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Perubahan aspek sosial maupun teknologi saat ini telah mengalami 
percepatan tertinggi sepanjang sejarah manusia. Akumulasi dan percepatan 
kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pada gilirannya menentukan 
formasi dan reformasi struktur sosial-ekonomi. Akibatnya sistem pendidikan yang 
mengajarkan ketrampilan dan pengetahuan bagi peserta didik menjadi sering 
tertinggal. Banyak ketrampilan dan pengetahuan yang diajarkan di sekolah 
menjadi usang setelah peserta didik menyelesaikan pendidikan. Kini, di tengah 
kemajuan teknik, ekonomi, dan globalisasi, sekolah bukanlah satu-satunya tempat 
belajar. Untuk dapat bertahan hidup, di manapun dan kapanpun orang harus terus 
menerus belajar, dalam hampir tiap langkah perjalanan hidupnya (longlife 
learning). Terlebih ketika tempat dan pegangan yang dikiranya sudah mapan tiba-
tiba goncang karena pesatnya kemajuan dan mendadaknya perubahan. Salah satu 
tindakan pendidikan untuk mengatasi hal ini adalah memberi penekanan pada 
kebutuhan untuk menghasilkan individu yang memiliki kesiapan belajar mandiri 
(self-directed learning readiness), yakni individu yang disiapkan untuk mampu 
mengelola kegiatan belajarnya sendiri dengan atau tanpa bantuan pihak lain. 

Permasalahan dibahas dalam penelitian ini adalah sejauh manakah 
kesiapan belajar mandiri siswa kelas XII Ilmu Alam SMA Negeri 1 Boja Kendal 
pada pelajaran matematika dan faktor apa saja yang memepengaruhinya? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mengetahui 
kesiapan belajar mandiri siswa kelas XII Ilmu Alam SMA Negeri 1 Boja Kendal 
serta faktor-faktor yang mempengaruhi, sehingga pelaku pendidikan dapat 
memberikan bantuan nyata dalam rangka mengatasi faktor-faktor yang 
menghambat belajar mandiri, ataupun memaksimalkan pemanfaatan faktor-faktor 
yang mempengaruhi kesiapan belajar mandiri. 

Dengan menggunakan teknik criterion based sampling diperoleh 9 
siswa sebagai subyek penelitian; 3 siswa dari kelompok tinggi, 3 siswa dari 
kelompok sedang dan 3 siswa dari kelompok rendah. Serta ditambah seorang guru 
pengampu mata pelajaran matematika di kelas tersebut. Pengambilan data 
dilakukan dengan memberikan angket kepribadian serta tes materi prasyarat 
kepada 9 siswa terpilih. Data yang diperoleh juga ditunjang dengan hasil 
penyebaran angket kepada 30 siswa secara acak. Untuk mencari tahu faktor-faktor 
yang mempengaruhi kesiapan belajar mandiri siswa dilakukan dengan metode 
wawancara. 

Setelah dilakukan analisis data, diperoleh hasil bahwa guru pengampu 
mata pelajaran matematika di kelas tersebut telah sedikit menerapkan praktek 
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belajar mandiri. Hasil isian angket siswa menunjukkan bahwa kesiapan belajar 
mandiri siswa berada pada kategori tinggi dengan skor 2.95, ditunjang dengan 
hasil sebaran angket kepada 30 siswa, hanya 10% yang menempati kriteria 
rendah. Tes materi prasyarat menunjukkan bahwa rata-rata siswa mengalami 
kesalahan karena kurang teliti dalam menghitung, tetapi beberapa siswa 
mengalami kesalahan karena tidak menguasai konsep yang dibutuhkan.  

Sedangkan metode wawancara menghasilkan faktor-faktor yang 
mempengaruhi kesiapan belajar mandiri siswa yaitu: (1) Faktor internal terdiri 
atas kondisi kesehatan secara fisik, kelainan/ cacat tubuh, gangguan kesehatan, 
bakat/ kemampuan, minat yang dimiliki, hobby/ kegemaran, kecerdasan yang 
dimiliki, kematangan diri, banyak sedikitnya waktu luang serta (2) Faktor 
eksternal yang berasal dari lingkungan keluarga meliputi dukungan keluarga, 
keharmonisan keluarga, masalah yang dihadapi dan penanganannya, pekerjaan 
orang tua, berasal dari lingkungan sekolah meliputi kondisi fisik dan lokasi 
gedung sekolah, perlengkapan/ fasilitas yang dimiliki sekolah, permasalahan yang 
dimiliki sekolah dan penanganannya, kurikulum yang berlaku serta 
pelaksanaannya, guru-guru pengampu mata pelajaran, teman-teman yang 
dipunyai, peraturan-peraturan yang berlaku dan pelaksanaannya, hubungan antar 
personil sekolah, stigma yang ada di sekolah, organisasi kesiswaan dan kegiatan 
ektrakurikuler serta berasal dari lingkungan masyarakat meliputi lokasi (letak) 
tempat tinggal, kegiatan masyarakat, kemajuan teknologi, hubungan antar anggota 
masyarakat, teman sebaya. 

Berdasarkan uraian di atas disarankan bahwa: (1) Perlu pemberian 
pengertian mengenai arti penting prasyarat belajar bagi siswa-siswa tersebut, (2) 
Dengan modal Kesiapan Belajar Mandiri yang cukup bagus, pengalaman akan 
praktek belajar mandiri di beberapa tahap kegiatan belajar serta pengetahuan akan 
faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar siswa, maka guru dapat 
memanfaatkannya dengan melatih siswa melalukan praktek belajar mandiri secara 
lebih mendalam, (3) Guru perlu terus menambah pengetahuan dan wawasan 
dalam menerapkan pembelajaran yang dilakukan supaya pengetahuan dan 
ketrampilan yang diajarkan tidak tertinggal dari kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi masyarakat, serta (4) Guru harus mampu mengaktifkan siswa, 
memanfaatkan sifat ingin tahu yang dimiliki siswa sebagai seorang remaja.  
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

MOTTO: 
 

I wake up after seeing only the beginning of my dream, but i will 
grasp what happen next with my arms, because the important 

things are always the ones with no form. It didn’t noticed, even if 
you obtain it or lose it. Now, it’s time to turn your sadness into 

kindness and your uniqueness into strength. It’s okay to get lost in 
the process, just begin to walk one more time. 

(Naruto_3rdOpening) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.  

(QS. Alam Nasyroh: 6) 

We have to expose our weakness and wounds and continue 
struggle, or nothing will begin. Break thruogh and move accros the 

door. 
(Full Metal Alchemist_2ndEnding) 

Being able to devote yourself to something is a talent. You should 
be more confident with that. It’s not as stupid as you think. 

(Alphonse Elric_Full Metal Alchemist) 
Setiap manusia memiliki mesin waktu dalam diri masing-masing. 
Mesin waktu yang mampu membawanya pada masa lalu adalah 

kenangan, dan yang mampu membawanya pada masa depan adalah 
impian. Dia sendiri ada pada masa sekarang.  

(The Time Machine) 
 
 

 
 

PERSEMBAHAN: 
1. Ibu, terima kasih untuk semua yang tak bisa terungkap dan terbalas. 
2. (Alm) Bapa, semoga diampuni segala khilafnya. 
3. Mbak Fat, Yung, Mbak Anis, Mas Rozi dan Sandy yang senantiasa 

mendukung dan mendo’akanku.  
4. Pak Teguh, the best teacher i ever had in the world. 
5. Mas Tahmid yang mau jadi orangtua keduaku, sahabat, kakak, adik, bos, 

terima kasih untuk semuanya. 
6. Sahabat-sahabatku (Asih, Heni, Rahayu) untuk saat-saat berbagi yang 

tersedia. 
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7. Teman-teman di Kendal dan di MCC, terima kasih atas semua 
motivasinya.  

8. Teman-teman seperjuangan, Pend Mat’01. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perubahan aspek sosial maupun teknologi saat ini telah mengalami 

percepatan tertinggi sepanjang sejarah manusia. Akumulasi dan percepatan 

kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pada gilirannya menentukan 

formasi dan reformasi struktur sosial-ekonomi. 

 Dalam bidang teknologi dan kebudayaan pada umumnya, percepatan 

tersebut disebabkan oleh sifat penemuan yang terjadi karena kombinasi dari 

penemuan-penemuan sebelumnya, pertambahan elemen yang dapat 

dikombinasikan, dan penyebaran temuan yang semakin cepat.  

Akibat dari percepatan tersebut, sistem pendidikan yang mengajarkan 

ketrampilan dan pengetahuan bagi peserta didik menjadi sering tertinggal. 

Banyak ketrampilan dan pengetahuan yang diajarkan di sekolah menjadi 

usang setelah peserta didik menyelesaikan pendidikan. Kini, di tengah 

kemajuan teknik, ekonomi, dan globalisasi, sekolah bukanlah satu-satunya 

tempat belajar. Untuk dapat bertahan hidup, di manapun dan kapanpun orang 

harus terus menerus belajar, ia harus terus belajar dalam hampir tiap langkah 

perjalanan hidupnya (longlife learning). Terlebih ia harus belajar ketika 

tempat dan pegangan yang dikiranya sudah mapan tiba-tiba goncang karena 

pesatnya kemajuan dan mendadaknya perubahan. Dalam keadaan demikian, 

1
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apa yang diberikan sekolah tidak lagi relevan, dan orang tidak dapat lagi 

mengandalkannya, kalau ia tidak ingin hidupnya “macet” ditinggalkan zaman. 

Di samping itu dunia pendidikan di Indonesia saat ini masih diwarnai 

oleh model pendidikan konvensional serta klasikal. Padahal pendidikan itu 

adalah proses menyatakan diri “dari dalam ke luar” (inside out) oleh karena 

itu selalu bersifat personal dan tidak mungkin massal. Namun, dengan begitu 

banyaknya materi yang harus disampaikan, sementara itu waktu pemberian 

materi yang terbatas, tentunya perlu diterapkan suatu tindakan yang mampu 

menyelaraskan kepincangan kondisi tersebut. 

Berdasarkan kurikulum 2004 untuk Sekolah Menengah, khususnya pada 

mata pelajaran matematika, penyampaian materi ditekankan pada penerapan 

konsep dalam kehidupan sehari-hari yang disebut pendekatan kontekstual. 

Akan tetapi di lain pihak, siswa berasal dari lingkungan masyarakat majemuk, 

yang akan mempengaruhi bagaimana penerapan konsep mata pelajaran 

matematika dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tidaklah mungkin 

menyampaikan penerapan konsep mata pelajaran matematika di semua bidang 

kemajemukan masyarakat tadi, mengingat keterbatasan jam pelajaran di 

sekolah, serta banyaknya materi pelajaran yang perlu disampaikan.  

Di samping itu, matematika seringkali dianggap sebagai pelajaran 

momok. Berbagai cara dilakukan untuk mengubah pendapat tersebut, akan 

tetapi hasilnya kurang memuaskan. Menurut Kumon, kunci keberhasilan 

mempelajari matematika adalah dengan banyak berlatih (Shinta T. dan Nanny 

S., 2000). Akan tetapi kembali lagi karena masalah potensi dan kemampuan 
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yang berbeda dari tiap siswa maka yang perlu diterapkan adalah belajar 

perseorangan. Karena belajar dimulai dari bagian yang tepat, dalam arti sesuai 

dengan kemampuannya, dan dibuat secara perseorangan, maka siswa tidak 

akan menemui kesulitan belajar. Yang muncul justru perasaan senang belajar 

matematika. Di sekolah tidak mungkin diterapkan metode ini karena 

keterbatasan kuantitas guru mata pelajaran. 

Salah satu tindakan pendidikan untuk mengatasi hal ini adalah memberi 

penekanan pada kebutuhan untuk menghasilkan individu yang memiliki 

kesiapan belajar mandiri (self-directed learning readiness), yakni individu 

yang disiapkan untuk mampu mengelola kegiatan belajarnya sendiri dengan 

atau tanpa bantuan pihak lain. Serta memfasilitasi proses pembelajaran, 

khususnya bagi orang muda meski tidak dibatasi dengan usia, sampai ia 

mampu memanfaatkan baik pengetahuan maupun ketrampilan yang dianggap 

penting oleh masyarakat di sekitarnya, sehingga ia menjadi manusia yang 

produktif dan manusiawi dalam arti siap hidup, siap belajar, siap berkarya, 

dan siap bekerja sama dalam menciptakan ulang masa depannya, masa depan 

kelompoknya, dan masa depan masyarakat bangsanya ke arah yang lebih baik. 

Hal ini disesuaikan dengan karakteristik siswa usia SMA yaitu sebagai 

individu yang sedang tumbuh dewasa dan harus mempersiapkan diri untuk 

memiliki kemandirian dalam belajar.  

Belajar mandiri tidak berarti belajar sendiri (Panen, 1997 dalam  Anung 

Haryono, 2004). Belajar mandiri bukan merupakan usaha untuk 

mengasingkan peserta didik dari teman belajarnya dan dari guru atau 
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dosennya. Hal yang terpenting dalam proses belajar mandiri ialah peningkatan 

kemampuan dan ketrampilan peserta didik dalam proses belajar tanpa bantuan 

orang lain, sehingga pada akhirnya peserta didik tidak tergantung pada guru, 

pembimbing, teman atau orang lain dalam belajar. 

Kemandirian dalam belajar perlu diberikan kepada siswa/ peserta didik 

supaya mereka mempunyai tanggung jawab dalam mengatur dan 

mendisiplinkan dirinya dan dalam mengembangkan kemampuan belajar atas 

kemauan sendiri. Sikap-sikap tersebut perlu dimiliki siswa/ peserta didik 

terutama di usia remaja karena hal tersebut merupakan ciri kedewasaan dalam 

belajar. Hal ini sesuai dengan karakteristik siswa usia SMA yang sedang 

berkembang menuju kedewasaan. Akan tetapi kemandirian belajar ini tidak 

bisa begitu saja diberikan tanpa dipersiapkan terlebih dahulu, bimbingan dan 

pemberian pengertian menuju ke sana perlu diberikan supaya tidak terjadi 

salah penerapan konsep belajar mandiri tersebut. Untuk itu perlu disiapkan 

peserta belajar dalam hal ini siswa usia SMA yang mampu membelajarkan 

diri pada saat diberikan otonomi dalam belajar. 

Salah satu faktor penting yang tidak boleh diabaikan dalam mencapai 

kesiapan belajar mandiri adalah penguasaan siswa akan materi prasyarat 

seperti dikemukakan oleh Ausubel dalam bukunya yang berjudul 

“Educational Pschology: A Cognitive View” dimuat dalam Ratna Willis D. 

(1988) yang berbunyi: 

“The most important single factor influencing learning is what the 
learner already knows. Ascertain this and teach him accordingly” 
(Ausubel, 1986). 
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 Dengan kata lain: Faktor yang paling penting yang mempengaruhi 

belajar ialah apa yang telah diketahui siswa. Yakinilah ini dan ajarlah siswa 

sedemikian rupa. Pernyataan ini memiliki makna bahwa agar terjadi belajar 

bermakna, konsep baru atau informasi baru harus dikaitkan dengan konsep-

konsep yang telah ada dalam struktur kognitif siswa. Disini terlihat betapa 

pentingnya materi prasyarat, sebelum menerapkan atau mengajarkan suatu 

konsep pada siswa. 

Kesiapan untuk mengelola kegiatan belajar dalam belajar mandiri, tiap 

peserta didik tidak bisa terlepas dari faktor-faktor yang berada disekitar 

dirinya. Faktor-faktor ini dapat mendorong atau menghambat kegiatan belajar 

mandiri peserta didik. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian perihal kesiapan belajar mandiri siswa usia SMA pada mata 

pelajaran matematika dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan 

belajar mandiri tersebut. Sejauh mana kesiapan belajar mandiri mata pelajaran 

matematika pada siswa usia SMA dan faktor-faktor apa saja yang mampu 

memberikan pengaruh terhadap kesiapan belajar mandiri siswa. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Sejauh manakah kesiapan belajar mandiri siswa Kelas XII Ilmu Alam 

SMA Negeri 1 Boja Tahun Ajaran 2005/ 2006 pada Pelajaran 

Matematika? 
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2. Faktor-faktor internal dan ekternal apa saja yang mempengaruhi kesiapan 

belajar mandiri? 

 

C. Batasan Operasional 

Batasan permasalahan yang digunakan disini antara lain: 

1. Kesiapan belajar mandiri yang dimaksud yaitu bagian dari kepribadian 

individu yang mampu dan mau untuk belajar dengan inisiatif sendiri, 

dengan atau tanpa bantuan pihak lain, dalam hal penentuan tujuan belajar, 

metoda belajar, dan evaluasi hasil belajar. Kesiapan belajar mandiri 

merupakan bagian dari kepribadian yang berkembang dari waktu ke waktu 

melalui interaksi sosial. 

2. Perlu ditekankan bahwa penelitian ini berhubungan dengan kepribadian 

individu dan belum memasuki penerapan konsep belajar mandiri itu 

sendiri. 

3. Kesiapan belajar mandiri yang dimaksud dikhususkan pada hal-hal yang 

menunjang mata pelajaran matematika. 

 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

a. Mengetahui sejauh mana kesiapan belajar mandiri siswa SMA Negeri 

1 Boja pada mata pelajaran matematika. 
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b. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesiapan 

belajar mandiri pada mata pelajaran matematika siswa usia SMA. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Dengan diketahuinya faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan 

belajar mandiri diharapkan para pelaku pendidikan dapat memberikan 

bantuan nyata dalam rangka mengatasi faktor-faktor yang 

menghambat belajar mandiri, ataupun memaksimalkan pemanfaatan 

faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan belajar mandiri. 

b. Sebagai bahan atau dasar bagi penelitian selanjutnya yang melibatkan 

variabel-variabel yang belum tercakup dalam penelitian ini. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar sistematika skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian 

yaitu: bagian awal skripsi, bagian isi skripsi, dan bagian akhir skripsi. 

Pada bagian awal skripsi berisi halaman judul, abstrak, lembar 

pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, 

dan daftar lampiran. 

Bagian isi skripsi terdiri dari  5 bab yaitu : 

BAB I :   Pendahuluan,  berisi: Alasan pemilihan judul, Permasalahan, 

Penegasan Istilah/ Batasan Operasional, Tujuan dan Manfaat 

Penelitian serta Sistematika Penulisan Skripsi. 
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BAB II :  Landasan Teori, berisi:, Pendidikan Menurut Paradigma Kritis, 

Remaja dan Pertumbuhan/ Perkembangannya Menuju 

Kedewasaan, Pembelajaran Orang Dewasa (Andragogi), Belajar 

Mandiri, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Belajar 

Mandiri. 

BAB III : Metode Penelitian, berisi : Desain Penelitian, Subyek Penelitian, 

Sumber Data, Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, 

Validasi Data, Analisis Data, Prosedur Penelitian, Hasil Analisis 

Uji Coba Angket Tingkat Kesiapan Belajar Mandiri Siswa. 

BAB IV :  Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi : Hasil-Hasil Penelitian 

Dan Pembahasan Tentang Sejauh Mana Kesiapan Belajar Mandiri 

Siswa SMA Negeri 1 Boja Dan Faktor-Faktor Apa Saja Yang 

Mempengaruhi Kesiapan Belajar Mandiri Tersebut. 

BAB V :   Penutup berisi, Simpulan dan Saran. 

Bagian akhir skripsi memuat tentang daftar pustaka yang digunakan 

sebagai acuan penulisan skripsi dan lampiran-lampiran. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pendidikan Menurut Paradigma Kritis 

1. Pendidikan yang memanusiakan Guru dan peserta didik. 

Pendidikan tidak mungkin dan tidak bisa bersikap netral, bersikap 

objektif maupun berjarak dengan masyarakat (detachment) seperti anjuran 

positivisme. Dalam perspektif kritis, pendidikan harus mampu 

menciptakan ruang untuk, mengidentifikasikan dan menganalisa secara 

bebas dan kritis untuk transformasi sosial. Dengan kata lain tugas 

pendidikan adalah "memanusiakan kembali manusia" yang 

mengalami "dehumanisasi" baik karena sistem ataupun struktur yang 

tidak adil. Diungkapkan oleh Driyarkara (dalam Andrias Harefa, 2002: 59), 

pendidikan itu sendiri hakikatnya adalah proses “humanisasi” yang tidak boleh 

dibonsaikan. Orientasi pengajaran yang katakanlah market-driven atau 

costumer-driven, harus disadari memiliki potensi mereduksi nilai manusia 

sebagai pertama-tama dan terutama manusia. Sekolah dalam hal ini sebagai 

lembaga pedidikan harus berhenti mngusahakan agar alumninya menjadi 

sekedar “siap pakai” dan lebih berkonsentrasi agar mereka menjadi “siap 

belajar” setelah lulus, bahkan siap hidup dalam masyarakat dimana persoalan-

persoalan hidup itu sendiri datang silih berganti. 

Secara rinci Freire (dalam Fakih Mansour, dkk, 2001: xiv) 

menjelaskan proses humanisasi tersebut dengan menganalisis kesadaran 

9
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manusia terhadap realitas diri mereka sendiri. Freire menggolongkan 

kesadaran manusia menjadi: kesadaran magis (magical conciousness), 

kesadaran naif (naival conciousness) dan kesadaran kritis (critical 

conciousness). 

Pertama kesadaran magis, yakni suatu kesadaran manusia yang 

tidak mampu mengetahui kaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. 

Dalam dunia pendidikan, jika proses belajar mengajar tidak mampu 

melakukan analisa terhadap suatu masalah maka proses belajar mengajar 

tersebut dalam perspektif Freireian disebut sebagai pendidikan 

fatalistik. Kedua adalah kesadaran naif, yakni keadaan yang 

dikategorikan dalam kesadaran ini adalah lebih melihat pada aspek 

manusia sebagai akar penyebab masalah masyarakat. Tugas pendidikan 

adalah bagaimana membuat dan mengarahkan agar murid bisa masuk 

beradaptasi dengan sistem yang sudah benar tersebut. Kesadaran ketiga 

adalah kesadaran kritis. Paradigma kritis dalam pendidikan, melatih 

murid untuk mampu mengidentifikasikan ketidakadilan dalam sistem 

dan struktur itu bekerja, serta bagaimana mentransformasikannnya. Tugas 

pendidikan dalam paradigma kritis adalah menciptakan ruang dan 

kesempatan agar para peserta didik terlibat dalam sutu proses penciptaan 

struktur yang secara fundamental baru dan lebih baik. 

2. Implikasi paradigma pendidikan pada pendekatan pendidikan. 

Knowles (dalam Fakih Mansour, dkk, 2000: 24) secara 

sederhana menguraikan perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa 
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dalam belajar sebagai kerangka model pendekatannya. Model 

pendekatan pendidikan tersebut diklasifikasikan menjadi dua bentuk 

pendekatan yang kontradiktif yakni antara paedagogy dan andragogy. 

Perbedaannya tidak semata pada obyeknya Paedagogy sebagai "seni 

mendidik anak" mendapat pengertian lebih luas dimana suatu proses 

pendidikan yang "menempatkan" obyek pendidikannya sebagai anak-

anak, meskipun usia biologis mereka sudah termasuk dewasa. 

