Initiatory 

2. Pre-routine. 

3. Rountinized. 
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4. Keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, 

manajerial, dan intelektual.
35

 

Gagne dan Brigs mengklasifikasikan hasil belajar 

menjadi 5 yaitu: 

a. Keterampilan intelektual ( intellectual skills) 

Keterampilan intelek merupakan kemampuan yang 

membuat individu kompeten. Kemampuan ini 

bertentangan mulai dari kemahiran bahasa sederhana 

seperti menyusun kalimat sampai pada kemahiran 

teknis maju, seperti teknologi rekayasa dan kegiatan 

ilmiah. Keterampilan teknis itu misalnya menemukan 

kekuatan jembatan atau memprediksi inflasi mata 

uang. 

b. Strategi Kognitif (Cognitive Strateggies) 

Strategi kognitif merupakan kemampuan yang 

mengatur perilaku belajar, mengingat dan berfikir 

seseorang. Misalnya, kemampuan mengendalikan 

perilaku ketika membaca yang dimaksudkan untuk 

belajar dan metode internal yang digunakan untuk 

memperoleh inti masalah. Kemampuan yang berada di 

dalam strategi kognitif ini digunakan oleh pembelajar 

dalam memecahkan masalah secara kreatif 

c. Informasi verbal (Verbal Information) 

Informasi verbal merupakan kemampuan yang 

diperoleh pembelajar dalam bentuk informasi atau 

pengetahuan verbal. Pembelajar umumnya telah 

memiliki memori yang umumnya digunakan dalam 

bentuk informasi, seperti nama bulan, hari, minggu, 

bilangan, huruf, kota, negara, dan sebagainya. 

Informasi verbal yang dipelajari di situasi 

pembelajaran diharapkan dapat diingat kembali 

setelah pembelajar menyelesaikan kegiatan 

pembelajaran. 
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d. Keterampilan motorik (motor Skills) 

Keterampilan motorik merupakan kemampuan yang 

berkaitan dengan kelenturan syaraf atau otot. 

Pembelajar naik sepeda, menyetir mobil, menulis 

halus merupakan beberapa contoh yang menunjukkan 

keterampilan motorik. Dalam kenyataannya, 

pendidikan di sekolah lebih banyak menekankan pada 

fungsi intelektual dan acapkali mengabaikan 

keterampilan motorik, kecuali untuk sekolah teknik. 

e. Sikap (Attitudes) 

Sikap merupakan kecenderungan pembelajaran untuk 

memilih sesuatu. Setiap pembelajar memiliki sikap 

terhadap berbagai benda, orang dan situasi. Efek sikap 

ini dapat diamati dari reaksi pembelajar (positif atau 

negative) terhadap benda, orang, ataupun situasi yang 

sedang dihadapi.
36

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa pengertian hasil belajar 

mengacu pada pendapat Suprijono yaitu pencapaian 

bentuk perubahan perilaku, pola-pola perbuatan, nilai-

nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan 

keterampilan yang cenderung menetap dari ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik dari proses belajar 

yang dilakukan dalam waktu tertentu.
37

 hasil belajar 

merupakan kemampuan yang diperoleh peserta didik 

setelah melakukan proses belajar. Hasil belajar dapat 

bertambahnya pengetahuan (kognitif), perubahan sikap 

dan tingkah laku (afektif), dan cara berfikir (psikomotor) 

yang dinyatakan dalam angka dan deskriptif. Perubahan 
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itu dapat diartikan adanya perubahan serta peningkatan 

dari hasil yang sebelumnya, dari yang tidak tahu menjadi 

tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. 

2. Macam-Macam Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan hal yang dapat 

dipandang dari dua sisi yaitu sisi peserta didik dan dari 

sisi pendidik. Susanto menyatakan pendapat bahwa hasil 

belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada 

diri peserta didik, baik yang menyangkut aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan 

belajar.
38

 Hal tersebut sesuai dengan pendapat Benjamin 

S. Bloom, hasil belajar terbagi menjadi tiga ranah 

(domain) yaitu: 

a. Ranah Kognitif, berkaitan dengan tujuan belajar yang 

berorientasi pada kemampuan berpikir. Ranah kognitif 

terdiri dari enam jenis perilaku, yaitu:  

1. Pengetahuan, mencakup kemampuan ingatan 

tentang hal-hal yang telah dipelajari dan disimpan 

dalam ingatan. 

2. Pemahaman, mencakup kemampuan menangkap 

sari dan makna hal-hal yang dipelajari.  

3. Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan 

metode, kaidah untuk menghadapi masalah yang 

nyata dan baru 

4. Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu 

kesatuan ke dalam bagian-bagian sehingga struktur 

keseluruhan dapat dipahami dengan baik.   

5. Sintesis, mencakup kemampuan membentuk suatu 

pola baru.  

6. Evaluasi, mencakup kemampuan mendapat tentang 

beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu. 
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b. Ranah Afektif, berhubungan dengan perasaan, emosi, 

sistem nilai, dan sikap hati. 

Ranah afektif terdiri dari lima jenis perilaku, yaitu: 

1. Penerimaan, yang mencakup kepekaan tentang hal 

tertentu dan kesediaan memperhatikan hal tersebut.  

2. Partisipasi, yang mencakup kerelaan, kesediaan 

memperhatikan dan berpartisipasi dalam suatu 

kegiatan. 

3. Penilaian dan penentuan sikap, yang mencakup 

penerimaan suatu nilai, menghargai, mengakui, 

dan membentuk sikap.  

4. Organisasi, yang mencakup kemampuan 

membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman 

dan pegangan hidup. 

5. Pembentukan pola hidup, yang mencakup 

kemampuan menghayati nilai, dan membentuknya 

menjadi pola nilai kehidupan pribadi. 

c. Ranah Psikomotor, berkaitan dengan kegiatan-

kegiatan manipulatif atau keterampilan motorik. 

Ranah psikomotorik terdiri dari tujuh perilaku, yaitu:  

1. Persepsi, yang mencakup kemampuan 

mendeskripsikan sesuatu secara khusus dan 

menyadari adanya perbedaan antara sesuatu 

tersebut. 

2. Kesiapan, yang mencakup kemampuan 

menempatkan diri dalam suatu keadaan di mana 

akan terjadi suatu gerakan atau rangkaian gerakan.  

3. Gerakan terbimbing, yang mencakup kemampuan 

melakukan gerakan-gerakan sesuai contoh, atau 

gerakan peniruan.  

4. Gerakan terbiasa, yang mencakup kemampuan 

melakukan gerakan-gerakan tanpa contoh. 

5. Gerakan kompleks, yang mencakup kemampuan 

melakukan gerakan atau keterampilan.  

6. Penyesuaian pola gerakan, yang mencakup 

kemampuan mengadakan perubahan dan 
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penyesuaian pola gerak-gerik dengan persyaratan 

khusus yang berlaku.  

7. Kreatifitas, yang mencakup kemampuan 

melahirkan pola-pola gerak-gerik yang baru atas 

dasar prakasa sendiri.
39

 

Berdasarkan macam-macam hasil belajar di atas, 

disimpulkan bahwa hasil belajar dapat dilihat melalui 

kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data 

pembuktian yang akan menunjukkan tingkat kemampuan 

peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hasil 

belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu baik 

kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang dicapai atau 

dikuasai peserta didik setelah mengikuti proses belajar 

mengajar. Tiga ranah yang dikemukakan oleh Bloom 

menyatakan bahwa hasil belajar terbagi menjadi tiga 

ranah yaitu: ranah kognitif berkenaan dengan 

pengetahuan, ranah afektif berkenaan dengan sikap, dan 

ranah psikomotor berkenaan dengan keterampilan.  

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Keberhasilan ataupun kegagalan hasil belajar 

peserta didik disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-

faktor yang dimaksud pada umumnya dapat berasal dari 

dalam diri atau bisa berasal dari luar diri peserta didik. 

Menurut Munadi faktor- faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar antara lain meliputi faktor internal dan faktor 

eksternal.
40

 Faktor internal meliputi faktor fisiologis dan 

faktor psikologis. Sementara faktor eksternal meliputi 

faktor lingkungan dan faktor instrumental. 

Berikut ini menurut pendapat Slameto mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yaitu: 
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a. Faktor Internal, yaitu faktor yang ada dalam diri 

individu yang sedang belajar, faktor intern terdiri dari: 

1. Faktor jasmaniah (kesehatan, cacat tubuh).  

2. Faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, 

bakat, motif, kematangan, dan kesiapan). 

3. Faktor kelelahan. 

b. Faktor Eksternal, yaitu faktor yang ada di luar 

individu, faktor ekstern terdiri dari: 

1. Faktor keluarga (cara orang tua mendidik, 

hubungan antara anggota keluarga, suasana rumah, 

keadaan ekonomi, pengertian orang tua, dan latar 

belakang budaya). 

2. Faktor sekolah (metode mengajar, media 

pembelajaran, kurikulum, hubungan guru dengan 

peserta didik, relasi peserta didik dengan peserta 

didik, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu 

sekolah, keadaan gedung, metode belajar, dan 

tugas rumah). 

