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ABSTRAK 

Primatahta, Lintang Satrianita. 2016. Hubungan Antara Academic Goal 
Orientation dengan Kemandirian Belajar pada Siswa SMA N 3 Temanggung. 

Skripsi. Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing Drs. Sugeng Hariyadi, S.Psi, M.Si. 

Kata kunci : Kemandirian Belajar, Academic Goal Orientation, Siswa SMA

Kemandirian belajar pada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) sangat 

diperlukan karena dengan kemandirian belajar tersebut siswa dapat mengatur 

waktu dan mengontrol diri dalam berpikir, merencanakan strategi, kemudian 

melaksanakannya serta mengevaluasi atau mengadakan refleksi. Siswa belum bisa 

melaksanakan kemandirian belajar ketika mereka tidak memiliki inisiatif untuk 

mempelajari sendiri materi pelajaran. Dibutuhkan tujuan yang jelas dari proses 

pembelajaran agar siswa memiliki inisiatif lebih dalam melaksanakan 

kemandirian belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

academic goal orientation dengan kemandirian belajar. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional. Populasi 

penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA N 3 Temanggung angkatan 2015/2016. 

Jumlah sampel sebanyak populasi penelitian yaitu sebanyak 273. Namun karena 

ada beberapa siswa yang tidak masuk dan mengikuti remidi mata pelajaran 

sejarah, maka subjek berkurang menjadi 254 siswa. Teknik sampling yang dipakai 

yaitu sampling jenuh. Data penelitian diambil menggunakan skala kemandirian 

belajar dan skala academic goal orientation. Skala kemandirian belajar terdiri dari 

45 aitem. Skala kemandirian belajar mempunyai koefisien validitas aitem antara 

0,234 sampai dengan 0,655 dan koefisien reliabilitas sebesar 0,920. Adapun skala 

academic goal orientation terdiri dari 22 aitem . Skala academic goal orientation
mempunyai koefisien validitas aitem antara 0,142 sampai dengan 0,620 dan 

koefisien reliabilitas sebesar 0,791. 

Kemandirian belajar siswa SMA N 3 Temanggung dalam kategori sedang 

dengan aspek yang paling berpengaruh yaitu otonomi pribadi (personal 
autonomy). Adapun academic goal orientation siswa SMA N 3 Temanggung 

dalam kategori sedang dengan aspek yang paling berpengaruh yaitu effort (usaha/ 

upaya). Metode analisis menggunakan product moment dengan hasil koefisien 

korelasi (rxy)  = 0,805 dengan nilai signifikansi 0,000 (p lebih kecil dari α 0,01), 

hipotesis yang menyatakan “ada hubungan positif antara academic goal 
orientation dengan kemandirian belajar“ diterima. Semakin tinggi academic goal 
orientation maka semakin tinggi kemandirian belajar dan semakin rendah 

academic goal orientation maka semakin rendah kemandirian belajar. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat 

manusia secara holistik. Hal ini dapat dilihat dari filosofi pendidikan yang intinya 

untuk mengaktualisasikan ketiga dimensi kemanusiaan paling elementer, yakni: 

(1) afektif yang tercermin pada kualitas keimanan dan ketakwaan, etika dan 

estetika, serta akhlak mulia dan budi pekerti luhur; (2) kognitif yang tercermin 

pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali ilmu pengetahuan 

dan mengembangkan serta menguasai teknologi; dan (3) psikomotorik yang 

tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis dan kecakapan 

praktis (Depdiknas, 2005). Kesemuanya ini memiliki tujuan, yaitu bagaimana 

menyiapkan anak didik untuk mampu menjalankan kehidupan (preparing children 

for life), dan bukan sekedar mempersiapkan anak didik untuk menjadi manusia 

yang hanya mampu menjalankan hidupnya. Dengan demikian, pendidikan dalam 

hal ini menjadi wahana strategis bagi upaya mengembangkan segenap potensi 

individu. Pendidikan dalam hal ini bertujuan untuk membantu anak didik untuk 

dapat memuliakan hidup (ennobling life).  

Pendidikan juga erat kaitannya dengan pembelajaran. Menurut Driscoll 

(dalam Slavin, 2008: 179), pembelajaran biasanya didefinisikan sebagai 

perubahan dalam diri seseorang yang disebabkan oleh pengalaman. Tujuan dari 

pembelajaran didasarkan pada peserta didik itu sendiri, dan berkaitan dengan
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kompetensi yang akan dinilai. Jika kompetensi yang diberikan kepada peserta 

didik dirasa cukup sulit untuk dicapai, maka perlu pernyederhanaan lagi. Sehingga 

tujuan dari pembelajaran tersebut sesuai dengan persyaratan yang sudah 

ditetapkan. Sebuah proses pembelajaran dimulai dengan mengenali kebutuhan dan 

kompetensi peserta didik, kemudian menetapkan tujuan, melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar (KBM), lalu setelah berlangsungnya proses tersebut diharapkan 

perubahan perilaku dari peserta didik dapat muncul sebagai hasil.  

Kata pembelajaran terbentuk dari kata dasar belajar, Dalyono (2015: 

210) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa elemen yang penting yang 

mencirikam pengertian tentang belajar, yaitu: (1) belajar merupakan suatu 

perubahan dalam tingkah laku, dimana perubahan itu dapat mengarah kepada 

tingkah laku yang lebih baik, tetapi juga ada kemungkinan mengarah kepada 

tingkah laku yang lebih buruk; (2) belajar merupakan suatu perubahan yang 

terjadi melalui latihan atau pengalaman; dalam arti perubahan-perubahan yang 

disebabkan oleh pertumbuhan atau kematangan tidak dianggap sebagai hasil 

belajar; seperti perubahan-perubahan yang terjadi pada diri seorang bayi; (3) 

untuk dapat disebut belajar, maka perubahan itu harus mantap; harus merupakan 

akhir dari suatu periode waktu yang cukup panjang; (4) tingkah laku yang 

mengalami perubahan karena belajar menyangkut berbagai aspek kepribadian, 

baik fisik maupun psikis, seperti: perubahan dalam pengertian pemecahan suatu 

masalah/ berpikir, keterampilan, kecakapan, kebiasaan ataupun sikap.  

Kegiatan belajar dapat dilakukan di manapun. Salah satu kegiatan 

belajar yang formal, dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan seperti di sekolah. 
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Di Indonesia sendiri terdapat beberapa satuan pendidikan sebagai jenjang 

pendidikan formal yang disesuaikan dengan usia setiap peserta didik. Dimulai dari 

taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama 

(SMP), kemudian,  Sekolah Menengah  Atas (SMA). Di sekolah-sekolah tersebut, 

peserta didik mendapatkan materi baru dari setiap mata pelajaran yang diberikan 

oleh guru sebagai pengajar.  

Guru yang efektif bukan hanya mengetahui pokok sebuah permasalahan, 

tetapi mereka juga dapat mengkomunikasikan pengetahuan mereka kepada siswa 

(Slavin, 2008 : 4). Seorang guru juga harus menguasai keterampilan mengajar, 

tidak hanya menyampaikan apa yang hendak diberikan kepada peserta didik, 

namun mereka juga harus memperhatikan hal-hal lain, seperti bagaimana 

karakteristik kelas, karakteristik peserta didik dan bagaimana cara mereka untuk 

menyampaikan materi pelajaran agar dapat diterima tiap-tiap peserta didik yang 

memiliki karakteristik yang berbeda.   

Meski materi dari setiap mata pelajaran telah diberikan oleh guru, 

peserta didik juga dituntut  memiliki inisiatif sendiri untuk mempelajari materi-

materi tersebut secara mandiri. Kegiatan belajar yang dilakukan sendiri oleh 

peserta didik dapat disebut dengan kemandirian belajar. Kemandirian belajar 

sama dengan self-directed learning (SDL). Menurut Mudjiman (2011: 1), 

kemandirian belajar dapat diartikan sebagai sifat serta kemampuan yang dimiliki 

siswa untuk melakukan kegiatan belajar aktif, yang didorong oleh motif untuk 

menguasai suatu kompetensi yang telah dimiliki. Seorang siswa dikatakan 

mempunyai kemandirian belajar apabila memiliki kemauan sendiri untuk belajar, 
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siswa mampu memecahkan masalah dalam proses belajar, siswa mempunyai 

tanggung jawab dalam proses belajar, dan siswa mempunyai rasa percaya diri 

dalam setiap proses belajar. 

Kemandirian belajar juga dapat diartikan sebagai suatu sikap dari siswa 

sebagai peserta didik yang memiliki karakteristik berinisiatif belajar; 

mendiagnosis kebutuhan belajar; menetapkan tujuan belajar; memonitor, 

mengatur dan mengontrol kinerja atau belajar; memandang kesulitan sebagai 

tantangan; mencari dan memanfaatkan sumber belajar yang relevan; memilih dan 

menetapkan strategi belajar; mengevaluasi proses belajar dan hasil belajar; serta 

self-concept (konsep diri) (Sugandi, 2013: 144). Siswa yang berada pada level 

sekolah tinggi diasumsikan memiliki kemandirian belajar yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan siswa yang berada pada level sekolah sedang. Siswa yang 

berada pada level sekolah tinggi mampu mengatur waktu dan mengontrol diri 

dalam berpikir, merencanakan strategi, kemudian melaksanakannya, serta 

mengevaluasi atau mengadakan refleksi. Hal ini didukung oleh hasil studi Darr 

dan Fisher (2004, dalam Sugandi, 2013: 145) yang melaporkan bahwa 

kemampuan belajar mandiri berkorelasi tinggi dengan keberhasilan siswa. 

Masa krusial untuk kemandirian belajar siswa adalah masa remaja, 

khususnya siswa yang berada di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini 

dikarenakan pada usia remaja, individu dituntut untuk mandiri. Menurut Steinberg 

(1993: 286): For most adolsescents, establishing a sense of autonomy is an 

important a part of becoming an adult as is establishing a sense of identity.

Becoming an autonomous person–a self governing person-is one of the 
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fundamental developmental tasks of the adolescent year. Yang dapat diartikan 

bahwa menegakkan kemandirian bagi remaja adalah sama pentingnya seperti 

dalam artian usaha untuk menegakkan identitas. Individu yang mandiri adalah 

individu yang menguasai dan mengatur diri sendiri, hal tersebut merupakan salah 

satu tugas perkembangan yang paling mendasar dalam tahun-tahun masa remaja.

Siswa yang menjadi peserta didik Sekolah Menengah Atas termasuk 

dalam masa remaja pertengahan yang memiliki usia berkisar 15 sampai dengan 18 

tahun (Monks, dkk,  2006: 262). Remaja dalam tugas perkembangannya disiapkan 

untuk menentukan masa depannya diantaranya menentukan karir, pasangan dan 

lain-lain. Tugas perkembangan masa remaja adalah kemandirian baik emosional 

dan ekonomi serta memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab 

kehidupan keluarga (Havighurst, dalam Monks, dkk, 2006: 23). Remaja mulai

tidak tergantung dengan orangtuanya dan mulai membangun keyakinan-

keyakinan baru yang nantinya akan dimanifestasikan ke dalam perilaku tertentu. 

Remaja juga harus dapat menentukan pilihan atau mengambil keputusan dan 

mempertanggung jawabkannya.    