Konsekwensi logis dari pendekatan ini adalah menempatkan peserta 

didik sebagai murid yang "pasif". Murid sepenuhnya menjadi obyek 

suatu proses belajar seperti misalnya : guru menggurui, murid digurui, 

guru memilihkan materi apa yang harus dipelajari, murid tunduk pada 

pilihan tersebut, guru mengevaluasi, murid dievaluasi, dst. Kegiatan 

belajar mengajar model ini menempatkan guru sebagai inti terpenting 

sementara murid sebagai bagian dari pinggiran. 

Sebaliknya Andragogy atau pendekatan pendidikan "orang 

dewasa" merupakan pendekatan yang menempatkan peserta belajar 

sebagai orang dewasa. Di balik pengertian ini Knowles ingin 

menempatkan "murid" sebagai subyek dari sistem pendidikan. Murid 

sebagai orang dewasa diasumsikan memiliki kemampuan aktif untuk 

merencanakan arah, memilih bahan dan materi yang dianggap 

bermanfaat dan menyimpulkan serta mampu mengambil manfaat 

pendidikan. Fungsi guru adalah sebagai "fasilitator" dan bukan 
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menggurui. Oleh karena itu relasi antara guru dan murid bersifat 

"multicommunication ". 

 

B. Remaja dan Pertumbuhan/ Perkembangannya Menuju Kedewasaan 

Pertumbuan orang dewasa (dalam Asmin, 2005) dimulai pertengahan 

masa remaja (adolescence) sampai dewasa, di mana setiap individu tidak 

hanya memiliki kecenderungan tumbuh kearah menggerakkan diri sendiri 

tetapi secara aktual dia menginginkan orang lain memandang dirinya sebagai 

pribadi yang mandiri yang memiliki identitas diri. Dengan begitu orang 

dewasa tidak menginginkan orang memandangnya apalagi memperlakukan 

dirinya seperti anak-anak. Dia mengharapkan pengakuan orang lain akan 

otonomi dirinya, dan dijamin ketentramannya untuk menjaga identitas dirinya 

dengan penolakan dan ketidaksenangan akan setiap usaha orang lain untuk 

menekan, memaksa, dan manipulasi tingkah laku yang ditujukan terhadap 

dirinya. Tidak seperti anak-anak yang beberapa tingkatan masih menjadi 

objek pengawasan, pengendalian orang lain yaitu pengawasan dan 

pengendalian orang dewasa yang berada di sekeliling, terhadap dirinya. 

Dalam kegiatan pendidikan atau belajar, orang dewasa bukan lagi 

menjadi obyek sosialisasi yang seolah-olah dibentuk dan dipengaruhi untuk 

menyesuaikan dirinya dengan keinginan memegang otoritas di atas dirinya 

sendiri, akan tetapi tujuan kegiatan belajar atau pendidikan orang dewasa 

tentunya lebih mengarah kepada pencapaian pemantapan identitas dirinya 

sendiri untuk menjadi dirinya sendiri; atau, kalau meminjam istilah Rogers 



 13

dalam Knowles (1979), kegiatan belajar bertujuan mengantarkan individu 

untuk menjadi pribadi atau menemukan jati dirinya. Dalam hal belajar atau 

pendidikan merupakan process of becoming a person. Bukan proses 

pembentukan atau process of being shaped yaitu proses pengendalian dan 

manipulasi untuk sesuai dengan orang lain; atau, kalau meminjam istilah 

Maslow (1966), belajar merupakan proses untuk mencapai aktualiasi diri (self-

actualization). 

Jadi dalam diri orang dewasa sebagai siswa yang sudah tumbuh 

kematangan konsep dirinya timbul kebutuhan psikologi yang mendalam yaitu 

keinginan dipandang dan diperlakukan orang lain sebagai pribadi utuh yang 

mengarahkan dirinya sendiri. Namun, tidak hanya orang dewasa tetapi juga 

pemuda atau remaja juga memiliki kebutuhan semacam itu. Sesuai teori 

Piaget (1959) mengenai perkembangan psikologi dari kurang lebih 12 tahun 

ke atas individu sudah dapat berfikir dalam bentuk dewasa yaitu dalam istilah 

dia sudah mencapai perkembangan pikir formal operation. Dalam tingkatan 

perkembangan ini individu sudah dapat memecahkan segala persoalan secara 

logik, berfikir secara ilmiah, dapat memecahkan masalah-masalah verbal yang 

kompleks atau secara singkat sudah tercapai kematangan struktur kognitifnya. 

Dalam periode ini individu mulai mengembangkan pengertian akan diri (self) 

atau identitas (identitiy) yang dapat dikonsepsikan terpisah dari dunia luar di 

sekitarnya. Berbeda dengan anak-anak, di sini remaja (adolescence) tidak 

hanya dapat mengerti keadaan benda-benda di dekatnya tetapi juga 

kemungkinan keadaan benda-benda itu di duga. Dalam masalah nilai-nilai 
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remaja mulai mempertanyakan dan membanding-bandingkan. Nilai-nilai yang 

diharapkan selalu dibandingkan dengan nilai yang aktual. Secara singkat dapat 

dikatakan remaja adalah tingkatan kehidupan dimana proses semacam itu 

terjadi, dan ini berjalan terus sampai mencapai kematangan. 

 

C. Pembelajaran Orang Dewasa (Andragogi) 

Andragogi berasal dari bahasa Yunani kuno "aner", dengan akar kata 

andr yang berarti laki-laki, bukan anak laki-laki atau orang dewasa, dan 

agogos yang berarti membimbing atau membina. Dengan demikian kalau 

ditarik pengertiannya, maka andragogi secara harfiah dapat diartikan sebagai 

ilmu dan seni mengajar orang dewasa (Anonim, 2005). 

Usia dewasa merupakan suatu masa bagi seseorang untuk memantapkan 

kemampuan dan ketrampilan dasar yang telah diperolehnya di masa kanak-

kanak. Kedewasaan pada hakikatnya merupakan suatu fase dalam siklus 

kehidupan manusia yang mencakup masa yang panjang dalam rentang 

kehidupan manusia. Fase ini mencakup berbagai tahapan perkembangan, 

antara lain: biologis, psikologis dan lingkungan pergaulan. Tahap 

perkembangan tersebut berlatar pemikiran bahwa kedewasaan manusia adalah 

bagian dari proses yang berkelanjutan dari masa kanak-kanak sampai 

menjelang akhir hayatnya. 

Keadaan yang dialami orang dewasa ditentukan oleh hasil belajarnya 

pada masa silam dan selanjutnya hasil belajar yang dimiliki sekarang akan 

menentukan prestasi atau kedudukan seseorang pada masa yang akan datang, 
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baik positif maupun negatif. Pada hakikatnya, semua orang dewasa cenderung 

memperlihatkan keunikan gaya belajarnya dalam melakukan kegiatan belajar 

membedakan dengan sesama orang dewasa. Keunikan gaya belajar orang 

dewasa berlatar pengalaman belajar yang telah diperolehnya sejak lahir. 

Perilaku ini merupakan hail pengalaman belajar masa lalu.  

Dikemukakan oleh Smith dalam S. Mappa dan A. Basleman (1994: 12 - 

14) mengemukakan 6 hal mengenai pembelajaran bagi orang dewasa, yaitu: 

1. Belajar berlangsung sepanjang hayat 

Hidup berarti belajar. Robinson (1979) mengatakan, belajar 

bukanlah suatu tugas, tetapi suatu cara untuk mengikuti perkembangan 

dunia. Belajar dapat juga dikehendaki, dapat juga tidak. Belajar banyak 

melalui proses sosialisasi. 

2. Belajar merupakan suatu proses yang bersifat pribadi dan alamiah 

Tak seorangpun yang melakukan belajar untuk orang lain. Belajar 

terjadi pada diri sendiri. Belajar merupakan proses yang dilakukan setiap 

langkah sepanjang perjalanan hidup seseorang (Ferguson, 1980:288). 

Belajar nampaknya ditingkatkan oleh pengadopsian sikap mental 

“proaktif” (Knowles, 1975) dan penerimaan tanggung jawab personal 

untuk belajar (Bergevin, 1967). 

3. Belajar mencakup perubahan 

Perubahan yang terjadi mungkin kecil sekali, seperti menulis kata 

pada selembar kertas, atau perubahan mendalam seperti pendalaman 

reorientasi dalam nilai dan swapersepsi atau transformasi persepsi 
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(Mazirow, 1978) atau cultural journey (Taylor, 1980:193). Ketakutan, 

kekhawatiran dan resistensi (perlawanan) kadang menyertai dan 

mencegah perubahan. 

4. Belajar dibatasi oleh tingkat perkembangan manusia 

Belajar mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perubahan biologis dan 

fisik dalam kepribadian, nilai peranan dan tugas yang biasanya terjadi 

sepanjang rentang kehidupan normal. Belajar dapat memberikan makna 

kepada tahap-tahap perkembangan manusia dengan periode yang berubah-

ubah antara kestabilan dan transisi. 

5. Berkaitan dengan pengalaman dan mengalami 

Belajar adalah mengalami juga melakukan, yaitu berinteraksi 

dengan lingkungan. Seseorang juga belajar melalui dan dari pengalaman. 

6. Belajar mengandung intuitif 

Pengetahuan dapat muncul dari kegiatan belajar itu sendiri. Intuisi 

dinamakan pengetahuan yang tidak dapat ditemukan. Tanpa intuisi 

seseorang akan tetap berada dalam gua (Ferguson, 1980:296). Beberapa 

wawasan kita yang paling penting dan kreatif dapat muncul melalui 

pengetahuan secara tiba-tiba lewat intuisi. Penelitian terakhir mengenai 

fungsi acak menghasilkan dasar fisiologis dan dorongan untuk mengambil 

secara sungguh-sungguh aspek belajar ini. 

 

Namun karena orang dewasa sebagai individu yang sudah mandiri dan 

mampu mengarahkan dirinya sendiri, maka dalam andragogi yang terpenting       
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dalam proses interaksi belajar adalah kegiatan belajar mandiri yang bertumpu 

kepada warga belajar itu sendiri dan bukan menimpakan kegiatan seorang 

guru mengajarkan sesuatu (Learner Centered learning). 

Malcolm Knowles (http://www.deliveri.org/Guidelines/how/hm14.htm) 

dalam mengembangkan konsep andragogi, mengembangkan empat pokok 

asumsi sebagai berikut: 

1. Konsep Diri 

Asumsinya bahwa kesungguhan dan kematangan diri seseorang 

bergerak dari ketergantungan total (realita pada bayi) menuju ke arah 

pengembangan diri sendiri dan mandiri. Dengan kata lain dapat dikatakan 

bahwa secara umum konsep diri anak-anak masih tergantung sedangkan 

pada orang dewasa konsep dirinya sudah mandiri. Karena kemandirian 

inilah orang dewasa membutuhkan memperoleh penghargaan orang lain 

sebagai manusia yang mampu menentukan dirinya sendiri (Self 

Determination), mampu mengarahkan dirinya sendiri (Self Direction). 

Apabila orang dewasa tidak menemukan dan menghadapi situasi dan 

kondisi yang memungkinkan timbulnya penentuan diri sendiri dalam suatu 

pembelajaran, maka akan menimbulkan penolakan atau reaksi yang 

kurang menyenangkan. Orang dewasa juga mempunyai kebutuhan 

psikologis yang dalam agar secara umum menjadi mandiri, meskipun 

dalam situasi tertentu boleh jadi ada ketergantungan yang sifatnya 

sementara. Hal ini menimbulkan implikasi dalam pelaksanaan praktek 

pelatihan, khususnya yang berkaitan dengan iklim dan suasana 

http://www.depdiknas.go.id/iournal/34
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pembelajaran dan diagnosa kebutuhan serta proses perencanaan 

pembelajaran. 

2. Peranan Pengalaman 

Asumsinya adalah bahwa sesuai dengan perjalanan waktu seorang 

individu tumbuh dan berkembang menuju ke arah kematangan. Oleh 

sebab itu, dalam teknologi pembelajaran orang dewasa, terjadi penurunan 

penggunaan teknik transmittal seperti yang dipergunakan dalam 

pembelajaran konvensional dan menjadi lebih mengembangkan teknik 

yang bertumpu pada pengalaman. Dalam hal ini dikenal dengan 

"Experiental Learning Cycle" (Proses Belajar Berdasarkan Pengalaman). 

Hal ini menimbulkan implikasi terhadap pemilihan dan penggunaan 

metode dan teknik pembelajaran. Maka, dalam praktek pembelajaran lebih 

banyak menggunakan diskusi kelompok, curah pendapat, kerja laboratori, 

sekolah lapangan, melakukan praktek dan lain-lain, yang pada dasarnya 

berupaya untuk melibatkan peran serta atau partisipasi peserta didik. 

3. Kesiapan Belajar    

Asumsinya bahwa setiap individu semakin menjadi matang sesuai 

dengan perjalanan waktu, maka kesiapan belajar bukan ditentukan oleh 

kebutuhan atau paksaan akademik ataupun biologisnya, tetapi lebih 

banyak ditentukan oleh tuntutan perkembangan dan perubahan tugas dan 

peranan sosialnya. Pada seorang anak belajar karena adanya tuntutan 

akademis atau biologisnya. Tetapi pada orang dewasa siap belajar sesuatu 

karena tingkatan perkembangan mereka. Hal ini membawa implikasi 
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terhadap materi pembelajaran dalam suatu pembelajaran tertentu. Dalam 

hal ini tentunya materi pembelajaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan 

yang sesuai dengan peranan sosialnya.  

4. Orientasi Belajar 

Asumsinya yaitu bahwa anak orientasi belajarnya seolah-olah sudah 

ditentukan dan dikondisikan untuk memiliki orientasi yang berpusat pada, 

materi pembelajaran (Subject Matter Centered Orientation). Sedangkan 

pada orang dewasa mempunyai kecenderungan memiliki orientasi belajar 

yang berpusat pada pemecahan permasalahan yang dihadapi (Problem 

Centered Orientation). Hal ini dikarenakan belajar bagi orang dewasa 

seolah-olah merupakan kebutuhan untuk menghadapi permasalahan yang 

dihadapi dalam kehidupan keseharian. Selain itu perbedaan asumsi ini 

disebabkan juga karena adanya perbedaan perspektif waktu. Bagi orang 

dewasa, belajar lebih bersifat untuk dapat dipergunakan atau dimanfaatkan 

dalam waktu segera. Sedangkan anak, penerapan apa yang dipelajari 

masih menunggu waktu hingga dia lulus dan sebagainya. Sehingga ada 

kecenderungan pada anak, bahwa belajar hanya sekedar untuk dapat lulus 

ujian dan memperoleh sekolah yang lebih tinggi. Hal ini menimbulkan 

implikasi terhadap sifat materi pembelajaran bagi orang dewasa, yaitu 

bahwa materi tersebut hendaknya bersifat praktis dan dapat segera 

diterapkan di dalam kenyataan sehari-hari. 

 



 20

Dikemukakan oleh Asmin (2005) bahwa pembelajaran yang diberikan 

kepada orang dewasa dapat efektif (lebih cepat dan melekat pada ingatannya), 

bilamana pembimbing (pelatih, pengajar, penatar, instruktur, dan sejenisnya) 

tidak terlalu mendominasi kelompok kelas, mengurangi banyak bicara, namun 

mengupayakan agar individu orang dewasa itu mampu menemukan alternatif-

alternatif untuk mengembangkan kepribadian mereka. Seorang pembimbing 

yang baik harus berupaya untuk banyak mendengarkan dan menerima gagasan 

seseorang, kemudian menilai dan menjawab pertanyaan yang diajukan 

mereka. Orang dewasa pada hakekatnya adalah makhluk yang kreatif 

bilamana seseorang mampu menggerakkan/ menggali potensi yang ada dalam 

diri mereka. Dalam upaya ini, diperlukan keterampilan dan kiat khusus yang 

dapat digunakan dalam pembelajaran tersebut. Di samping itu, orang dewasa 

dapat dibelajarkan lebih aktif apabila mereka merasa ikut dilibatkan dalam 

aktivitas pembelajaran, terutama apabila mereka dilibatkan memberi 

sumbangan pikiran dan gagasan yang membuat mereka merasa berharga dan 

memiliki harga diri di depan sesama temannya. Artinya, orang dewasa akan 

belajar lebih baik apabila pendapat pribadinya dihormati, dan akan lebih 

senang kalau ia boleh sumbang saran pemikiran dan mengemukakan ide 

pikirannya, daripada pembimbing melulu menjejalkan teori dan gagasannya 

sendiri kepada mereka. 
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D. Belajar Mandiri  

1. Konsepsi belajar mandiri  

Ada beberapa istilah yang mengacu pada pengertian yang sama 

tentang belajar mandiri. Istilah-istilah tersebut antara lain 1) independent 

learning, 2) self-directed learning, dan 3) autonomous learning. Berikut 

ini dikemukakan beberapa pendapat mengenai pengertian belajar mandiri: 

a. Belajar mandiri adalah cara belajar yang memberikan derajat 

kebebasan, tanggung jawab dan kemenangan yang lebih besar kepada 

siswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan 

belajarnya (Wedemeyer, 1973 dalam Anung Haryono, 2004). 

b. Belajar mandiri oleh Knowless (1975) dikutip dari Cheryl Meredith 

Lowry (Eric Digest No. 93, 2004) adalah suatu proses dimana individu 

mengambil inisiatif dengan atau tanpa bantuan orang lain untuk:  

1) Mendiagnosa kebutuhan belajarnya sendiri. 

2) Menentukan tujuan belajarnya sendiri. 

3) Mengidentifikasi sumber-sumber belajar. 

4) Memilih dan melaksanakan strategi belajarnya. 

5) Mengevaluasi hasil belajarnya sendiri. 

c. Mezirow (1985, dalam Cheryl Meredith Lowry-Eric Digest No. 93, 

2004) mengemukakan belajar mandiri sebagai kapasitas orang dewasa 

untuk mengungkapkan pencerminan dirinya dan untuk mengubah 

hidupnya. 

d. Candy (1975, dalam Uwes A. Chaeruman, 2004) menyatakan bahwa 

belajar mandiri dapat dipandang sebagai proses ataupun produk, 
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artinya dapat dipandang sebagai metode atau tujuan. Belajar mandiri 

sebagai proses (metode) bermakna bahwa belajar mandiri dijadikan 

sebagai cara untuk mencapai tujuan pendidikan dimana siswa 

diberikan kemandirian yang relatif besar dalam menentukan aspek 

derajat kemandirian. Sedangkan belajar mandiri sebagai produk 

(tujuan) bermakna bahwa setelah mengikuti pembelajaran tertentu 

siswa diharapkan menjadi seorang siswa mandiri (independent 

learner). 

e. Wedemeyer (1973, dalam Uwes A. Chaeruman, 2004) menjelaskan 

bahwa belajar mandiri adalah cara belajar yang memberikan derajat 

kebebasan, tanggung jawab dan kewenangan yang lebih besar kepada 

siswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan 

belajarnya. 

f. Rowntree (1992, dalam Uwes A. Chaeruman, 2004) mengutip 

pernyataan Lewis dan Spenser (1986) menjelaskan bahwa sistem 

belajar mandiri menerapkan adanya komitmen untuk membantu siswa 

memperoleh kemandirian dalam menentukan keputusan sendiri 

tentang:  

1) Tujuan atau hasil belajar yang ingin dicapainya, 

2) Mata ajar, tema, topik atau isu yang ia pelajari, 

3) Sumber-sumber atau metode yang digunakan, dan 

4) Kapan, bagaimana serta dalam hal apa keberhasilan belajarnya 

akan diuji (dinilai). 
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Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam 

pendidikan dengan sistem belajar mandiri siswa diberikan kemandirian di 

segala aspek yaitu: tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran serta 

evaluasi pembelajaran. 

Belajar mandiri mempunyai peranan sebagai pemandu 

perkembangan aktifitas kognitif, dimana perkembangan tersebut akan 

dipengaruhi oleh pola perilaku sesuai tingkat kematangan (kedewasaan) 

yang dicapai seseorang (Biggs, 1987). Belajar mandiri bukan berarti 

belajar sendiri (Panen, 1997 dalam Anung Haryono, 2004). Belajar 

mandiri bukan merupakan usaha untuk mengasingkan siswa dari teman 

belajarnya dan dari instrukturnya. Hal yang terpenting dari proses belajar 

mandiri ialah peningkatan kemampuan dan ketrampilan siswa dalam 

proses belajar tanpa bantuan orang lain, sehingga pada akhirnya siswa 

tidak tergantung pada instruktur, pembimbing, teman atau orang lain 

dalam belajar.  

2. Karakteristik belajar mandiri 

Suatu penyelenggaraan belajar mengajar merupakan proses 

pendidikan kritis harus mencerdaskan sekaligus bersifat membebaskan 

pesertanya untuk menjadi pelaku (subyek) utama, bukan sasaran 

perlakuan (obyek) dari proses tersebut (Fakih Mansour, dkk, 2001: 38). 

Inti dari konsep belajar mandiri terletak pada otonomi belajar. 

Artinya semakin besar derajat otonomi (peran, kendali, inisiatif, atau 

pengambilan keputusan) diberikan oleh suatu lembaga pendidikan kepada 
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siswa, semakin tinggi (murni) derajat sistem belajar mandiri yang 

diberikan oleh lembaga pendidikan tersebut. Moore (1977) seperti dikutip 

oleh Anung Haryono (2004) menyatakan bahwa derajat kemandirian 

belajar yang diberikan pada siswa dapat dilihat dari 3 aspek yakni:  

a. Kemandirian dalam menentukan tujuan. 

b. Kemandirian dalam menentukan metode/ strategi belajar. 

c. Kemandirian dalam menentukan evaluasi. 

Tabel 1. Tipe Program Pembelajaran Mandiri  
Dilihat dari Tingkat Kemandiriannya 

No. Tipe Pembelajaran Rumusan 
Tujuan 

Strategi 
Belajar 

Penentuan 
Evaluasi 

Ket. 

1 Program Belajar Mandiri 
(Private Study) 

M M M 

2 University of London 
External Degree  

M M T 

3 Belajar Ketrampilan 
Dalam Bidang Olahraga 
(Learning Sports Skill) 

M T M 

4 Learner Control Course 
and Evaluation 

T M M 

5 Belajar MengendaraI 
Mobil (Learning Car 
Driving) 

M T T 

6 Learner Controls 
Evaluation  

T T M 

7 Kuliah Mandiri 
(Independent Study 
Course) 

T M T 

8 Independent Study for 
Credits 

T T T 

M = Siswa/ 
peserta 
didik 
berperan 
dalam 
penyusun-
annya 

T = Guru/ 
instruktur 
berperan 
dalam 
penentu-
annya 

(Diadaptasi dari Types of Independent Study Programmes by Variable Learner 
Autonomy tulisan Moore, dalam Desmond Keegan 1983, 1991 yang dimuat dalam 
Anung Haryono, 2004) 
 

Belajar mandiri dapat dipandang sebagai proses atau produk. 

Artinya belajar mandiri dapat dipandang sebagai metode atau tujuan. 
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Belajar mandiri sebagai proses (metode) mengandung makna bahwa 

belajar mandiri dijadikan sebagai cara untuk mencapai tujuan pendidikan 

dimana siswa diberikan kemandirian yang relatif lebih besar dalam 

menetukan tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran dan evaluasinya. 