3. Faktor masyarakat (kegiatan peserta didik dan 

masyarakat, media masa, teman bergaul, bentuk 

kehidupan masyarakat).
41

 

Berbeda dengan pendapat di atas, Dimyati dan 

Mudjiono mengungkapkan faktor yang berpengaruh 

dalam proses belajar adalah sebagai berikut: 

a. Faktor intern, yang terdiri dari: 

1. Sikap terhadap belajar  

2. Motivasi belajar  

3. Konsentrasi belajar  

4. Mengolah bahan belajar  

5. Menyimpan perolehan hasil belajar  

6. Menggali hasil belajar yang tersimpan  

7. Kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar  

8. Rasa percaya diri peserta didik  
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9. Intelegensi dan keberhasilan belajar  

10. Kebiasaan belajar  

11. Cita-cita peserta didik  

b. Faktor ekstern, terdiri dari: 

1. Pendidik sebagai pembina peserta didik belajar 

2. Sarana dan prasarana pembelajaran  

3. Kebijakan penilaian  

4. Lingkungan sosial peserta didik di sekolah  

5. Kurikulum sekolah.
42

 

Menurut Dalyono berhasil tidaknya seseorang dalam 

belajar disebabkan oleh dua faktor yaitu:  

a. Faktor intern (yang berasal dari dalam diri orang yang 

belajar) 

1. Kesehatan 

Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar 

pengaruhnya terhadap kemampuan belajar. Bila 

seseorang yang tidak selalu sehat, sakit kepala, 

demam, pilek batuk dan sebagainya dapat 

mengakibatkan tidak bergairah untuk belajar. 

Demikian pula halnya jika kesehatan rohani (jiwa) 

kurang baik. 

2. Intelegensi dan Bakat 

Kedua aspek kejiwaan ini besar sekali 

pengaruhnya terhadap kemampuan belajar. Seseorang 

yang mempunyai intelegensi baik (IQ-nya tinggi) 

umumnya mudah belajar dan hasilnyapun cenderung 

baik. Bakat juga besar pengaruhnya dalam 

menentukan keberhasilan belajar. Jika seseorang 

mempunyai intelegensi yang tinggi dan bakatnya ada 

dalam bidang yang dipelajari, maka proses belajar 

akan lebih mudah dibandingkan orang yang hanya 

memiliki intelegansi tinggi saja atau bakat saja. 

3. Minat dan Motivasi 
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Minat dapat timbul karena adanya daya tarik dari 

luar dan juga datang dari sanubari. Timbulnya minat 

belajar disebabkan beberapa hal, antara lain karena 

keinginan yang kuat untuk menaikkan martabat atau 

memperoleh pekerjaan yang baik serta ingin hidup 

senang atau bahagia. Begitu pula seseorang yang 

belajar dengan motivasi yang kuat, akan 

melaksanakan kegiatan belajarnya dengan sungguh-

sungguh, penuh gairah dan semangat. Motivasi 

berbeda dengan minat. Motivasi adalah daya 

penggerak atau pendorong. 

4. Cara Belajar 

Cara belajar seseorang juga mempengaruhi 

pencapaian hasil belajarnya. Belajar tanpa 

memperhatikan teknik dan faktor fisiologis, 

psikologis, dan ilmu kesehatan akan memperoleh hasil 

yang kurang. 

b. Faktor eksternal (yang berasal dari luar diri orang 

belajar) 

1. Keluarga 

Faktor orang tua sangat besar pengaruhnya 

terhadap keberhasilan anak dalam belajar, misalnya 

tinggi rendahnya pendidikan, besar kecilnya 

penghasilan dan perhatian. 

2. Sekolah 

Keadaan sekolah tempat belajar turut 

mempengaruhi tingkat keberhasilan anak. Kualitas 

guru, metode mengajarnya, kesesuaian kurikulum 

dengan kemampuan anak, keadaan fasilitas atau 

perlengkapan di sekolah dan sebagainya, semua ini 

mempengaruhi keberhasilan belajar. 

3. Masyarakat 

Keadaan masyarakat juga menentukan hasil 

belajar. Bila sekitar tempat tinggal keadaan 

masyarakatnya terdiri dari orang-orang yang 

berpendidikan, terutama anak-anaknya, rata-rata 
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bersekolah tinggi dan moralnya baik, hal ini akan 

mendorong anak giat belajar. 

4. Lingkungan sekitar 

Keadaan lingkungan tempat tinggal, juga sangat 

mempengaruhi hasil belajar. Keadaan lingkungan, 

bangunan rumah, suasana sekitar, keadaan lalu lintas 

dan sebagainya semua ini akan mempengaruhi 

kegairahan belajar.
43

 

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar peserta didik tersebut, peneliti 

menyimpulkan bahwa secara umum ada dua faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik yaitu faktor 

internal  dan faktor eksternal, yang masing-masing terdiri 

atas banyak faktor. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan 

satu sama lain sehingga mempengaruhi keberhasilan 

peserta didik dalam belajar. 

C. Kemandirian Belajar  

2. Pengertian Kemandirian Belajar 

Kemandirian belajar berasal dari dua kata yaitu 

kemandirian dan belajar. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) kemandirian adalah keadaan dapat 

berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. 

Seseorang yang memiliki kemandirian akan bertanggung 

jawab terhadap dirinya sendiri, dan tidak bergantung 

kepada orang lain. Kemandirian biasanya ditandai dengan 

kemampuan menentukan nasib sendiri, kreatif dan 

inisiatif, mengatur tingkah laku, dan bertanggung jawab. 

Didalam Al-Qur’an juga dijelaskan tentang kemandirian 

yaitu surah Ar-Rad ayat 11: 
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”Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 

mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, 

mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya 

Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan 

terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi 

mereka selain Dia”. (Q.s A-Rad: 11) 

Dari ayat dijelaskan bahwa Allah SWT tidak akan 

merubah keadaan suau kaum jika dirinya sendiri tidak 

ada kemauan untuk merubahnya. Seseorang yang hidup 

dengan serba kekurangan tidak akan berubah keadaannya 

jika dari dirinya sendiri tidak ada kemauan dan hasrat 

yang kuat untuk merubah keadaannya. Oleh sebab itu, 

diharapkan sikap kemandirian tertanam dan dimiliki oleh 

seseorang. Sesuai dengan ayat diatas, Syaodih juga 

menjelaskan bahwa kemandirian adalah kemampuan 

seseorang untuk berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain 
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dalam bentuk material maupun moral.
44

 Seseorang yang 

telah memiliki kemandirian adalah orang yang mampu 

untuk bertanggung jawab terhadap dirinya tanpa 

bergantung pada orang lain. Kemandirian tidak hanya 

berkaitan dengan aktivitas fisik saja melainkan juga 

dengan sikap psikis.  

Setiap manusia perlu mengembangkan 

kemandirian dan melaksanakan tanggung jawab sesuai 

dengan kapasitas dan tahapan perkembangannya. 

Menurut Astiati kemandirian merupakan kemampuan 

atau keterampilan yang dimiliki anak untuk melakukan 

segala sesuatunya sendiri, baik terkait aktivitas bantu diri 

maupun aktivitas kesehariannya tanpa bergantung pada 

orang lain.
45

 Kemandirian tidak hanya berlaku bagi anak 

tetapi juga pada semua tingkatan usia. Hal ini berarti 

bahwa dalam kemandirian terdapat sikap-sikap yang 

dimiliki seseorang untuk dapat menyelesaikan masalah 

dengan kemampuan sendiri tanpa bergantung pada orang 

lain. Sedangkan Morrison mengemukakan kemandirian 

adalah kemampuan untuk mengerjakan tugas sendiri, 

menjaga diri sendiri, dan memulai kegiatan tanpa harus 

selalu diberi tahu apa yang harus dilakukan.
46

  

 Selanjutnya Ahmadi menjelaskan bahwa 

kemandirian belajar adalah belajar mandiri, tidak 

menggantungkan diri kepada orang lain, peserta didik 

dituntut untuk memiliki keaktifan dan inisiatif sendiri 

dalam belajar, bersikap, berbangsa maupun bernegara. 

Kemandirian belajar juga akan membawa peserta didik 
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untuk belajar menganalisa dan mengembangkan pikiran 

yang kritis.
47

 Seseorang yang memiliki kemandirian akan 

bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan tidak 

bergantung pada orang lain. Dalam kehidupan dewasa ini 

baik secara langsung maupun tidak langsung, pentingnya 

kemandirian bagi peserta didik akan mempengaruhi 

kehidupan peserta didik. Kemandirian banyak 

memberikan dampak positif bagi perkembangan individu, 

maka sebaiknya sikap kemandirian dalam belajar 

diajarkan kepada peserta didik sedini mungkin sesuai 

kemampuannya.  

Peserta didik yang mandiri dengan tanggung 

jawabnya akan belajar menyelesaikan tugasnya dengan 

inisiatifnya sendiri, guru hanya bertindak sebagai 

fasilitator dan motivator. Menurut Holstein kemandirian 

memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan 

belajar mengajar, kemandirian memungkinkan peserta 

didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara aktif 

dan kreatif.
48

 Peserta didik yang memiliki kemandirian 

belajar akan menganggap belajar merupakan tugas pokok 

yang harus dilakukan dengan sebaik mungkin dengan 

cara menyelesaikan tugas dengan mandiri. Kemandirian 

peserta didik dalam belajar terlihat ketika mampu 

menghadapi masalahnya sendiri dengan percaya diri, 

menyelesaikan tugas secara mandiri dan penuh tanggung 

jawab tanpa banyak bergantung pada guru dan orang lain. 