Kemandirian dari remaja tersebut juga dapat dilihat salah satunya 

dengan kemandirian mereka dalam belajar. Ormrod (2008: 31) menyatakan bahwa 

pada usia remaja, siswa memiliki karakteristik pengaturan diri yaitu diantaranya 

memiliki penetapan tujuan dengan rentang yang lebih panjang, hal ini sesuai  

pendapat Mappiare (1982: 148) bahwa pada masa remaja, minat dan cita-cita 

berkembang, dan hal itu bersifat pemilihan dan berarah-tujuan; meningkatnya 

penguasaan strategi belajar; serta adanya vasiasi yang besar dalam hal 
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kemampuan mengatur sendiri pembelajaran, khususnya dalam aktivitas-aktivitas 

belajar mandiri. 

Para peneliti telah menemukan bahwa remaja yang berprestasi tinggi 

adalah seorang siswa yang mampu meregulasi dirinya sendiri atau melakukan 

kemandirian dalam belajar (Boekaerts, 2006; Schunk & Zimmerman, 2003; 

Zimmerman & Schunk, 2004, dalam Santrock, 2007: 155). Karena remaja yang 

berprestasi tinggi dapat memonitor dirinya sendiri (self-monitor) terhadap proses 

belajarnya dan secara sistematis mengevaluasi kemajuan yang dicapai ketika 

berusaha mencapai tujuan dibandingkan dengan remaja yang berprestasi rendah 

(Santrock, 2007: 155).

Eccles & Wigfield (2000, dalam Santrock, 2007: 147) menyatakan 

bahwa usia remaja merupakan usia kritis dalam hal prestasi, khususnya usia 15-18 

tahun yaitu usia ketika memasuki Sekolah Menengah Atas. Remaja mulai 

memikirkan tentang prestasi yang dihasilkannya, dan prestasi ini terkait dengan 

bidang akademis mereka. Remaja bahkan sudah mampu membuat perkiraan 

kesuksesan dan kegagalan mereka ketika mereka memasuki usia dewasa. Remaja 

pada usia ini juga menganggap bahwa keberhasilan dan kegagalan yang mereka 

alami saat ini adalah sebagai prediktor bagi keberhasilan dan kegagalan di masa 

depan ketika dewasa nanti. Untuk mencapai prestasi akademik yang baik, remaja 

dituntut untuk memiliki sikap mandiri dalam belajar.

Namun pada kenyataannya, masih banyak siswa yang belum memiliki 

kemandirian dalam belajar. Banyak dari mereka yang berpendapat bahwa 

keberhasilan suatu proses pembelajaran hanya terletak pada pencapaian hasil 
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belajar yang dimanifestasikan dalam bentuk nilai, bukan pada penguasaan 

kompetensinya. Akibatnya banyak ditemukan kecurangan-kecurangan akademik 

seperti siswa yang saling mencontek pada saat ulangan atau siswa-siswa yang 

saling bekerjasama mengirim jawaban lewat telepon genggam ketika ulangan dan 

ujian berlangsung. Bentuk kemandirian siswa yang masih rendah juga dapat 

dilihat dari banyaknya siswa yang belum bisa mengatur dan mengontrol kegiatan 

belajar mereka, baik di sekolah maupun di rumah. Mereka hanya menerima materi 

pelajaran yang diberikan oleh guru saja tanpa mempelajarinya lebih lanjut atau 

mencari referensi lain yang relevan untuk mendalami materi tersebut.  

Berdasarkan hasil penelitian Qomariyah pada siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Malang (2011), tingkat kemandirian pada siswa kelas X SMA Negeri 

Malang dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu tinggi, sedang dan rendah. Dari 

keseluruhan sampel 248 siswa, didapatkan 55 siswa (22,18%) berada pada taraf 

tinggi, 181 siswa (72,98%) berada pada taraf sedang dan 12 siswa (4,84%) berada 

pada taraf rendah. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat 

kemandirian pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Malang rata-rata berada pada 

kategori sedang atau belum optimal dengan prosentase 72,98%. 

Kemandirian belajar siswa yang rendah juga ditemukan di SMA N 3 

Temanggung. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SMA N 3 

Temanggung pada Selasa, 16 Februari 2015 pukul 10.00, terdapat beberapa siswa 

yang mengaku belum bisa mengatur waktu belajar, khususnya di rumah. Mereka 

lebih memilih kesibukan lainnya, seperti bermain telepon genggam, chatting di 

media sosial, bermain game, serta mengunjungi tempat-tempat untuk berkumpul 
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dengan teman-teman seperti di kafe atau di  rumah teman lainnya. Berikut hasil 

wawancara dengan beberapa siswa kelas XI SMA N 3 Temanggung yang 

dilakukan pada 16 Februari 2016 pukul 08.00 

Wawancara  dilakukan dengan “T“ sebagai berikut: 

“Nggak ada jadwal sih mbak untuk belajar di rumah, belajarnya 

kalau pas lagi pengen aja, atau kalau ada PR sama ulangan. Jarang 

ngulang lagi pelajaran mbak, pulang sekolah lebih sering nonton 

TV atau langsung tidur siang. Nggak ada strategi khusus, kalauu 

belajar ya asal baca aja. “Kalau menurutku sih udah cukup mbak, 

pakai LKS (lembar kerja siswa) gitu aja, kalau lagi pengen baca 

buku yang lain ya baca. Tapi seringnya baca LKS aja mbak hehe. 

Nggak pernah nanya ke guru, takut salah nanya, takut ntar dikira 

nggak bisa sama temen-temen, malu juga sih sama gurunya buat 

nanya makanya diem aja“.

Wawancara dilakukan dengan “B“ sebagai berikut: 

“Nggak punya jadwal, belajarnya cuma kalau ada PR aja. Kadang 

kalau males ngerjain PR ya nyontek temen. Seringnya sih langsung 

nyontek, nggak minta diajarin dulu. Kadang nyontek teman-teman 

mbak. Kadang nyatat, kadang kalau lagi males ya ngobrol sama 

temen. Nggak punya target apa-apa mbak, yang penting naik kelas 

aja. Nggak pernah ngulang pelajaran mbak, lebih sering main HP,

bbman, twitteran, atau instagram gitu-gitu kalo udah di rumah“.   

Dari hasil wawancara tersebut ditemukan masalah bahwa siswa tidak 

mempunyai jadwal yang teratur dalam belajar, siswa belajar di rumah hanya pada 

saat mereka ingin atau hanya ketika ada PR dan ulangan saja. Siswa juga tidak 

memiliki strategi khusus dalam belajar, selain itu mereka jarang merefleksi 

kembali materi pelajaran yang telah diterima di sekolah sesampainya di rumah.  

Masalah lainnya adalah siswa tidak menganggap soal yang tidak dapat mereka 

kerjakan sebagai tantangan yang harus mereka hadapi, melainkan yang mereka 

lakukan adalah menyontek jawaban teman lainnya. Siswa juga menganggap 
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bahwa materi yang diberikan oleh guru di sekolah sudah cukup, sehingga mereka 

merasa tidak perlu lagi mencari referensi lain yang terkait dengan materi yang 

sedang diajarkan. Siswa lebih memilih bermain dengan telpon genggam daripada 

membaca buku pelajaran di rumah. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, 

memperlihatkan bahwa masih banyak siswa yang belum memiliki kesadaran 

untuk belajar secara mandiri.   

Kemandirian belajar siswa kelas XI SMA N 3 Temanggung yang masih 

rendah juga diperkuat dengan pemaparan Bu Fitri, selaku guru BK atau 

Bimbingan Konseling di SMA N 3 Temanggung saat dilakukan wawancara pada 

Selasa, 16 Februari 2016 pukul 11.00. Berikut ini adalah pemaparan dari guru 

tersebut: 

“Untuk kemandirian belajar siswa masih sama dengan ketika 

angkatannya panjenengan nggih, perilaku mencontek masih sering 

ditemukan. Hal lainnya adalah kurangnya motivasi belajar. Siswa 

sebenarnya mampu, tetapi mereka hanya kurang percaya diri. Saat 

melihat teman-teman lainnya mencontek, mereka cenderung ikut 

mencontek juga. Untuk kesiapan belajar juga dirasa masih kurang. 

Siswa hanya belajar ketika akan ulangan atau ujian, memang ada 

beberapa anak yang mau membaca buku materi pelajaran 

walaupun tidak ada tugas, tetapi itu hanya sedikit, paling hanya 

siswa itu-itu saja yang menduduki peringkat 1, 2, 3 di kelas“.   

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, guru BK mengakui kurangnya 

kemandirian belajar pada siswa SMA N 3 Temanggung. Pada hasil wawancara di 

atas juga dapat dilihat bahwa kurangnya kemandirian belajar dari siswa dipicu 

juga oleh siswa lain yang berperilaku yang mencerminkan kurangnya kemandirian 

belajar. Kurangnya kemandirian siswa juga diperkuat dengan hasil studi 

pendahuluan yang dilakukan untuk mengukur tingkat kemandirian belajar siswa 

SMA N 3 Temanggung.  
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Tabel 1.1 Data Tingkat Kemandirian Belajar Siswa Kelas XI IPS 4 SMA N 

3 Temanggung Tahun Ajaran 2015/2016  

No. Tingkat Kemandirian Belajar Jumlah Siswa Persentase

1. Tinggi 3 10%

2. Sedang 10 33%

3. Rendah 17 57%

Jumlah 30 100%

Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada tanggal 16 Februari 2016, 

pada 30 siswa di kelas XI IPS 4 di atas, didapatkan data bahwa tingkat 

kemandirian belajar siswa masih rendah, yaitu sebesar 57% dalam kategori rendah, 

33% kategori sedang dan hanya sebesar 10% yang berkategori tinggi.  

Fenomena di atas memperlihatkan bahwa masih kurangnya kemandirian 

belajar dalam proses pembelajaran. Dimana seharusnya proses pembelajaran 

dilakukan dengan usaha yang dilakukan sendiri guna mencapai tujuan dari 

pendidikan yang sebenarnya, bukan hanya dalam pencapaian kuantitas tetapi 

kualitas peserta didik itu sendiri.   

Perencanaan terarah siswa adalah goal orientation siswa, dimana 

orientasi tujuan akan menjadi pendorong siswa untuk berusaha. Schunk, dkk 

(2008: 174) juga menyatakan bahwa ketika individu tidak memiliki komitmen 

untuk mencapai tujuan maka dia tidak akan bekerja maksimal dan tidak memiliki 

keinginan untuk berprestasi. Dengan penetapan tujuan yang jelas, remaja dapat 

meningkatkan prestasi mereka (Bandura, dalam Santrock, 2007: 155). Namun 

bukan hanya menetapkan tujuan mereka, remaja juga dituntut untuk 
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merencanakan cara meraih tujuan-tujuannya (Pintrich, dalam Santrock, 2007: 

155).  

Tujuan-tujuan tersebut merupakan sebuah Goal. Goal adalah pencapaian 

yang pemenuhannya diperjuangkan oleh seseorang (Locke & Latham dalam 

Woolfolk, 2009: 198). Menurut Woolfolk (2009:200), goal orientation adalah 

pola keyakinan tentang tujuan-tujuan yang mengarah pada prestasi belajar. 

Adanya goal orientation yang jelas akan melibatkan siswa ke dalam goal directed 

behavior (perilaku yang mengarah pada tujuan).  