Belajar mandiri sebagai produk (tujuan) mengandung makna bahwa 

setelah mengikuti pembelajaran tertentu siswa diharapkan menjadi 

seorang siswa mandiri (independent learner). Dalam konteks yang kedua 

ini, belajar mandiri dianggap sebagai ketrampilan hidup yang harus 

dikuasai oleh setiap orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dunia 

industri sangat mengharapkan lulusan sekolah yang memiliki kemampuan 

dalam memecahkan masalah, beradaptasi dengan perubahan-perubahan 

(belajar terus-menerus) dan berkolaborasi dengan orang lain. Jadi jelas 

bahwa belajar mandiri tidak hanya menjadi metode, tapi lebih jauh 

merupakan tujuan. Peserta belajar mandiri telah menjadi produk yang 

diharapkan oleh setiap institusi pendidikan, karena peserta belajar mandiri 

juga merupakan kebutuhan dunia kerja. 

3. Bahan Belajar Mandiri 

Sesuai dengan pengertian belajar mandiri, bahan belajar mandiri 

adalah bahan belajar yang disusun sedemikian rupa sehingga relatif 

mudah dipelajari siswa tanpa bantuan orang lain. Semua informasi yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran telah tersedia pada bahan 

belajar mandiri. Namun siswa dapat mencari informasi di tempat lain jika 
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dirasa masih perlu. Bahan belajar mandiri termasuk bahan belajar 

terstruktur. 

Di samping itu, peristiwa belajar terjadi apabila ditunjang oleh 

sumber belajar (resource-based learning).  Bentuk-bentuk sumber belajar 

yang perlu dioptimalkan tersebut meliputi: 

a. Sumber belajar berupa orang (Human resources) 

Meliputi tutor, guru atau teman sejawat. Dalam penerapannya, 

peran guru/ tutor bergeser dari pemberi informasi menjadi fasilitator 

dengan cara: 

1) Menyediakan berbagai sumber belajar yang dibutuhkan siswa. 

2) Merangsang kemauan siswa untuk belajar. 

3) Memberi peluang pada siswa untuk menguji/ mempraktekan 

belajarnya. 

4) Memberikan umpan balik tentang perkembangan belajarnya. 

5) Membantu siswa bahwa apa yang dipelajarinya berguna dalam 

kehidupannya (kontekstual). 

Sementara itu, teman sejawat diberdayakan sebagai mitra belajar 

dengan cara memberikan peluang pada mereka untuk: 

1) Belajar dari kesalahan satu sama lain. 

2) Saling membantu menyamakan perspektif dari apa yang telah 

dipelajari. 

3) Membantu satu sama lain mencari/ bertukar/ memberi sumber 

belajar yang menarik. 
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4) Mendiskusikan ide-ide atau konsep sulit bersama. 

b. Sumber belajar berupa informasi (Information-type resources) 

Secara hitoris, jenis sumber belajar berupa informasi biasanya 

ditulis/ disimpan pada kertas seperti buku, modul, jurnal, hand out, 

buku panduan, buku tugas, dan sebagainya. Jenis sumber informasi 

lain, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

antara lain adalah paket belajar berbantuan komputer (seperti CD – 

ROM interaktif dan hypermedia), media komunikasi berbasiskan 

komputer (seperti computer conferencing, e-mail, online database, 

dan internet), atau media belajar lain seperti program video, audio, 

practical kits dan lain-lain. 

 

Phill Race (1994, dalam Uwes A. Chaeruman, 2004) menyarankan 

beberapa hal mengenai cara mengoptimalkan kedua sumber belajar 

tersebut, sebagai berikut: 

a. Sumber belajar harus dirancang/ direncanakan dan dikembangkan 

sedemikian rupa sehingga benar-benar atraktif agar dapat merangsang 

gairah/ minat mereka untuk belajar/ mempelajarinya, karena motivasi 

untuk belajar sangat penting bagi siswa sehingga mereka mempunyai 

tanggung jawab untuk belajar secara mandiri. 

b. Jangan membiarkan siswa hanya mempelajari bahan belajar tanpa 

diberikan peluang untuk mempraktekannya. Karena belajar mandiri 

tergantung pada belajar sambil melakukan (learning by doing). 
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Sumber belajar yang efektif adalah sumber belajar yang memberikan 

peluang kepada siswa memilih dan menentukan sendiri tugasnya dan 

mempraktekannya. 

c. Siswa memerlukan umpan balik tentang perkembangan belajarnya. 

Sumber belajar harus memungkinkan adanya pemberian umpan balik 

sebagai respon terhadap kegiatan belajar yang telah mereka lakukan. 

4. Konsekuensi Penerapan Sistem Belajar Mandiri 

Belajar mandiri merupakan kemampuan yang tidak banyak 

berkaitan dengan pembelajaran “apa” tetapi lebih berkaitan dengan 

dengan “bagaimana” pembelajaran tersebut dilaksanakan. 

Penyelenggaraannya menitikberatkan pada penggunaan media dan sistem 

belajar yang lebih banyak menyerahkan kendali pembelajaran kepada 

peserta belajar. 

Namun demikian, penerapan sistem belajar mandiri memiliki 

konsekuensi yang berbeda. Para ahli menyarankan beberapa hal yang 

harus diperhatikan dalam menerapkan sistem belajar mandiri. Hal-hal  

tersebut adalah kita harus menyadari bahwa peristiwa belajar yang optimal 

terjadi dalam kondisi-kondisi tertentu. Peristiwa belajar yang optimal 

terjadi apabila: 

a. Siswa merasa menginginkan untuk belajar (want to learn). 

b. Belajar dengan melakukan (learning by doing) melalui praktek, trial 

and error, dan lain-lain. 
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c. Belajar dari umpan balik (learning from feedback), baik dari orang 

lain (tutor, guru, teman) dan dari diri sendiri (seeing the result). 

d. Mendalami sendiri (digesting), artinya membuat apa yang mereka 

pelajari masuk akal dan dapat dirasakan sendiri aplikasinya bagi 

kehidupannya. 

e. Sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada (at their own pace). 

f. Siswa mengendalikan sendiri belajarnya (feel in control of their 

learning). 

g. Sering bersama dengan kolega (often with people around, especially 

fellow-learners). 

Prinsip dasar belajar mandiri adalah pengakuan tentang potensi dan 

kemampuan individual tiap siswa. Diharapkan siswa dapat mengerjakan 

bahan pelajaran sesuai dengan kemampuannya. Siswa di kelas yang sama 

tidak berarti akan mengerjakan soal latihan yang sama pula. Kembali lagi 

karena masalah potensi dan kemampuan yang berbeda dari tiap siswa. 

Maka yang diterapkan adalah belajar perseorangan. 

Karena mulai belajar dari bagian yang tepat, dalam arti sesuai 

dengan kemampuannya, dan dibuat secara perseorangan, siswa tidak akan 

menemui kesulitan belajar. Yang muncul justru perasaan senang belajar 

matematika. Tidak tertutup kemungkinan untuk merevisi dan 

mengembangkan bahan pelajaran agar siswa tidak mengalami kesulitan 

dalam belajar dan tidak kehilangan semangat belajarnya. Selain itu 

prestasi antara satu siswa dengan yang lain tidak dibanding-bandingkan, 
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sehingga kalaupun ada yang agak lambat mencapai kemajuan tidak akan 

merasa kecil hati dan putus asa.  

Termasuk didalamnya yakni kegiatan pengakuan setiap hasil yang 

telah dicapai dan menunjukkan jalan agar pada diri setiap siswa timbul 

rasa percaya diri dan keberanian. Bahan pelajaran meningkat seiring 

dengan kemampuan penalaran siswa. Cara ini akan membentuk kebiasaan 

belajar mandiri yang berguna untuk menggali potensi diri-sendiri.  

5. Kesiapan Belajar Mandiri 

Sebagai suatu konstruk termuat dalam Sugilar (2004), kesiapan 

belajar mandiri adalah bagian dari kepribadian individu yang mampu dan 

mau untuk belajar dengan inisiatif sendiri, dengan atau tanpa bantuan 

pihak lain, dalam hal penentuan tujuan belajar, metode belajar dan 

evaluasi hasil belajar (Hammond dan Collins, 1991; Jarvis, 1990; 

Knowles, 1975; Long, 1990). 

Kesiapan belajar mandiri merupakan bagian dari kepribadian yang 

berkembang dari waktu ke waktu melalui interaksi sosial (Grow, 1991; 

Oddi, 1987). 

6. Karakteristik Individu Yang Memiliki Kesiapan Belajar Mandiri 

Sebagai suatu definisi operasional (Sugilar, 2004), karakteristik 

individu yang memiliki kesiapan belajar mandiri dicirikan oleh:  

a. Kecintaan terhadap belajar. 

b. Kepercayaan diri sebagai siswa. 

c. Keterbukaan terhadap tantangan belajar. 
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d. Sifat ingin tahu. 

e. Pemahaman diri dalam hal belajar. 

f. Menerima tanggung jawab untuk kegiatan belajarnya. 

(Guglielmino, 1989; West and Bentley, 1990) 

 

E. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Belajar Mandiri  

Pembentukan sikap dan kepribadian sesorang tidak terjadi dengan 

sendirinya tetapi berlangsung dalam interaksi manusia dan berkenaan dengan 

obyek tertentu. Interaksi sosial di dalam maupun di luar kelompok dapat 

mengubah sikap atau membentuk sikap yang baru. Beberapa faktor-faktor 

dapat memberikan pengaruh yang nyata terhadap kesiapan belajar mandiri 

siswa usia SMA (remaja). Faktor-faktor tersebut meliputi berbagai aspek 

kehidupan di seputar kehidupan siswa SMA yaitu faktor-faktor yang secara 

potensial mampu menimbulkan konflik antara kebutuhan dan komitmen, 

seperti kematangan diri, lingkungan keluarga, lingkungan sosial, status sosial, 

waktu luang dan aktivitas sosial. Faktor-faktor yang turut mempengaruhi 

pembentukan dan perubahan sikap misalnya (S. Mappa dan A. 

Basleman,1994): 

1. Faktor internal 

Yang tergolong faktor internal ialah segala faktor yang bersumber 

dari dalam diri warga belajar seperti faktor fisiologis yang mencakup 

kondisi fisiologis serta faktor psikologis yang mencakup kondisi psikis. 
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2. Faktor eksternal 

Yang tergolong faktor eksternal ialah segala faktor yang bersumber 

dari luar diri warga belajar seperti faktor lingkungan belajar yang 

mencakup lingkungan alam, fisik dan sosial serta faktor sistem penyajian 

yang mencakup kurikulum, bahan belajar dan metode penyajian. 

3. Materi Prasyarat 

Menurut Bruner proses belajar dapat dibedakan menjadi 3 tahap, 

yakni: 1) tahap informasi, 2) tahap transformasi dan, 3) tahap evaluasi. 

Pada tahap informasi, sebenarnya siswa melakukan penambahan 

pengetahuan, memperhalus dan memperdalam pengetahuan serta 

membandingkan pengetahuan. Hal ini dikarenakan, sesungguhnya siswa 

telah memiliki pengetahuan (informasi) sebelum pembelajaran dilakukan. 

Informasi tersebut akan bertambah dan berkembang seiring pembelajaran 

dilaksanakan (S. Nasution M. A., 2005). 

Untuk mengembangkan permasalahan dalam matematika seorang 

siswa memerlukan prasyarat pengetahuan, ketrampilan dan pemahaman. 

Prasyarat tersebut dapat membantu siswa dalam memutuskan dari mana ia 

akan memulai kegiatan belajarnya (Herman Handoyo, 2003).  

Dalam mengajarkan konsep-konsep pokok, penting sekali untuk 

mempertimbangkan pemberian bantuan pada siswa secara berangsur-

angsur dari berpikir konkrit ke arah berpikir secara konsepsional. 

Mengajarkannya secara formal, seperti banyak dilakukan dalam pelajaran 

matematika, ialah menyajikannya dalam bentuk formal-logis, belum 
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sesuai dengan taraf perkembangan intelektualnya. Mereka dapat 

menerapkan aturan-aturan matematika namun belum dapat memahami 

konsepnya secara formal. Dalam geometri misalnya, yang dimulai dengan 

aksioma dan dalil-dalil, tanpa didahului oleh pengalaman dengan bentuk-

bentuk geometri, tidak akan berhasil dengan baik. Disinilah letak 

pentingnya materi prasyarat sebelum guru mulai menyampaikan materi 

pokok. Guru harus mengidentifikasi apa saja yang sudah dipelajari siswa 

untuk suatu masalah sehingga masalah-masalah yang cocok sajalah yang 

disajikan kepada siswanya (S. Nasution M. A., 2005). 

Prasyarat pengetahuan, ketrampilan dan pemahaman yang harus 

dipenuhi siswa untuk mempelajari materi Vektor adalah menguasai materi 

Matriks dan Trigonometri.  

4. Kaitan Materi Prasyarat Pada Kesiapan Belajar Mandiri 

Memberi kesempatan pada siswa untuk menghadapi persoalan 

matematika secara intuitif dan konkrit, membuat perkembangan siswa ke 

arah operasi formal dapat dipercepat. Dengan metode yang sesuai dengan 

perkembangan intelektual siswa, dalam hal ini memenuhi prasyarat 

pengetahuan, ketrampilan dan pemahaman sebagai modal praktek belajar 

mandiri,  maka siswa bisa mencari sendiri konsep-konsep dalam pelajaran 

matematika yang dibutuhkan untuk menunjang pengetahuan mereka di 

sekolah. Semakin siswa menguasai prasyarat belajar, semakin mantap pula 

kesiapan siswa dalam mempraktekkan belajar mandiri. Karena 

berdasarkan pengalaman dan penelitian, konsep-konsep pokok dari 
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matematika telah dapat diajarkan pada usia yang jauh lebih muda daripada 

yang diduga sebelumnya. Pada usia inilah dapat diberikan dasar-dasar 

fundamental yang nantinya akan sangat membantu anak pada taraf yang 

lebih lanjut (S. Nasution M. A., 2005: 8-9).  

 

Determinan yang juga berperan dalam perkembangan kesiapan belajar 

mandiri adalah konsep diri. Konsep diri berperan dalam menentukan daya 

tahan (resistance) seseorang dalam belajar (Marland, 1989). Sebuah penelitian 

mengungkapkan bahwa persepsi yang benar tentang lingkungan akademik 

yang berlaku akan menghasilkan konsep diri yang lebih mantap, di mana 

selanjutnya konsep diri akan menjadi awal dari kemampuan seorang siswa 

dalam (Wahyuni Kadarko, 2004): 

1. Memelihara konsistensi dalam belajar. 

2. Menerjemahkan pengalaman secara positif. 

3. Membangun kepercayaan untuk menggantungkan harapan atas sebuah 

cita-cita. 

Faktor-faktor tersebut dapat dimanfaatkan dalam melakukan bimbingan 

bagi siswa yang belum memiliki kesiapan belajar mandiri atau dalam 

mengoptimalkan bimbingan bagi siswa yang telah memiliki kesiapan belajar 

mandiri. 



BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini disusun secara lentur dan bersifat terbuka serta 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Desain 

penelitian ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut:  

1. Orientasi 

Dalam tahap ini, peneliti berusaha untuk memperoleh gambaran 

umum tentang situasi lapangan baik berupa gambaran tentang situasi 

sekolah, maupun Proses Belajar Mengajar matematika di Kelas XII Ilmu 

Alam SMA Negeri 1 Boja Kendal Tahun Ajaran 2005/ 2006. Dengan 

bekal pengetahuan yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber, peneliti 

dapat mengadakan pendekatan kepada responden. Tahap ini dilaksanakan 

dalam waktu 3 hari. 

2. Eksplorasi Fokus 

Pada tahap ini, peneliti menyusun "petunjuk" untuk memperoleh 

data yaitu petunjuk wawancara, tes dan angket. Selanjutnya dalam tahap 

ini dapat dilakukan pengumpulan data kemudian dilanjutkan dengan 

analisa data. 

3. Pengecekan dan Pemeriksaan Keabsahan Data 

Dalam tahap ini, peneliti melakukan penghalusan data berupa cek 

data pada subyek atau informan. Untuk data-data yang kurang sesuai, 
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diadakan perbaikan sehingga diperoleh derajat kepercayaan pada 

informasi yang telah diperoleh. 

B. Subyek Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Boja Kendal. 

Sasaran penelitian adalah siswa kelas XII Ilmu Alam dan guru bidang studi 

matematika yang mengampu kelas tersebut. Subyek penelitian dipilih 

berdasarkan nilai raport serta saran-saran dan masukan yang diberikan oleh 

guru matematika kelas XII Ilmu Alam tersebut. Responden pada penelitian 

ini, yang lebih berfungsi/ bertindak sebagai informan, terdiri dari siswa-siswa 

kelas XII Ilmu Alam dan guru matematika yang mengampu. Pemilihan 

sampel pada penelitian ini, disesuaikan dengan harapan yang paling 

memungkinkan untuk memperoleh informasi-informasi yang diinginkan. Oleh 

karena itu, teknik penetapan sampel yang digunakan adalah teknik sampel 

bertujuan (purposive sampling) yang biasanya disebut criterion based 

sampling. Penelitian ini lebih mengutamakan "kasus". Dalam hal ini kesiapan 

belajar mandiri siswa Kelas XII Ilmu Alam pada pelajaran matematika di 

SMA Negeri 1 Boja Kendal. 

Pengambilan data dilakukan terhadap 9 siswa yang masih duduk di 

kelas XII Ilmu Alam 1 dan dipilih berdasarkan nilai raport. Dipilih 3 siswa 

pandai, 3 siswa sedang dan 3 siswa kurang. Juga dilibatkan seorang guru 

bidang studi matematika yang mengampu kelas tersebut. Adapun nama-nama 



 37

siswa yang terpilih pada uji coba tersebut dapat dikemukakan dalam tabel 2 

berikut ini. 

Tabel 2 
Daftar Nama Siswa Terpilih Untuk Pengambilan Data 

NO NAMA SISWA JENISKELAMIN KODE SISWA 
1. Nurul Ismawati Perempuan T-l 
2. Hesthi W. P.  Perempuan T-2 
3. Atika Ary Rachmawati  Perempuan T-3 
4. Antik Perempuan S-1 
5. Rina Wati Perempuan S-2 
6. Nunung Tri Y. Perempuan S-3 
7. Wahyu Puspita Jati  Perempuan R-1 
8. Ariyanto Laki-laki R-2 
9. Wahyu Tri Susilo Laki-laki R-3 

 

Disebarkan pula angket kepada beberapa siswa XII Ilmu Alam 1 dan 

2 untuk mengetahui tingkat Kesiapan Belajar Mandiri mereka. 

C. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah siswa dan guru. Dari 

sumber data utama ini, dapat diperoleh data berupa skor kepribadian siswa, 

hasil wawancara dan faktor-faktor pengaruhnya yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan wawancara, 

pengisian angket kepribadian dan pemberian tes materi prasyarat. Dengan 

demikian kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan kegiatan 

menanyakan tentang bagian dari kepribadian siswa yang mampu dan mau 

untuk belajar dengan inisiatif sendiri, dengan atau tanpa bantuan pihak lain, 

dalam hal penentuan tujuan belajar, metode belajar dan evaluasi hasil belajar 

(hakikat kesiapan belajar mandiri), faktor-faktor yang mempengaruhi 
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kemunculan kepribadian tersebut serta termasuk didalamnya penguasaan 

materi prasyarat.  

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti. Oleh karena 

itu peneliti berusaha untuk menyatu secara integratif dengan responden/ 

informan dalam proses pengambilan data. Sebagai pelengkap digunakan 

instrumen-instrumen yang lain. Berkas instrumen ini dapat dilihat pada 

lampiran. Instrumen untuk pengumpul data/ informasi dalam penelitian  ini 

terinci sebagai berikut: 

1. Lembar observasi Kegiatan Belajar Mengajar yang dilakukan oleh guru 

pengampu.  

2. Lembar angket dengan kode EKS.1 dilengkapi petunjuk wawancara untuk 

mendeskripsikan tentang bagian dari kepribadian 9 siswa terpilih yang 

mampu dan mau untuk belajar dengan inisiatif sendiri dengan atau tanpa 

bantuan pihak lain, dalam hal penentuan tujuan belajar, metode belajar 

dan evaluasi hasil belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan 

belajar mandiri siswa. 

3. Lembar tes dengan kode EKS.2 untuk mengetahui sejauh mana 

penguasaan materi prasyarat oleh 9 siswa terpilih, yang menunjang 

pengambilan kesimpulan mengenai kepribadian siswa. Pokok bahasan 

yang diambil adalah Matriks sebagai prasyarat belajar Vektor. 
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4. Lembar angket dengan kode EKS.3, untuk mengetahui tingkat Kesiapan 

Belajar Mandiri beberapa siswa XII Ilmu Alam1 dan 2 secara acak di 

SMA Negeri 1 Boja Kendal. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan  data dalam  penelitian  ini  menggunakan  

teknik observasi lapangan, angket, tes serta wawancara. Observasi dilakukan 

untuk mengamati kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Hal-hal yang 

diamati adalah kegiatan yang dilakukan siswa dan guru yang mengarah pada 

praktek belajar mandiri. Kegiatan tersebut antara lain: 1) kegiatan penentuan 

dan pelaksanaan tujuan belajar, 2) kegiatan penentuan dan pelaksanaan 

penggunaan strategi dan bahan belajar, dan 3) kegiatan penentuan dan 

pelaksanaan evaluasi belajar.  

Angket digunakan untuk mendeskripsikan bagian dari kepribadian 

siswa yang mampu dan mau untuk belajar dengan inisiatif sendiri, dengan 

atau tanpa bantuan pihak lain, dalam hal penentuan tujuan belajar, metode 

belajar dan evaluasi hasil belajar pada pelajaran matematika serta tingkat 

kesiapan belajar mandiri siswa Kelas XII Ilmu Alam SMA Negeri 1 Boja 

Kendal. 

1. Bentuk Angket 

Metode angket yang digunakan adalah angket langsung, yaitu 

pertanyaan yang diberikan langsung kepada siswa untuk diminta pendapat 

tentang keadaannya sendiri. Angketnya berupa angket tertutup, 
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maksudnya pertanyaan disusun dengan menyediakan jawaban lengkap 

sehingga pengisi tinggal memberi tanda pada jawaban yang dipilih 

(Suharsimi Arikunto,  2001: 28-29). 

Pemakaian bentuk tertutup dalam pembuatan angket mempunyai 

kelebihan sebagai berikut. 

a. Mudah diisi oleh responden karena lebih efisien dan praktis. 

b. Memerlukan waktu yang relatif singkat dalam pengisiannya. 

c. Memusatkan responden pada pokok permasalahan. 

d. Relatif obyektif. 

e. Sangat mudah ditabulasikan dan dianalisis. 

f. Memungkinkan perolehan data yang lebih banyak untuk sampel yang 

lebih besar. 

g. Secara psikologis responden tidak merasa terpaksa, dan dapat 

menjawab lebih terbuka. 

(Yatim Rianto, 1996:71-75) 

2. Jenis dan Bentuk Pertanyaan 

a. Jenis pertanyaan 

1) Pertanyaan mengenai fakta. 

2) Pertanyaan mengenai pendapat dan sikap. 