Dengan demikian yang dimaksud kemandirian belajar 

adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri 

ketika belajar agar tidak bergantung pada orang lain 

dalam menyelesaikan tugas maupun permasalahan yang 
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dihadapi dengan cara mencari jalan keluar sendiri serta 

mampu untuk mempertanggung jawabkannya.  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa pengertian kemandirian belajar 

mengacu pada pendapat Desmita yaitu kemampuan 

seseorang yang memiliki hasrat bersaing untuk maju 

demi kebaikan dirinya sendiri, mampu mengambil 

keputusan dan inisiatif dalam mengatasi masalah yang 

dihadapi, mempunyai waktu belajar yang efektif dan 

efisien, memiliki rasa percaya diri dalam mengerjakan 

dan melaksanakan tugas-tugasnya, dapat bertanggung 

jawab serta mengevaluasi diri atas apa yang 

dilakukannya.
49

 Kemandirian biasanya ditandai dengan 

kemampuan menentukan nasib sendiri, kreatif dan 

inisiatif, mengatur tingkah laku, bertanggung jawab, 

mampu menahan diri, membuat keputusan sendiri, serta 

mampu mengatasi masalah tanpa ada pengaruh dari orang 

lain dalam suatu proses untuk memperoleh pengetahuan 

dan perubahan perilaku baru yang bersifat tetap.  

3. Aspek Kemandirian Belajar 

Kemandirian belajar terdiri dari beberapa aspek. 

Menurut Kartono dalam Wiyani kemandirian terdiri dari 

beberapa aspek yaitu emosi, ekonomi, dan intelektual. 

Menurut Havighurst menyatakan bentuk-bentuk 

kemandirian terdiri dari beberapa aspek, yaitu :  

a. Emosi, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan 

mengontrol emosi dan tidak bergantung kepada orang 

tua. 

b. Ekonomi, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan 

mengatur ekonomi dan tidak bergantungnya 

kebutuhan ekonomi pada orang tua. 
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c. Intelektual, aspek ini mencakup pada berfikir, 

menalar, memahami, beragam kondisi, situasi dan 

gejala-gejala yang ditunjukkan dengan kemampuan 

untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. 

d. Sosial, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan 

untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan 

tidak bergantung atau menunggu aksi dari orang 

lain.
50

 

Sejalan dengan pendapat Havighurst dalam 

Desmita, mengemukakan aspek kemandirian belajar 

terdiri atas tiga bentuk, meliputi: 

a. Kemandirian emosional (emotional autonomy), yaitu 

aspek kemandirian yang menyatakan perubahan 

kedekatan hubungan emosional antar individu seperti 

hubungan emosional antar individu seperti hubungan 

emosional peserta didik dengan pendidik atau dengan 

orang tuanya.  

b. Kemandirian tingkah laku (behavioral autonomy), 

yaitu suatu kemampuan untuk membuat keputusan-

keputusan tanpa tergantung pada orang lain dan 

melakukannya secara bertanggung jawab.  

c. Kemandirian nilai (value autonomy), yaitu 

kemampuan memaknai seperangkat prinsip tentang 

benar dan salah, tentang apa yang penting dan apa 

yang tidak penting.
51

 

Selanjutnya menurut pendapat Sa’diyah 

mengemukakan aspek-aspek kemandirian adalah sebagai 

berikut : 

a. Kebebasan 

Merupakan hak asasi bagi setiap manusia, begitu juga 

seorang anak. Inisiatif, merupakan suatu ide, 
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berpendapat, memenuhi kebutuhan sendiri dan berani 

mempertahankan sikap. 

b. Percaya diri 

Merupakan sikap individu yang menunjukkan 

keyakinan bahwa dirinya dapat mengembangkan rasa 

dihargai. 

c. Tanggung jawab 

Merupakan aspek yang tidak hanya ditujukan pada 

diri anak itu sendiri tetapi juga kepada orang lain. 

d. Ketegasan diri 

Merupakan aspek yang menunjukkan adanya suatu 

kemampuan untuk mengandalkan dirinya sendiri. 

e. Pengambilan keputusan 

Dalam kehidupannya anak selalu dihadapkan pada 

berbagai pilihan yang memaksanya mengambil 

keputusan untuk memilih. 

f. Kontrol diri 

Merupakan suatu kemampuan untuk menyesuaikan 

diri dengan lingkungan sosialnya, baik dengan 

mengubah tingkah laku atau menunda tingkah laku.
52

 

Tahar & Enceng mempunyai pendapat bahwa 

kemandirian belajar terdiri dari tiga aspek yaitu 

pengelolaan belajar, tanggung jawab, dan pemanfaatan 

berbagai sumber belajar. Aspek-aspek kemandirian 

belajar itu dapat dijabarkan sebagai berikut : 

a. Aspek pengelolaan belajar  

Peserta didik harus mampu mengatur strategi, waktu, 

dan tempat untuk melakukan aktivitas belajarnya 

seperti membaca, meringkas, membuat catatan dan 

mendengarkan materi dari audio. Pengelolaan belajar 

itu sangat penting. Peserta didiklah yang secara 

otonom menentukan waktu belajarnya dan dimana ia 
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melakukan proses pembelajaran data membantu 

peserta didik untuk berhasil dalam belajar. 

b. Aspek tanggung jawab  

peserta didik mampu menilai aktivitas, mengatasi 

kesulitan dan mengukur kemampuan yang diperoleh 

dari belajar. Dalam belajar mandiri peserta didik 

dituntut untuk memiliki kesiapan, keuletan, dan daya 

tahan. Sehingga diperlukan motivasi belajar yang 

tinggi. Kesulitan yang dialami dalam belajar harus 

mereka atasi sendiri dengan mendiskusikan sesama 

peserta didik dengan memanfaatkan sumber belajar 

yang terkait dengan bahan ajar dan memperbanyak 

latihan soal yang dapat meningkatkan pemahaman 

peserta didik. Disamping itu, peserta didik harus 

menilai kemampuan yang diperoleh dari hasil belajar 

bila hasil belajarnya tidak memuaskan dengan 

memperbaiki cara belajar dan secara rutin 

mengerjakan latihan. 

c. Aspek pemanfaatan berbagai sumber belajar  

peserta didik dapat menggunakan berbagai sumber 

belajar, seperti modul, majalah, kaset, audio, buku, 

internet dan perpustakaan. Peserta didik dalam 

memilih berbagai sumber belajar diharapkan dapat 

memperkaya pemahaman terhadap bahan ajar.
53

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa aspek kemandirian belajar pada anak berasal dari 

dalam dan dari luar diri anak. Aspek kemandirian yang 

berasal dari dalam diri anak meliputi, emosi, intelektual, 

nilai, dan tingkah laku. Aspek emosional mencakup 

kemampuan peserta didik untuk mengontrol emosinya. 

Aspek intelektual mencakup kemampuan peserta didik 

untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan pembelajaran. Aspek tingkah laku mencakup 
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kemampuan peserta didik untuk membuat keputusan 

tanpa bergantung dengan orang lain. Aspek nilai 

mencakup kemampuan peserta didik untuk membedakan 

antara yang baik dan buruk. Sedangkan aspek 

kemandirian yang berasal dari luar diri anak meliputi, 

sosial dan ekonomi. Kedua aspek tersebut sangat 

mempengaruhi kemandirian belajar anak di sekolah.  

4. Ciri-Ciri Kemandirian Belajar  

Kemandirian belajar memiliki ciri-ciri yang terjadi 

pada setiap peserta didik dan dapat diamati dengan 

perubahan sikap yang muncul melalui pola tingkah laku. 

Adapun ciri-ciri kemandirian belajar sebagaimana 

disampaikan oleh Negoro, menyatakan bahwa ciri-ciri 

kemandirian belajar adalah memiliki kebebasan untuk 

berinisiatif, memilki rasa percaya diri, mampu 

mengambil keputusan, dapat bertanggung jawab, dan 

mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan.
54

 

Gilmore mengemukakan bahwa ciri-ciri 

kemandirian belajar terbagi menjadi 4, sebagai berikut: 

a. Ada rasa tanggung jawab. 

b. Memiliki pertimbangan dalam menilai problem yang 

dihadapi secara intelegen. 

c. Adanya perasaan aman bila memiliki pendapat yang 

berbeda dengan orang lain. 

d. Adanya sikap kreatif sehingga menghasilkan ide yang 

berguna bagi orang lain.
55

 

Menurut Desmita, kemandirian belajar seseorang 

dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:  
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a. Memiliki hasrat untuk bersaing maju demi kebaikan 

dirinya sendiri.  

b. Mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk 

mengatasi masalah yang dihadapi. 

c. Memiliki kepercayaan diri dan melakukan tugas-

tugasnya. 

d. Bertanggung jawab atas apa yang dilakukan.  

e. Mampu melakukan kritik dan penilaian diri.
56

 

Menurut chabit thoha ciri-ciri kemandirian belajar 

adalah sebagai berikut: 

a. Mampu berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif. 

b. Tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. 

c. Tidak lari atau menghindari masalah. 

d. Memecahkan masalah dengan berfikir yang 

mendalam. 

e. Apabila menjumpai masalah dipecahkan sendiri tanpa 

meminta bantuan orang lain. 

f. Tidak merasa rendah diri apabila harus berbeda 

dengan orang lain. 

g. Berusaha bekerja dengan penuh ketekunan dan 

kedisiplinan. 

h. Bertanggung jawab atas tindakannya sendiri.
57

 

Menurut Negoro menyatakan bahwa ciri-ciri 

kemandirian belajar adalah sebagai berikut : 

a. Memiliki kebebasan untuk berinisiatif. 

b. Memiliki rasa percaya diri. 

c. Mampu mengambil keputusan. 

d. Dapat bertanggung jawab. 

e. Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan.
58
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Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan 

diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri kemandirian 

belajar yaitu memiliki hasrat untuk maju, kreatif, 

memiliki inisiatif dalam belajar, percaya diri dalam 

mengemukakan pendapat dan bertanggung jawab 

sepenuhnya dalam aktivitas belajar.   