Model normatif goal orientation, membentuk jenis yang berbeda dari 

orientasi tujuan ini, yaitu academic goals (tujuan akademik) dan social goals 

(tujuan sosial) (Arias, 2004: 38). Academic goals atau tujuan akademik  

berhubungan dengan alasan atau alasan yang siswa gunakan untuk mengatur 

perilaku mereka di kelas atau di sekolah. Di dalam academic goals ini, terdapat 

tiga jenis goal orientation yang menentukan sikap seorang siswa dalam kegiatan 

belajar mereka. Ketiga jenis goal orientation tersebut adalah learning, mastery, 

task or task-involved goals atau lebih dikenal dengan istilah mastery goal (tujuan 

penguasaan). Mastery goal, merupakan suatu orientasi motivasional yang dimiliki 

individu, yang menekankan diperolehnya pengetahuan dan perbaikan diri. Siswa 

yang menetapkan mastery goal cenderung mencari tantangan dan tetap bertahan 

saat mengahadapi kesulitan. Selain itu, menurut pandangan Kumar et. al., 2002; 

Wentzel & Wigzield, 1998 (dalam Ormrod, 2008: 110) siswa dengan mastery 

goal ini memiliki perspektif yang sehat tentang pembelajaran, usaha dan 

kegagalan. Mereka lebih berkemungkinan mencari bantuan yang tepat guna, 
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menggunakan strategi pemrosesan kognitif yang lebih mendalam, dan secara 

umum mendekati tugas-tugas akademik dengan lebih percaya diri (Butler, dkk 

dalam Woolfolk, 2009: 201).  

Jenis academic goals yang kedua adalah performance goal (tujuan 

performa). Performance goal berfokus pada menunjukkan kompetensi atau 

kemampuan dan bagaimana kemampuan akan dinilai relatif terhadap orang lain. 

Individu dengan performance goal yang kuat memiliki karakteristik berusaha 

untuk mendapatkan peringkat tinggi dan tidak suka membuat kesalahan. Mereka 

akan mementingkan evaluasi kinerja dari orang lain daripada apa yang mereka 

pelajari, disebut ego-involved learner (Woolfolk, 2009 : 201). Selain itu, siswa 

dengan performance goal mungkin bertindak dengan cara- cara yang sebenarnya 

mengintervensi pembelajaran. Misalnya mereka mungkin curang atau menempuh 

jalan pintas untuk menyelesaikan tugasnya (Stipek dalam Woolfolk, 2009 : 201).  

Dan academic goals yang ketiga adalah goals focused on the ego (tujuan 

yang terfokus pada seberapa baik siswa bekerja dan bagaimana mereka dinilai 

orang lain) (Arias, 2004: 38). Sedangkan social goals (tujuan sosial)  mencakup 

beragam kebutuhan dan motif yang memiliki hubungan yang berbeda-beda 

dengan belajar, yang sebagian membantu, tetapi sebagian menghambat belajar 

(Woolfolk, 2009: 202). Penelitian ini lebih terfokus pada pembahasan academic 

goals, karena orientasi tujuan ini berkaitan erat dengan kegiatan belajar mandiri 

pada siswa (Arias, 2004: 40).  

Academic Goal orientation dikembangkan secara khusus untuk 

menjelaskan cara belajar anak dan performance dalam menjalankan tugas-tugas 
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akademiknya. Setiap siswa memiliki academic goal orientation yang berbeda, 

tergantung pada hal yang ingin dicapai. Usaha-usaha yang dilakukan siswa untuk 

mencapai hasil yang diinginkan dalam proses pembelajaran ini salah satunya 

adalah kemandirian belajar. 

Academic goal orientation pada siswa kelas XI SMA N 3 Temanggung 

masuk  dalam kategori sedang. Siswa-siswa masih belum yakin dengan apa yang 

menjadi tujuan mereka dalam belajar, sehingga usaha untuk mencapai prestasi 

juga belum maksimal. Academic goal orientation pada siswa kelas XI SMA N 3 

Temanggung yang masih rendah dapat dilihat dari hasil studi pendahuluan yang 

dilakukan pada 30 siswa kelas XI IPS 4 sebagai berikut:    

Tabel 1.2 Data Academic Goal Orientation pada Siswa Kelas XI IPS 4 

SMA N 3 Temanggung Tahun Ajaran 2015/2016  

No. Tingkat Academic 
Goal Orientation

Jumlah Siswa Persentase

1. Tinggi 1 3%

2. Sedang 16 54%

3. Rendah 13 43%

Jumlah 30 100%

Berdasarkan hasil studi pendahuluan untuk melihat goal orientation

pada siswa kelas XI SMA N 3 Temanggung di atas, diketahui bahwa 13 siswa 

dalam kategori rendah dengan persentase 43%, 16 siswa dalam kategori sedang 

dengan persentase 54%, dan hanya ada 1 siswa dengan persentase 3% yang 

memiliki tingkat academic goal orientation yang tinggi. Hal ini berarti bahwa 

masih banyak siswa yang  kurang memiliki keyakinan tentang tujuan-tujuan yang 

mengarah pada prestasi mereka di sekolah.   
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Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pujiati (2010) 

pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya tahun 

ajaran 2010/2011, menghasilkan bahwa efikasi diri dengan kemandirian belajar 

siswa memiliki derajat hubungan yang sedang (0,559), dengan koefisien korelasi 

yang bernilai positif, artinya efikasi diri memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kemandirian belajar siswa. Dalam penelitian ini juga terungkap bahwa hubungan 

efikasi diri dengan kemandirian hanya berdeterminasi 31,2%. Hal ini 

menunjukkan bahwa derajat keeratannya masih lebih besar ditentukan oleh 

variabel lain.   

Penelitian lain tentang kemandirian belajar adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Kartika, dkk yang menghasilkan data bahwa nilai korelasi antar 

self-efficacy dan kemandirian belajar siswa sebesar 0,78 yang termasuk pada 

kategori kuat. Jika melihat koefisien determinasi, self-efficacy mempengaruhi 

kemandirian belajar siswa sebesar 61,3% yang termasuk pada kategori cukup. 

Makna dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan kuat 

dan signifikan antara self-efficacy dengan kemandirian belajar siswa kelas XI IPA 

di SMA Kemala Bhayangkari 1 Kubu Raya. 

Adanya fenomena-fenomena yang ada, maka penting untuk mengungkap 

bagaimana hubungan antara academic goal orientation dengan kemandirian 

belajar siswa di sekolah sebagai upaya membantu mengatasi permasalahan yang 

sedang terjadi. Permasalahan-permasalahan tersebut seperti kondisi belajar siswa 

yang tidak aktif, kebiasaan siswa yang saling bergantung pada teman ketika 

mengerjakan tugas, kesulitan mengatur waktu belajar, yang pada akhirnya akan 
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mempengaruhi motivasi dan prestasi belajarnya karena siswa tidak memiliki 

orientasi tujuan yang jelas.  

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk 

meneliti masalah tersebut dengan penelitian berjudul: Hubungan Antara Academic 

Goal Orientation dengan Kemandirian Belajar pada Siswa SMA N 3 

Temanggung.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan fenomena pada latar belakang masalah di atas 

maka terdapat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kemandirian belajar pada siswa SMA N 3 Temanggung? 

2. Bagaimana academic goal orientation pada siswa SMA N 3 Temanggung? 

3. Apakah ada hubungan antara academic goal orientation dengan kemandirian 

belajar pada siswa SMA N 3 Temanggung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka didapat tujuan penelitian 

sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui kemandirian belajar siswa SMA N 3 Temanggung. 

2. Untuk mengetahui tingkat academic goal orientation siswa SMA N 3 

Temanggung. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara academic goal orientation dengan 

kemandirian belajar siswa SMA N 3 Temanggung. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat penelitian sebagai berikut:  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Memberikan tambahan referensi bagi ilmu psikologi pada umumnya, dan 

psikologi pendidikan pada khususnya. 

2. Memberikan tambahan kajian bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik 

meneliti terkait dengan academic goal orientation ataupun kemandirian 

belajar. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi sekolah, mampu memberikan informasi/ gambaran mengenai 

kemandirian belajar pada siswa-siswinya sehingga mampu menjadi 

pertimbangan bagi pihak sekolah khususnya guru BK dalam melakukan 

layanan bimbingan dan konseling secara kontinyu untuk mengatasi 

permasalahan yang berkaitan dengan kemandirian belajar siswa-siswinya. 

2. Bagi siswa, mampu memberikan pengetahuan akan pentingnya memiliki 

kemandirian belajar yang baik terutama untuk kelas XI. Sehingga siswa 

diharapkan akan memiliki kesadaran bahwa pencapaian belajar sebenarnya 

tidak hanya terletak pada nilai atau kuantitas, tetapi yang lebih utama terletak 

pada kualitas atau meningkatnya kompetensi yang dimiliki oleh siswa. 

Dengan begitu harapan lain yang dapat dimunculkan adalah siswa semakin 

termotivasi untuk mempelajari materi pelajaran secara sungguh-sungguh.   
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BAB 2 

LANDASAN TEORI  

2.1 Kemandirian Belajar 

2.1.1 Pengertian  Kemandirian Belajar 

Kemandirian belajar sama artinya dengan self-directed learning (SDL).

Kemandirian muncul dan berfungsi ketika peserta didik menemukan diri pada 

posisi yang menuntut suatu tingkat kepercayaan diri. Menurut Steinberg dalam 

Desmita (2009: 184) kemandirian berbeda dengan tidak tergantung pada orang 

lain, karena tidak tergantung merupakan bagian untuk memperoleh kemandirian.

Istilah “kemandirian” berasal dari kata dasar “diri” yang mendapat awalan “ke” 

dan akhiran “an”, kemudian membentuk satu kata keadaan atau kata benda. 

Karena kemandirian berasal dari kata dasar “diri”, maka pembahasan kemandirian 

tidak lepas dari pembahasan tentang perkembangan diri itu sendiri, yang dalam 

konsep Carl Rogers disebut dengan istilah self, karena diri itu merupakan inti dari 

kemandirian. Konsep yang sering digunakan atau berdekatan dengan kemandirian 

adalah autonomy (Desmita, 2009: 185). 

Menurut Chaplin (2002, dalam Desmita, 2009: 185), otonomi adalah  

kebebasan individu manusia untuk memiliki, untuk menjadi kesatuan yang bisa 

memerintah, menguasai dan menentukan dirinya sendiri. Sedangkan Seifert dan 

Hoffnung (1994, dalam Desmita, 2009: 185) mendefinisikan otonomi atau 

kemandirian sebagai “the ability to groven and regulate one’s own thoughts, 

17
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feelings, and actions freely and responsibly while overcoming feelings of shame 

and doubt”.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kemandirian atau otonomi 

adalah kemampuan untuk mengendalikan dan mengatur pikiran, perasaan, dan  

tindakan sendiri secara bebas serta berusaha sendiri untuk mengatasi perasaan-

perasaan malu dan keragu-raguan. Kemandirian biasanya ditandai dengan 

kemampuan menentukan nasib sendiri, kreatif dan inisiatif, mengatur tingkah laku, 

bertanggung jawab, mampu mengatasi masalah tanpa ada pengaruh dari orang 

lain. Kemandirian merupakan suatu sikap otonomi di mana peserta didik secara 

relatif bebas dari pengaruh penilaian, pendapat dan keyakinan orang lain. Dengan 

otonomi tersebut, peserta didik diharapkan akan lebih bertanggung jawab terhadap 

dirinya sendiri.  