3) Pertanyaan-pertanyaan informatif. 

b. Bentuk pertanyaan 

Bentuk pertanyaan tertutup digunakan sehingga mudah 

mengarahkan jawaban responden, mudah diolah dan dianalisis. 



 41

Bentuk pertanyaan yang digunakan dalam angket adalah bentuk 

multiple choice. Di dalam pertanyaan ini disediakan 4 alternatif 

jawaban dan responden hanya memilih salah satu diantaranya.  

3. Prinsip-prinsip Penyusunan Item Pertanyaan Dalam Angket 

John W. Best mengemukakan 10 prinsip yang harus diperhatikan 

dalam menyusun angket agar mudah dipahami yaitu: 

a. Menghindari kata atau istilah yang mudah disalahtafsirkan. 

b. Berhati-hati dalam memakai kata sifat atau kata keterangan yang 

maknanya belum disepakati. 

c. Berhati-hati dalam menggunakan lebih dari satu kata “tidak”. 

d. Menghindari alternatif jawaban yang tidak lengkap. 

e. Menghindari pertanyaan yang bercabang. 

f. Menggarisbawahi kata-kata yang perlu diberi tekanan khusus. 

g. Menghindari asumsi-asumsi yang tidak relevan. 

h. Menyusun kalimat yang menghasilkan jawaban sempurna. 

i. Memberikan kuantifikasi jawaban sempurna. 

j. Berhati-hati dalam mengantisipasi jawaban responden. 

Sedangkan Donald Ary mengajukan saran-saran untuk menyusun 

butir-butir angket sebagai berikut. 

a. Instrumen disusun dengan mencerminkan mutu yang baik. 

b. Instrumen diusahakan tidak menyita waktu. 

c. Pertanyaan disusun sehingga dapat dipahami oleh responden. 
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d. Pertanyaan disusun sehingga tidak menghasilkan jawaban yang 

bermakna ganda. 

e. Penyusunan kalimat menghindari bias atau prasangka yang mungkin 

mempengaruhi jawaban responden. 

f. Pertanyaan hendaknya tidak menyesatkan akibat dari asumsi yang 

tidak dinyatakan. 

g. Alternatif jawaban hendaknya lengkap. 

h. Menghindari pertanyaan yang menimbulkan rasa jengah, curiga atau 

permusuhan di pihak responden. 

i. Menyusun pertanyaan sehingga jawaban dapat langsung ditabulasikan 

dan ditafsirkan. 

(Yatim Rianto, 1996: 72) 

4. Prosedur Penyusunan Angket 

Cara menyusun kuesioner, seperti halnya tes prestasi belajar berlaku 

langkah-langkah umum penyusunan instrumen secara operasional sebagai 

berikut. 

a. Merumuskan tujuan yang akan dicapai melalui kuesioner. 

b. Menetapkan variabel-variabel yang akan diangkat dalam penelitian. 

c. Menjabarkan indikator-indikator variabelnya. 

d. Menjabarkan indikator ke dalam deskriptor-deskriptor yang 

selanjutnya menghasilkan butir-butir pertanyaan. 

(Yatim Rianto, 1996:73) 
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Petunjuk lebih teknis dalam membuat kuesioner adalah sebagai 

berikut. 

a. Memulai dengan pengantar yang isinya permohonan mengisi 

kuesioner disertai penjelasan maksud dan tujuannya. 

b. Menjelaskan petunjuk pengisian. 

c. Membuat pertanyaan dalam beberapa kategori sesuai dengan masalah 

penelitian, sehingga memudahkan analisisnya. Kategori satu 

mengungkap/ bertanya masalah penelitian pertama, bagian kedua 

mengungkap masalah penelitian kedua dan seterusnya. 

d. Membuat rumusan pertanyaan yang singkat, jelas, tidak 

membingungkan dan menjadikan salah penafsiran. 

e. Menjaga hubungan antara pertanyaan satu dengan pertanyaan lain, 

sehingga nampak logikanya dalam satu rangkaian yang sistematis.  

f. Mengusahakan kemungkinan jawaban, kalimat atau rumusannya tidak 

lebih panjang dari pertanyaan. Menghindari jawaban kusioner yang 

isinya kurang bermakna sebagai suatu jawaban yang obyektif. 

g. Teknis penyusunan kusioner harus mempertimbangkan cara 

pengolahannya, apakah dengan manual atau komputer. 

h. Kuesioner yang terlalu panjang akan melelahkan dan membosankan, 

mengakibatkan ketidakobjektifan dalam pengisian oleh responden. 

(Nana Sudjana dan Ibrahim M. A., 2001: 104) 
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5. Komponen Angket Yang Lain 

a. Kata pengantar 

Kata pengantar berisi penjelasan maksud yang sebenarnya dari 

penelitian yang menggunakan kuesioner tersebut. 

Penyusunannya harus jelas dan berterus terang. Hal ini untuk 

menghindari keraguan dan kecurigaan responden dalam mengisi 

angket, sehingga dapat dipastikan pengisian angket oleh responden 

adalah yang sebenarnya. 

Kata pengantar hendaknya disusun secara sistematis dan dapat 

memotivasi responden untuk menjawab dengan sebenar-benarnya, 

pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam angket. Di dalamya hendaknya 

menimbulkan kesan bahwa responden adalah orang penting yang 

dapat memberikan informasi yang benar, serta pentingnya informasi 

tersebut untuk penyelesaian kegiatan penelitian. 

b. Petunjuk pengisian 

Komponen angket yang lain dan harus disiapkan adalah petunjuk 

pengisian (menjawab pertanyaan). Petunjuk harus disusun dalam 

bahasa yang mudah dimengerti, singkat dan jelas. Apabila perlu diberi 

contoh tentang bagaimana cara menjawabnya. 

(Yatim Rianto, 1996: 76) 

Alternatif jawaban yang ada dalam kuesioner ditransformasikan 

dalam bentuk simbol kualitatif agar menghasilkan data nominal. Caranya, 

dengan memberi skor terhadap jawaban berdasarkan kriteria tertentu. 
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Sedangkan teknik wawancara, digunakan untuk menjaring data yang 

berkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi Kesiapan Belajar Mandiri serta 

aktifitas subyek penelitian. Topik-topik wawancara meliputi pertanyaan yang 

digunakan untuk mendeskripsikan kepribadian siswa berdasarkan indikator-

indikator kesiapan belajar mandiri siswa serta faktor-faktor baik internal 

maupun eksternal yang mempengaruhi proses belajar di rumah dan di sekolah. 

Peneliti juga menyusun tes untuk mendeskripsikan sejauh mana 

penguasaan materi prasyarat Vektor yang menunjang kesiapan belajar mandiri 

siswa. Hasil jawaban siswa diberi komentar yang berkaitan dengan materi 

penelitian.  

1. Materi dan Bentuk Tes 

Materi yang digunakan untuk menyusun tes adalah materi prasyarat 

untuk Pokok Bahasan Vektor dengan bentuk uraian. Pemakaian bentuk 

soal uraian dalam pembuatan soal mempunyai kelebihan sebagai berikut. 

a. Mudah disiapkan dan disusun  

b. Tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi. 

c. Mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta disusun 

dalam bentuk kalimat yang bagus. 

d. Memberi kesempatan pada siswa untuk mengutarakan maksudnya 

dengan gaya bahasa dan cara mereka sendiri. 

e. Dapat diketahui sejauh mana siswa mendalami suatu masalah yang 

diteskan. 

(Suharsimi Arikunto, 2001: 163) 



 46

2. Metode Penyusunan Perangkat Tes 

Langkah-langkah dalam menyusun perangkat tes adalah sebagai 

berikut. 

a. Pembatasan terhadap bahan yang akan diteskan 

Dalam penelitian ini bahan yang akan diteskan adalah materi 

prasyarat untuk Pokok Bahasan Vektor. Untuk menguasai Pokok 

Bahasan tersebut siswa harus menguasai Pokok Bahasan Matriks.  

b. Menentukan tipe soal 

Tipe soal yang digunakan dalam tes adalah soal essai/ uraian. 

c. Kaidah penulisan butir soal tes essai 

1) Hendaknya meliputi ide-ide pokok dari bahan yang diteskan. 

2) Hendaknya soal tidak mengambil kalimat yang disalin langsung 

dari buku. 

3) Pada waktu penyusunan soal-soal itu dilengkapi dengan kunci 

jawaban.  

4) Hendaknya soal dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dipahami 

oleh pembaca. 

5) Hendaknya ditegaskan model jawaban yang dikehendaki oleh 

penyusun. Untuk itu pertanyaan tidak boleh terlalu umum. 

(Suharsimi Arikunto, 2001:164-165). 
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F. Validasi Data 

Validasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi. Moleong (1988: 178) mengatakan "triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu". 

Denzim membedakan 4 (empat) jenis triangulasi, sebagai teknik pemeriksaan 

data yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik/ peneliti, dan 

teori. 

Jenis trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

"triangulasi sumber", yang berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dengan metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan 

membandingkan isi suatu dokumen (hasil angket kepribadian) dengan hasil 

wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Dengan jalan ini bisa saja terjadi 

perbedaan hasil yang didapat, yang terpenting di sini adalah bisa mengetahui 

alasan-alasan terjadinya perbedaan hasil tersebut (Patton, 1987 dalam 

Moleong, 1988: 178) 

G. Analisis Data  

1. Analisis Uji Coba Angket Tingkat Kesiapan Belajar Mandiri Siswa 

Sebelum angket digunakan terlebih dahulu diukur validitas dan 

reliabilitas butir soal, sehingga soal yang dipilih dapat digunakan untuk 

mengukur hasil yang diharapkan. 
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a. Analisis validitas  

Validitas angket dapat ditentukan berdasarkan validitas muka 

(face validity). Sebuah angket dikatakan memiliki validitas muka 

apabila disiapkan dengan seksama oleh orang yang memiliki 

kompetensi dibidang tersebut, atau sebuah angket dikatakan memilik 

validitas muka apabila dicetak dengan rapi dimana pembuatannya 

didasari dengan instruksi yang jelas dan sempurna, atau sebuah angket 

dikatakan memiliki validitas muka apabila angket disusun oleh seorang 

ahli sehingga hasilnya sempurna (Julian C. Stanley, 1964: 154). 

Validitas muka angket dicapai karena angket tersebut dicetak 

dengan rapi dan dalam pembuatannya melalui proses dan perintah yang 

jelas serta sempurna dari seorang ahli, dalam hal ini adalah Dosen 

Pembimbing I dan Pembimbing II. 

b. Analisis reliabilitas angket 

Sebuah angket dikatakan reliabel apabila dapat 

memberikan hasil yang relatif tetap jika angket tersebut digunakan 

pada kesempatan yang lain. Dalam penelitian ini reliabilitas angket 

diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

x100%
DA

Ar ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
=

 

Keterangan: 

r  = reliabilitas yang dicari 

A = jumlah item soal dengan jawaban tetap 

D = jumlah item soal dengan jawaban yang berbeda. 
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Kriteria reliabilitas angket diperoleh apabila nilai r yang 

diperoleh dalam perhitungan lebih dari 60 % maka butir pertanyaan 

dalam angket yang diujicobakan reliabel. 

2. Analisis Sebelum Pengambilan Data  

Analisis ini dilakukan untuk membuktikan bahwa kedua kelas yang 

diambil sebagai sampel berangkat dari titik tolak yang sama. Data yang 

dipakai dalam analisis ini adalah nilai raport mata pelajaran matematika 

kelas XI semester 2.  

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk menentukan distribusi sampel, 

apakah normal atau tidak normal. 

Untuk menguji normalitas data sampel yang diperoleh yaitu nilai 

raport mata pelajaran matematika kelas XI semester 2, dapat 

digunakan uji Chi-Kuadrat. 

Langkah-langkah uji normalitas adalah sebagai berikut. 

1) Menyusun data dan mencari nilai tertinggi dan terendah.  

2) Membuat interval kelas dan menentukan batas kelas.  

3) Menghitungkan rata-rata dan simpangan baku.   

4) Membuat tabulasi data ke dalam interval kelas.  

5) Menghitung nilai z dari setiap batas kelas dengan rumus:  

s
XXiZi −

=  

(Sudjana, 1996: 138)  
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6) Mengubah harga Z menjadi luas daerah kurva normal dengan 

menggunakan tabel.  

7) Menghitung frekuensi harapan berdasarkan kurva. 

∑ −
=

K

Ei Ei
EiOi 2

2 )(χ  

Keterangan :  

χ2  = Chi – kuadrat  

Oi  = Frekuensi pengamatan  

Ei = Frekuensi yang diharapkan  

8) Membandingkan harga Chi kuadrat hasil pehitungan dengan tabel 

Chi kuadrat dengan taraf signifikan 1 %.  

9) Menarik kesimpulan, jika χ2
hit < χ 2

tabel, maka data berdistribusi 

normal.  

(Sudjana, 1996 : 273)  

b. Uji Kesamaan Dua Varians (Homogenitas) 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa 

sampel penelitian berangkat dari kondisi yang sama atau homogen. Uji 

homogenitas diakukan dengan menyelidiki apakah kedua sampel 

mempunyai varians yang sama atau tidak. Hipotesis yang digunakan 

dalam uji homogenitas adalah sebagai berikut. 

=0H  Sampel homogen 

=aH  Sampel tidak homogen 

Untuk menguji kesamaan dua varians digunakan rumus berikut. 
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terkecilVarian
terbesarVariansFhitung =  

(Sudjana, 1996 : 250) 

Untuk menguji apakah kedua varians tersebut sama atau tidak 

maka  dikonsultasikan dengan  dengan hitungF tabelF α  = 1 % dengan dk 

pembilang = banyaknya data terbesar dikurangi satu dan dk penyebut 

= banyaknya data yang terkecil  dikurangi satu. Jika  tabelhitung FF <

maka  diterima. Yang berarti kedua kelompok tersebut mempunyai 0H

varians yang sama atau dikatakan homogen.  

c. Uji Kesamaan Rata-Rata 

Analisis data dengan uji t digunakan untuk menguji hipotesis:  

Ho = 21 μμ =  

Ha  = 21 μμ ≠  

1μ  = rata-rata data kelas XII Ilmu Alam 1  

2μ  = rata-rata data kelas XII Ilmu Alam 2 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:  

21

21

11
nn

s

XXt
+

−
=  
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2
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−+
−+−
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nn
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Keterangan :  

 = Nilai rata-rata kelas XII Ilmu Alam 1 1X
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2X  = Nilai rata-rata kelas XII Ilmu Alam 2  

n1 = Banyaknya siswa kelas XII Ilmu Alam 1 

n2 = Banyaknya siswa kelas XII Ilmu Alam 2  

dengan kriteria pengujian: terima Ho jika  tabelhitungtabel ttt <<−  

dengan derajat kebebasan 2)( 21 −+= nnkd  dan tolak Ho untuk 

harga t lainnya.  

(Sudjana, 1996 : 239) 

3. Analisis Angket Kepribadian dan Tes Materi Prasyarat 

Analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja sebagai yang 

disarankan oleh data (Moleong, 1988: 88). Proses analisis data dimulai 

dari kegiatan menelaah semua data yang diperoleh dari wawancara, angket 

dan sumber lain. Setelah data dibaca, dipelajari, dan ditelaah maka 

langkah selanjutnya dilakukan reduksi data dengan jalan membuat 

abstraksi. Kemudian data disusun dalam satuan-satuan, selanjutnya 

dilakukan pengkategorian. Tahap akhir dari analisis data adalah 

mengadakan pemeriksaan keabsahan data. 

Data yang diperoleh dari penelitian ini, dianalisis dengan teknik 

analisis deskriptif. Data dan informasi yang sama dikelompokkan menurut 

sub aspek, kemudian dilakukan interpretasi untuk memberi makna 

terhadap setiap sub aspek dan hubungan antar sub aspek. Selanjutnya 

dilakukan analisis/ interpretasi secara keseluruhan aspek yang menjadi 
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pokok permasalahan. Dengan cara indukif diharapkan dapat diperoleh 

gambaran hasil secara utuh sehingga memungkinkan dilakukan 

pengembangan teori/ model dan pendekatan pembelajaran berdasarkan 

data dari lapangan. 

 Analisis data dilakukan pada saat proses pengumpulan data 

sedang berlangsung (flow model of analisis) dan pada saat data telah 

terkumpul seluruhnya. Bersamaan dengan pengumpulan data, dilakukan 

pula analisis (interpretasi) data yang didapatkan. Proses ini dilakukan 

dengan maksud untuk memperbanyak informasi yang didapat dan 

memperdalam masalah yang diperkirakan penting (urgen) dan relevan 

dengan pokok permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan model 

analisis ini perlu dilakukan: (1) tahap reduksi data, (2) tahap penyajian 

data, (3) tahap penarikan kesimpulan / verifikasi. 

a. Tahap reduksi data 

Dalam tahap ini dilakukan proses pemilihan (seleksi) data dan 

penyederhanaan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Dan hasil 

wawancara, dipelajari/ dipahami dan dicatat secara cermat. Hasil 

transkrip yang telah diperiksa ulang dan diberi kode-kode. Pemberian 

kode dilakukan dengan cara berikut (diadaptasi dari thesis 

Suhito,1998: 41):  

T.U.M 

T menunjukkan teknik pengumpulan data yang digunakan  

U menunjukkan kode subyek penelitian  
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M menunjukkan urutan aktivitas pada proses  

Contoh: 

Kode T-1.U-1.M-l 

Menunjukkan teknik yang digunakan adalah pengisian angket 

kepribadian untuk siswa pertama pada kelompok tinggi pada indikator 

kecintaan terhadap belajar di bidang matematika. 

b. Tahap penyajian data 

Dalam tahap ini, data-data diorganisir, dikategorikan dan 

dibandingkan dengan hasil wawancara dengan siswa, hasil tes materi 

prasyarat serta hasil tes Pokok Bahasan Vektor sehingga 

memungkinkan dilakukan penarikan kesimpulan.  

c. Tahap penarikan kesimpulan 

Dalam tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan berupa 

tingkat kesiapan belajar mandiri siswa SMA Negeri 1 Boja Kendal. 

Kriterianya  dirinci sebagai berikut: 

1) Kecintaan terhadap belajar matematika, kode M-1. 

2) Kepercayaan diri sebagai siswa pada pelajaran matematika, kode 

M-2. 

3) Keterbukaan terhadap tantangan belajar matematika, kode M-3. 

4) Sifat ingin tahu di bidang matematika, kode M-4. 

5) Pemahaman diri dalam hal belajar matematika, kode M-5. 

6) Penerimaan tanggung jawab untuk kegiatan belajar matematika, 

kode M-6. 



 55

Setiap indikator diatas diwakili oleh 3 pertanyaan. Dari skor 

yang diperoleh siswa pada setiap indikator, dapat ditentukan tingkat 

kepribadian siswa. Dalam penelitian ini, untuk menentukan tingkat 

kepribadian siswa digunakan rumus sebagai berikut (diadaptasi dari 

thesis Suhito, 1998: 42): 

Tingkat Kepribadian Siswa = 
jumlahsoal

tortiapindikajumlahskor  

Selanjutnya untuk menentukan kriteria penilaian kepribadian 

siswa, digunakan kriteria penilaian sebagai berikut: 

Tabel 3 
Kriteria Penilaian 

No Kriteria Skor 
1 Sangat tinggi 3,26 ≤ x ≤ 4,00 
2 Tinggi  2,51 ≤ x ≤ 3,25 
3 Sedang/ cukup  1,76 ≤ x ≤ 2,50 
4 Kurang  1,00 ≤ x ≤ 1,75 

 

Misal, jika skor kepribadian yang diperoleh siswa pada 

indikator M.1 adalah 3 maka kualitas pribadi siswa pada indikator ini 

adalah tinggi. 

4. Analisis Angket Tingkat Kesiapan Belajar Mandiri Siswa 

Alternatif jawaban yang ada dalam kuesioner ditransformasikan 

dalam bentuk simbol kualitatif agar menghasilkan data nominal. Caranya, 

dengan memberi skor terhadap jawaban berdasarkan kriteria tertentu 

(Nana Sudjana dan Ibrahim M. A., 2000: 103). 
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Penentuan kriteria penskoran masing-masing item soal ditentukan 

oleh peneliti yang terdapat pada lampiran. Skor masing-masing butir soal 

kemudian dijumlah dan dipersentasi. Hasil persentasi skor yang diperoleh 

kemudian digolongkan berdasarkan kriteria yang terdapat pada Tabel 4. 

Tabel 4 
Kriteria Kesiapan Belajar Mandiri  

No Perolehan Skor Kriteria  
1 ≥ 85 % Sangat tinggi 
2 70 % - 85 % Tinggi  
3 60 %  - 70 % Sedang  
4 ≤ 60 % Kurang  

H. Prosedur Penelitian 

Sebelum pengambilan data dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan 

pengembangan alat ukur/ instrumen yang akan digunakan untuk memperoleh 

informasi/ data yang diperlukan bagi penelitian ini dari responden berupa 

angket, prosedur wawancara dan soal tes bagi siswa. Instrumen tersebut 

dievaluasikan/ dikonsultasikan dahulu kepada dosen pembimbing. 

Selanjutnya dilakukan pengumpulan data dan analisis data. 

Secara rinci langkah-langkah persiapan dan prosedur penelitian ini, 

dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Mengurus surat ijin penelitian dari Dekan FMIPA Universitas Negeri 

Semarang. 

2. Mengurus surat ijin penelitian dari Kepala SMA Negeri 1 Boja Kendal. 

3. Mengadakan orientasi sekolah: 
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a. Menemui Kepala SMA Negeri 1 Boja Kendal untuk membicarakan 

pelaksanaan pengambilan data, dilaksanakan pada tanggal 30 

September 2005. 

b. Menemui guru matematika SMA Negeri 1 Boja yang bersangkutan 

untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan 

pengambilan data, antara lain: 

1) Menentukan siswa-siswa yang akan dijadikan sebagai subyek 

penelitian. 

2) Penentuan waktu pengambilan data dan wawancara. 

3) Pembuatan/ pengembangan instrumen penelitian. 

4) Melaksanakan pengambilan data. 

c. Pelaksanaan pengambilan data angket kepribadian dan wawancara 

Pengambilan data angket kepribadian dilaksanakan pada tanggal 11 

Oktober 2005 dan wawancara dilaksanakan hari berikutnya. 

d. Tes  

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2005. 

e. Pengisian angket tingkat kesiapan belajar mandiri 

Kegiatan dilaksanakan sebanyak 2 kali sebagai uji coba pada tanggal 3 

dan 6 Oktober 2005 serta 1 kali pengisian pada tanggal 13 Oktober 

2005. 

4. Kegiatan Analisis data dilakukan pada waktu dan setelah pengumpulan 

data. Kegiatan analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yakni reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
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5. Tahap akhir dari kegiatan penelitian ini adalah penulisan laporan peneliti 

I. Hasil Analisis Uji Coba Angket Tingkat Kesiapan Belajar Mandiri Siswa 

Setelah dilakukan perhitungan terhadap hasil uji coba diperoleh bahwa 

soal yang diujicobakan reliabel untuk semua nomor. Untuk perhitungan 

selengkapnya pada lampiran. 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Hasil Penelitian 

1. Uji Kenormalan dan Rata-rata Sampel  

Uji kenormalan dan rata-rata sampel dilakukan untuk 

menunjukkan bahwa sampel (subyek penelitian) yang diambil dalam 

penelitian ini dapat mewakili kondisi yang sebenarnya dari populasi. 