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Kemandirian Belajar  

Perkembangan kemandirian bukanlah semata-mata 

pembawaan yang melekat pada diri indvidu sejak lahir, 

perkembangannya dipengaruhi oleh berbagai stimulasi 

yang datang dari lingkungannya, selain 

potensi yang telah dimiliki sejak lahir sebagai keturunan 

dari orang tuanya. Proses terciptanya kemandirian belajar 

dalam diri peserta didik tidak terbentuk dengan 

sendirinya namun diperngaruhi oleh beberapa faktor. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian 

dikemukaan Muhammad Ali dan Mohammad Asrori, ada 

sejumlah faktor yang mempengaruhi kemandirian yaitu : 

a. Gen Atau Keturunan Orang Tua 

Orang tua yang memiliki sifat kemandirian tinggi 

seringkali menurunkan anak yang memiliki kemandirian 

juga. Namun, faktor keturunan ini masih menjadi 

perdebatan karena ada yang berpendapat bahwa 

sesungguhnya bukan sifat kemandirian orang tuanya 

itu yang menurun kepada anaknya, melainkan sifat orang 

tuanya muncul berdasarkan cara orang tua mendidik 

anaknya. 

b. Pola Asuh Orang Tua 

Cara orang tua mengasuh atau mendidik anak akan 

mempengaruhi perkembangan kemandirian anak. 

Orang tua yang terlalu banyak 

melarang atau mengeluarkan kata “jangan” kepada anak 

tanpa disertai dengan penjelasan yang rasional akan 
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menghambat perkembangan kemandirian anak. 

Sebaliknya, orang tua yang menciptakan suasana aman 

dalam interaksi keluarganya yang akan dapat mendorong 

kelancaran perkembangan anak. Demikian juga orang tua 

yang cenderung sering membandingkan anak yang satu 

dengan yang lainnya juga akan berpengaruh kurang baik 

terhadap perkembangan kemandirian anak. 

c. Sistem Pendidkan di Sekolah 

Proses pendidikan di sekolah yang tidak 

mengembangkan demokrasi pendidikan dan cenderung 

menekankan indoktrinasi tanpa argumentasi akan 

menghambat perkembangan kemandirian remaja. 

Demikian juga, proses pendidikan yang banyak 

menekankan pentingnya pemberian sanksi atau hukuman 

(punishment) juga dapat menghambat perkembangan 

kemandirian remaja.  Sebaliknya, proses pendidkan yang 

lebih menekankan pentingnya penghargaan terhadap 

potensi anak, pemberian reward, dan penciptaan 

kompetensi positif akan memperlancar 

kemandirian remaja. 

d. Sistem Kehidupan di Masyarakat 

Sistem kehidupan masyarakat yang terlalu 

menekankan pentingnya hierarki struktur sosial, merasa 

kurang aman serta kurang menghargai manifestasi 

potensi dalam kegiatan produktif dapat menghambat 

kelancaran perkembangan kemandirian. Sebaliknya, 

lingkungan masyarakat yang aman, menghargai ekspresi 

potensi dalam bentuk berbagai kegiatan serta tidak terlalu 

hierarki akan merangsang dan mendorong 

perkembangan kemandirian.
59

 

Setiap hal yang dilakukan dalam proses 

pembelajaran pasti terdapat faktor yang 

mempengaruhinya, termasuk dalam kemandirian belajar 
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yang terdapat faktor di dalamnya. Menurut Muhammad 

Nur Syam, faktor yang mempengaruhi kemandirian 

belajar yaitu : 

a. Sikap bertanggung jawab untuk melaksanakan apa 

yang dipercayakan dan ditugaskan. 

b. Kesadaran hak dan kewajiban peserta didik disiplin 

moral yaitu budi pekerti yang menjadi tingkah laku.  

c. Kedewasaan diri mulai konsep diri, motivasi sampai 

berkembangnya pikiran, karsa, cipta dan karya (secara 

berangsur).  

d. Kesadaran mengembangkan kesehatan dan kekuatan 

jasmani, rohani dengan makanan yang sehat, 

kebersihan dan olahraga.  

e. Disiplin diri dengan mematuhi tata tertib yang 

berlaku, sadar hak dan kewajiban, keselamatan lalu 

lintas, menghormati orang lain, dan melaksanakan 

kewajiban.
60

 

Kemandirian belajar dipengaruhi oleh dua faktor 

yaitu faktor yang terdapat di dalam (internal) dan faktor  

yang terdapat di luar (eksternal). Djaali menyatakan 

faktor-faktor internal yang mempengaruhi kemandirian 

belajar yaitu : 

a. Konsep diri 

Konsep diri adalah pandangan seseorang tentang 

dirinya sendiri yang menyangkut apa yang ia ketahui 

dan rasakan tentang perilakunya, isi hingga 

membentuk suatu konsep diri yang utuh, remaja akan 

terus menerus bimbang dan tidak mengerti tentang 

dirinya. Konsep diri merupakan gambaran yang 

dimiliki seseorang tentang dirinya, yang dibentuk 

melalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari 

interaksi dengan lingkungan. Konsep diri bukan 
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merupakan faktor bawaan melainkan berkembang dari 

pengalaman-pengalaman yang terus menerus dan 

terdiferensiasi. Dasar konsep diri individu ditanamkan 

pada saat – saat dini kehidupan anak dan menjadi 

dasar yang mempengaruhi tingkah lakunya di 

kemudian hari. 

 

b. Motivasi 

Motivasi merupakan kondisi fisiologis dan 

psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang 

mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu 

guna mencapai suatu tujuan (kebutuhan). Hal ini 

sejalan dengan pendapatnya Suryabrata bahwa 

kemandirian belajar adalah keadaan yang terdapat 

dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk 

melakukan aktivitas tertentu guna pencapaian suatu 

tujuan. Peranan motivasi mempelajari tingkah laku 

seseorang besar sekali karena motivasi diperlukan 

bagi reinforcement (stimulus yang memperkuat dan 

mempertahankan tingkah laku yang dikehendaki) 

yang merupakan kondisi mutlak dalam proses 

kemandirian belajar, motivasi menyebabkan 

timbulnya berbagai tingkah laku, dimana salah satu 

diantaranya mungkin dapat merupakan perilaku yang 

dikehendaki. 

c. Sikap 

Sikap dapat didefinisikan dengan berbagai cara 

dan setiap definisi itu berbeda satu sama lainnya. 

Sikap belajar yang positif akan menimbulkan 

intensitas kegiatan yang lebih tinggi dibanding dengan 

sikap belajar yang negatif. Peranan sikap bukan saja 

ikut menentukan apa yang dilihat seseorang 

melainkan juga bagaimana ia melihatnya. Sikap 

belajar yang positif berkaitan erat dengan minat dan 

motivasi. Oleh karena itu, apabila faktor lainnya sama, 

peserta didik yang sikap belajarnya positif akan 
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belajar lebih aktif dan dengan demikian akan 

memperoleh hasil yang lebih baik dibandingkan 

peserta didik yang sikap belajarnya negatif. 

d. Minat 

Minat adalah rasa lebih suka dan rasa keterikatan 

pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan 

akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan 

sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat 

hubungan tersebut, semakin besar minatnya. Minat 

dapat diekspresikan melalui pernyataan yang 

menunjukkan bahwa peserta didik lebih menyukai 

suatu hal daripada hal lainnya, dapat pula 

dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu 

aktivitas. Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan 

diperoleh kemudian. 

e. Intelegensi  

Intelegensi besar pengaruhnya terhadap 

kemajuan kemandirian belajar. Dalam situasi yang 

sama peserta didik yang mempunyai intelegensi yang 

tinggi akan lebih berhasil daripada yang mempunyai 

tingkat intelegensi yang rendah. Walaupun belum 

pasti berhasil dalam belajarnya. Hal ini disebabkan 

karena belajar adalah suatu proses yang kompleks 

dengan banyak faktor yang mempengaruhinya, 

sedangkan intelegensi adalah salah satu faktor di 

antara faktor lain. 

f. Perhatian 

Perhatian merupakan keaktifan jiwa yang 

dipertinggi, jiwa itu semata-mata tertuju kepada suatu 

objek (benda/hal) atau sekumpulan objek. Untuk 

dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka peserta 

didik harus mempunyai perhatian terhadap bahan 

yang dipelajarinya, jika bahan pelajaran tidak menjadi 

perhatian peserta didik, maka timbullah kebosanan, 

sehingga ia tidak lagi suka belajar. 
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g. Bakat 

Bakat merupakan kemampuan untuk belajar. 