Kemandirian belajar atau self-directed learning (SDL) merupakan proses 

dimana seorang siswa mengambil inisiatif, dengan atau tanpa bantuan dari orang 

lain, dalam mendiagnosis kebutuhan belajar mereka, menetapkan tujuan belajar 

mereka, mengidentifikasi sumber dalam belajar, memilih dan menerapkan strategi 

belajar, serta mengevaluasi hasil belajar (Knowles, 1975, dalam Scott, 2006: 2). 

Menurut Brooks & Brooks (Song, 2007, dalam Ariflati, 2013: 3), kemandirian 

dapat membebaskan siswa dalam menggambarkan gagasan, kepercayaan diri dan 

bakat mereka. Selain itu, proses kemandirian belajar membebaskan siswa 

menggunakan gaya belajar mereka sendiri, maju dalam kecepatan mereka sendiri, 

menggali kepercayaan diri, dan mengembangkan bakat mereka dengan 
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menggunakan kecerdasan majemuk yang mereka sukai (Johnson, 2009, dalam 

Ariflati, 2013: 3). 

Sedangkan menurut Merriam dan Caffarela (Song, 2007, dalam Ariflati, 

2013: 3), kemandirian belajar merupakan proses pembelajaran dimana siswa 

membuat inisiatif sendiri dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

pengalaman pembelajarannya yang diambil dari berbagai sumber literatur. Di 

dalam kemandirian belajar, siswa belajar tentang ide, membuat rencana dan 

mengambil keputusan. Siswa memikirkan ide untuk dapat mengambil keputusan 

yang baik dan memikirkan keputusan agar mendapatkan hasil yang diharapkan.  

Senada dengan hal itu, Grieve (2003, dalam Ariflati: 2) menyatakan bahwa 

kemandirian belajar adalah atribut personal, kesiapan psikologis seseorang dalam 

mengontrol sehingga bertanggung jawab dalam proses belajarnya. Hiemstra 

(2006: 45) mengungkapkan self-directed learning merupakan kemampuan yang 

tidak banyak berkaitan dengan cara belajar yang digunakan, tetapi lebih berkaitan 

dengan bagaimana pembelajaran tersebut dilakukan. 

Siswa yang mandiri adalah siswa yang mempunyai pengetahuan tentang 

strategi pembelajaran yang efektif dan bagaimana serta kapan menggunakannya 

(Bandura, 1991; Dembo & Eaton, 2000; Schunk & Zimmerman, 1997; Winne, 

1997, dalam Slavin, 2009: 13). Misalnya, mereka tahu bagaimana dan kapan 

membaca dengan sekilas dan bagaimana serta kapan membaca untuk memperoleh 

pemahaman yang mendalam; dan mereka tahu bagaimana menulis untuk 

meyakinkan dan bagaimana menulis untuk menginformasikan (Zimmerman & 

Kitsantas, 1999, dalam Slavin, 2009: 13).  
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Lebih jauh, siswa yang mandiri termotivasi oleh pembelajaran itu sendiri, 

bukan hanya oleh nilai atau persetujuan orang lain (Boekaerts, 1995; Corno, 1992; 

Schunk, 1995, dalam Slavin, 2009: 13), dan mereka mampu bertahan pada tugas 

jangka panjang hingga tugas tersebut terselesaikan. Apabila siswa mempunyai 

strategi pembelajaran yang efektif maupun motivasi serta kegigihan menerapkan 

strategi ini hingga suatu tugas terselesaikan sehingga memuaskan mereka, 

kemungkinan mereka akan menjadi pelajar yang efektif (Williams, 1995; 

Zimmerman, 1995, dalam Slavin, 2009: 13) dan memiliki motivasi sepanjang 

hidup untuk belajar (Corno & Kanfer, 1993, dalam Slavin, 2009: 13). 

Sedangkan Mudjiman (2011: 1) menyatakan siswa yang memiliki 

kemandirian dalam belajar melakukan kegiatan belajar aktif, yang didorong oleh 

motif untuk menguasai suatu kompetensi, yang dibangun dengan bekal 

pengetahuan atau kompetensi yang telah dimiliki. Penetapan kompetensi sebagai 

tujuan belajar, dan cara pencapaiannya, baik penetapan waktu belajar, tempat 

belajar, irama belajar, tempo belajar, cara belajar, maupun evaluasi hasil belajar 

dilakukan oleh siswa sendiri.   

Kemandirian belajar juga dapat diartikan sebagai suatu sikap dari siswa 

sebagai peserta didik yang memiliki karakteristik berinisiatif belajar; 

mendiagnosis kebutuhan belajar; menetapkan tujuan belajar; memonitor, 

mengatur dan mengontrol kinerja atau belajar; memandang kesulitan sebagai 

tantangan; mencari dan memanfaatkan sumber belajar yang relevan; memilih dan 

menetapkan strategi belajar; mengevaluasi proses belajar dan hasil belajar; serta 

self-concept (konsep diri) (Sugandi, 2013: 144). Siswa yang berada pada level 
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sekolah tinggi diasumsikan memiliki kemandirian belajar yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan siswa yang berada pada level sekolah sedang. Siswa yang 

berada pada level sekolah tinggi mampu mengatur waktu dan mengontrol diri 

dalam berpikir, merencanakan strategi, kemudian melaksanakannya, serta 

mengevaluasi atau mengadakan refleksi.  

Kemandirian belajar mengarah kepada pembelajaran yang dihasilkan 

dari siswa yang merencanakan sendiri kegiatan belajarnya secara sistematis dan 

berorientasi pada tujuan yang akan dicapainya dari kegiatan belajar tersebut. 

Siswa yang memiliki kemandirian belajar melibatkan kegiatan sebagai pencapaian 

tujuan yang dpilih, dimodifikasi, dan dipertahankan oleh siswa itu sendiri 

(Zimmerman, 1994, 1998, dalam Reynolds dan Miller 2003: 59). Siswa dengan 

kemandirian dalam belajar juga lebih suka mengutarakan gagasan daripada 

menjadi penerima materi pelajaran yang pasif, siswa secara aktif berkontribusi 

pada tujuan pembelajaran mereka dan latihan-latihan dalam pencapaian tujuan 

mereka tersebut (Reynolds dan Miller, 2003: 59). 

Menurut Haris Mudjiman (2011: 2), kemandirian belajar juga dapat 

diartikan sebagai berikut:  

1. Kegiatan belajar mandiri merupakan kegiatan belajar yang memiliki ciri 

keaktifan siswa, persistensi, keterarahan, dan kreativitas untuk mencapai 

tujuan.  

2. Motif untuk menguasai sesuatu kompetensi adalah kekuatan pendorong 

kegiatan belajar secara intensif, persisten, terarah dan kreatif. 
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3. Kompetensi adalah pengetahuan atau keterampilan yang dapat digunakan 

untuk memecahkan masalah. 

4. Dengan pengetahuan yang telah dimiliki, siswa mengolah informasi yang 

diperoleh dari sumber belajar, sehingga menjadi pengetahuan ataupun 

keterampilan baru yang dibutuhkannya. 

5. Tujuan belajar hingga evaluasi hasil belajar, ditetapkan sendiri oleh siswa, 

sehingga ia sepenuhnya menjadi pengendali kegiatan belajarnya.  

Dari batasan tersebut itu dapat diperoleh gambaran, bahwa seseorang 

yang sedang menjalankan kegiatan belajar mandiri lebih ditandai, dan ditentukan 

oleh motif yang mendorongnya belajar. Bukan oleh kenampakan fisik kegiatan 

belajarnya. Siswa tersebut secara fisik bisa sedang belajar sendirian, belajar 

kelompok dengan teman-temannya, atau bahkan sedang dalam situasi belajar 

klasikal dalam kelas tradisional. Akan tetapi bila motif yang mendorong kegiatan 

belajarnya adalah motif untuk menguasai suatu kompetensi yang diinginkannya, 

maka ia sedang menjalankan belajar mandiri.  

Kemandirian belajar sangat penting dimiliki oleh individu dalam proses 

pembelajaran. Seseorang yang memiliki kemandirian belajar, akan cenderung 

lebih memiliki prestasi yang baik. Ketika siswa memiliki kemandirian dalam 

belajar, mereka menetapkan tujuan akademik yang lebih tinggi untuk diri mereka 

sendiri, belajar lebih efektif dan berprestasi di kelas (Bronson, 2000; Butler dan 

Winne, 1995; Winne, 1995a; Zimmerman dan Bandura, 1994; Zimmerman dan 

Risemberg, 1997 dalam Ormrod 2004: 327). Hal ini diperkuat dengan hasil studi 

dari Darr dan Fisher  (2004, dalam Sugandi, 2013: 145) yang melaporkan bahwa 
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kemampuan belajar mandiri berkorelasi tinggi dengan keberhasilan siswa. 

Program yang mengajarkan strategi pembelajaran mandiri kepada siswa telah 

ditemukan meningkatkan pencapaian mereka (Fuchs et al., 2003; Mason, 2004, 

dalam Slavin, 2009: 13). 

Para peneliti telah menemukan bahwa remaja yang berprestasi tinggi 

adalah seorang siswa yang mampu  melakukan kemandirian dalam belajar 

(Boekaerts, 2006; Schunk & Zimmerman, 2003; Zimmerman & Schunk, 2004, 

dalam Santrock, 2007: 155). Karena remaja yang berprestasi tinggi dapat 

memonitor dirinya sendiri (self-monitor) terhadap proses belajarnya dan secara 

sistematis mengevaluasi kemajuan yang dicapai ketika berusaha mencapai tujuan 

dibandingkan dengan remaja yang berprestasi rendah (Santrock, 2007: 155). 

Eccles & Wigfield (2000, dalam Santrock, 2007: 147) menyatakan 

bahwa usia remaja merupakan usia kritis dalam hal prestasi, khususnya usia 15-18 

tahun yaitu usia ketika memasuki Sekolah Menengah Atas. Remaja mulai 

memikirkan tentang prestasi yang dihasilkannya, dan prestasi ini terkait dengan 

bidang akademis mereka. Remaja bahkan sudah mampu membuat perkiraan 

kesuksesan dan kegagalan mereka ketika mereka memasuki usia dewasa. Remaja 

pada usia ini juga menganggap bahwa keberhasilan dan kegagalan yang mereka 

alami saat ini adalah sebagai prediktor bagi keberhasilan dan kegagalan di masa 

depan ketika dewasa nanti. Untuk mencapai prestasi akademik yang baik, remaja 

dituntut untuk memiliki sikap mandiri dalam belajar. Ketika siswa menginjak usia 

remaja, mereka harus mencapai kemandirian belajar, sehingga mereka dapat 
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secara sistematis mengadaptasi strategi pada perubahan kondisi diri dan 

lingkungan (Bandura, 1986, dalam Reynolds dan Miller, 2003: 64).  