Sampel diambil sebanyak 30 siswa dari seluruh populasi yang berjumlah 

85 siswa. Nilai yang digunakan untuk menguji normalitas dan 

homogenitas distribusi sampel adalah nilai rapor mata pelajaran 

matematika kelas XI Ilmu Alam semester 2.  

Untuk menguji kenormalan distribusi sampel digunakan uji Chi-

Kuadrat. Berdasarkan perhitungan uji normalitas diperoleh χ2
hitung = 4,7773 

dan 3,3016 serta χ2
tabel = 11,3. Karena χ2

hitung < χ2
tabel berarti data yang 

diperoleh berdistribusi normal. Uji homogenitas sampel digunakan untuk 

mengetahui apakah kedua kelas yang diambil sebagai sampel memiliki 

varians yang homogen. Dari hasil perhitungan uji kesamaan 2 varians 

diperoleh Fhitung = 1,11 dan Ftabel = 1,85. Karena Fhitung < Ftabel maka 

sampel berasal dari populasi dengan varians yang homogen. Dari hasil 

perhitungan uji kesamaan rata-rata diperoleh thitung = 0,40 dan ttabel = 2,70. 

Karena –ttabel < thitung < ttabel jadi ada kesamaan rata-rata dari nilai raport 

mata pelajaran matematika kelas XI Ilmu Alam 1 dan 2 semester 2. 

59
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Berdasarkan hasil analisis diatas diperoleh bahwa sampel 

berdistribusi normal, homogen dan memiliki rata-rata nilai yang sama. Ini 

berarti sampel berangkat dari kondisi yang sama. Perhitungan 

selengkapnya terdapat pada lampiran. 

2. Hasil Observasi KBM Di Kelas Subyek Penelitian 

Peneliti telah melakukan observasi selama 3 hari pada tanggal  1, 4 

dan 10 Oktober 2005 di Kelas XII Ilmu Alam 1 dan 2. Kegiatan ini 

dilakukan untuk mencari tahu aktivitas siswa dan guru selama persiapan 

dan pelaksanaan kegiatan belajar. Hasil kegiatan observasi ini juga 

didukung dengan hasil bertukar pikiran dengan guru pengampu mata 

pelajaran matematika di kedua kelas tersebut. Kegiatan belajar sendiri 

meliputi tahap-tahap yaitu,  

a. Penentuan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sesuai kondisi dan 

kebutuhan,  

b. Penentuan bahan belajar dan cara mempelajarinya,  

c. Penentuan lamanya waktu belajar sesuai kecepatan masing-masing, dan  

d. Penentuan evaluasi yang akan digunakan untuk menilai kemajuan 

belajarnya meliputi “kapan” dan “bagaimana”. 

Dari hasil observasi diperoleh bahwa kegiatan belajar di kelas-

kelas tersebut sedikit demi sedikit telah mendekati praktek belajar mandiri. 

Hasil observasi menunjukkan bahwa: 
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a. Otonomi/ kemandirian dalam menentukan tujuan pembelajaran 

 Penentuan tujuan pembelajaran yang harus dicapai telah 

ditentukan oleh sekolah berupa kurikulum yang berlaku pada waktu 

tertentu. Ketentuan materi apa yang akan dipelajari terlebih dahulu oleh 

siswa juga ditentukan guru berupa Program Tahunan (Prota) dan 

Program Semester (Promes), berkaitan dengan kurikulum yang telah 

dibuat oleh sekolah tadi. Oleh karena itu pada tahap ini siswa tidak 

diberikan kemandirian (otonomi) dalam pelaksanaannya. 

b. Otonomi/ kemandirian dalam menentukan bahan dan cara belajar 

Pada tahap ini siswa paling banyak mendapatkan otonomi/ 

kemandirian dalam pengambilan keputusan. Misalnya dalam 

menentukan bahan belajar yang dikehendaki. Apapun media yang 

dimiliki, bagaimanapun caranya, asalkan mampu memberikan 

informasi yang diinginkan diperbolehkan untuk digunakan. 

Ketentuan strategi/ cara belajar sepenuhnya diberikan pada 

siswa. Guru hanya mengambil alih pertemuan pada awal Pokok 

Bahasan baru untuk penyampaian kosep-konsep yang dibutuhkan. 

Kadang-kadang guru juga mengambil alih pertemuan pada saat terjadi 

kekeliruan pada penerapan konsep. Belajar tidak hanya terpaku pada 

pertemuan di dalam kelas tetapi juga di luar jam pelajaran. Dan siswa 

boleh bertanya mengenai hal-hal yang belum mereka pahami di luar 

jam pelajaran kepada siapapun yang mereka anggap bisa memberi 
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jawaban yang memuaskan. Biasanya siswa mencari informasi melalui 

teman baik sekelas/ tidak atau dengan membaca buku di perpustakaan. 

c. Otonomi/ kemandirian dalam menentukan lamanya waktu belajar 

Penentuan lamanya waktu belajar yang disediakan, juga telah 

ditentukan oleh sekolah berupa kurikulum dan dikembangkan oleh 

guru berupa Program Tahunan (Prota) dan Program Semester (Promes). 

Karena lamanya waktu belajar berkaitan erat dengan tujuan 

pembelajaran, dalam hal ini yaitu banyaknya Pokok Bahasan yang 

harus dikuasai. Oleh karena itu pada tahap ini siswa tidak diberikan 

kemandirian (otonomi) dalam pelaksanaannya. 

d. Otonomi/ kemandirian dalam menentukan evaluasi yang 

dilaksanakan  

Evaluasi digunakan untuk menilai kemajuan belajar siswa 

meliputi “kapan” dan “bagaimana” evaluasi tersebut akan 

dilaksanakan. Mengenai proses evaluasi pembelajaran, siswa hanya 

diberi kebebasan dalam menentukan kapan waktu pelaksanaan 

evaluasi, sedangkan bahan dan cara pelaksanaan evaluasi, diambil alih 

oleh guru mengingat isi kurikulum yang dibuat sekolah juga mengatur 

tentang hal ini. 

3. Hasil Pengambilan Data Angket Kepribadian (Kode U-1) 

a. Indikator kecintaan terhadap belajar matematika  

Berdasarkan hasil isian angket kepribadian pada halaman 

lampiran, dapat dikemukakan hasil rangkuman adalah sebagai berikut. 
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Tabel 5 
Indikator Kecintaan Terhadap Belajar Matematika 

(U-1.M-1) 

Skor Tiap Butir  Kode Subyek 1 2 3 
Jml 
Skor 

Tingk. 
Kepribadian Kriteria 

T-1.U-1.M-1 
T-2.U-1.M-1 
T-3.U-1.M-1 
S-1.U-1.M-1 
S-2.U-1.M-1 
S-3.U-1.M-1 
R-1.U-1.M-1 
R-2.U-1.M-1 
R-3.U-1.M-1 

2 
4 
4 
4 
2 
3 
2 
4 
4 

3 
2 
4 
3 
2 
3 
2 
4 
3 

2 
4 
3 
2 
4 
3 
4 
2 
2 

7 
10 
11 
9 
8 
9 
8 
10 
9 

2.33 
3.33 
3.67 
3.00 
2.67 
3.00 
2.67 
3.33 
3.00 

Sedang  
Sangat tinggi 
Sangat tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi  
Tinggi  
Sangat tinggi 
Tinggi  

Rata-rata 9 3.00 Tinggi  
 
Berdasarkan jumlah skor yang diperoleh subyek penelitian di 

semua kelompok, dapat dikemukakan bahwa kepribadian siswa pada 

indikator kecintaan terhadap belajar di bidang matematika adalah 

tinggi, dengan  tingkat kepribadian rata-rata 3.00. 

b. Indikator kepercayaan diri sebagai siswa pada pelajaran 

matematika 

Berdasarkan hasil analisis data isian angket kepribadian yang 

terdapat pada lampiran, dapat dikemukakan hasil rangkuman 

kepribadian subyek penelitian kode M-2 ditampilkan dalam Tabel 6. 

Berdasarkan jumlah skor yang diperoleh subyek penelitian di 

semua kelompok, dapat dikemukakan bahwa kepribadian siswa pada 

indikator kepercayaan diri sebagai siswa pada pelajaran matematika 

adalah tinggi, dengan tingkat kepribadian rata-rata 2.73. 
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Tabel 6 
Indikator Kepercayaan Diri Sebagai Siswa Pada Pelajaran Matematika 

(U-1.M-2) 

Skor Tiap Butir  Kode Subyek 1 2 3 
Jml 
Skor 

Tingk. 
Kepribadian Kriteria 

T-1.U-1.M-2 
T-2.U-1.M-2 
T-3.U-1.M-2 
S-1.U-1.M-2 
S-2.U-1.M-2 
S-3.U-1.M-2 
R-1.U-1.M-2 
R-2.U-1.M-2 
R-3.U-1.M-2 

2 
4 
4 
4 
2 
3 
4 
1 
3 

3 
3 
3 
3 
1 
3 
2 
2 
2 

3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
2 

8 
10 
9 
10 
5 
9 
9 
5 
7 

2.67 
3.33 
3.00 
3.33 
1.67 
3.33 
3.33 
1.67 
2.33 

Tinggi 
Sangat tinggi 
Tinggi 
Sangat tinggi 
Rendah 
Sangat tinggi 
Sangat tinggi 
Rendah  
Sedang  

Rata-rata 8 2.73 Tinggi  
 

c. Indikator keterbukaan terhadap tantangan belajar matematika 

Berdasarkan hasil analisis data isian angket kepribadian yang 

terdapat pada lampiran, dapat dikemukakan hasil rangkuman 

kepribadian subyek penelitian kode M-3 adalah sebagai berikut. 

Tabel 7 
Indikator Keterbukaan Terhadap Tantangan Belajar Matematika 

(U-1.M-3) 

Skor Tiap Butir  Kode Subyek 1 2 3 
Jml 
Skor 

Tingk. 
Kepribadian Kriteria 

T-1.U-1.M-3 
T-2.U-1.M-3 
T-3.U-1.M-3 
S-1.U-1.M-3 
S-2.U-1.M-3 
S-3.U-1.M-3 
R-1.U-1.M-3 
R-2.U-1.M-3 
R-3.U-1.M-3 

4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
2 

4 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
3 

2 
1 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
3 

10 
9 
11 
11 
10 
11. 
9 
10 
8 

3.33 
3.00 
3.67 
3.67 
3.33 
3.67 
3.00 
3.33 
2.67 

Sangat tinggi 
Tinggi  
Sangat tinggi 
Sangat tinggi 
Sangat tinggi 
Sangat tinggi 
Tinggi  
Sangat tinggi 
Tinggi  

Rata-rata 9.9 3.33 Sangat tinggi 
 
Berdasarkan jumlah skor yang diperoleh subyek penelitian di 

semua kelompok, dapat dikemukakan bahwa kepribadian siswa pada 
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indikator keterbukaan terhadap tantangan belajar matematika adalah 

sangat tinggi, dengan tingkat kepribadian rata-rata 3.33. 

d. Indikator sifat ingin tahu di bidang matematika 

Berdasarkan hasil analisis data isian angket kepribadian yang 

terdapat pada lampiran, dapat dikemukakan hasil rangkuman 

kepribadian subyek penelitian kode M-4 ditampilkan dalam Tabel 8. 

Berdasarkan jumlah skor yang diperoleh subyek penelitian di 

semua kelompok, dapat dikemukakan bahwa kepribadian siswa pada 

indikator sifat ingin tahu di bidang matematika adalah tinggi, dengan 

tingkat kepribadian rata-rata 2.94. 

Tabel 8 
Indikator Sifat Ingin Tahu Di Bidang Matematika  

(U-1.M-4) 

Skor Tiap Butir  Kode Subyek 1 2 3 
Jml 
Skor 

Tingk. 
Kepribadian Kriteria 

T-1.U-1.M-4 
T-2.U-1.M-4 
T-3.U-1.M-4 
S-1.U-1.M-4 
S-2.U-1.M-4 
S-3.U-1.M-4 
R-1.U-1.M-4 
R-2.U-1.M-4 
R-3.U-1.M-4 

4 
4 
4 
4 
2 
3 
2 
2 
2 

4 
4 
4 
4 
1 
3 
3 
3 
1 

3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

11 
9 
11 
11 
6 
9 
8 
8 
6 

3.67 
3.00 
3.67 
3.67 
2.00 
3.00 
2.67 
2.67 
2.00 

Sangat tinggi 
Tinggi  
Sangat tinggi 
Sangat tinggi 
Sedang  
Tinggi  
Tinggi  
Tinggi  
Sedang  

Rata-rata 8.8 2.94 Tinggi  
 

e. Indikator pemahaman diri dalam hal belajar matematika 

Berdasarkan hasil analisis data isian angket kepribadian yang 

terdapat pada lampiran, dapat dikemukakan hasil rangkuman 

kepribadian subyek penelitian kode M-5 ditampilkan dalam tabel 9. 
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Berdasarkan jumlah skor yang diperoleh subyek penelitian di 

semua kelompok, dapat dikemukakan bahwa kepribadian siswa pada 

indikator pemahaman diri dalam hal belajar matematika adalah tinggi, 

dengan tingkat kepribadian rata-rata 2.77. 

Tabel 9 
Indikator Pemahaman Diri Dalam Hal Belajar Matematika (U-1.M-5) 

Skor Tiap Butir  Kode Subyek 1 2 3 
Jml 
Skor 

Tingk. 
Kepribadian Kriteria 

T-1.U-1.M-5 
T-2.U-1.M-5 
T-3.U-1.M-5 
S-1.U-1.M-5 
S-2.U-1.M-5 
S-3.U-1.M-5 
R-1.U-1.M-5 
R-2.U-1.M-5 
R-3.U-1.M-5 

3 
4 
4 
4 
1 
3 
3 
1 
1 

2 
2 
2 
4 
2 
3 
3 
2 
2 

4 
4 
4 
4 
2 
4 
4 
4 
2 

9 
10 
10 
12 
5 
10 
10 
7 
5 

3.00 
3.33 
3.33 
4.00 
1.67 
3.33 
3.33 
2.33 
1.67 

Tinggi  
Sangat tinggi 
Sangat tinggi 
Sangat tinggi 
Rendah  
Sangat tinggi 
Sangat tinggi 
Sedang  
Rendah  

Rata-rata 8.7 2.77 Tinggi  
 

f. Indikator penerimaan tanggung jawab untuk kegiatan belajar 

matematika 

Berdasarkan hasil analisis data isian angket kepribadian yang 

terdapat pada lampiran, dapat dikemukakan hasil rangkuman 

kepribadian subyek penelitian kode M-6 ditampilkan dalam tabel 10. 

Berdasarkan jumlah skor yang diperoleh subyek penelitian di 

semua kelompok, dapat dikemukakan bahwa kepribadian siswa pada 

indikator penerimaan tanggung jawab untuk kegiatan belajar 

matematika adalah tinggi, dengan tingkat kepribadian rata-rata 2.92. 
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Tabel 10 
Indikator Penerimaan Tanggung Jawab Untuk Keg. Belajar Matematika 

(U-1.M-6) 

Skor Tiap Butir  Kode Subyek 1 2 3 
Jml 
Skor 

Tingk. 
Kepribadian Kriteria 

T-1.U-1.M-6 
T-2.U-1.M-6 
T-3.U-1.M-6 
S-1.U-1.M-6 
S-2.U-1.M-6 
S-3.U-1.M-6 
R-1.U-1.M-6 
R-2.U-1.M-6 
R-3.U-1.M-6 

3 
1 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 

2 
4 
4 
3 
2 
4 
3 
3 
2 

3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

8 
9 
10 
9 
7 
10 
9 
9 
8 

2.67 
3.00 
3.33 
3.00 
2.33 
3.33 
3.00 
3.00 
2.67 

Tinggi  
Tinggi  
Sangat tinggi 
Tinggi  
Sedang  
Sangat tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi  

Rata-rata 8.8 2.92 Tinggi  
 
 

Dari hasil analisis angket kepribadian siswa dengan kode U-1 dapat 

dirangkum dalam Tabel 11 berikut. 

Tabel 11 
Angket Kepribadian Siswa (U-1) 

Indikator Rata-rata Skor Kriteria 
Kecintaan terhadap belajar di bidang 
matematika (M-1). 3.00 Tinggi  

Kepercayaan diri sebagai siswa pada 
pelajaran matematika (M-2). 2.73 Tinggi 

Keterbukaan terhadap tantangan 
belajar matematika (M-3). 3.33 Sangat tinggi 

Sifat ingin tahu di bidang matematika 
(M-4). 2.94 Tinggi 

Pemahaman diri dalam hal belajar 
matematika (M-5). 2.77 Tinggi 

Penerimaan tanggung jawab untuk 
kegiatan belajar matematika (M-6). 2.92 Tinggi 

Rata-rata 2.95 Tinggi  
 

Hasil yang diperoleh sesuai dengan asumsi awal yaitu rata-rata 

siswa memiliki kesiapan belajar mandiri yang tinggi dengan skor 2.95. 
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4. Analisis Hasil Tes Materi Prasyarat dan Tes Pokok Bahasan Vektor 

(Kode U-2) 

Tes ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh siswa 

menguasai prasyarat belajar yang sangat penting dalam praktek belajar 

mandiri dan juga mempengaruhi penguasaan materi yang ditunjang oleh 

materi prasyarat tersebut. Jadi tes ini juga mempengaruhi tingkat 

kepribadian siswa yang dalam penelitian ini. Dari 5 soal yang diberikan 

diperoleh: 

a. Kode subyek T-1.U-2 

Siswa ini mampu mengerjakan kelima soal yang diberikan. 

Kesalahan dialami pada soal nomor 2.d karena kurang teliti dalam 

menghitung. Kesalahan juga terjadi pada soal nomor 4. Kesalahan 

terjadi karena siswa tidak menguasai konsep yang seharusnya 

digunakan. Sedangkan soal-soal yang lain tidak ada masalah. Hasil 

pekerjaan siswa dapat dilihat pada halaman lampiran. 

Sedangkan hasil tes Pokok Bahasan Vektor, siswa ini 

memperoleh skor 85. Hasil yang sebanding dengan hasil penguasan 

materi prasyarat. 

b. Kode subyek T-2.U-2 

Siswa ini mampu mengerjakan kelima soal yang diberikan. 

Kesalahan terjadi pada soal nomor 4. Kesalahan terjadi karena siswa 

tidak menguasai konsep yang seharusnya digunakan. Sedangkan soal-
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soal yang lain tidak ada masalah. Hasil pekerjaan siswa dapat dilihat 

pada halaman lampiran. 

Sedangkan hasil tes Pokok Bahasan Vektor, siswa ini 

memperoleh skor 89. Hasil yang sebanding dengan hasil penguasan 

materi prasyarat. 

c. Kode subyek T-3.U-2 

Siswa ini mampu mengerjakan kelima soal yang diberikan. 

Kesalahan dialami pada soal nomor 1 karena kurang teliti dalam 

membaca soal yang diberikan serta kurang ketelitian. Kesalahan juga 

terjadi pada soal nomor 5 karena siswa kurang teliti dalam melakukan 

perhitungan. Sedangkan soal-soal yang lain tidak ada masalah. Hasil 

pekerjaan siswa dapat dilihat pada halaman lampiran. 

Sedangkan hasil tes Pokok Bahasan Vektor, siswa ini 

memperoleh skor 84. Hasil yang sebanding dengan hasil penguasan 

materi prasyarat. 

d. Kode subyek S-1.U-2 

Siswa ini hanya mampu mengerjakan soal nomor 1, 3, 5, 2.a, 

2.b, 2.c dan 2.e. Seluruh soal yang dikerjakan benar. Dari hasil 

wawancara siswa mengaku waktu yang diberikan kurang untuk 

mengerjakan soal-soal yang lain. Hasil pekerjaan siswa dapat dilihat 

pada halaman lampiran. 
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Sedangkan hasil tes Pokok Bahasan Vektor, siswa ini 

memperoleh skor 75. Hasil yang sebanding dengan hasil penguasan 

materi prasyarat. 

e. Kode subyek S-2.U-2 

Siswa ini mampu mengerjakan semua soal yang diberikan. 

Seluruh soal yang dikerjakan benar. Kesalahan dialami pada soal nomor 

2.b, 3, 4, dan 5 karena kurang teliti dalam perhitungan. Sedangkan soal-

soal yang lain tidak mengalami kendala. Hasil pekerjaan siswa dapat 

dilihat pada halaman lampiran. 

Sedangkan hasil tes Pokok Bahasan Vektor, siswa ini 

memperoleh skor 75. Hasil yang sebanding dengan hasil penguasan 

materi prasyarat. 

f. Kode subyek S-3.U-2 

Siswa ini mampu mengerjakan semua soal yang diberikan. 

Seluruh soal yang dikerjakan benar. Kesalahan dialami pada soal nomor 

2.f, dan 5 karena kurang teliti dalam melakukan perhitungan. Kesalahan 

juga terjadi pada soal nomor 4 karena siswa tidak menguasai 

konsepnya. Sedangkan soal-soal yang lain tidak mengalami kendala. 

Hasil pekerjaan siswa dapat dilihat pada halaman lampiran. 

Sedangkan hasil tes Pokok Bahasan Vektor, siswa ini 

memperoleh skor 70. Hasil yang sebanding dengan hasil penguasan 

materi prasyarat. 
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g. Kode subyek R-1.U-2 

Siswa ini mampu mengerjakan semua soal yang diberikan. 

Seluruh soal yang dikerjakan benar. Kesalahan dialami pada soal nomor 

2.d karena kurang teliti dalam melakukan perhitungan. Kesalahan juga 

terjadi pada soal nomor 3 dan 4 karena siswa tidak menguasai konsep 

yang dibutuhkan. Sedangkan soal-soal yang lain tidak mengalami 

kendala. Hasil pekerjaan siswa dapat dilihat pada halaman lampiran. 

Sedangkan hasil tes Pokok Bahasan Vektor, siswa ini 

memperoleh skor 65. Hasil yang sebanding dengan hasil penguasan 

materi prasyarat. 

h. Kode subyek R-2.U-2 

Siswa ini mampu mengerjakan semua soal yang diberikan. 

Seluruh soal yang dikerjakan benar. Kesalahan dialami pada soal nomor 

2.b, 2.c, 2.d dan 4 karena kurang teliti dalam perhitungan dan penulisan. 

Kesalahan juga terjadi pada soal nomor 5 karena konsep yang tidak 

dikuasai. Sedangkan soal-soal yang lain tidak mengalami kendala. Hasil 

pekerjaan siswa dapat dilihat pada halaman lampiran. 

Sedangkan hasil tes Pokok Bahasan Vektor, siswa ini 

memperoleh skor 65. Hasil yang sebanding dengan hasil penguasan 

materi prasyarat. 

i. Kode subyek R-3.U-2 

Siswa ini mampu mengerjakan semua soal yang diberikan. 

Seluruh soal yang dikerjakan benar. Kesalahan dialami pada soal nomor 
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5 karena tidak dikuasainya konsep. Sedangkan soal-soal yang lain tidak 

mengalami kendala. Hasil pekerjaan siswa dapat dilihat pada halaman 

lampiran. 