Kemampuan itu baru akan terealisasi menjadi 

kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. 

Semua orang memiliki bakat yang berbeda dengan 

orang lain. Bakat menunjuk pada potensi seseorang 

berkaitan dengan prestasi yang luar biasa dalam satu 

atau lebih area kemampuan. Peserta didik yang 

memiliki bakat tinggi dalam berbagai bidang studi 

pendidikan akan berpengaruh terhadap kemandirian 

belajarnya. 

h. Kematangan 

Kematangan adalah sesuatu tingkat/fase dalam 

pertumbuhan seseorang, di mana alat-alat tubuhnya 

sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. 

Kematangan belum berarti anak dapat melaksanakan 

kegiatan secara terus menerus, untuk itu diperlukan 

latihan-latihan dan pelajaran. Dengan kata lain anak 

yang sudah siap (matang) belum dapat melaksanakan 

kecakapannya sebelum belajar. 

i. Kesiapan 

Kesiapan atau readiness merupakan kesediaan 

untuk memberi respons atau reaksi. Kesediaan itu 

timbul dari dalam diri seseorang dan juga 

berhubungan dengan kematangan, karena kematangan 

berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan.  

j. Kebiasaan belajar 

Kebiasaan belajar cenderung menguasai perilaku 

peserta didik pada peserta didik pada setiap kali 

mereka melakukan kegiatan belajar, karena kebiasaan 

mengandung motivasi yang kuat. Pada umumnya 

setiap orang bertindak berdasarkan force of habit 

dalam belajar, perbuatan menimbulkan kesenangan 

cenderung untuk diulang. Oleh karena itu tindakan 

berdasarkan kebiasaan bersifat mengukuhkan 

(reinforcing). Cara belajar yang efisien adalah dengan 
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usaha sekecil-kecilnya memberikan hasil yang 

sebesar-besarnya bagi perkembangan individu untuk 

belajar. 

Kemudian faktor eksternal yang mempengaruhi 

kemandirian belajar menurut Djaali dikelompokkan 

menjadi empat faktor yaitu faktor keluarga, faktor 

sekolah, faktor masyarakat, dan lingkungan sekitar, yaitu: 

a. Faktor keluarga 

Keluarga merupakan kumpulan beberapa orang 

yang karena terikat oleh suatu ikatan perkawinan, lalu 

mengerti dan merasa berdiri sebagai suatu gabungan 

yang khas dan bersama-sama memperteguh gabungan 

itu untuk kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketenteraman 

semua anggota yang ada dalam keluarga tersebut 

(Aziz,2015). Peserta didik yang belajar akan menerima 

pengaruh dari keluarga berupa :  

1. Cara orang tua mendidik 

Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama 

memiliki peran yang amat penting khususnya dalam 

penyadaran, penanaman, dan pengembangan nilai 

moral sosial dan budaya. Orang tua berperan 

membimbing anak untuk mengalami proses 

pembatinan nilai-nilai sehingga nilai-nilai itu akan 

menjadi tatanan anak dalam dirinya. Pendidikan 

keluarga memiliki pengalaman yang banyak yang 

diperoleh dari proses pendidikan keluarga yang 

dilaksanakan. Pendidikan keluarga mencakup 

berbagai ruang lingkungan dan nilai yang tercipta 

secara alami dalam kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan dalam keluarga pada ranah kognitif dan 

psikomotorik lebih menekankan pada pembekalan 

manusia kreatif, kritis, dan terampil melalui 

kepemilikan life skills yang matang serta memiliki 

kesiapan bersaing secara global. Harapan melalui 

pendidikan keluarga seseorang akan mampu menjadi 

manusia unggul, berkarakter, cerdas, berkualitas dan 
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mampu menjawab berbagai problem yang ada dalam 

setiap sisi kehidupan. Orang tua memegang peran 

utama dan pertama bagi pendidikan, mengasuh, 

membesarkan dan mendidik anak. Orang tua 

memiliki peran penting dalam mengidentifikasi 

bakat anak-anak dan membimbing mereka, saling 

pengertian dan hubungan dekat antara orang tua dan 

anak-anak. Pengasuhan yang diberikan orang tua 

diwarnai oleh sikap-sikap tertentu dalam 

membimbing dan mengarahkan anak. Sikap tersebut 

tercermin dalam pola pengasuhan.  

2. Relasi antara anggota keluarga 

Relasi antar anggota yang terpenting adalah 

relasi orangtua dengan anakn. Relasi antar keluarga 

erat kaitannya dengan cara orang tua mendidik anak. 

Bimbingan dan penyuluhan dari orang tua 

memegang peranan penting. Anak atau peserta didik 

yang mengalami kesukaran-kesukaran dalam proses 

pembelajaran dapat ditolong dengan memberikan 

bimbingan belajar sebaik-baiknya, sehingga 

keterlibatan orang tua akan sangat mempengaruhi 

keberhasilan bimbingan tersebut. Relasi antar 

anggota keluarga yang terpenting adalah relasi orang 

tua dengan anaknya. Selain itu relasi anak dengan 

saudaranya atau dengan anggota keluarga yang lain 

pun turut mempengaruhi belajar anak. Hubungan 

yang baik antar anggota keluarga dapat memberikan 

semangat bagi peserta didik untuk belajar karena 

anak tidak akan merasa tertekan ketika belajar 

sehingga anak merasa mendapat dukungan dan 

seluruh anggota keluarga. 

3. Suasana rumah tangga 

Suasana rumah sebagai situasi atau kejadian-

kejadian yang sering terjadi dalam keluarga dimana 

anak berada dan belajar. Suasana rumah yang gaduh 

atau ramai tidak akan memberi ketenangan kepada 
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anak saat belajar, sehingga anak malas untuk belajar 

dan kemandirian belajarnya semakin menurun. 

Suasana rumah merupakan faktor penting yang tidak 

termasuk faktor yang disengaja. Suasana rumah 

yang gaduh atau ramai dan semrawut dengan konflik 

dalam rumah tidak akan memberi ketenangan pada 

anak saat belajar. Demi kelancaran belajar serta 

keberhasilan anak, perlu diusahakan relasi yang baik 

di dalam keluarga anak tersebut. Hubungan yang 

baik adalah hubungan yang penuh pengertian dan 

kasih sayang, disertai dengan bimbingan dan bila 

perlu hukuman-hukuman untuk menyukseskan 

belajar anak sendiri. 

4. Keadaan ekonomi keluarga 

Keadaan ekonomi keluarga berkaitan dengan 

kemandirian belajar. Karena untuk menumbuhkan 

kemandirian belajar dibutuhkan pemenuhan 

kebutuhan-kebutuhan anak. Keluarga (orang tua) 

dengan keadaan sosial ekonomi tinggi tidak akan 

banyak mengalami kesulitan dalam memenuhi 

kebutuhan sekolah anak, berbeda dengan orang tua 

yang keadaan sosial ekonomi rendah. Contoh: anak 

saat belajar akan sangat memerlukan sarana 

penunjang belajar, dengan harga mahal. Bila 

kebutuhan itu tidak terpenuhi maka akan menjadi 

penghambat bagi anak dalam pembelajaran. 

5. Latar belakang kebudayaan 

Tingkat pendidikan dan pembiasaan di dalam 

keluarga berpengaruh terhadap sikap anak dalam 

belajar. Perlu penanaman kebiasaan-kebiasaan yang 

baik agar mendorong semangat untuk belajar. 

b. Faktor sekolah 

Sekolah merupakan tempat memberikan bekal 

ilmu kepada para peserta didik, berfungsi sebagai 

pembentuk kepribadian. Sekolah menjadi sumber 

pendidikan tentang kemandirian peserta didik. Sekolah 
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dijadikan sarana kegiatan dalam suatu proses belajar, 

serta dukungan keluarga berperan sangat penting dan 

tanggung jawab utama orang tua untuk mendorong anak 

serta menyekolahkan ke lembaga pendidikan dengan 

harapan nantinya lebih mampu untuk mengembangkan 

minat guna meningkatkan kemandirian belajar. 

Metode yang digunakan guru di lingkungan 

sekolah dalam mengajar harus tepat, efisien dan efektif, 

sehingga dapat membantu meningkatkan kegiatan 

belajar mengajar. Sebaliknya metode mengajar guru 

yang kurang baik akan berpengaruh tidak baik pada 

kegiatan belajar mengajar. Lingkungan sekolah yang 

mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru 

dengan peserta didik, relasi peserta didik dengan peserta 

didik, disiplin sekolah pelajaran dan waktu sekolah, 

standar pelajaran berpengaruh terhadap prestasi belajar 

peserta didik. Metode yang digunakan oleh guru dalam 

mengajar harus diusahakan tepat, efisien dan efektif 

mungkin, sehingga dapat membantu meningkatkan 

kegiatan belajar mengajar. Sebaliknya metode mengajar 

guru yang kurang baik akan mempengaruhi belajar 

peserta didik yang tidak baik pula. Kurikulum diartikan 

sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan kepada 

peserta didik. Kegiatan belajar mengajar menyajikan 

bahan pelajaran agar peserta didik menerima, 

menguasai dan mengembangkan bahan pelajaran. 