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian 

kemandirian belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa untuk melakukan 

kegiatan belajar aktif, yang didorong oleh motif untuk menguasai suatu 

kompetensi, dan dibangun dengan bekal pengetahuan atau kompetensi yang telah 

dimiliki. Siswa memiliki strategi pembelajaran yang efektif, karena mereka telah 

mendiagnosis kebutuhan belajar mereka sendiri, mereka juga menetapkan tujuan 

belajar, memonitor, mengatur dan mengontrol kinerja belajar, berinisiatif mencari 

sumber belajar yang relevan, serta aktif dalam kegiatan belajar seperti 

mengutarakan gagasan. 

  

2.1.2 Dimensi Kemandirian Belajar 

Menurut Candy (1991, dalam Rambe dan Tarmidi, 2010 :19), 

kemandirian belajar memiliki empat dimensi, yaitu: 

1. Otonomi pribadi (personal autonomy).

Dimensi otonomi pribadi menunjukkan karakteristik individual dari orang 

yang mampu belajar mandiri. Individu yang memiliki kemandirian adalah 

individu yang bebas dari tekanan baik eksternal maupun internal, memiliki 

sekumpulan nilai-nilai dan kepercayaan pribadi yang memberikan konsistensi 

dalam kehidupannya. Hal ini berarti orang tersebut mampu membuat rencana 

atau tujuan hidup, bebas dalam membuat pilihan, menggunakan kapasitas 
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dirinya untuk refleksi secara rasional, mempunyai kekuatan kemauan, 

berdisiplin diri dan melihat dirinya sendiri sebagai orang yang mandiri. 

2. Manajemen diri dalam belajar (self-management in learning).

Dimensi manajemen diri menjelaskan adanya kemauan dan kapasitas dalam 

diri seseorang untuk mengelola dirinya. Kapasitas tersebut ditunjukkan 

dengan adanya keterampilan atau kompetensi dalam diri orang yang mandiri. 

3. Meraih kebebasan untuk belajar (the independent pursuit of learning).

Dimensi meraih kebebasan dalam belajar menggambarkan tentang adanya 

kebutuhan individu untuk memperolah kesempatan belajar. Dimensi ini 

menjelaskan bahwa orang dewasa memiliki kebutuhan untuk meningkatkan 

diri melalui belajar berbagai hal dalam kehidupan. 

4. Kendali/ penguasaan pembelajar terhadap pembelajaran (learner-control of 

instruction).

Dimensi kontrol pembelajar terhadap pembelajaran, menjelaskan tentang 

peran siswa pada situasi belajar formal yang melibatkan cara mengorganisasi 

tujuan pembelajaran. Penjelasan dimensi ini dihubungkan dengan hal-hal yang 

dianggap menjadi porsi pengawasan guru, yaitu pengorganisasian tujuan 

belajar, materi belajar, kecepatan belajar, lengkah-langkah belajar, metodologi 

belajar serta evaluasi belajar. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa dimensi 

kemandirian belajar terdiri dari otonomi pribadi (personal autonomy), manajemen 

diri dalam belajar (self-management in learning), meraih kebebasan untuk belajar 



26 
 

(the independent pursuit of learning), dan  kendali/ penguasaan pembelajar 

terhadap pembelajaran (learner-control of instruction). 

2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Belajar 

Menurut Biemiller (1998, dalam Rambe dan Tarmidi, 2010: 23), ada 2 

kondisi yang menentukan dalam pembentukan kemandirian belajar pada siswa, 

yaitu: 

1. Sumber sosial, yaitu orang dewasa yang berada di lingkungan siswa seperti 

orangtua, anggota keluarga dan guru. Orang dewasa ini dapat 

mengkomunikasikan nilai kemandirian belajar dengan modeling, memberikan 

arah dan mengatur perilaku yang akan dimunculkan. 

2. Mempunyai kesempatan untuk melatih kemandirian belajar. Siswa yang 

secara konstan selalu diatur secara langsung oleh orangtua dan guru tidak 

dapat membangun keterampilannya untuk dapat belajar secara mandiri karena 

lemahnya kesempatan yang mereka punya. 

Sedangkan menurut Cross (1977, dalam Rambe dan Tarmidi, 2010: 24), 

ada beberapa faktor yang menghalangi aktivitas pengorganisasian belajar atau 

kemandirian belajar. Aktivitas itu terdiri dari: 

1. Faktor situasional  

Faktor situasional yang dapat menghalangi belajar secara mandiri adalah 

situasi lingkungan yang terjadi, seperti kurangnya waktu dalam tanggung 

jawab di rumah, masalah transportasi, kurangnya kepedulian tehadap anak. 
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2. Faktor disposisional 

Faktor disposisional seperti kurangnya kepercayaan diri dan perasaan bosan 

dengan belajar. 

3. Faktor institusional 

Faktor institusional yang dapat menghalangi seperti jadwal yang tidak nyaman, 

lokasi yang membatasi siswa. 

Menurut Bandura (dalam Alwisol, 2010: 285) ada dua faktor yang 

mempengaruhi kemandirian belajar, yaitu: 

1. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal mempengaruhi regulasi diri dengan dua cara, pertama 

faktor eksternal memberi standar untuk mengevaluasi tingkah laku. Faktor 

lingkungan berinteraksi dengan pengaruh-pengaru pribadi, membentuk standar 

evaluasi diri seseorang. Melalui orangtua dan guru, anak-anak belajar baik dan 

buruk, tingkah laku yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Melalui pengalaman 

berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas anak kemudian mengembangkan 

standar yang akan dipakai untuk menilai prestasi diri. 

Kedua, faktor eksternal mempengaruhi regulasi diri dalam bentuk penguatan 

(reinforcement). Hadiah instrinsik tidak selalu memberi kepuasan, orang 

membutuhkan insentif yang berasal dari lingkungan eksternal. Standar  tingkah 

laku dan penguatan biasanya bekerjasama; ketika orang dapat mencapai standar 

tingkah laku tertentu, perlu penguatan agar tingkah laku semacam itu menjadi 

pilihan untuk dilakukan lagi. 
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2. Faktor Internal 

Faktor eksternal berinteraksi dengan faktor internal dalam pengaturan diri 

sendiri. Bandura mengemukakan tiga bentuk pengaruh internal, yaitu: 

a. Observasi diri (self observation): dilakukan berdasarkan faktor kualitas 

penampilan, kuantitas penampilan, orisinal tingkah laku diri, dan seterusnya. 

Orang harus mampu memonitor performansinya, walaupun tidak sempurna 

karena orang cenderung memilih beberapa aspek dari tingkah lakunya dan 

mengabaikan tingkah lakunya yang lain. Apa yang diobservasi seseorang 

tergantung kepada minat dan konsep dirinya. 

b. Proses penilaian atau mengadili tingkah laku (judgement process): melihat 

kesesuaian tingkah laku dengan standar pribadi, membandingkan tingkah laku 

dengan norma standar atau dengan tingkah laku orang lain, menilai 

berdasarkan pentingnya suatu aktivitas, dan memberi atribusi performansi. 

c. Reaksi diri afektif (self response): berdasarkan pengamatan dan judgement  itu, 

orang mengevaluasi diri sendiri positif atau negatif, dan kemudian 

menghadiahi atau menghukum dirinya sendiri. Bisa terjadi tidak muncul 

reaksi afektif, karena fungsi kognitif membuat keseimbangan yang 

mempengaruhi evaluasi positif atau negatif menjadi kurang bermakna secara 

individual. 

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar terdiri dari dua 

faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor 

yang muncul dari dalam diri siswa sendiri seperti, keinginan untuk berlatih belajar 
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mandiri, kesadaran akan penghargaan terhadap diri sendiri, keinginan untuk 

mencoba, komitmen, manajemen waktu, kesadaran/ metakognitif, penggunaan 

strategi belajar yang efisien, observasi diri (self observation), proses penilaian 

atau mengadiri tingkah laku (judgement process), serta reaksi diri afektif (self

response). Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kemandirian belajar 

adalah faktor yang datang dari luar diri siswa, yaitu kurangnya kepedulian dari 

keluarga, terutama orangtua dan guru terhadap siswa, masalah transportasi, jadwal 

belajar, serta penguatan (reinforcement).

2.1.4 Karakteristik Siswa yang Memiliki Kemandirian Belajar 

Beberapa peneliti mengemukakan karakteristik perilaku siswa yang 

memiliki kemandirian belajar antara lain sebagai berikut (Montalvo dan Torres, 

2004: 3): 

1. Terbiasa dengan dan tahu bagaimana menggunakan strategi kognitif 

(pengulangan, elaborasi, dan organisasi) yang membantu mereka untuk 

memperhatikan, mentransformasi, mengorganisasi, mengelaborasi, dan 

menguasai informasi. 

2. Mengetahui bagaimana merencanakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan 

proses mental untuk mencapai tujuan personal (metakognisi). 

3. Memperlihatkan seperangkat keyakinan motivasional dan emosi yang adaptif, 

seperti tingginya keyakinan diri secara akademik, memiliki tujuan belajar, 

mengembangkan emosi positif terhadap tugas (senang, puas, antusias) 
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memiliki kemampuan untuk mengontrol dan memodifikasinya, serta 

menyesuaikan diri dengan tuntutan tugas dan situasi belajar khusus. 

4. Mampu merencanakan, mengontrol waktu, dan memiliki usaha terhadap 

penyelesaian tugas, tahu bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang 

menyenangkan, seperti mencari tempat belajar yang sesuai atau mencari 

bantuan dari guru dan teman dari guru dan teman jika menemui kesulitan. 

5. Menunjukkan usaha yang besar untuk berpartisipasi dalam mengatur tugas-

tugas akademik, iklim, dan struktur kelas. 

6. Mampu melakukan strategi disiplin, yang bertujuan menghindari gangguan 

internal dan ekternal, menjaga konsentrasi , usaha, dan motivasi selama 

menyelesaikan tugas. 

Sedangkan menurut Guglielmino & Guglielmino (1991, dalam Bangun, 

2011: 68), terdapat tiga kategori dalam karakteristik kemandirian belajar atau self-

directed learning, yaitu: 

1. Self-directed Learning dengan Kategori Rendah 

Siswa dengan skor self-directed learning yang rendah memiliki karakteristik 

yaitu siswa yang menyukai proses belajar yang terstruktur atau tradisional 

seperti peran guru dalam ruangan kelas tradisional. 

2. Self-directed Learning dengan Kategori Sedang 

Siswa dengan skor self-directed learning pada kategori sedang memiliki 

karakteristik yaitu berhasil dalam situasi yang mandiri, tetapi tidak 

sepenuhnya dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar, perencanaan belajar 

dan dalam melaksanakan rencana belajar. 
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3. Self-directed Learning dengan Kategori Tinggi 

Siswa dengan skor self-directed learning tinggi memiliki karakteristik yatu 

siswa yang biasanya mampu mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka, 

mampu membuat perencanaan belajar serta mampu melaksanakan rencana 

tersebut. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik siswa yang memiliki kemandirian belajar adalah sebagai berikut 

sudah terbiasa menggunakan strategi belajar yang sesuai dengan kemampuannya 

serta tahu kapan dan bagaimana menggunakannya; menetapkan tujuan belajar 

untuk memperluas pengetahuan dan menambah motivasi belajar mereka; tahu 

kapan membutuhkan bantuan dari guru atau dari teman ketika menemui kesulitan 

belajar; dan disiplin, menjaga konsentrasi selama menyelesaikan tugas. 