Sedangkan hasil tes Pokok Bahasan Vektor, siswa ini 

memperoleh skor 60. Hasil yang sebanding dengan hasil penguasan 

materi prasyarat. 

5. Analisis Hasil Wawancara (Kode U-3) 

Wawancara dilaksanakan sehari setelah kegiatan pengambilan data 

U-1 dilakukan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari pembanding dari 

hasil penskoran kegiatan U-1 dan faktor-faktor internal dan eksternal yang 

mempengaruhi kesiapan belajar mandiri siswa. Hasil yang didapat adalah 

sebagai berikut. 

a. Indikator kecintaan terhadap belajar matematika 

1) Kode subyek T-1 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

kecintaan siswa terhadap belajar matematika adalah positif. Hal ini 

dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan siswa sebagai 

berikut. 

P : Bagaimana perasaanmu setiap kali kamu belajar matematika? 
S : Sebenarnya saya merasa kemampuan saya dalam pelajaran 

matematika kurang.  
P : Kemampuan apa yang kamu maksud? 
S : Ketelitian. Tapi justru hal itu memacu semangat saya. Saya 

selalu merasa tertantang untuk menguasainya. Saya selalu 
bersemangat belajar matematika, dimanapun. 
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2) Kode subyek T-2 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

kecintaan siswa terhadap belajar matematika adalah positif. Hal ini 

dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan siswa sebagai 

berikut. 

P : Bagaimana perasaanmu setiap kali kamu belajar matematika? 
S : Matematika adalah pelajaran yang cukup menantang sifat ingin 

tahu, menurut saya sih seperti itu. 
P : Pelajaran apa yang paling kamu sukai? 
S : Saya suka pelajaran matematika, tapi yang paling saya sukai 

adalah pelajaran yang banyak prakteknya seperti pelajaran 
olahraga, komputer, ilmu alam, dsb. Kalau pelajaran matematika 
banyak prakteknya pasti matematika akan jadi pelajaran paling 
favorit bagi saya. 

 
3) Kode Subyek T-3 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

kecintaan siswa terhadap belajar matematika adalah positif. Hal ini 

dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan siswa sebagai 

berikut. 

P : Bagaimana perasaanmu setiap kali kamu belajar matematika? 
S : Pelajaran matematika di sekolah selalu saya tunggu-tunggu, 

mungkin pernyataan ini mampu menjawab pertanyaan tersebut.  
P : Apa kamu suka pelajaran matematika? 
S : Jangan ditanya lagi, tak ada alasan buat saya tidak suka pelajaran 

matematika. 
 

4) Kode subyek S-1 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

kecintaan siswa terhadap belajar matematika adalah positif. Hal ini 

dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan siswa sebagai 

berikut. 
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P : Bagaimana perasaanmu setiap kali kamu belajar matematika? 
S : Saya suka belajar matematika, saya suka saat mengutak-atik soal 

dan memilih rumus yang dipakai untuk mencari jawabannya.  
P : Apa kamu suka belajar matematika? 
S : Ya saya suka. Yang paling saya suka saat ada soal yang menurut 

kita sulit, ternyata setelah dijelaskan oleh guru ternyata caranya 
mudah. Pasti teman-teman langsung koor, “oh ternyata cuma 
begitu to caranya”. 

 
5) Kode subyek S-2 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

kecintaan siswa terhadap belajar matematika adalah positif. Hal ini 

dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan siswa sebagai 

berikut. 

P : Bagaimana perasaanmu setiap kali kamu belajar matematika? 
S : Pokoknya kalau saya bisa menyelesaikan suatu soal matematika, 

saya merasa puas.  
P : Apa kamu suka belajar matematika? 
S : Saya suka pelajaran matematika, tapi saya lebih suka pelajaran 

yang ada praktikumnya. Karena menurut saya kemampuan saya 
di bidang matematika kurang. 

 
6) Kode subyek S-3 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

kecintaan siswa terhadap belajar matematika adalah positif. Hal ini 

dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan siswa sebagai 

berikut. 

P : Bagaimana perasaanmu setiap kali kamu belajar matematika? 
S : Kalau saya tergantung guru yang mengajar di sekolah. Kalau 

cara guru menyampaikan menyenangkan buat saya ya saya pasti 
suka. Kalau tidak ya tidak. 

P : Apa kamu suka belajar matematika? 
S : Ya menurut saya matematika pelajaran yang lumayan 

menantang, membuat kita merasa ingin tahu lebih dan lebih. 
Tapi terus terang saya lebih tertarik dengan pelajaran Ilmu Alam. 
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7) Kode subyek R-1 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

kecintaan siswa terhadap belajar matematika adalah positif. Hal ini 

dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan siswa sebagai 

berikut. 

P : Bagaimana perasaanmu setiap kali kamu belajar matematika? 
S : Biasa saja. Tidak tertarik tapi juga tidak membencinya. 
P : Apa kamu suka belajar matematika? 
S : Lumayan. Tapi saya lebih tertarik dengan pelajaran Ilmu Alam 

karena saya kemampuan berhitung saya tidak terlalu baik. 
 

8) Kode subyek R-2 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

kecintaan siswa terhadap belajar matematika adalah positif. Hal ini 

dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan siswa sebagai 

berikut. 

P : Bagaimana perasaanmu setiap kali kamu belajar matematika? 
S : Saya selalu bersemangat belajar matematika. Bagaimana ya 

menurut saya banyak tantangan di sana. 
P : Apa kamu suka belajar matematika? 
S : Tentu saja, matematika kan pelajaran yang paling saya sukai. 

 
9) Kode subyek R-3 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

kecintaan siswa terhadap belajar matematika adalah positif. Hal ini 

dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan siswa sebagai 

berikut. 

P : Bagaimana perasaanmu setiap kali kamu belajar matematika? 
S : Pelajaran itu cukup sulit buat saya. Tapi saya lumayan 

bersemangat kok kalau belajar matematika terutama di sekolah. 
P : Apa kamu suka belajar matematika? 
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S : Menurut  saya tidak ada alasan untuk tidak suka matematika, tapi 
saya lebih suka pelajaran IPA. 
 
Berdasarkan hasil analisis data, dikemukakan rangkuman hasil 

wawancara tentang kecintaan siswa terhadap belajar matematika adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 12 
Kecintaan Siswa Terhadap Belajar Matematika 

Kode Subyek Hasil 
T-1 
T-2 
T-3 
S-1 
S-2 
S-3 
R-1 
R-2 
R-3 

Positif 
Positif 
Positif 
Positif 
Positif 
Positif 
Positif 
Positif 
Positif 

b. Indikator kepercayaan diri sebagai siswa pada pelajaran 

matematika 

1) Kode subyek T-1 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

kepercayaan diri siswa pada pelajaran matematika adalah positif. 

Hal ini dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan siswa 

sebagai berikut. 

P : Pertanyaan ini akan berkaitan dengan rasa percaya dirimu di 
bidang matematika. Bagaimana penilaianmu terhadap dirimu/ 
kemampuanmu di bidang matematika? 

S : Menurut saya kemampuan saya cukup bagus. Nilai-nilai 
matematika yang saya peroleh juga lumayan selama ini. 

P : Apa kamu percaya pada kemampuanmu bila belajar sendiri suatu 
pokok bahasan tertentu? Maksudnya guru tidak menjelaskan di 
depan kelas. 

S : Kalau saya lebih suka dijelaskan oleh guru. Tapi jika memang 
harus demikian juga tak apa-apa. 
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2) Kode subyek T-2 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

kepercayaan diri siswa pada pelajaran matematika adalah positif. 

Hal ini dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan siswa 

sebagai berikut. 

P : Pertanyaan ini akan berkaitan dengan rasa percaya dirimu di 
bidang matematika. Bagaimana penilaianmu terhadap dirimu/ 
kemampuanmu di bidang matematika? 

S : Saya percaya pada kemampuan saya. Saya termasuk anak cerdas 
lho. 

P : Bagaimana jika harus belajar sendiri tanpa penjelasan guru? Apa 
akan berpengaruh pada nilaimu? 

S : Saya kira itu bukan masalah. Hal itu tidak akan mempengaruhi 
saya. Sayakan bisa belajar dengan buku atau lewat sumber-
sumber lain. 

 
3) Kode subyek T-3 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

kepercayaan diri siswa pada pelajaran matematika adalah positif. 

Hal ini dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan siswa 

sebagai berikut. 

P : Pertanyaan ini akan berkaitan dengan rasa percaya dirimu di 
bidang matematika. Bagaimana penilaianmu terhadap dirimu/ 
kemampuanmu di bidang matematika? 

S : Menurut saya kemampuan tak perlu diragukan lagi. Saya kan 
sering berlatih, dan saya melatihnya dengan baik. 

P : Bagaimana jika harus belajar sendiri tanpa penjelasan guru? Apa 
akan berpengaruh pada nilaimu? 

S : Tak masalah, saya siap belajar dari siapapun, bukan hanya dari 
guru saja kan ada buku-buku, teman-teman, dsb. Tidak masalah. 

 
4) Kode subyek S-1 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

kepercayaan diri siswa pada pelajaran matematika adalah positif. 
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Hal ini dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan siswa 

sebagai berikut. 

P : Pertanyaan ini akan berkaitan dengan rasa percaya dirimu di 
bidang matematika. Bagaimana penilaianmu terhadap dirimu/ 
kemampuanmu di bidang matematika? 

S : Kemampuan saya termasuk dalam kategori bagus.  
P : Bagaimana jika harus belajar sendiri tanpa penjelasan guru? Apa 

akan berpengaruh pada nilaimu? 
S : Tak masalah, saya siap. Kalau masalah nilai menurut saya 

hasilnya sama saja. 
 

5) Kode subyek S-2 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

kepercayaan diri siswa pada pelajaran matematika adalah negatif. 

Hal ini dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan siswa 

sebagai berikut. 

P : Pertanyaan ini akan berkaitan dengan rasa percaya dirimu di 
bidang matematika. Bagaimana penilaianmu terhadap dirimu/ 
kemampuanmu di bidang matematika? 

S : Menurut saya kemampuan saya jelek, dibawah rata-rata. Tak ada 
yang istimewa. 

P : Bagaimana jika harus belajar sendiri tanpa penjelasan guru? Apa 
akan berpengaruh pada nilaimu? 

S : Kalau terpaksa, ya harus bagaimana lagi. Meskipun nilai saya 
akan sedikit menurun. 

 
6) Kode subyek S-3 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

kepercayaan diri siswa pada pelajaran matematika adalah positif. 

Hal ini dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan siswa 

sebagai berikut. 

P : Pertanyaan ini akan berkaitan dengan rasa percaya dirimu di 
bidang matematika. Bagaimana penilaianmu terhadap dirimu/ 
kemampuanmu di bidang matematika? 
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S : Lumayan. Tidak yang terbaik tetapi juga tidak jelek. 
P : Bagaimana jika harus belajar sendiri tanpa penjelasan guru? Apa 

akan berpengaruh pada nilaimu? 
S : Kalau memang harus ya harus dilaksanakan, bukan? Kalo 

masalah nilai menurut saya biasa saja, tidak ada pengaruhnya. 
 

7) Kode subyek R-1 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

kepercayaan diri siswa pada pelajaran matematika adalah positif. 

Hal ini dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan siswa 

sebagai berikut. 

P : Pertanyaan ini akan berkaitan dengan rasa percaya dirimu di 
bidang matematika. Bagaimana penilaianmu terhadap dirimu/ 
kemampuanmu di bidang matematika? 

S : Kemampuan matematika saya, sepertinya sedang-sedang saja. 
Seperti judul lagu dangdut saja ya. 

P : Bagaimana jika harus belajar sendiri tanpa penjelasan guru? Apa 
akan berpengaruh pada nilaimu? 

S : Biasa saja. Memangnya apanya yang berubah? Dari dulu kan 
juga memang belajar sendiri. 

 
8) Kode subyek R-2 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

kepercayaan diri siswa pada pelajaran matematika adalah positif. 

Hal ini dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan siswa 

sebagai berikut. 

P : Pertanyaan ini akan berkaitan dengan rasa percaya dirimu di 
bidang matematika. Bagaimana penilaianmu terhadap dirimu/ 
kemampuanmu di bidang matematika? 

S : Biasa. Pokoknya ya lurus-lurus saja deh. 
P : Bagaimana jika harus belajar sendiri tanpa penjelasan guru? Apa 

akan berpengaruh pada nilaimu? 
S : Siap nggak siap ya harus siap. Masalah nilai, jangan ditanya, ya 

pasti kacau balau (siswa menjawab sambil tertawa). 
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9) Kode subyek R-3 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

kepercayaan diri siswa pada pelajaran matematika adalah positif. 

Hal ini dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan siswa 

sebagai berikut. 

P : Pertanyaan ini akan berkaitan dengan rasa percaya dirimu di 
bidang matematika. Bagaimana penilaianmu terhadap dirimu/ 
kemampuanmu di bidang matematika? 

S : Biasa saja. Yang pasti saya kurang teliti. 
P : Bagaimana jika harus belajar sendiri tanpa penjelasan guru? Apa 

akan berpengaruh pada nilaimu? 
S : Kalau saya lebih suka diberi penjelasan dulu oleh guru. Tapi 

tidak apa-apa, saya rasa hal itu biasa saja. 
 
Berdasarkan hasil analisis data, dikemukakan rangkuman hasil 

wawancara tentang kepercayaan diri siswa pada pelajaran matematika 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 13 
Kepercayaan Diri Siswa Pada Pelajaran Matematika 

Kode Subyek Hasil 
T-1 
T-2 
T-3 
S-1 
S-2 
S-3 
R-1 
R-2 
R-3 

Positif 
Positif 
Positif 
Positif 
Negatif 
Positif 
Positif 
Positif 
Positif 

c. Indikator keterbukaan terhadap tantangan belajar matematika 

1) Kode subyek T-1 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

keterbukaan siswa terhadap tantangan belajar matematika adalah 
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positif. Hal ini dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan 

siswa sebagai berikut. 

P : Pernahkah kamu mengalami kesulitan mempelajari suatu pokok 
bahasan? 

S : Pernah. 
P : Apa tindakanmu selanjutnya? 
S : Saya akan belajar lebih dan lebih. Banyak buku-buku yang bisa 

saya baca untuk mempermudah. Atau bisa tanya teman-teman 
dan guru. 

P : Perasaanmu saat menghadapi kesulitan tadi? 
S : Rasanya seperti ditantang oleh materi itu supaya saya bisa 

menguasainya. 
 

2) Kode subyek T-2 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

keterbukaan siswa terhadap tantangan belajar matematika adalah 

positif. Hal ini dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan 

siswa sebagai berikut. 

P : Pernahkah kamu mengalami kesulitan mempelajari suatu pokok 
bahasan? 

S : Pernah dong. 
P : Apa tindakanmu selanjutnya? 
S : Biasanya saya baca lagi buku-buku milik saya atau kalau ada 

teman yang bisa kenapa tidak minta dijelaskan saja, kan lebih 
mudah. 

P : Perasaanmu saat menghadapi kesulitan tadi? 
S : Ya kalau ada teman yang bisa, kenapa saya tidak? Saya pasti 

tidak terima. 
 

3) Kode subyek T-3 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

keterbukaan siswa terhadap tantangan belajar matematika adalah 

positif. Hal ini dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan 

siswa sebagai berikut. 
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P : Pernahkah kamu mengalami kesulitan mempelajari suatu pokok 
bahasan? 

S : Tentu saja pernah. 
P : Apa tindakanmu selanjutnya? 
S : Biasanya saya bertanya ke teman-teman yang bisa, minta untuk 

dijelaskan. 
P : Perasaanmu saat menghadapi kesulitan tadi? 
S : Mau nggak mau, kita tetap harus bisa menguasainya kan? 
 

4) Kode subyek S-1 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

keterbukaan siswa terhadap tantangan belajar matematika adalah 

positif. Hal ini dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan 

siswa sebagai berikut. 

P : Pernahkah kamu mengalami kesulitan mempelajari suatu pokok 
bahasan? 

S : Pernah. 
P : Apa tindakanmu selanjutnya? 
S : Kalau ada teman yang bisa kenapa tidak dimanfaatkan. 
P : Perasaanmu saat menghadapi kesulitan tadi? 
S : Pokoknya harus dipelajari sampai bisa. Masa, ketemu yang 

seperti itu sudah menyerah. 
 

5) Kode subyek S-2 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

keterbukaan siswa terhadap tantangan belajar matematika adalah 

positif. Hal ini dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan 

siswa sebagai berikut. 

P : Pernahkah kamu mengalami kesulitan mempelajari suatu pokok 
bahasan? 

S : Pernah. 
P : Apa tindakanmu selanjutnya? 
S : Biasanya saya langsung kebingungan, tapi terus minta diajari 

teman-teman. 
P : Perasaanmu saat menghadapi kesulitan tadi? 
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S : Ya awalnya sedikit tertekan. Tapi setelah diajari oleh teman yang 
menguasai kesulitan tadi saya jadi lega.  

 
6) Kode subyek S-3 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

keterbukaan siswa terhadap tantangan belajar matematika adalah 

positif. Hal ini dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan 

siswa sebagai berikut. 

P : Pernahkah kamu mengalami kesulitan mempelajari suatu pokok 
bahasan? 

S : Pasti, masa nggak pernah. 
P : Apa tindakanmu selanjutnya? 
S : Biasanya saya belajar sendiri dulu, kalau sudah mentok baru 

minta diajari teman. 
P : Perasaanmu saat menghadapi kesulitan tadi? 
S : Biasa saja. 
 

7) Kode subyek R-1 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

keterbukaan siswa terhadap tantangan belajar matematika adalah 

positif. Hal ini dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan 

siswa sebagai berikut. 

P : Pernahkah kamu mengalami kesulitan mempelajari suatu pokok 
bahasan? 

S : Semua orang juga pernah, termasuk saya. 
P : Apa tindakanmu selanjutnya? 
S : Belajar lagi dong. Cari bantuan juga boleh. 
P : Perasaanmu saat menghadapi kesulitan tadi? 
S : Pokoknya usaha dulu. Kalau sudah mentok ya sudah, ditinggal 

saja. 
 

8) Kode subyek R-2 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

keterbukaan siswa terhadap tantangan belajar matematika adalah 
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positif. Hal ini dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan 

siswa sebagai berikut. 

P : Pernahkah kamu mengalami kesulitan mempelajari suatu pokok 
bahasan? 

S : Semua orang pasti pernah. 
P : Apa tindakanmu selanjutnya? 
S : Belajar lagi sekarang banyak buku-buku yang bisa dipelajari 

dengan mudah. Kalau punya banyak buku pasti lebih enak. 
P : Perasaanmu saat menghadapi kesulitan tadi? 
S : Membuat saya lebih bersemangat untuk belajar. Tapi kalau 

terlalu sulit kadang-kadang jadi sebal. 
 

9) Kode subyek R-3 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

keterbukaan siswa terhadap tantangan belajar matematika adalah 

positif. Hal ini dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan 

siswa sebagai berikut. 

P : Pernahkah kamu mengalami kesulitan mempelajari suatu pokok 
bahasan? 

S : Pernah. 
P : Apa tindakanmu selanjutnya? 
S : Kalau punya banyak teman, kenapa tidak dimanfaatkan?. 
P : Perasaanmu saat menghadapi kesulitan tadi? 
S : Sebenarnya saya jadi tertekan. Tapi kalau teman-teman bisa 

mengajari saya dengan baik, saya jadi lebih tenang. 
 

Berdasarkan hasil analisis data, dikemukakan rangkuman hasil 

wawancara tentang keterbukaan siswa terhadap tantangan belajar 

matematika adalah sebagai berikut. 

Tabel 14 
Keterbukaan Siswa Terhadap Tantangan Belajar Matematika 

Kode Subyek Hasil 
T-1 
T-2 
T-3 

Positif 
Positif 
Positif 
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S-1 
S-2 
S-3 
R-1 
R-2 
R-3 

Positif 
Positif  
Positif 
Positif 
Positif 
Positif 

d. Indikator sifat ingin tahu di bidang matematika 

1) Kode subyek T-1 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

sifat ingin tahu siswa di bidang matematika adalah positif. Hal ini 

dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan siswa sebagai 

berikut. 

P : Pertanyaan ini berkaitan dengan rasa ingin tahu yang kamu 
miliki. Apa yang kamu pikirkan pertama kali, saat guru tiba-tiba 
menyampaikan suatu rumus? 

S : Bagaimana cara memperoleh rumus itu. 
 

2) Kode subyek T-2 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

sifat ingin tahu siswa di bidang matematika adalah positif. Hal ini 

dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan siswa sebagai 

berikut. 

P : Pertanyaan ini berkaitan dengan rasa ingin tahu yang kamu 
miliki. Apa yang kamu pikirkan pertama kali, saat guru tiba-tiba 
menyampaikan suatu rumus? 

S : Dari mana asalnya ya. 
 

3) Kode subyek T-3 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

sifat ingin tahu siswa di bidang matematika adalah positif. Hal ini 
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dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan siswa sebagai 

berikut. 

P : Pertanyaan ini berkaitan dengan rasa ingin tahu yang kamu 
miliki. Apa yang kamu pikirkan pertama kali, saat guru tiba-tiba 
menyampaikan suatu rumus? 

S : Kan nggak mungkin rumus tiba-tiba muncul begitu saja, terus 
darimana asalnya? 

 
4) Kode subyek S-1 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

sifat ingin tahu siswa di bidang matematika adalah positif. Hal ini 

dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan siswa sebagai 

berikut. 

P : Pertanyaan ini berkaitan dengan rasa ingin tahu yang kamu 
miliki. Apa yang kamu pikirkan pertama kali, saat guru tiba-tiba 
menyampaikan suatu rumus? 

S : Kok bisa begitu. Bagaimana cara mendapatkannya. 
 

5) Kode subyek S-2 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

sifat ingin tahu siswa di bidang matematika adalah positif. Hal ini 

dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan siswa sebagai 

berikut. 

P : Pertanyaan ini berkaitan dengan rasa ingin tahu yang kamu 
miliki. Apa yang kamu pikirkan pertama kali, saat guru tiba-tiba 
menyampaikan suatu rumus? 

S : Bagaimana menerapkannya dalam soal. 
 

6) Kode subyek S-3 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

sifat ingin tahu siswa di bidang matematika adalah positif. Hal ini 
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dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan siswa sebagai 

berikut. 

P : Pertanyaan ini berkaitan dengan rasa ingin tahu yang kamu 
miliki. Apa yang kamu pikirkan pertama kali, saat guru tiba-tiba 
menyampaikan suatu rumus? 

S : Ada rumus yang lain apa tidak ya. 
 

7) Kode subyek R-1 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

sifat ingin tahu siswa di bidang matematika adalah positif. Hal ini 

dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan siswa sebagai 

berikut. 

P : Pertanyaan ini berkaitan dengan rasa ingin tahu yang kamu 
miliki. Apa yang kamu pikirkan pertama kali, saat guru tiba-tiba 
menyampaikan suatu rumus? 

S : Bagaimana cara memakainya dalam soal. 
 

8) Kode subyek R-2 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

sifat ingin tahu siswa di bidang matematika adalah positif. Hal ini 

dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan siswa sebagai 

berikut. 