Bahan pelajaran yang diberikan guru mempengaruhi 

belajar peserta didik, kurikulum yang kurang baik juga 

berpengaruh tidak baik terhadap belajar, relasi (guru 

dengan peserta didik) yang baik mengakibatkan peserta 

didik menyukai guru dan selanjutnya akan menyukai 

mata pelajaran yang diberikannya sehingga peserta 

didik berusaha mempelajari sebaik-baiknya. Sebaliknya 

jika peserta didik membenci guru, ia akan segan 

mempelajari mata pelajaran yang diberikan, sehingga 

peserta didik menjadi malas untuk belajar. Menciptakan 
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relasi yang baik antar peserta didik adalah perlu agar 

dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap 

belajar peserta didik. Selanjutnya, adalah kedisiplinan 

sekolah yang berkaitan dengan kerajinan peserta didik 

dalam kegiatan sekolah atau belajar. Seluruh staf 

sekolah yang mengikuti tata tertib dan bekerja dengan 

disiplin membuat peserta didik menjadi disiplin pula, 

selain itu juga memberi pengaruh yang positif terhadap 

belajar. Sekolah dengan pelaksanaan disiplin kurang, 

akan berpengaruh pada sikap peserta didik dalam 

belajar, dan kurang bertanggung jawab. 

c. Faktor masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor eksternal yang 

berpengaruh karena peserta didik ada dalam 

masyarakat, bergaul dengan teman sebaya, ataupun 

dengan orang yang lebih dewasa, kegiatan-kegiatan 

yang harus diikuti sebagai bentuk kehidupan 

bermasyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti 

menyimpulkan bahwa kemandirian belajar dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu sikap yang dimiliki oleh 

peserta didik diantaranya sikap tanggung jawab, 

kesadaran dan kedewasaan, orang tua dan lingkungan 

kehidupan peserta didik baik itu lingkungan sekolah 

maupun lingkungan masyarakat juga mempengaruhi 

kemandirian dari seorang peserta didik. 

6. Bentuk Kemandirian Belajar  

Kemandirian merupakan sikap seseorang yang 

telah mampu berdiri sendiri, mampu menghadapi 

masalahnya sendiri dengan seminimal mungkin bantuan 

dari orang lain. Ada beberapa bentuk kemandirian, 

Havighurst (dalam Fatimah, 2010:143), membedakan 

kemandirian atas tiga bentuk, yaitu: 

a. Kemandirian emosi 
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Yaitu suatu kondisi dimana seseorang telah 

mampu mengontrol emosi sendiri dan secara 

mandiri mampu memenuhi kebutuhan emosi sendiri. 

Individu yang telah memiiliki kemandirian emosi 

berarti ia telah mampu mengatur dirinya sendiri 

untuk dapat mengendalikan kebutuhan emosinya. 

b. Kemandirian ekonomi 

Yaitu sikap mandiri yang dimiliki seseorang 

dalam mengatur ekonomi sendiri dan tidak 

tergantung pada orang lain dalam memenuhi 

kebutuhan ekonomi. Kemandirian ekonomi 

seseorang dapat dilihat dari kemampuan orang 

tersebut untuk mengendalikan kebutuhan 

ekonominya. 

c. Kemandirian intelektual 

Yaitu kemampuan seseorang dalam mengatasi 

berbagai masalah yang dihadapi secara mandiri. 

Seseorang dengan kemandirian intelektual berarti ia 

telah mampu bertanggung jawab terhadap tugasnya 

dan mampu menyelesaikan masalahnya secara 

mandiri. 

d. Kemandirian sosial 

Yaitu sikap seseorang yang telah mampu untuk 

mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak 

tergantung pada aksi orang lain. Interaksi dalam 

kemandirian sosial tersebut terjadi berdasarkan 

inisiatif sendiri bukan bergantung pada aksi orang 

lain.  

Dalam upaya meningkatkan kemandirian belajar 

peserta didik terdapat tujuan yang harus dicapai 

menurut Baumgartner, ada 3 tujuan utama dari belajar 

secara mandiri antara lain: 

a. Meningkatkan kemampuan dari pelajar untuk 

menjadi peserta didik yang dapat belajar secara 

mandiri.  
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b. Mengembangkan sistem belajar tranformasional 

sebagai komponen utama dalam kemandirian 

belajar.  

c. Mengarahkan pembelajaran emansipatoris dan 

perilaku sosial sebagai bagian intergral dari 

kemandirian belajar.
61

 

7. Konsep Kemandirian Belajar 

Bagian terpenting dari konsep belajar mandiri 

adalah setiap peserta didik harus mampu 

mengidentifikasi sumber-sumber informasi, karena 

identifikasi sumber informasi ini sangat dibutuhkan 

untuk memperlancar kegiatan belajar peserta didik 

pada pada saat peserta didik membutuhkan bantuan 

atau dukungan. Abdul Majid mengemukakan bahwa 

konsep dasar sistem belajar mandiri adalah pengaturan 

program belajar yang diorganisasikan sedemikian rupa 

sehingga tiap peserta didik dapat memilih atau 

menentukan bahan dan kemajuan belajar sendiri.  

Sedangkan menurut Cony Semiawan 

sebagaimana dikutip namanya dalam Nurul Afifah, 

mengemukakan ada beberapa alasan 

dikembangkannya konsep kemandirian dalam belajar 

sebagai berikut:  

a. Perkembangan IPTEK semakin pesat sehingga 

tidak mungkin para pendidik mengajarkan semua 

konsep dan fakta kepada peserta didik. Selain itu, 

peserta didik dari dini harus dibiasakan bersikap 

selektif terhadap segala informasi yang 

membanjirinya. 
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b. Penemuan IPTEK tidak semua 100% bersifat 

relative. Suatu teori mungkin bertolak belakang 

dan gugur setelah ditemukan data baru yang 

sanggup membuktikan kekeliruan teori tersebut. 

c. Para ahli psikologi sependapat bahwa peserta didik 

mudah memahami konsep-konsep dan abstrak jika 

disertai contoh-contoh konkrit dan dengan 

mengalami atau mempraktekannya sendiri. 

d. Dalam proses pendidikan dan pembelajaran 

pengembangan konsep seyogyanya tidak 

dilepaskan dari pengembangan sikap dan nilai-nilai 

ke dalam diri peserta didik. 

Kemandirian belajar terbentuk karena adanya 

perkembangan IPTEK yang semakin pesat, 

pembelajaran akan bermakna apabila peserta didik 

mengalami atau mempraktekannya sendiri, serta 

mengembangkan kemampuan peserta didik dalam 

mengidentifikasi dan memilih sumber informasi, bahan, 

dan kemajuan belajarnya sendiri. 

 

8. Upaya Pengembangan Kemandirian Belajar 

Peran seorang pendidik dalam menumbuhkan 

dalam proses pembentukan kemandirian belajar peserta 

didik dimana pendidik diharapkan dapat memberikan 

kesempatan kepada mereka supaya dapat 

mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. 

Menurut Desmita, upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengembangkan kemandirian peserta didik adalah:  

a. Mengembangkan proses belajar mengajar yang 

demokratis, yang memungkinkan anak merasa 

dihargai. 

b. Mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam 

pengambilan keputusan dan dalam berbagai 

kegiatan sekolah.  
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c. Memberikan kebebasan kepada anak untuk 

mengeksplorasi lingkungan serta mendorong rasa 

ingin tahu. 

d. Penerimaan positif tanpa syarat kelebihan dan 

kekurangan anak, tidak membeda-bedakan anak 

yang satu dengan yang lainnya. 

e. Menjalin hubungan yang harmonis dan akrab 

dengan anak.
62

 

Menurut Ali dan Asrori, menjelaskan hal-hal 

yang dapat dilakukan untuk mengembangkan 

kemandirian anak antara lain: 

a. Penciptaan partisipasi dan keterlibatan dalam 

keluarga yang diwujudkan dalam bentuk saling 

menghargai antar anggota keluarga dan 

memecahkan masalah anak. 

b. Penciptaan keterbukaan, yang diwujudkan dalam 

bentuk toleransi terhadap perbedaan pendapat, 

memberikan alasan terhadap keputusan yang 

diambil bagi anak, dan keterbukaan terhadap minat 

anak.  

c. Penciptaan kebebasan untuk mengekplorasi 

lingkungan diwujudkan dalam bentuk mendorong 

rasa ingin tahu, adanya aturan tetapi tidak 

cenderung mengancam apabila ditaati, adanya 

jaminan rasa aman dan kebebasan untuk 

mengeksplorasi lingkungan. 

d. Penerimaan positif tanpa syarat, yang diwujudkan 

dalam bentuk tidak membeda-bedakan anak, 

menerima apa adanya dan menghargai ekspresi 

potensi anak.  
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e. Empati terhadap anak, yang diwujudkan dalam 

bentuk memahami pikiran dan perasaan serta 

melihat persoalan anak dari berbagai sudut 

pandang.  

f. Penciptaan kehangatan hubungan dengan anak, 

yang diwujudkan dalam bentuk interaksi secara 

akrab, membangun suasana humor dan komunikasi 

ringan serta bersikap terbuka terhadap remaja.
63

  