2.1.5 Strategi Kemandirian Belajar 

Terdapat strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk mencapai 

tujuan belajar mandiri, yaitu strategi Belajar Aktif. Kegiatan belajar aktif pada 

dasarnya merupakan kegiatan belajar yang bercirikan keaktifan siswa, untuk 

mendapatkan serangkaian kompetensi, yang secara akumulatif menjadi 

kompetensi lebih besar yang akan dicapai melalui kegiatan belajar mandiri 

(Mudjiman, 2011: 6). Dalam beberapa model pembelajaran- misalnya model 

Pendekatan Keterampilan Proses dan model pembelajaran PAMONG (model 

Pendidikan Anak oleh Masyarakat, orangtua dan Guru) strategi belajar aktif 

disatukan dengan Belajar Tuntas.  
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Strategi ini merupakan strategi belajar yang bertujuan agar siswa dapat 

menguasai bahan ajar atau kompetensi secara tuntas, dengan kecepatan yang 

disesuaikan dengan kemampuan individual siswa. Belajar Aktif merupakan 

strategi yang tepat untuk mencapai tujuan belajar mandiri, sebab bentuk belajar itu 

merupakan bentuk kegiatan belajar alamiah, yang dapat menimbulkan  

kegembiraan, dapat membentuk suasana belajar tanpa stres, dan memungkinkan 

tercapainya tujuan-tujuan belajar yang telah ditetapkan.  

Kemandirian belajar merupakan strategi yang harus dimiliki oleh siswa 

dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga diperoleh hasil belajar yang sesuai 

dengan keinginan dan cita-cita mereka. Sisco (dalam Kurniawan, 2010: 18) 

mengemukakan strategi dalam kemandirian belajar, yaitu: 

1. Preplaning (aktivitas sebelum proses pembelajaran)

2. Menciptakan lingkungan belajar yang positif

3. Mengembangkan rencana pembelajaran

4. Mengidentifikasi aktivitas pembelajaran yang sesuai

5. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dan monitoring

6. Mengevaluasi hasil pembelajaran

Berdasarkan beberapa pendapat tentang strategi kemandirian belajar di 

atas, dapat disimpulkan bahwa strategi kemandirian belajar terdiri dari 

preplanning, menciptakan lingkungan belajar yang positif, mengembangkan 

rencana pembelajaran, mengidentifikasi aktivitas pembelajaran yang sesuai, 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dan monitoring, serta mengevaluasi hasil 

pembelajaran. 
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2.2 Academic Goal Orientation

2.2.1 Pengertian Academic Goal Orientation

Goal orientation mula-mula didefinisikan sebagai orientasi tujuan yang 

terletak pada tindakan dalam meraih prestasi (Ames, 1992a; Dweck, 1986; 

Nicholls, 1984, dalam Kaplan, 2007: 142). Anderman dan Maehr (1994, dalam 

Kaplan, 2007: 142) menyatakan: rather than focusing on the content of what 

people are attempting to achieve (i.e., objectives, specific standards), goal 

orientations define why and how people are trying to achieve various objectives 

and refer to overarching purpose of achievement behavior. Yang berarti bahwa 

goal orientation lebih menegaskan pada mengapa dan bagaimana seseorang 

berusaha untuk mencapai berbagai tujuan dan mengacu pada tujuan yang 

menyeluruh pada perilaku berprestasi, bukan pada isi dari apa yang hendak 

dicapai (yaitu, tujuan, standar tertentu). 

   Lebih lanjut, goal orientation merupakan susunan utama teori tujuan. 

Goal (sasaran atau tujuan) adalah hasil atau pencapaian yang pemenuhannya 

diperjuangkan seseorang (Locke dan Latham, 2002 dalam Woolfolk, 2009: 198). 

Woolfolk (2009: 200) mengemukan bahwa goal orientation (orientasi tujuan) 

merupakan pola keyakinan tentang tujuan-tujuan yang mengarah pada prestasi di 

sekolah. Goal orientation termasuk alasan kita mengejar tujuan dan standar yang 

kita gunakan untuk mengevaluasi kemajuan kearah tujuan tersebut. Misalnya kita 

belajar tentang suatu materi pada salah satu mata pelajaran, maka orientasi 

tujuannya, apakah untuk mempelajari dan menguasai tentang semua materi 

tersebut atau mendapatkan nilai 100 dari materi tersebut. 
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Sedangkan Schunk (2012: 513) mengatakan bahwa goal orientation

mengacu pada tujuan dan fokus keterlibatan seseorang dalam aktivitas berprestasi, 

sedangkan goal setting (penetapan tujuan) lebih berfokus pada bagaimana tujuan 

dibangun dan diubah serta peran sifat-sifat tujuan itu untuk mendesak dan 

mengarahkan perilaku. Goal orientation termasuk alasan kita mengejar tujuan dan 

standar yang kita gunakan untuk mengevaluasi kemajuan ke arah tujuan tersebut. 

Goal orientation adalah konstruk yang menggambarkan bagaimana individu 

merespon, memberikan reaksi dan menginterpretasikan situasi untuk mencapai 

suatu prestasi atau kinerja tertentu (Vande Walle dalam Puspitasari 2013: 36). 

Menurut Schunk, dkk (2008: 142), siswa dengan tujuan dan efikasi diri dalam 

mencapai keinginannya cenderung akan terlibat dalam kegiatan yang dia percaya 

dapat menunjang keinginannya dengan memperhatikan proses, berlatih mengingat 

informasi, berusaha dan bertahan.  

Perencanaan terarah siswa adalah goal orientation siswa, dimana orientasi 

tujuan akan menjadi pendorong siswa untuk berusaha. Schunk, dkk (2008: 174) 

juga menyatakan bahwa ketika individu tidak memiliki komitmen untuk mencapai 

tujuan maka dia tidak akan bekerja maksimal dan tidak memiliki keinginan untuk 

berprestasi. Dengan penetapan tujuan yang jelas, remaja dapat meningkatkan 

prestasi mereka (Bandura, dalam Santrock, 2007: 155). Namun bukan hanya 

menetapkan tujuan mereka, remaja juga dituntut untuk merencanakan cara meraih 

tujuan-tujuannya (Pintrich, dalam Santrock, 2007: 155).  

Terdapat dua jenis goal orientation, yaitu academic goals (tujuan 

akademik) dan social goals (tujuan sosial). Penelitian ini lebih terfokus pada 
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pembahasan academic goals, karena orientasi tujuan ini berkaitan erat dengan 

kegiatan belajar mandiri pada siswa (Arias, 2004: 40). Academic goals refer to 

motives of an academic nature that student use for guiding their classroom 

behavior. Jenis goal orientation ini berhubungan dengan alasan yang siswa 

gunakan untuk mengatur perilaku mereka di kelas atau di sekolah. 

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa goal 

orientation (orientasi tujuan) merupakan orientasi yang menjadi alasan siswa 

untuk mencapai tujuan dan fokus keterlibatan seseorang dalam aktivitas 

berprestasi. Sedangkan academic goal orientation adalah tujuan akademik yang 

dimiliki siswa dalam menentukan sikap mereka dalam proses belajar di kelas atau 

di sekolah, serta kaitannya dengan proses belajar mereka di rumah dalam 

mencapai tujuan belajar. 

2.2.2 Jenis-jenis Academic Goal Orientation

Academic goals sendiri memiliki tiga jenis goal orientation lain yang 

menentukan sikap seorang siswa dalam kegiatan belajar mereka (Arias, 2004: 38), 

di antaranya adalah: 

1. Learning, Mastery, Task or Task-Involved Goals (Tujuan Penguasaan) 

Mastery goal merupakan suatu orientasi motivasional yang dimiliki 

individu, yang menekankan diperolehnya pengetahuan dan perbaikan diri. 

Mastery goal didefinisikan sebagai fokus pada pembelajaran, menguasai tugas 

sesuai dengan standar yang ditetapkan sendiri atau pengembangan diri, 

mengembangkan keterampilan baru, meningkatkan atau mengembangkan 
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kompetensi, mencoba mencapai suatu hal yang menantang, dan mencoba untuk 

mendapatkan pemahaman atau wawasan. 

Jenis goal orientation ini menunjuk pada berbagai macam orientasi tugas 

(Anderman & Midgley, 1997; Kaplan & Midgley, 1997; Middleton & Midgley, 

1997, dalam Arias, 2004: 38) atau mastery goals (tujuan penguasaan) (Ames, 

1992, dalam Arias, 2004: 38). Mastery goal berorientasi pada penguasaan suatu 

kompetensi. Siswa yang berorientasi tujuan ini memiliki kepuasaan pada dirinya 

ketika mereka bisa menguasai suatu kompetensi atau ketika mereka bisa 

menyelesaikan suatu permasalahan atau tugas yang diberikan. Mereka memiliki 

tingkatan yang lebih tinggi pada segi self-efficacy, penghargaan pada tugas, 

perhatian atau minat, emosi positif, upaya positif, ketekunan yang baik, 

penggunaan strategi kognitif dan metakognitif, serta tingkah laku yang baik 

(Pintrich, 2006, dalam Arias, 2004: 38). 

Santrock (2008: 461) menjelaskan mastery goal ini dengan: a personal 

stance that involves mastery of task, positive affect, and solution-oriented 

strategies. Menurut Woolfolk (2009: 201) mastery goal ini dimaksudkan sebagai 

intens pribadi untuk memperbaiki kemampuan dan memahami apa yang 

dipelajari, tanpa mempedulikan buruknya performa yang ditampilkan. Seorang 

individu yang memiliki orientasi tujuan penguasaan akan memfokuskan diri pada 

kegiatan belajar itu sendiri, berusaha menguasai tugas, mengembangkan 

keterampilan baru, memperbaiki kompetensinya, bertahan dalam kesulitan, 

menyelesaikan tugas yang menantang dan secara umum mendekati tugas-tugas 

akademiknya dengan lebih percaya diri. 
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Menurut pendapat Wolters (2004, dalam Santrock, 2008: 462) bahwa 

siswa yang berorientasi untuk menguasai tetap berharap berhasil atau menang, 

tapi bagi mereka kemenangan tidak sepenting seperti yang dibayangkan oleh 

murid yang berorientasi kinerja. Bagi mereka, pengembangan keahlian jauh lebih 

penting. Motivasi untuk menguasai mirip dengan konsep Csikszentmihalyi 

tentang flow atau terserap dalam konsentrasi selama menjalankan suatu aktivitas. 

Murid berorientasi untuk menguasai menenggelamkan diri dalam tugas dan 

memfokuskan konsentrasi mereka pada pengembangan keahlian dan tidak terlalu 

memusingkan apakah mereka akan lebih unggul ketimbang orang lain atau tidak. 

Murid yang berorientasi penguasaan ini sering kali menyuruh diri mereka sendiri 

untuk memperhatikan, berfikir cermat, dan mengingat strategi yang sukses di 

masa lalu. Sehingga dalam keadaan flow ini murid menjadi sangat konsentrasi 

sehingga sulit untuk diganggu.  