P : Pertanyaan ini berkaitan dengan rasa ingin tahu yang kamu 
miliki. Apa yang kamu pikirkan pertama kali, saat guru tiba-tiba 
menyampaikan suatu rumus? 

S : Soal yang bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus itu 
seperti apa. 

 
9) Kode subyek R-3 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

sifat ingin tahu siswa di bidang matematika adalah positif. Hal ini 
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dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan siswa sebagai 

berikut. 

P : Pertanyaan ini berkaitan dengan rasa ingin tahu yang kamu 
miliki. Apa yang kamu pikirkan pertama kali, saat guru tiba-tiba 
menyampaikan suatu rumus? 

S : Langsung ke contoh soal saja, jadi bisa tahu bagaimana 
penerapannya. 

 
Berdasarkan hasil analisis data, dikemukakan rangkuman hasil 

wawancara tentang sifat ingin tahu siswa di bidang matematika adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 15 
Sifat Ingin Tahu Siswa Di Bidang Matematika  

Kode Subyek Hasil 
T-1 
T-2 
T-3 
S-1 
S-2 
S-3 
R-1 
R-2 
R-3 

Positif 
Positif 
Positif 
Positif 
Positif 
Positif 
Positif 
Positif 
Positif 

e. Indikator pemahaman diri dalam hal belajar matematika 

1) Kode subyek T-1 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

pemahaman diri siswa dalam hal belajar matematika adalah positif. 

Hal ini dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan siswa 

sebagai berikut. 

P : Sudahkah kamu tahu cara belajar matematika yang baik 
menurutmu? Jelaskan! 

S : Tentu saja sudah. Saya menggunakannya setiap kali saya belajar 
matematika. 
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P : Bagaimana dengan target-target atau rencana-rencana belajar, 
apa kamu juga memilikinya? Jelaskan! 

S : Pasti. Bagaimana mungkin belajar tanpa tujuan-tujuan tertentu. 
Tujuan itu membuat saya lebih bersemangat belajar. 

  
2) Kode subyek T-2 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

pemahaman diri siswa dalam hal belajar matematika adalah positif. 

Hal ini dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan siswa 

sebagai berikut. 

P : Sudahkah kamu tahu cara belajar matematika yang baik 
menurutmu? Jelaskan! 

S : Biasanya saya belajar kalau ada ulangan atau tugas-tugas saja. 
Tapi itu cukup berhasil untuk saya. 

P : Bagaimana dengan target-target atau rencana-rencana belajar, 
apa kamu juga memilikinya? Jelaskan! 

S : Saya juga memilikinya. Dan saya selalu berusaha supaya target-
target itu tercapai. Rasanya kecewa sekali bila tidak berhasil. 

 
3) Kode subyek T-3 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

pemahaman diri siswa dalam hal belajar matematika adalah positif. 

Hal ini dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan siswa 

sebagai berikut. 

P : Sudahkah kamu tahu cara belajar matematika yang baik 
menurutmu? Jelaskan! 

S : Cara yang saya gunakan dalam belajar matematika, saya 
mengulang pelajaran yang disampaikan guru, sepulang sekolah. 

P : Bagaimana dengan target-target atau rencana-rencana belajar, 
apa kamu juga memilikinya? Jelaskan! 

S : Ya saya punya. Oleh karena itu sebelum ulangan dilaksanakan 
saya sudah punya ringkasan dan banyak mengerjakan latihan 
soal. 
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4) Kode subyek S-1 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

pemahaman diri siswa dalam hal belajar matematika adalah positif. 

Hal ini dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan siswa 

sebagai berikut. 

P : Sudahkah kamu tahu cara belajar matematika yang baik 
menurutmu? Jelaskan! 

S : Ya saya selalu belajar sebelum dan sesudah pelajaran 
matematika di sekolah dilaksanakan. 

P : Bagaimana dengan target-target atau rencana-rencana belajar, 
apa kamu juga memilikinya? Jelaskan! 

S : Ya, bahkan sekarang sedang saya usahakan supaya semuanya 
tercapai. 

 
5) Kode subyek S-2 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

pemahaman diri siswa dalam hal belajar matematika adalah positif. 

Hal ini dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan siswa 

sebagai berikut. 

P : Sudahkah kamu tahu cara belajar matematika yang baik 
menurutmu? Jelaskan! 

S : Biasanya saya belajar pas ada ulangan saja, itupun hanya dengan 
menghapalkan rumus-rumus saja. Dan nilai saya biasa-biasa saja. 

P : Bagaimana dengan target-target atau rencana-rencana belajar, 
apa kamu juga memilikinya? Jelaskan! 

S : Selama saya belajar, saya tidak pernah memikirkan tentang hal 
itu, tapi akan saya coba untuk mencarinya. 

 
6) Kode subyek S-3 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

pemahaman diri siswa dalam hal belajar matematika adalah positif. 
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Hal ini dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan siswa 

sebagai berikut. 

P : Sudahkah kamu tahu cara belajar matematika yang baik 
menurutmu? Jelaskan! 

S : Tentu saja saya punya. Saya lebih suka belajar dengan cara 
berkelompok dengan teman-teman. Saya lebih mengerti bila 
dijelaskan oleh mereka. 

P : Bagaimana dengan target-target atau rencana-rencana belajar, 
apa kamu juga memilikinya? Jelaskan! 

S : Punya. Biasanya saya terapkan pada materi yang sulit, pokoknya 
saya harus bisa menguasainya dengan cara minta tolong pada 
teman. 

 
7) Kode subyek R-1 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

pemahaman diri siswa dalam hal belajar matematika adalah positif. 

Hal ini dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan siswa 

sebagai berikut. 

P : Sudahkah kamu tahu cara belajar matematika yang baik 
menurutmu? Jelaskan! 

S : Punya, tapi sulit sekali mewujudkannya. Selalu saja ada hal-hal 
yang tidak sesuai. 

P : Bagaimana dengan target-target atau rencana-rencana belajar, 
apa kamu juga memilikinya? Jelaskan! 

S : Punya. Oleh karena itu kalau mengalami kesulitan saya akan 
bertanya pada teman, guru atau mencari tahu lewat buku-buku, 
dsb. 

 
8) Kode subyek R-2 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

pemahaman diri siswa dalam hal belajar matematika adalah positif. 

Hal ini dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan siswa 

sebagai berikut. 
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P : Sudahkah kamu tahu cara belajar matematika yang baik 
menurutmu? Jelaskan! 

S : Cara belajar yang selama ini saya lakukan adalah membuat 
ringkasan, menyelesaikan latihan-latihan soal. Kalau kesulitan 
minta tolong teman. Kalau teman-teman tidak bisa, pasti akan 
dibahas di kelas pada waktu pelajaran berlangsung. 

P : Bagaimana dengan target-target atau rencana-rencana belajar, 
apa kamu juga memilikinya? Jelaskan! 

S : Ya. Karena belajar adalah kewajiban pelajar, oleh karena itu 
harus ada rencana-rencana untuk memenuhi kewajiban tersebut. 

 
9) Kode subyek R-3 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

pemahaman diri siswa dalam hal belajar matematika adalah negatif. 

Hal ini dapat ditunjukkan dari petikan wawancara dengan siswa 

sebagai berikut. 

P : Sudahkah kamu tahu cara belajar matematika yang baik 
menurutmu? Jelaskan! 

S : Saya tidak tahu. Itulah sebabnya mengapa nilai-nilai saya biasa 
saja. 

P : Bagaimana dengan target-target atau rencana-rencana belajar, 
apa kamu juga memilikinya? Jelaskan! 

S : Tidak ada. Pokoknya asal mengikuti pelajaran di kelas dan kalau 
ulangan memperoleh nilai yang baik, itu saja. 

 
Berdasarkan hasil analisis data, dikemukakan rangkuman hasil 

wawancara tentang pemahaman diri siswa dalam hal belajar 

matematika adalah sebagai berikut. 

Tabel 16 
Pemahaman Diri Siswa Dalam Hal Belajar Matematika 

Kode Subyek Hasil 
T-1 
T-2 
T-3 
S-1 
S-2 
S-3 

Positif 
Positif 
Positif 
Positif 
Positif 
Positif 
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R-1 
R-2 
R-3 

Positif 
Positif 
Negatif 

f. Indikator penerimaan tanggung jawab untuk kegiatan belajar 

matematika 

1) Kode subyek T-1 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

penerimaan tanggung jawab siswa untuk kegiatan belajar 

matematika adalah positif. Hal ini dapat ditunjukkan dari petikan 

wawancara dengan siswa sebagai berikut. 

P : Kalau belajar di rumah, apa yang kamu lakukan? 
S : Biasanya saya mengerjakan tugas-tugas atau mempelajari materi 

yang telah disampaikan. 
P : Bagaimana perasaanmu saat melakukan semua itu? 
S : Biasa saja, hal itu kan kewajiban kita sebagai pelajar. 
 

2) Kode subyek T-2 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

penerimaan tanggung jawab siswa untuk kegiatan belajar 

matematika adalah positif. Hal ini dapat ditunjukkan dari petikan 

wawancara dengan siswa sebagai berikut. 

P : Kalau belajar di rumah, apa yang kamu lakukan? 
S : Biasanya saya hanya mengerjakan PR saja. Soalnya kalau sudah 

di rumah saya pasti sudah lupa apa yang tadi dibahas. 
P : Bagaimana perasaanmu saat melakukan semua itu? 
S : Tentu saja saya merasa senang karena saya melakukannya 

karena saya tertarik dengan pelajaran matematika. 
 

3) Kode subyek T-3 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

penerimaan tanggung jawab siswa untuk kegiatan belajar 
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matematika adalah positif. Hal ini dapat ditunjukkan dari petikan 

wawancara dengan siswa sebagai berikut. 

P : Kalau belajar di rumah, apa yang kamu lakukan? 
S : Saya mengulang pelajaran yang disampaikan disekolah, tentu 

saja sekalian menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. 
P : Bagaimana perasaanmu saat melakukan semua itu? 
S : Kalau melakukan sesuatu mengenai hal yang kita minati tentu 

saja akan merasa bersemangat. 
 

4) Kode subyek S-1 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

penerimaan tanggung jawab siswa untuk kegiatan belajar 

matematika adalah positif. Hal ini dapat ditunjukkan dari petikan 

wawancara dengan siswa sebagai berikut. 

P : Kalau belajar di rumah, apa yang kamu lakukan? 
S : Saya akan belajar materi yang telah disampaikan sepulang 

sekolah. 
P : Bagaimana perasaanmu saat melakukan semua itu? 
S : Biasa saja, itu kan kewajiban kita sebagai pelajar. 
 

5) Kode subyek S-2 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

penerimaan tanggung jawab siswa untuk kegiatan belajar 

matematika adalah positif. Hal ini dapat ditunjukkan dari petikan 

wawancara dengan siswa sebagai berikut. 

P : Kalau belajar di rumah, apa yang kamu lakukan? 
S : Saya hanya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, itu saja. 

Saat ulanganpun aku hanya menghafal rumus saja.  
P : Bagaimana perasaanmu saat melakukan semua itu? 
S : Biasa saja. 
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6) Kode subyek S-3 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

penerimaan tanggung jawab siswa untuk kegiatan belajar 

matematika adalah positif. Hal ini dapat ditunjukkan dari petikan 

wawancara dengan siswa sebagai berikut. 

P : Kalau belajar di rumah, apa yang kamu lakukan? 
S : Belajar materi yang baru saja disampaikan. 
P : Bagaimana perasaanmu saat melakukan semua itu? 
S : Saya senang melakukannya, matematika kan pelajaran yang 

menarik. 
 

7) Kode subyek R-1 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

penerimaan tanggung jawab siswa untuk kegiatan belajar 

matematika adalah positif. Hal ini dapat ditunjukkan dari petikan 

wawancara dengan siswa sebagai berikut. 

P : Kalau belajar di rumah, apa yang kamu lakukan? 
S : Saya belajar yang sudah disampaikan oleh guru. Kalau ulangan 

akan dilakukan saya akan banyak menyelesaikan soal latihan dan 
membuat ringkasan-ringkasan. 

P : Bagaimana perasaanmu saat melakukan semua itu? 
S : Suka atau tidak suka, kita tetap harus melakukannya. Hal itu 

adalah kewajiban seorang pelajar, begitu kata guru-guru. 
 

8) Kode subyek R-2 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

penerimaan tanggung jawab siswa untuk kegiatan belajar 

matematika adalah positif. Hal ini dapat ditunjukkan dari petikan 

wawancara dengan siswa sebagai berikut. 

P : Kalau belajar di rumah, apa yang kamu lakukan? 
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S : Biasanya saya menyelesaikan soal-soal latihan. Kalau ada 
ulangan sambil membuat ringkasan. 

P : Bagaimana perasaanmu saat melakukan semua itu? 
S : Kalau kewajiban kita sebagai pelajar adalah belajar, ya harus 

dilakukan, suka ataupun tidak. Memangnya kalau tidak suka bisa 
ditinggalkan begitu saja? 

 
9) Kode subyek R-3 

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikemukakan bahwa 

penerimaan tanggung jawab siswa untuk kegiatan belajar 

matematika adalah positif. Hal ini dapat ditunjukkan dari petikan 

wawancara dengan siswa sebagai berikut. 

P : Kalau belajar di rumah, apa yang kamu lakukan? 
S : Biasanya saya belajar giat semalam sebelum ulangan 

dilaksanakan. Tugas-tugas yang diberikan dibuat sebisanya, yang 
tidak bisa, contek milik teman. 

P : Bagaimana perasaanmu saat melakukan semua itu? 
S : Apapun yang saya rasakan, itu tidak penting. Yang penting saat 

merasa butuh belajar aku akan belajar tanpa disuruh-suruh. 
 

Berdasarkan hasil analisis data, dikemukakan rangkuman hasil 

wawancara tentang penerimaan tanggung jawab siswa untuk kegiatan 

belajar matematika adalah sebagai berikut. 

Tabel 17 
Penerimaan Tanggung Jawab Siswa Untuk Kegiatan Belajar Matematika 

Kode Subyek Hasil 
T-1 
T-2 
T-3 
S-1 
S-2 
S-3 
R-1 
R-2 
R-3 

Positif 
Positif 
Positif 
Positif 
Positif 
Positif 
Positif 
Positif 
Positif 
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g. Faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi 

1) Kode subyek T-1 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, diperoleh 

faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kesiapan 

belajar mandiri siswa ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 18 
Hasil Wawancara Dengan Siswa T-1 

Faktor Internal Faktor Eksternal 
a) Faktor fisik 

(1) Kondisi kesehatan 
secara fisik 

(2) Kelainan/ cacat tubuh 
(3) Gangguan kesehatan 

b) Faktor psikologis 
(1) Bakat/ kemampuan 
(2) Minat 
(3) Hobby/ kegemaran 
(4) Kecerdasan  
(5) Kematangan diri 

a) Dari lingkungan keluarga 
(1) Dukungan  
(2) Keharmonisan  
(3) Perekonomian  
 

b) Dari lingkungan sekolah 
(1) Kondisi fisik 
(2) Lokasi 
(3) Fasilitas 
(4) Permasalahan yang ada 
(5) Kurikulum dan pelaksanaannya 
(6) Guru pengampu mata pelajaran 
(7) Teman-teman 
(8) Peraturan dan penerapannya 
(9) Hubungan antar personil sekolah 
(10) Stigma yang ada 
(11) Organisasi kesiswaan 
(12) Kegiatan ektrakurikuler 

c) Dari lingkungan masyarakat 
(1) Lokasi/ letak 
(2) Stigma yang ada 
(3) Kegiatan masyarakat 
(4) Kemajuan teknologi 
(5) Hubungan antar anggota 

masyarakat  
(6) Teman-teman sebaya  

d) Lain-lain 
(1) Sumber-sumber belajar 
(2) Hubungan tiga lingkungan di 

sekitar siswa (keluarga, sekolah 
dan masyarakat) 
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2) Kode subyek T-2 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, diperoleh 

faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kesiapan 

belajar mandiri siswa ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 19 
Hasil Wawancara Dengan Siswa T-2 

Faktor Internal Faktor Eksternal 
a) Faktor fisik 

(1) Kondisi kesehatan 
secara fisik 

(2) Gangguan kesehatan 
b) Faktor psikologis 

(1) Bakat/ kemampuan 
(2) Minat 
(3) Hobby/ kegemaran 
(4) Kecerdasan  
(5) Kematangan diri 

a) Dari lingkungan keluarga 
(1) Dukungan  
(2) Keharmonisan  
 

b) Dari lingkungan sekolah 
(1) Kondisi fisik 
(2) Lokasi 
(3) Fasilitas 
(4) Permasalahan yang ada 
(5) Kurikulum dan pelaksanaannya 
(6) Guru pengampu mata pelajaran 
(7) Teman-teman 
(8) Peraturan dan penerapannya 
(9) Hubungan antar personil sekolah 
(10) Stigma yang ada 
(11) Organisasi kesiswaan 

c) Dari lingkungan masyarakat 
(1) Lokasi/ letak 
(2) Stigma yang ada 
(3) Kegiatan masyarakat 
(4) Kemajuan teknologi 
(5) Hubungan antar anggota 

masyarakat  
d) Lain-lain 

(1) Sumber-sumber belajar 
(2) Hubungan tiga lingkungan di 

sekitar siswa (keluarga, sekolah 
dan masyarakat) 
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3) Kode subyek T-3 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, diperoleh faktor-faktor 

internal dan eksternal yang mempengaruhi kesiapan belajar mandiri 

siswa ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 20 
Hasil Wawancara Dengan Siswa T-3 

Faktor Internal Faktor Eksternal 
a) Faktor fisik 

(1) Kondisi kesehatan 
secara fisik 

(2) Kelainan/ cacat tubuh 
(3) Gangguan kesehatan 

b) Faktor psikologis 
(1) Bakat/ kemampuan 
(2) Minat 
(3) Hobby/ kegemaran 
(4) Kecerdasan  
(5) Kematangan diri 

a) Dari lingkungan keluarga 
(1) Dukungan  
(2) Keharmonisan  
(3) Perekonomian  
 

b) Dari lingkungan sekolah 
(1) Lokasi 
(2) Fasilitas 
(3) Permasalahan yang ada 
(4) Kurikulum dan pelaksanaannya 
(5) Guru pengampu mata pelajaran 
(6) Teman-teman 
(7) Peraturan dan penerapannya 
(8) Hubungan antar personil 

sekolah 
(9) Stigma yang ada 
(10) Organisasi kesiswaan 
(11) Kegiatan ektrakurikuler 

c) Dari lingkungan masyarakat 
(1) Lokasi/ letak 
(2) Stigma yang ada 
(3) Kegiatan masyarakat 
(4) Kemajuan teknologi 

d) Lain-lain 
(1) Sumber-sumber belajar 

 
4) Kode subyek S-1 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, diperoleh 

faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kesiapan 

belajar mandiri siswa ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut. 
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Tabel 21 
Hasil Wawancara Dengan Siswa S-1 

Faktor Internal Faktor Eksternal 
a) Faktor fisik 

(1) Kondisi kesehatan 
secara fisik 

(2) Kelainan/ cacat tubuh 
(3) Gangguan kesehatan 

b) Faktor psikologis 
(1) Bakat/ kemampuan 
(2) Minat 
(3) Kecerdasan  
(4) Kematangan diri 

a) Dari lingkungan keluarga 
(1) Dukungan  
(2) Keharmonisan  
(3) Perekonomian  
 

b) Dari lingkungan sekolah 
(1) Lokasi 
(2) Fasilitas 
(3) Permasalahan yang ada 
(4) Kurikulum dan pelaksanaannya 
(5) Guru pengampu mata pelajaran 
(6) Teman-teman 
(7) Peraturan dan penerapannya 
(8) Hubungan antar personil sekolah 
(9) Stigma yang ada 
(10) Organisasi kesiswaan 
(11) Kegiatan ektrakurikuler 

c) Dari lingkungan masyarakat 
(1) Lokasi/ letak 
(2) Stigma yang ada 
(3) Kegiatan masyarakat 
(4) Kemajuan teknologi 
(5) Hubungan antar anggota 

masyarakat  
(6) Teman-teman sebaya  

d) Lain-lain 
(1) Sumber-sumber belajar 
(2) Hubungan tiga lingkungan di 

sekitar siswa (keluarga, sekolah 
dan masyarakat) 

 
5) Kode subyek S-2 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, diperoleh 

faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kesiapan 

belajar mandiri siswa ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut. 
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Tabel 22 
Hasil Wawancara Dengan Siswa S-2 

Faktor Internal Faktor Eksternal 
a) Faktor fisik 

(1) Kondisi kesehatan secara 
fisik 

(2) Kelainan/ cacat tubuh 
(3) Gangguan kesehatan 

b) Faktor psikologis 
(1) Bakat/ kemampuan 
(2) Minat 
(3) Hobby/ kegemaran 
(4) Kecerdasan  
(5) Kematangan diri 

a) Dari lingkungan keluarga 
(1) Dukungan  
(2) Keharmonisan  
(3) Perekonomian  
 

b) Dari lingkungan sekolah 
(1) Kondisi fisik 
(2) Lokasi 
(3) Fasilitas 
(4) Permasalahan yang ada 
(5) Kurikulum dan pelaksanaannya 
(6) Guru pengampu mata pelajaran 
(7) Teman-teman 
(8) Hubungan antar personil sekolah 
(9) Stigma yang ada 

c) Dari lingkungan masyarakat 
(1) Lokasi/ letak 
(2) Stigma yang ada 
(3) Kegiatan masyarakat 
(4) Kemajuan teknologi 
(5) Hubungan antar anggota 

masyarakat  
(6) Teman-teman sebaya  

d) Lain-lain 
(1) Sumber-sumber belajar 
(2) Hubungan tiga lingkungan di 

sekitar siswa (keluarga, sekolah 
dan masyarakat) 

 
6) Kode subyek S-3 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, diperoleh 

faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kesiapan 

belajar mandiri siswa ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut. 
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Tabel 23 
Hasil Wawancara Dengan Siswa S-3 

Faktor Internal Faktor Eksternal 
a) Faktor fisik 

(1) Kondisi kesehatan secara 
fisik 

(2) Kelainan/ cacat tubuh 
(3) Gangguan kesehatan 

b) Faktor psikologis 
(1) Bakat/ kemampuan 
(2) Minat 
(3) Hobby/ kegemaran 
(4) Kecerdasan  
(5) Kematangan diri 

a) Dari lingkungan keluarga 
(1) Dukungan  
(2) Keharmonisan  

 
 

b) Dari lingkungan sekolah 
(1) Kondisi fisik 
(2) Lokasi 
(3) Fasilitas 
(4) Permasalahan yang ada 
(5) Kurikulum dan pelaksanaannya 
(6) Guru pengampu mata pelajaran 
(7) Teman-teman 
(8) Peraturan dan penerapannya 
(9) Organisasi kesiswaan 
(10) Kegiatan ektrakurikuler 

c) Dari lingkungan masyarakat 
(1) Lokasi/ letak 
(2) Stigma yang ada 
(3) Kegiatan masyarakat 
(4) Kemajuan teknologi 
(5) Hubungan antar anggota 

masyarakat  
(6) Teman-teman sebaya  

d) Lain-lain 
(1) Sumber-sumber belajar 
(2) Hubungan tiga lingkungan di 

sekitar siswa (keluarga, sekolah 
dan masyarakat) 