Menurut Risnawati, ada beberapa upaya 

meningkatkan kemandirian belajar peserta didk, 

diantaranya: 

a. Melibatkan peserta didik secara aktif. 

b. Memberikan kebebasan peserta didik menentukan 

pilihannya sendiri. 

c. Memberikan kesempatan peserta didik untuk 

memutuskan. 

d. Memberi semangat peserta didik. 

e. Mendorong peserta didik melakukan refleksi.
64

 

Menurut Fatimah, dalam pengembangan 

kemandirian anak tentu ada upaya-upaya yang harus 

dilakukan orang tua dalam pembentukan kemandirian, 

yaitu: 

a. Komunikasi  

Komunikasi antara orang tua dan anak sangat 

penting dalam upaya untuk mengembangkan 

kemandirian anak. Komunikasi adalah cara yang 

sangat efektif untuk mengetahui karakteristik dan 

tingkat perkembangan anak. Komunikasi perlu 

dijalin dengan baik antara orang tua dan anak. 

b. Kesempatan  
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Cara orang tua untuk melatih peserta didik dalam 

menentukan pilihannya. Peserta didik diberikan 

kebebasan untuk memilih sesuatu dan mengatasi 

permasalahan yang dihadapi sendiri. 

c. Tanggung jawab  

Orang tua juga perlu melatih anak untuk 

bertanggung jawab terhadap apa yang telah dipilih 

dan dikerjakan anak. Tanggung jawab akan 

melatih anak untuk mengurangi hal-hal yang akan 

memberikan dampak negatif pada anak.  

d. Konsistensi  

Pembelajaran disiplin dan nilai pada anak sejak 

dini sangat penting dilakukan. Jika anak sudah 

terbiasa dengan disiplin sejak kecil, maka sampai 

dewasa pun anak tersebut akan tetap disiplin dan 

konsisten sehingga anak akan mudah dalam 

mengembangkan kemandiriannya.
65

 

Berdasarkan pemaparan upaya pengembangan 

kemandirian belajar peserta didk di atas, dapat 

disimpulkan bahwa upaya dalam meningkatkan 

kemandirian peserta didik dapat dikembangkan melalui 

beberapa aspek. Selain dari individu itu sendiri 

kemandirian dapat tercapai dengan baik apabila semua 

pihak dapat membantu dan memberikan kepercayaan 

serta kebebasan pada peserta didik untuk menggali 

potensinya, mendorong peserta didik untuk terlibat 

langsung secara aktif dalam berbagai kegiatan, menjalin 

komunikasi yang baik, dan mampu bersikap adil. 

Melalui belajar mandiri ini maka peserta didik akan 

memperoleh banyak manfaat baik kemampuan kognitif, 

afektif, dan psikomotorik, manfaat tersebut diantaranya 

memiliki tanggung jawab, meningkatkan keterampilan 
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memecahkan masalah, bisa mengambil keputusan, 

berfikir kreatif, berfikir kritis, percaya diri yang kuat, 

serta menjadi guru bagi dirinya sendiri. 

9. Indikator Kemandirian Belajar 

Kemandirian belajar seorang peserta didik 

berbeda dengan peserta didik lainnya. Terdapat 

beberapa indikator untuk mengukur kemandirian belajar 

peserta didik. Menurut Sumarmo bahwa indikator 

kemandirian belajar sebagai berikut:  

a.  Cenderung belajar lebih baik dalam pengawasannya 

sendiri.  

b.  Mampu mengontrol, mengatur dan mengevaluasi 

kegiatan belajarnya.  

c.  Menggunakan waktu yang efektif.  

d.  Mengatur belajarnya dengan mempertimbangkan 

waktu belajar yang efisien.
66

 

Sejalan dengan pendapat yang di atas, adapun 

menurut Bernadib menyebutkan kemandirian belajar 

dapat terlihat dari beberapa hal, sebagai berikut:  

a.  Mampu berinisiatif.  

b.  Mampu mengatasi masalah dan hambatan.  

c.  Mempunyai rasa percaya diri.  

d. Dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang 

lain dengan penuh tanggung jawab.
67

 

Senada dengan kedua pendapat di atas, 

Wahyuningsih mengungkapkan bahwa indikator 

kemandirian belajar sebagai berikut:  

a. Inisiatif untuk merencanakan strategi belajar.  

b. Mengatur dan mengarahkan diri untuk belajar.  
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c. Tidak bergantung pada orang lain dalam 

melaksanakan strategi belajar.  

d. Memiliki tanggung jawab pada dirinya sendiri dalam 

belajar.
68

 

Dari beberapa pendapat di atas, maka indikator 

kemandirian belajar pada penelitian ini mengacu pada 

pendapat Muhammad Rizal Kidjab yang dapat 

diuraikan sebagai berikut:  

a. Inisiatif 

Peserta didik yang memiliki inisiatif dalam 

belajar artinya peserta didik tersebut memiliki 

kemauan dalam dirinya dan mampu belajar tanpa 

harus diperintah atau diberi tahu terlebih dahulu 

sehingga belajarnya menjadi lebih bermakna. Ketika 

dalam pembelajaran peserta didik yang memiliki 

inisiatif dalam diriny adapat mencari solusi dari 

setiap masalah serta bagaimana cara yang 

ditempuhnya untuk menyelesaikan masalah tersebut 

tanpa tergantung dari orang lain.  

b. Waktu belajar yang efektif dan efisien 

Peserta didik yang memiliki waktu belajar 

yang efektif dan efisien artinya peserta didik mampu 

mengatur waktu belajar dan memanfaatkan waktu 

belajar dengan baik sehingga tujuan belajarnya akan 

mudah tercapai dan tugas tertata dengan rapi tidak 

menumpuk. Efektif dan efisien berarti suatu sikap 

yang mengarah pada perilaku seseorang untuk 

bertindak berdasarkan ketentuan dan aturan yang 

telah ditentukan bersama, dengan pertimbangan atas 

kepentingan bersama. Sehingga, peserta didik 

tersebut mampu menjadikan dirinya pribadi yang 

konsisten dalam situasi dan kondisi apapun. 
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c. Percaya diri  

Peserta didik yang memiliki rasa percaya diri 

dalam belajar artinya adalah peserta didik memiliki 

keyakinan bahwa ia akan memiliki kemampuan dan 

memperoleh hasil belajar yang baik. Kepercayaan 

diri adalah keadaan mental peserta didik dalam 

menghadapi situasi pembelajaran yang semakin 

menantang dengan keyakinan kuat pada kemampuan 

yang dimilikinya sehingga tidak perlu bergantung 

pada orang lain dan tidak cemas dalam melakukan 

sesuatu.  

d. Tanggung Jawab 

Peserta didik yang memiliki rasa tanggung 

jawab dalam belajar artinya ia memiliki kesadaran 

penuh akan tanggung jawab terhadap kegiatan 

pembelajaran sehingga perlu dikembangkan. 

Bertanggung jawab adalah suatu sikap dimana 

peserta didik mampu untuk menyadari akan tingkah 

laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang 

tidak disengaja. Dalam proses pembelajaran, peserta 

didik diharapkan mampu bertanggung jawab 

terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. 

Sehingga, dalam kesehariannya peserta didik 

tersebut mampu untuk menanggung tugas-tugas 

yang diberikan padanya.  

e. Evaluasi diri   

Peserta didik yang memiliki keingininan dan 

mampu mengevaluasi dirinya saat belajar artinya 

adalah peserta didik mampu mengetahui kekurangan 

proses dan hasil belajar dan mampu mengatasi 

masalah kesulitan saat belajar sehingga pada 

kegiatan belajar berikutnya akan memperoleh hasil 

yang lebih baik.
69
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D. Pendidikan Agama Islam   

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam  

Pendidikan agama islam sangat penting untuk 

dipelajari dan dikaji, karena dengan mempelajari dan 

mengkaji pengetahuan tentang pendidikan agama islam 

maka semakin bartambah dan selalu mempunyai batasan 

dalam bertindak agar terhindar dari hal-hal yang dilarang 

oleh Allah SWT. Ahmad Tafsir menjelaskan pendidikan 

agama islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan 

peserta didik agar memahami ajaran islam (knowing), 

terampil melakukan atau mempraktekan ajaran islam 

(doing), dan mengamalkan ajaran islam dalam kehidupan 

sehari-hari (being).
70

 

 Menurut Wajidi Sayadi, pendidikan agama islam 

merupakan pendidikan yang tidak hanya mengacu kepada 

sesuatu yang bersifat fisik dan material sehingga 

menyampingkan akhlak dan sikap yang baik, padahal 

masalah yang serius dihadapi bangsa ini adalah krisis 

adab, akhlak, dan sopan santun.
71

 Seringkali kecerdasan 

intelektual dan profesional tidak diimbangi dengan sikap 

akhlak yang baik, seharusnya pengembangan potensi 

intelektual yang dimiliki oleh peserta didik diimbangi 

dengan pengembangan potensi akhlak yang baik. 