Kemudian Ormord (2008: 110) mengemukakan bahwa siswa dengan 

mastery goal cenderung terlibat dalam berbagai aktivitas yang akan membantu 

mereka belajar. Mereka memusatkan perhatian di kelas, memproses pengetahuan 

dalam cara-cara yang mempromosikan penyimpanan memori jangka panjang yang 

efektif, dan belajar dari kesalahan. Selain itu siswa dengan mastery goal memiliki 

perspektif yang sehat tentang pembelajaran, usaha dan kegagalan. Mereka 

menyadari belajar adalah suatu proses berusaha keras dan terus bertahan bahkan 

saat menghadapi kegagalan. 

Selanjutnya Ormord (2008: 111) memberikan gambaran yang  lebih 

lengkap mengenai karakteristik siswa dengan mastery goal sebagai berikut : 



38 
 

a. Lebih cenderung tertarik dan termotivasi secara intrinsik untuk mempelajari 

materi pelajaran di kelas. 

b. Percaya bahwa kompetensi berkembang seiring waktu melalui latihan dan 

usaha. 

c. Menunjukkan pembelajaran dan perilaku yang lebih bersifat self-regulated

(diatur sendiri). 

d. Menggunakan strategi belajar yang mempromosikan pemahaman yang sejati 

(misal elaborasi, monitoring pemahaman), transfer, dan pemecahan masalah 

yang efektif. 

e. Memilih tugas-tugas yang memaksimalkan kesempatan belajar, mencari 

tantangan. 

f. Lebih mungkin mengalami perubahan konseptual ketika dihadapkan dengan 

bukti-bukti meyakinkan yang bertentangan dengan kepercayaan saat ini. 

g. Bereaksi terhadap tugas-tugas yang mudah dengan perasaan bosan atau 

kecewa. 

h. Mencari umpan balik yang secara akurat menggambarkan kemampuan mereka 

dan membantu mereka berkembang. 

i. Bersedia berkolaborasi dengan teman-teman ketika hal tersebut dirasa 

meningkatkan kalitas pembelajaran. 

j. Mengevaluasi performa mereka sendiri dalam kerangka kemajuan yang 

mereka lakukan. 

k. Menafsirkan kegagalan sebagai suatu tanda bahwa mereka harus berusaha 

lebih keras lagi. 
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l. Memandang kesalahan sebagai bagian yang normal dan berguna dari proses 

belajar; menggunakan kesalahan untuk memperbaiki performa. 

m. Puas dengan performa mereka jika mereka bekerja keras dan membuat 

kemajuan. 

n. Memandang guru sebagai sumber daya dan guide yang membantu mereka 

belajar. 

o. Tetap relatif tenang selama mengerjakan tes dan tugas-tugas kelas.  

p. Cenderung lebih antusias dan terlibat secara aktif dalam aktivitas-aktivitas 

sekolah. 

2. Performance Goal (Tujuan Performa) 

Performance goal dapat juga disebut dengan goals atau tujuan yang 

berfokus pada kemampuan (Nichols, 1984, dalam Arias, 2004: 38). Selain itu juga 

berfokus pada menunjukkan kompetensi atau kemampuan dan bagaimana 

kemampuan akan dinilai relatif terhadap orang lain, misalnya mencoba untuk 

melampaui standar kinerja normatif, mencoba untuk menjadi orang terbaik 

dengan menggunakan standar perbandingan sosial, berjuang untuk menjadi yang 

terbaik dalam grup atau kelas pada saat mengerjakan tugas, menghindari penilaian 

kemampuan rendah atau tampak bodoh tentang dirinya.  

Woolfolk (2009: 210) mengemukakan bahwa siswa dengan performance 

goal ingin mendemonstrasikan kemampuannya kepada orang lain. Mereka 

mungkin bertindak dengan cara-cara atau menempuh jalan pintas untuk 

menyelesaikan tugasnya, dengan cara-cara yang sebenarnya mengintervensi 

pembelajaran. Sebagai contoh, mereka mungkin curang atau menempuh jalan 
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pintas untuk menyelesaikan tugasnya, hanya mau bekerja keras pada tugas- tugas 

yang diberi nilai dan memilih tugas-tugas yang mudah. 

Pendapat diatas didukung oleh pendapat Santrock (2008: 461) bahwa 

performance goal merupakan: a personal stance of concern with outcome rather 

than the process; for performance-oriented individuals, winning is what matters 

and happiness is believed to result from winning. Yang berarti bahwa siswa 

dengan orientasi kinerja lebih mementingkan hasil daripada proses. Kemenangan 

atau keberhasilan itu penting dan kebahagiaan dianggap sebagai hasil dari 

kemenangan atau keberhasilan. Menurut Stipek (2002, dalam Santrock, 2008: 

462), murid yang berorientasi kinerja yang tidak percaya dengan kesuksesannya 

akan menghadapi problem tersendiri. Jika mereka berusaha lalu gagal, mereka 

sering mengangggap kegagalan itu sebagai bukti dari kemampuan yang rendah. 

Untuk menghindari kesan tidak mampu, beberapa murid tidak mau mencoba, atau 

menipu (misalnya mencontek); yang lainnya mungkin menggunakan strategi lain 

seperti menghindari, mencari-cari alasan, bekerja setengah hati atau menentukan 

tujuan yang tidak realistis.     

Menurut Ormord (2008: 110) individu dengan performance goal

mungkin akan menjauhi tugas-tugas yang sulit yang akan membantu mereka 

menguasai keterampilan baru. Selain itu mereka juga sering mengalami 

kecemasan akan tes dan tugas-tugas kelas lainnya, yang justru memperlemah 

usaha mereka untuk belajar dan mengerjakan tugas- tugas tersebut. Ormord 

(2008: 111) berpendapat ada beberapa karakteristik performance goal sebagai 

berikut : 
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a. Lebih cenderung termotivasi secara ektrinsik dan mungkin mencoba 

menyontek untuk memperoleh nilai bagus.

b. Percaya bahwa kompetensi adalah karakteristik yang stabil (artinya, orang-

orang entah punya bakat atau tidak memiliki bakat); berpikir bahwa orang-

orang yang kompeten seharusnya tidak perlu bekerja telalu keras.

c. Menunjukkan pengaturan diri yang rendah.

d. Menggunakan strategi belajar yang hanya mempromosikan pembelajaran 

hafalan (mis., pengulangan, penyalinan, ingatan kata demi kata); mungkin 

menunda-nunda tugas. 

e. Memilih tugas yang memaksimalkan kesempatan untuk menunjukkan 

kompetensi; menghindari tugas dan tindakan yang membuat mereka tampak 

tidak kompeten (mis., meminta bantuan).

f. Cenderung kurang mengalami perubahan konseptual, sebagian karena mereka 

kurang cenderung memperhatikan perbedaan antara informasi baru dan 

keyakinan lama. 

g. Bereaksi terhadap kesuksesan di tugas-tugas mudah dengan perasaan bangga 

atau lega.

h. Mencari umpan balik yang menyanjung mereka.

i. Bekerjasama dengan teman ketika dirasa membantu mereka terlihat kompeten 

atau meningkattkan status sosial. 

j. Mengevaluasi performa mereka sendiri dalam kerangka bagaimana mereka 

jika dibandingkan dengan orang-orang lain.
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k. Menafsirkan kegagalan sebagai tanda kemampuan yang rendah dan karenanya 

sebagai tanda yang bersifat prediktif tentang kegagalan di masa depan.

l. Memandang kesalahan sebagai tanda kegagalan dan ketidakmampuan; terlibat 

dalam perintangan diri untuk memberikan pembenaran (justifikasi) bagi 

kesalahan dan kegagalan.

m. Puas dengan performa mereka hanya jika mereka sukses.

n. Memandang guru sebagai hakim dan sebagai pemberi hadiah atau pemberi 

hukuman.

o. Sering cemas akan tes dan tugas lainnya.

p. Cenderung mengambil jarak dari lingkungan sosial.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, terdapat perbedaan antara 

mastery goal dan performance goal. Disimpulkan bahwa mastery goal ini lebih 

memiliki motivasi instrinsik, dimana siswa dengan mastery goal akan cenderung 

mementingkan bagaimana cara siswa agar dapat memahami materi, menyukai 

tugas- tugas yang menantang dan menyelesaikan tugas- tugas akademis dengan 

lebih percaya diri. Hal ini terjadi sebaliknya pada siswa dengan performance goal,

siswa lebih memiliki motivasi ekstrinsik. Siswa cenderung mementingkan 

mendapatkan nilai baik dan pengakuan secara sosial tentang dirinya yang 

berkompeten. Selain itu mereka justru menjahui tugas-tugas yang sulit dan 

menyelesaikan tugas- tugas akademis dengan cara- cara yang curang, misalnya 

menyontek agar mendapat nilai dan dipuji. 

3. Goals Focused on the Ego (work avoidance, ego or ego-involved goals) 
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Selain kedua jenis orientasi tujuan atau goal orientation di atas, terdapat 

satu lagi jenis goal orientation yang termasuk ke dalam academic goals, yaitu 

goals focused on the ego (Arias, 2004: 38). These refer to ideas, judgements and 

perceptions of ability from a normative, and comparative reference with respect 

to others. Some authors have classified these into dimensions of performance-

approach and performance-avoidance (Elliot & Harackiewicz, 1996; Skaalvick, 

1993, dalam Arias, 2004: 38). Siswa dengan orientasi tujuan ini hanya mengejar 

penilaian baik dari orang lain, seperti membaca buku-buku yang mudah supaya 

terlihat “membaca buku paling banyak (Young, 1977, dalam Woolfolk, 2009: 38). 

Evaluasi kinerja oleh orang lain, yang penting bukanlah apa yang mereka pelajari. 

Beberapa ahli lain mengkategorikan orientasi tujuan ini ke dalam performance 

goal.

2.2.3 Dimensi Academic Goal Orientation

Volet (1977, dalam Arias, 2004: 41) menyatakan ada dua dimensi dalam 

academic goal orientation, yaitu: 

1. Effort (usaha atau upaya) 

Effort (upaya) muncul sebagai motivasi strategi kemandirian belajar yang 

pertama, membentuk kinerja akademik (Boekaerts, 1944, dalam Arias, 2004: 

42).  

2. Direction (bimbingan) 

Selain upaya atau usaha yang dilakukan oleh siswa sendiri, mereka juga 

membutuhkan bantuan dari guru berupa bimbingan (direction) yang sesuai 

dengan kemampuan mereka.   
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Kedua dimensi academic goal orientation di atas telah memperlihatkan 

hubungan yang saling berkaitan untuk menghasilkan prestasi akademis yang baik 

dari siswa (Arias, 2004: 41).  Wolters (1988, dalam Arias, 2004: 41) telah 

menunjukkan bagaimana dalam situasi simulasi yang berbeda, siswa 

menyesuaikan motivasi kemandirian belajar mereka, siswa dengan tujuan 

berorientasi pada penguasaan pembelajaran/ penguasaan (mastery goal) lebih 

menggunakan motivasi instrinsik, sedangkan mereka dengan orientasi tujuan pada 

prestasi (performance goal) menggunakan motivasi ekstrinsik. 

2.3 Hubungan Antara Academic Goal Orientation Dengan Kemandirian 

Belajar Pada Siswa SMA N 3 Temanggung 

Siswa SMA dalam tahap perkembangannya dikatagorikan sebagai 

remaja pertengahan. Remaja dalam tugas perkembangannya disiapkan untuk 

menentukan masa depannya antara lain menentukan karir, pasangan dan lain-lain. 