 
7) Kode subyek R-1 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, diperoleh 

faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kesiapan 

belajar mandiri siswa ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut. 
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Tabel 24 
Hasil Wawancara Dengan Siswa R-1 

Faktor Internal Faktor Eksternal 
a) Faktor fisik 

(1) Kondisi kesehatan secara 
fisik 

(2) Kelainan/ cacat tubuh 
(3) Gangguan kesehatan 

b) Faktor psikologis 
(1) Bakat/ kemampuan 
(2) Minat 
(3) Kecerdasan  
(4) Kematangan diri 

a) Dari lingkungan keluarga 
(1) Dukungan  
(2) Keharmonisan  
(3) Perekonomian  
 

b) Dari lingkungan sekolah 
(1) Kondisi fisik 
(2) Lokasi 
(3) Fasilitas 
(4) Permasalahan yang ada 
(5) Kurikulum dan pelaksanaannya 
(6) Guru pengampu mata pelajaran 
(7) Teman-teman 
(8) Hubungan antar personil sekolah 
(9) Stigma yang ada 
(10) Kegiatan ektrakurikuler 

c) Dari lingkungan masyarakat 
(1) Lokasi/ letak 
(2) Stigma yang ada 
(3) Kegiatan masyarakat 
(4) Kemajuan teknologi 
(5) Hubungan antar anggota 

masyarakat  
(6) Teman-teman sebaya  

d) Lain-lain 
(1) Sumber-sumber belajar 
(2) Hubungan tiga lingkungan di 

sekitar siswa (keluarga, sekolah 
dan masyarakat) 

 
8) Kode subyek R-2 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, diperoleh 

faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kesiapan 

belajar mandiri siswa ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut. 
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Tabel 25 
Hasil Wawancara Dengan Siswa R-2 

Faktor Internal Faktor Eksternal 
a) Faktor fisik 

(1) Kondisi kesehatan secara 
fisik 

(2) Kelainan/ cacat tubuh 
b) Faktor psikologis 

(1) Bakat/ kemampuan 
(2) Minat 
(3) Kecerdasan  
(4) Kematangan diri 

a) Dari lingkungan keluarga 
(1) Dukungan  
(2) Keharmonisan  
(3) Perekonomian  

b) Dari lingkungan sekolah 
(1) Kondisi fisik 
(2) Lokasi 
(3) Fasilitas 
(4) Permasalahan yang ada 
(5) Kurikulum dan pelaksanaannya 
(6) Guru pengampu mata pelajaran 
(7) Teman-teman 
(8) Peraturan dan penerapannya 
(9) Hubungan antar personil sekolah 

c) Dari lingkungan masyarakat 
(1) Lokasi/ letak 
(2) Kegiatan masyarakat 
(3) Kemajuan teknologi 

d) Lain-lain 
(1) Sumber-sumber belajar 
(2) Hubungan tiga lingkungan di 

sekitar siswa (keluarga, sekolah 
dan masyarakat) 

 
9) Kode subyek R-3 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, diperoleh 

faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kesiapan 

belajar mandiri siswa ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 26 
Hasil Wawancara Dengan Siswa R-3 

Faktor Internal Faktor Eksternal 
a) Faktor fisik 

(1) Kondisi kesehatan secara 
fisik 

(2) Kelainan/ cacat tubuh 
(3) Gangguan kesehatan. 
 

a) Dari lingkungan keluarga 
(1) Dukungan  
(2) Keharmonisan  
(3) Perekonomian  
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b) Faktor psikologis 
(1) Bakat/ kemampuan 
(2) Minat 
(3) Hobby/ kegemaran 
(4) Kecerdasan  
(5) Kematangan diri 

b) Dari lingkungan sekolah 
(1) Kondisi fisik 
(2) Lokasi 
(3) Fasilitas 
(4) Permasalahan yang ada 
(5) Kurikulum dan pelaksanaannya 
(6) Guru pengampu mata pelajaran 
(7) Teman-teman 
(8) Peraturan dan penerapannya 
(9) Hubungan antar personil sekolah 
(10) Stigma yang ada 
(11) Organisasi kesiswaan 
(12) Kegiatan ektrakurikuler 

c) Dari lingkungan masyarakat 
(1) Lokasi/ letak 
(2) Stigma yang ada 
(3) Kegiatan masyarakat 
(4) Kemajuan teknologi 
(5) Hubungan antar anggota 

masyarakat  
(6) Teman-teman sebaya  

d) Lain-lain 
(1) Sumber-sumber belajar 
(2) Hubungan tiga lingkungan di 

sekitar siswa (keluarga, sekolah 
dan masyarakat) 

 
6. Analisis Hasil Angket Tingkat Kesiapan Belajar Mandiri 

Untuk menunjang hasil penelitian ini, peneliti juga menyebarkan 

angket tingkat kesiapan belajar mandiri. Soal-soal yang diberikan diambil 

dari angket kepribadian dengan beberapa pertanyaan tambahan yang dapat 

dilihat pada bagian lampiran. Angket tersebut disebarkan pada seluruh 

siswa kelas XII Ilmu Alam yang berjumlah 85 orang. Untuk keperluan 

analisis, diambil 30 siswa secara acak. Hasil analisis diperlihatkan melalui 

Grafik 1. Untuk hasil analisis selengkapnya dapat dilihat pada bagian 

lampiran. 
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Grafik 1 
Tingkat Kesiapan Belajar Mandiri Siswa
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B. Pembahasan 

Setelah melakukan analisis data diperoleh bahwa penilaian hasil 

angket kepribadian siswa dengan kode R-2 dengan hasil wawancara 

mengalami perbedaan, yaitu siswa memiliki kriteria yang rendah pada 

indikator kepercayaan diri sedangkan hasil wawancara menunjukkan hasil 

yang positif. Hal yang sama juga dialami siswa dengan kode S-2 pada 

indikator pemahaman diri dalam hal belajar matematika.  

Ada beberapa alasan yang memungkinkan terjadinya hal ini. Alasan 

yang pertama, siswa sebenarnya memiliki kepribadian yang baik pada 

indikator–indikator tersebut, akan tetapi siswa merasa rendah diri atau malu 

untuk menilai dirinya sendiri sebaik itu melalui angket kepribadian. Meskipun 

peneliti telah memberikan kebebasan bagi seluruh siswa dan menjamin 

kerahasiaan identitas responden.  

Alasan yang kedua, hasil di atas menunjukkan kondisi yang 

sebenarnya dikarenakan kurang optimalnya bimbingan dari pihak-pihak yang 
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terkait dalam hal ini pihak keluarga, sekolah dan masyarakat, ke arah 

indikator-indikator kesiapan belajar mandiri tersebut.  

Alasan yang ketiga, karena angket ini diisi oleh masing-masing siswa, 

kemungkinan terjadi perbedaan standar penilaian karena perbedaan pengertian 

bisa saja terjadi. Namun dengan alasan melatih diri siswa untuk mampu 

bertanggung jawab atas dirinya sendiri, cara ini tetap dilaksanakan oleh 

peneliti. Oleh karena itu penting kiranya pada penelitian lanjutan dibuat 

standar yang jelas dan lebih terperinci, supaya dicapai persamaan persepsi.  

Alasan yang keempat, pengambilan sampel yang kurang signifikan. 

Karena pengambilan sampel ini hanya berdasarkan nilai raport matematika 

kelas XI semester 1 dan 2 serta masukan-masukan dari guru matematika yang 

mengampu kelas tersebut. Dalam pemilihan sampel perlu juga diperhatikan 

kondisi psikologis siswa yang akan dijadikan sampel. Mengingat pentingnya 

hal ini dalam proses pengambilan data U-1 yang dilaksanakan oleh siswa 

sendiri. 

Hasil yang sama juga diperoleh dalam analisis angket tingkat kesiapan 

belajar mandiri. Seharusnya rata-rata siswa memiliki kesiapan belajar mandiri 

dengan kriteria sedang atau selebihnya. Akan tetapi ternyata masih ada 3 

orang siswa yang mempunyai tingkat kesiapan belajar mandiri yang rendah. 

Kemungkinan alasan yang melatarbelakangi terjadinya kondisi ini sama 

dengan alasan yang memungkinkan terjadinya kondisi pada analisis data U-1.  

Hasil analisis tes materi prasyarat menunjukkan bahwa siswa-siswa di 

setiap kelompok yang diteliti mengalami kekeliruan dalam melakukan 
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perhitungan. Kesalahan yang terjadi akibat kurangnya ketelitian siswa dalam 

melakukan perhitungan pada Pokok Bahasan Matriks dianggap masih wajar 

oleh peneliti. Karena pada Pokok Bahasan ini memang membutuhkan 

ketelitian dan kecermatan yang lebih di samping harus menguasai konsep-

konsep dasar. Sebagian besar permasalahan pada Pokok Bahasan ini 

mengharuskan siswa melakukan perhitungan angka-angka yang cukup 

gampang membuat otak menjadi lelah. Sehingga keakuratan hasil perhitungan 

makin lama akan semakin berkurang akibat dari rasa lelah yang ditimbulkan.  

Hasil pekerjaan beberapa siswa juga menunjukkan bahwa kesalahan 

terjadi akibat siswa tidak menguasai konsep-konsep yang akan senantiasa 

dipakai. Konsep yang tidak dikuasaipun rata-rata pada bagian yang sama. 

Mengenai hal ini peneliti hanya mampu memberikan 2 kemungkinan 

berdasarkan teori yang ada. Kemungkinan yang pertama karena siswa merasa 

tidak memiliki kepentingan akan Pokok Bahasan ini pada Pokok Bahasan 

selanjutnya. Meskipun guru pengampu mata pelajaran telah memberitahukan 

kegunaannya di Pokok Bahasan selanjutnya. Kemungkinan yang kedua yaitu 

guru pengampu mata pelajaran tidak memberikan pengertian akan pentingnya 

Pokok Bahasan ini pada materi selanjutnya. Sehingga siswa tidak tahu akan 

arti penting materi prasyarat pada setiap Pokok Bahasan. Oleh karena itu 

bimbingan dari guru akan arti penting materi prasyarat sangat dibutuhkan 

demi tercapainya hasil yang lebih baik pada suatu Pokok Bahasan. 

 Mengenai pendapat siswa tentang pelaksanaan KBM seperti yang 

telah dijelaskan di bagian analisis, banyak siswa mengakui bahwa mereka 
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suka dengan berbagai proses yang telah dilaksanakan tersebut. Minat dan 

antusiame siswa pada pelajaran matematika meningkat karena mereka diajak 

untuk turut andil dalam menentukan beberapa tahap kegiatan belajar, yang 

notabene sebenarnya diperuntukkan bagi mereka. Hal ini dikemukakan siswa 

dalam jajak pendapat melalui angket terbuka yang disebarkan oleh sekolah 

kepada siswa sebelum kegiatan observasi dilakukan. Beberapa siswa 

mengakui tidak suka mengikuti pelajaran yang hanya dipenuhi dengan 

kegiatan mencatat dan latihan soal. “Seperti robot saja.” dan “Kami kan, 

bukan mesin fotokopi.” begitu disebutkan oleh siswa yang tentu saja 

identitasnya telah dirahasiakan. Apalagi di usia mereka yang beranjak dewasa, 

tentunya ajakan untuk ikut menentukan suatu hal yang penting bagi mereka 

akan melatih rasa tanggung jawab atas pelaksanaan keputusan tersebut. 

Diungkapkan pula oleh guru yang mengampu mata pelajaran 

matematika di kelas XII Ilmu Alam 1 dan 2 bahwa nilai-nilai yang dicapai 

siswa sama saja, tetapi minat siswa pada pelajaran matematika meningkat. 

Pendapat bahwa pelajaran matematika merupakan momok bagi siswa mulai 

berkurang di sini, karena kesenjangan antara guru dan siswa berkurang dengan 

adanya komunikasi dalam penentuan tahap-tahap kegiatan belajar tadi. Di 

samping itu beberapa siswa mengaku menjadi lebih percaya diri baik itu di 

lingkungan sekolah, lingkungan keluarga atau di lingkungan masyarakat. 

Hasil yang cukup di luar dugaan terdapat pada siswa dengan kode S-2. 

Siswa tersebut memiliki kriteria rendah pada indikator kepercayaan diri pada 

pelajaran matematika serta memperoleh hasil negatif pada saat wawancara 



 110

pada indikator yang sama. Karena dialami oleh siswa dari kelompok sedang 

maka hal ini menunjukkan bahwa prestasi siswa di kelas belum tentu 

mempengaruhi kesiapan belajar mandiri pada pelajaran matematika.  

Melihat hasil yang diperoleh dalam analisis seluruh instrumen pada 

penelitian ini menimbulkan pertanyaan lanjutan, karena hasilnya yang ternyata 

tidak sesuai dengan perkiraan awal peneliti. Padahal di lain pihak, guru 

kadang-kadang memberikan otonomi kepada siswa untuk menentukan salah 

satu tahap kegiatan belajar, dengan kata lain guru telah mencoba membuat 

siswa melakukan praktek belajar mandiri namun tanpa sepengatuhan siswa. 

Hal ini ditemukan oleh peneliti dalam kegiatan observasi. Melihat kenyataan 

ini seharusnya siswa-siswa tersebut memiliki kesiapan belajar mandiri pada 

kriteria sedang atau selebihnya. 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi kesiapan belajar mandiri siswa. Faktor-faktor tersebut meliputi 

berbagai aspek kehidupan di seputar kehidupan siswa SMA yaitu faktor-faktor 

yang secara potensial mampu menimbulkan konflik antara kebutuhan dan 

komitmen. Faktor-faktor tersebut diungkapkan melalui kegiatan wawancara 

langsung dengan kesembilan siswa secara bersamaan. Hal ini dilakukan 

dengan maksud supaya lebih banyak faktor-faktor yang terungkap, karena 

jawaban yang diungkapkan salah satu siswa memungkinkan munculnya 

jawaban/ pandangan lain untuk ditemukan oleh siswa yang lain pula. Jawaban 

dari siswa kemudian dikategorikan dalam faktor-faktor internal dan eksternal. 
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Dari hasil wawancara diperoleh bahwa faktor-faktor tersebut adalah sebagai 

berikut. 

2. Faktor Internal 

Faktor internal yang disebutkan oleh kesembilan responden 

meliputi faktor fisik dan faktor psikologis. 

a. Faktor fisik 

(1) Kondisi kesehatan secara fisik. 

(2) Kelainan/ cacat tubuh yang mempengaruhi kepercayaan diri. 

(3) Gangguan kesehatan yang berpengaruh pada waktu luang yang 

dimiliki karena mengharuskan si penderita, melakukan istirahat 

dalam waktu yang lebih atau sering melakukan pemeriksaan 

kesehatan secara berulang/ kontinu. 

b. Faktor psikologis 

(1) Bakat/ kemampuan yang meliputi kemampuan verbal, mekanis, 

matematis, analitis. 

(2) Minat yang dimiliki. 

(3) Hobby/ kegemaran. 

(4) Kecerdasan yang dimiliki, meliputi kecerdasan otak dan emosional. 

(5) Kematangan diri, meliputi kepemilikan konflik dalam diri dan 

penyelesaiannya, kepemilikan tanggung jawab dan pelaksanaanya, 

kepemilikan inisiatif dan pelaksanaannya, pengalaman yang 

dimiliki serta kemampuan penerjemahannya, kepemilikan cita-cita/ 
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rencana masa depan dan usaha mewujudkannya, konsep diri dan 

proses pembentukkannya, dsb. 

(6) Banyak sedikitnya waktu luang. 

3. Faktor Eksternal 

Yang tergolong faktor eksternal ialah segala faktor yang 

bersumber dari luar diri responden, yang berasal dari lingkungan keluarga, 

lingkungan masyarakat serta lingkungan sekolah. 

a. Pengaruh yang berasal dari lingkungan keluarga 

Faktor yang muncul di lingkungan ini meliputi dukungan 

keluarga, termasuk didalamnya adalah perlakuan dan anggapan/ stigma 

yang ada. Selain itu disebutkan pula keharmonisan keluarga yang 

meliputi suasana rumah, hubungan dan komunikasi antar anggota 

keluarga, masalah yang dihadapi dan penanganannya. Faktor yang 

tidak kalah penting adalah pekerjaan orang tua yang mempengaruhi 

perekonomian keluarga. 

b. Pengaruh yang berasal dari lingkungan sekolah  

Faktor yang muncul di lingkungan ini adalah kondisi fisik dan 

lokasi gedung sekolah, perlengkapan/ fasilitas yang dimiliki sekolah, 

permasalahan yang dimiliki sekolah dan penanganannya, kurikulum 

yang berlaku serta pelaksanaannya, guru-guru pengampu mata 

pelajaran, teman-teman yang dipunyai (jumlah, dukungan, dan sikap 

mereka), peraturan-peraturan yang berlaku dan pelaksanaannya yang 

turut membentuk sikap disiplin serta bertanggung jawab, hubungan 
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antar personil sekolah (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, jajaran 

guru, petugas-petugas serta siswa sendiri), stigma yang ada di sekolah, 

organisasi kesiswaan dan kegiatan ektrakurikuler yang ada juga mampu 

memberikan pengalaman yang baru. 

c. Pengaruh yang berasal dari lingkungan masyarakat  

Faktor yang muncul di lingkungan ini adalah lokasi (letak) 

tempat tinggal yang mempengaruhi suasana, kondisi, permasalahan dan 

stigma yang ada, kegiatan masyarakat yang mempengaruhi kecerdasan 

dan pendidikan rata-rata masyarakat, kemajuan teknologi yang 

mempengaruhi fasilitas yang tersedia, hubungan antar anggota 

masyarakat, teman sebaya (jumlah, sikap/ watak, usia rata-rata dan 

dukungan mereka). 

Faktor yang berada di luar diri siswa namun juga mampu 

mempengaruhi kesiapan belajar mandiri yang dimiliki antara lain, sumber-

sumber belajar yang dimiliki baik berupa buku dan non-buku dari ketiga 

lingkungan sekitar mereka. Hubungan yang ada diantara ketiga 

lingkungan tersebut juga disebutkan mampu mempengaruhi kesiapan 

belajar mandiri dalam dukungan sumber belajar non-buku berupa 

informan pemberi informasi. 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN  

Berdasarkan pelaksanaan seluruh prosedur dalam penelitian ini maka 

dapat disimpulkan : 

1. Pelaksanaan kegiatan belajar di kelas XII Ilmu Alam SMA Negeri 1 Boja 

Kendal tahun ajaran 2005/ 2006 telah menerapkan praktek belajar mandiri 

kurang lebih sebanyak 30%, yakni dalam menentukan cara belajar dan 

bahan belajar yang diinginkan.  

2. Rata-rata kesiapan belajar mandiri siswa berada pada kriteria ”tinggi” 

dengan skor 2.95. Namun seorang siswa dari kelompok sedang memiliki 

kriteria rendah pada indikator kepercayaan diri pada pelajaran matematika, 

hal ini menunjukkan bahwa prestasi siswa pada pelajaran matematika di 

kelas tidak mempengaruhi kesiapan belajar mandiri siswa.  

3. Kesimpulan sebelumnya juga didukung dengan hasil pekerjaan siswa 

dalam Tes Pokok Bahasan Matriks sebagai prasyarat belajar untuk Pokok 

Bahasan Vektor. Rata-rata siswa mampu mengerjakan lebih dari 60% soal 

yang diberikan. Kesalahan yang dilakukan terjadi karena kurangnya 

ketelitian siswa dalam melakukan perhitungan. Namun 5 orang siswa 

masih melakukan kesalahan pada soal yang sama akibat tidak mengusai 

konsep yang dibutuhkan. Hasil ini ternyata juga mampu mendukung hasil 

tes Pokok Bahasan Vektor. 
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4. Tingkat kesiapan belajar mandiri siswa kelas XII Ilmu Alam SMA Negeri 

1 Boja Kendal rata-rata cukup baik. Namun sekitar 10% dari keseluruhan 

siswa masih memiliki kesiapan belajar mandiri yang rendah. 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan belajar mandiri antara lain: 

a. Faktor Internal 

(1) Faktor fisik 

Kondisi kesehatan secara fisik, kelainan/ cacat tubuh, 

gangguan kesehatan. 

(2) Faktor psikologis 

Bakat/ kemampuan, minat yang dimiliki, hobby/ 

kegemaran, kecerdasan yang dimiliki, kematangan diri, banyak 

sedikitnya waktu luang. 

b. Faktor Eksternal 

Pengaruh datang dari sumber-sumber belajar yang dimiliki dan 

hubungan yang ada diantara ketiga lingkungan sekitar siswa. Pengaruh 

yang lain adalah : 

(1) Pengaruh yang berasal dari lingkungan keluarga 

Faktor yang muncul di lingkungan ini meliputi dukungan 

keluarga, keharmonisan keluarga, masalah yang dihadapi dan 

penanganannya, pekerjaan orang tua. 

(2) Pengaruh yang berasal dari lingkungan sekolah  

Faktor yang muncul di lingkungan ini adalah kondisi fisik 

dan lokasi gedung sekolah, perlengkapan/ fasilitas yang dimiliki 
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sekolah, permasalahan yang dimiliki sekolah dan penanganannya, 

kurikulum yang berlaku serta pelaksanaannya, guru-guru 

pengampu mata pelajaran, teman-teman yang dipunyai, peraturan-

peraturan yang berlaku dan pelaksanaannya, hubungan antar 

personil sekolah, stigma yang ada di sekolah, organisasi kesiswaan 

dan kegiatan ektrakurikuler. 

(3) Pengaruh yang berasal dari lingkungan masyarakat  

Faktor yang muncul di lingkungan ini adalah lokasi (letak) 

tempat tinggal, kegiatan masyarakat, kemajuan teknologi, 

hubungan antar anggota masyarakat, teman sebaya. 

 

B. SARAN  

1. Kesiapan belajar mandiri siswa Kelas XII Ilmu Alam SMA Negeri 1 Boja 

sudah cukup bagus namun masih belum memiliki kesadaran akan arti 

pentingnya materi prasyarat dalam praktek belajar mereka. Sehingga perlu 

diberikan pengertian mengenai arti penting prasyarat belajar bagi siswa-

siswa tersebut. 

2. Dengan modal kesiapan belajar mandiri yang cukup bagus, pengalaman 

akan praktek belajar mandiri di beberapa tahap kegiatan belajar serta 

pengetahuan akan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar 

siswa, maka guru dapat memanfaatkannya dengan melatih siswa 

melalukan praktek belajar mandiri secara lebih mendalam. 



 117

3. Guru perlu terus menambah pengetahuan dan wawasan dalam menerapkan 

pembelajaran yang dilakukan supaya pengetahuan dan ketrampilan yang 

diajarkan tidak tertinggal dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

masyarakat. 

4. Untuk mencapai hasil pembelajaran yang maksimal guru harus 

menyiapkan pembelajaran sebaik mungkin dengan mengaktifkan siswa, 

memanfaatkan sifat ingin tahu yang dimiliki siswa sebagai seorang 

remaja. Akan tetapi bimbingan dan pengawasan perlu dilakukan supaya 

tidak terjadi salah penerapan konsep belajar mandiri tersebut. 

5. Perlu adanya penelitian lebih lanjut sebagai pengembangan dari penelitian 

ini. 
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