Sedangkan menurut Sahlan, pendidikan agama islam 

adalah sebuah sistem pendidikan yang mengupayakan 

terbentuknya akhlak mulia peserta didik serta memiliki 

kecakapan hidup berdasarkan nilai-nilai islam.
72

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa pengertian pendidikan agama 

islam mengacu pada pendapat Zakiyah Darajat yaitu 
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suatu pembelajaran yang berupa pengajaran, bimbingan, 

dan aplikasi yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits 

sehingga kelak peserta didik setelah selesai 

pendidikannya dapat memahami, menghayati, mengimani 

dan mengamalkan ajaran agama Islam tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari sesuai dengan kitab suci Al-Qur’an 

dan Al-Hadits.
73

 

2. Dasar Pendidikan Agama Islam 

Yang dimaksud dengan dasar pendidikan adalah 

pandangan yang mendasari seluruh aktivitas pendidikan. 

Karena dasar menyangkut masalah ideal dan 

fundamental, maka diperlukan landasan pandangan hidup 

yang kokoh dan komprehensif serta tidak mudah 

berubah. Hal ini karena telah diyakini memiliki 

kebenaran yang telah diuji oleh sejarah.
74. Karena 

pandangan hidup (teologi) seorang muslim berdasarkan 

pada Al-Qur’an dan As-Sunnah (hadits), maka yang 

menjadi dasar pendidikan islam adalah Al-Qur’an dan 

As-Sunnah (hadits). 

a. Al-Qur’an 

Al-Qur’an adalah firman Allah SWT berupa 

wahyu yang disampaikan oleh jibril as kepada Nabi 

Muhammad SAW. Di dalamnya terkandung ajaran 

pokok yang dapat dikembangkan untuk memerlukan 

seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad. Hal ini 

sebagaimana firman Allah SWT yaitu: 

 ٢ -ٰرنَِك اْنِكٰتُب ََل َسْيَب ۛ فِْيِو ۛ ىًُذٍ نِّْهُمتَّقِْيَنَۙ 

”Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan 

padanya petunjuk bagi mereka yang bertaqwa”. 

(Q.S. Al-Baqarah:2) 
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Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Al-Qur’an 

merupakan petunjuk bagi orang yang mau berdzikir 

dalam berbagai ilmu pengetahuan. Dasar yang kedua 

adalah as-sunnah merupakan amalan yang 

dikerjakan oleh Rasul dalam proses perubahan sikap 

hidup sehari-hari menjadi sumber utama pendidikan 

islam karena Allah menjadikan Muhammad sebagai 

teladan bagi umatnya.  

b. Al-Hadits 

Nabi Muhammad SAW mengidentifikasikan 

pesan dakwahnya sebagai pendidik atau pengajar. 

Terdapat hadits yang membicarakan tentang 

pendidikan, yaitu: 

َسهََّم  ًَ ُ َعهَْيِو  ِ َصهََّ هللاَّ َعْن أَبِي ىَُشْيَشةَ قَاَل قَاَل َسُسٌُل هللاَّ

ُ نَوُ طَِشيقًا إِنََ  َمْن َسهََك طَِشيقًا يَْهتَِمُس فِيِو ِعْهًما َسيََّم هللاَّ

  اْنَجنَِّت قَاَل أَبٌُ ِعيَسَ ىََزا َحِذيٌث َحَسنٌ 
“Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah 

shallallahu alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa 

berjalan di suatu jalan untuk mencari ilmu, niscaya 

Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. 

Abu Isa berkata; ini adalah hadits hasan”. (HR. 

Muslim).  

3. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Tujuan pendidikan agama islam yang utama adalah 

untuk membentuk akhlak yang mulia. Kaum muslimah 

dari dahulu sampai sekarang sepakat bahwa pendidikan 

akhlak yang sempurna adalah tujuan pendidikan yang 

sebenarnya. Menurut Muhaimin tujuan pendidikan agama 

islam adalah :  

a. Tujuan normatif yakni tujuan yang diingin dicapai 

berdasarkan norma-norma yang mampu 

mengkristalisasikan nilai-nilai yang hendak 

diinternalisasi 
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b. Tujuan fungsional yakni tujuan yang diorientasikan 

pada kemampuan anak didik untuk memfungsikan 

daya kognitif, afektif dan psikomotorik. Tujuan ini 

meliputi tujuan individual, tujuan sosial, tujuan moral, 

dan tujuan profesional 

c. Tujuan operasioal, tujuan yang mempunyai sasaran 

teknismanajerial. Tujuan ini dari enam macam yaitu 

tujuan umum, tujuan khusus, tujuan tak lengkap, 

tujuan insidentil,tujuan sementara dan tujuan 

intermedier.
75

 

Menurut Munzir Hitami tujuan pendidikan agama 

islam meliputi tiga hal, yang pertama bersifat teleologik 

(kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa), yang kedua 

bersifat aspiratif (kebahagiaan dunia sampai ke akhirat), 

dan yang ketiga bersifat direktif (menjadi makhluk 

pengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa).
76

 Kemudian 

menurut Zubaedi tujuan pendidikan islam adalah :  

a. Tujuan pendidikan jasmani (al-Ahdaf al-Jismiyah), 

dalam sebagian aspeknya, pendidikan islam bertujuan 

untuk mempersiapkan manusia sebagai pengemban 

tugas khalifah dibumi melalui ketrampilan fisik. 

b. Tujuan pendidikan rohani (al-Ahdaf ar-Ruhaniyah), 

dalam sebagian aspeknya, pendidikan islam bertujuan 

untuk meningkatkan jiwa dan kesetian yang hanya 

kepada Allah SWT semata dan melaksanakan 

moralitas islami yang diteladani oleh Nabi 

Muhammad Saw dengan berdasarkan pada cita-cita 

ideal dalam al-Qur’an.  

c. Tujuan pendidikan Akal (al-Ahdaf al-Aqliyah), pada 

sebagian aspeknya pendidikan ini bertujuan 

mengarahkan intelegensi supaya menemukan 
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kebenaran dan sebab-sebabnya dengan telaah terhadap 

tanda-tanda kekuasan allah. 

d. Tujuan pendidikan sosial (al-Ahdaf al-Ijtima’iyyah), 

dalam sebagian aspeknya pendidikan ini  bertujuan 

untuk membentuk kepribadian yang utuh baik roh, 

tubuh, dan akal.
77

 

Jadi dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan 

bahwa tujuan pendidikan agama islam adalah untuk 

menjadikan peserta didik manusia seutuhnya yang 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu 

menjunjung tinggi syariat islam, mengamalkan segala 

perintah Allah SWT dan meninggalkan yang dilarang 

oleh Allah SWT sehingga peserta didik dapat mencapai 

kebaagiaan hidup baik di dunia dan di akhirat.  

4. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama islam berisi ajaran yang 

menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia baik 

sebagai hamba Allah, invidu, anggota masyarakat, 

maupun sebagai makhluk dunia. Secara garis besar, ruang 

lingkup pendidikan agama islam menyangkut tiga hal 

pokok, yaitu: 

a. Aspek keyakinan yang disebut aqidah, yaitu aspek 

credial atau keimanan terhadap Allah dan semua yang 

di firmankannya untuk diyakini. 

b. Aspek norma atau hukum yang disebut syariah, yaitu 

aturan-aturan Allah, manusia dan manusia dengan 

alam semesta. 

c. Aspek perilaku yang disebut akhlak, yaitu sikap-sikap 

atau perilaku yang nampak dari pelaksanaan aqidah 

dan syariah.
78

  

                                                             
77

 Miftahur Rohman and Hairudin Hairudin, “Konsep Tujuan Pendidikan 

Islam Perspektif Nilai-Nilai Sosial-Kultural,” Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan 

Islam 9, no. 1 (2018): 21, https://doi.org/10.24042/atjpi.v9i1.2603. 
78

 Ali Hamzah, Pendidikan Agama Islam : Untuk Perguruan Tinggi, ed. 

Andika Yudha Suryadi Putra (Bandung: Alfabeta, 2014). Hlm. 24 



80 
 

 
 

Sedangkan dalam ruang lingkup Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) pendidikan agama islam lebih 

penting karena pada pendidikan SMP para peserta didik 

berusia kisaran 15-18 tahun yang hampir menginjak usia 

remaja dengan kondisi emosional yang belum stabil. 

Sehingga pada pembelajaran PAI tingkat SMP bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya 

pendidikan yang memperdulikan pada pembentukan 

akhlak manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah 

swt. Dan dalam penyampaiannya materi PAI diperluas 

yaitu dengan mengemukakan alasan-alasan/dalil-dalil 

baik naqli atau aqli, sehingga peserta didik yang telah 

menginjak usia remaja tersebut dapat menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam pikirannya. 

Dan selanjutnya dapat memahami alasan-alasan tersebut 

dan menjadikan sebuah keyakinan. 

E. Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara dari suatu 

penelitian. Sugiyono mengungkapkan bahwa hipotesis 

merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian 

telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.
79

 

Hipotesis juga diartikan sebagai suatu gambaran yang 

bersifat sementara terhadap permasalahn penelitian 

sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Hipotesis 

yang dibuat perlu dilakukan pengujian secara ilmiah 

apakah hipotesis yang telah dibuat benar atau salah.  

Adapun hipotesis penelitian yang akan diajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan antara kemandirian 

belajar dengan hasil belajar peserta didik pada mata 

pelajaran pendidikan agama islam kelas VIII di SMP IT 

Baitul Jannah Bandar Lampung” 
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