Tugas perkembangan masa remaja adalah kemandirian baik emosional dan 

ekonomi serta memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab 

kehidupan keluarga. Kemandirian dari remaja tersebut juga dapat dilihat salah 

satunya dengan kemandirian mereka dalam belajar. Ormrod (2008: 31) 

menyatakan bahwa pada usia remaja, siswa memiliki karakteristik pengaturan diri 

yaitu diantaranya memiliki penetapan tujuan dengan rentang yang lebih panjang, 

hal ini sesuai  pendapat Mappiare (1982: 148) bahwa pada masa remaja, minat 

dan cita-cita berkembang, dan hal itu bersifat pemilihan dan berarah-tujuan; 

meningkatnya penguasaan strategi belajar; serta adanya vasiasi yang besar dalam 
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hal kemampuan mengatur sendiri pembelajaran, khususnya dalam aktivitas-

aktivitas belajar mandiri.  

Eccles & Wigfield (2000, dalam Santrock, 2007: 147) menyatakan bahwa 

usia remaja merupakan usia kritis dalam hal prestasi, khususnya usia 15-18 tahun 

yaitu usia ketika memasuki Sekolah Menengah Atas. Remaja mulai memikirkan 

tentang prestasi yang dihasilkannya, dan prestasi ini terkait dengan bidang 

akademis mereka. Remaja bahkan sudah mampu membuat perkiraan kesuksesan 

dan kegagalan mereka ketika mereka memasuki usia dewasa. Remaja pada usia 

ini juga menganggap bahwa keberhasilan dan kegagalan yang mereka alami saat 

ini adalah sebagai prediktor bagi keberhasilan dan kegagalan di masa depan ketika 

dewasa nanti. Untuk mencapai prestasi akademik yang baik, remaja dituntut untuk 

memiliki sikap mandiri dalam belajar. 

Kemandirian belajar diartikan sebagai sifat serta kemampuan yang 

dimiliki siswa untuk melakukan kegiatan belajar aktif, yang didorong oleh motif 

untuk menguasai suatu kompetensi, dan dibangun dengan bekal pengetahuan atau 

kompetensi yang telah dimiliki. Kemandirian dalam belajar merupakan aktivitas 

belajar yang berlangsung karena didorong oleh kemauan, pilihan dan tanggung 

jawab sendiri dari siswa.  

Kemandirian belajar pada siswa ini sangat penting, karena dengan 

kemandirian belajar tersebut siswa dapat berprestasi secara optimal. Para peneliti 

telah menemukan bahwa remaja yang berprestasi tinggi adalah seorang siswa 

yang mampu meregulasi dirinya sendiri atau melakukan kemandirian dalam 

belajar (Boekaerts, 2006; Schunk & Zimmerman, 2003; Zimmerman & Schunk, 
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2004, dalam Santrock, 2007: 155). Karena remaja yang berprestasi tinggi dapat 

memonitor dirinya sendiri (self-monitor) terhadap proses belajarnya dan secara 

sistematis mengevaluasi kemajuan yang dicapai ketika berusaha mencapai tujuan 

dibandingkan dengan remaja yang berprestasi rendah (Santrock, 2007: 155). 

Namun pada kenyataannya, masih banyak siswa yang belum memiliki 

kemandirian dalam belajar. Banyak dari mereka yang berpendapat bahwa 

keberhasilan suatu proses pembelajaran hanya terletak pada pencapaian hasil 

belajar yang dimanifestasikan dalam bentuk nilai, bukan pada penguasaan 

kompetensinya. Akibatnya banyak ditemukan kecurangan-kecurangan akademik 

seperti siswa yang saling mencontek pada saat ulangan atau siswa-siswa yang 

saling bekerjasama mengirim jawaban lewat telepon genggam ketika ulangan dan 

ujian berlangsung. Bentuk kemandirian siswa yang masih rendah juga dapat 

dilihat dari banyaknya siswa yang belum bisa mengatur dan mengontrol kegiatan 

belajar mereka, baik di sekolah maupun di rumah. Mereka hanya menerima materi 

pelajaran yang diberikan oleh guru saja tanpa mempelajarinya lebih lanjut atau 

mencari referensi lain yang relevan untuk mendalami materi tersebut.   

Menurut Schunk, dkk (2008: 142), siswa dengan tujuan dan efikasi diri 

dalam mencapai keinginannya cenderung akan terlibat dalam kegiatan yang dia 

percaya dapat menunjang keinginannya dengan memperhatikan proses, berlatih 

mengingat informasi, berusaha dan bertahan. Sesuai dengan pendapat Slavin 

(2009: 115) dalam bukunya, yang menyatakan bahwa pembelajaran mandiri 

berkaitan dengan sasaran siswa. Kedua pernyataan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa goal orientation yang jelas akan membentuk kemandirian belajar yang 
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baik pula, karena komponen dari kemandirian belajar adalah perencanaan yang 

terarah.  

Perencanaan terarah siswa adalah goal orientation siswa, dimana 

orientasi tujuan akan menjadi pendorong siswa untuk berusaha. Schunk, dkk 

(2008: 174) juga menyatakan bahwa ketika individu tidak memiliki komitmen 

untuk mencapai tujuan maka dia tidak akan bekerja maksimal dan tidak memiliki 

keinginan untuk berprestasi. Goal adalah pencapaian yang penemuhannya 

diperjuangkan oleh seseorang (Locke & Latham dalam Woolfolk, 2009: 198). 

Menurut Woolfolk (2009: 200), goal orientation adalah pola keyakinan tentang 

tujuan-tujuan yang mengarah pada prestasi belajar. Adanya goal orientation yang 

jelas akan melibatkan siswa ke dalam goal directed behavior (perilaku yang 

mengarah pada tujuan). Goal orientation terdiri dari dua jenis, yaitu academic 

goals (tujuan akademik) dan social goals (tujuan sosial). Penelitian ini lebih 

terfokus pada pembahasan academic goals, karena orientasi tujuan ini berkaitan 

erat dengan kegiatan belajar mandiri pada siswa (Arias, 2004: 40).  

Oleh karena itu, dengan adanya academic goal orientation diharapkan 

siswa dapat menampilkan kemandirian belajar. Jadi antara academic goal 

orientation dengan kemandirian belajar memiliki hubungan positif, semakin 

tinggi academic goal orientation maka semakin tinggi kemandirian belajar siswa, 

begitupun sebaliknya apabila semakin rendah academic goal orientation maka 

semakin rendah kemandirian belajar.  
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Hubungan antara academic goal orientation dengan kemandirian belajar 

sebagaimana telah dijelaskan di atas, dapat digambarkan dalam bagan kerangka  

berfikir penelitian sebagai berikut: 

 

 
 
 
 
 
 
 
      
      
 
 
 
 
 
   
     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Model Kerangka Berfikir Academic Goal Orientation  dengan 

Tingkat Kemandirian Belajar 

Siswa SMA N 3 Temanggung

Academic Goal 
Orientation Rendah

Academic Goal 
Orientation Tinggi

Karakteristik Siswa SMA:

1. Siswa SMA masuk pada usia remaja pertengahan.

2. Pada usia remaja, siswa dituntut untuk mandiri.

3. Minat dan cita-cita berkembang, dan bersifat pemilihan dan berarah-

tujuan. 

4. Meningkatnya strategi belajar.

5. Adanya variasi dalam hal kemampuan mengatur sendiri 

pembelajaran, khususnya dalam aktivitas-aktivitas belajar mandiri.

Kemandirian Belajar Tinggi

1. Terbiasa menggunakan strategi belajar 

yang sesuai dengan kemampuannya.

2. Tahu kapan dan bagaimana 

menggunakan strategi belajar tersebut

3. Menetapkan tujuan belajar untuk 

memperluas pengetahuan dan 

menambah motivasi belajar mereka.

4. Tahu kapan ketika membutuhkan 

bantuan dari guru atau dari teman ketika 

menemui kesulitan belajar.

5. Disiplin, menjaga konstenrasi selama 

menyelesaikan tugas.

6. Mencari referensi yang relevan dengan 

materi pembelajaran.

Kemandirian Belajar Rendah:

1. Tidak memiliki strategi tersendiri dalam 

belajar.

2. Belajar dilakukan hanya ketika akan ada 

ulangan atau ujian.

3. Tidak memiliki penetapan tujuan dalam 

belajar, sehingga motivasi belajar kurang.

4. Mengandalkan teman ketika menemui 

kesulitan belajar dalam bentuk 

mencontek, tetapi enggan bertanya 

kepada guru secara langsung.

5. Tidak disiplin dan kurang konsentrasi 

selama menyelesaikan tugas.

6. Tidak memiliki keinginan untuk mencari 

referensi yang relevan.
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan uraian teoritis yang telah dikemukakan, maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah “Ada hubungan positif antara academic goal 

orientation dengan tingkat kemandirian belajar pada siswa SMA N 3 

Temanggung“. Semakin tinggi academic goal orientation maka semakin tinggi 

pula kemandirian belajar, begitu juga sebaliknya, semakin rendah academic goal 

orientation maka semakin rendah kemandirian belajar siswa SMA N 3 

Temanggung.  
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pengujian hipotesis, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Ada hubungan positif antara academic goal orientation dengan kemandirian 

belajar pada siswa SMA N 3 Temanggung. Semakin tinggi academic goal 

orientation siswa maka semakin tinggi kemandirian belajar siswa dan semakin 

rendah academic goal orientation siswa maka semakin rendah kemandirian 

belajar siswa.

2. Kemandirian belajar pada siswa SMA N 3 Temanggung berada pada kategori 

sedang. Aspek yang paling berpengaruh dalam kemandirian belajar adalah 

otonomi pribadi (personal autonomy).

3. Academic goal orientation siswa SMA N 3 Temanggung berada pada kategori 

sedang. Aspek yang paling berpengaruh dalam academic goal orientation 

yaitu effort (usaha atau upaya).

5.2 Saran 

Merujuk pada simpulan penelitian di atas, peneliti mengajukan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah 

Saran untuk pihak sekolah adalah lebih meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam hal strategi pembelajaran, yaitu strategi yang dapat menuntut 

105 
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keaktifan siswa di dalam kelas. Guru tidak hanya menyampaikan materi secara 

satu arah tetapi juga memberikan kesempatan pada siswa untuk saling 

menyampaikan materi, dengan sistem dijadwal misalnya. Sehingga dengan begitu 

menuntut kesiapan dari siswa, serta secara tidak langsung melatih siswa untuk 

dapat belajar secara mandiri.  

2. Bagi Siswa 

Saran yang dapat diberikan kepada siswa adalah agar dapat meningkatkan 

aspek dari kemandirian belajar yang masuk dalam kategori rendah dibandingkan 

dengan aspek lain, yaitu aspek meraih kebebasan untuk belajar (the independent 

pursuit of learning). Siswa dapat meningkatkan kebutuhan untuk mempelajari 

berbagai hal dalam kehidupannya. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi para peneliti selanjutnya yang hendak meneliti maupun 

mengembangkan penelitian serupa, peneliti menyarankan untuk 

mengkategorisasikan terlebih dahulu subjek yang hendak diteliti sesuai 

karakteristiknya. Saran lain adalah meneliti apakah  ada pengaruh variabel lain 

yang berhubungan dengan kemandirian belajar.  
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