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ABSTRAK 

Nama Penyusun   :  Edo Santoso 

NIM       :  13010101011 

Judul Skripsi      :  Hubungan Belajar Mandiri dengan Prestasi Belajar PAI Siswa      

                     di MTs Negeri 1 Konawe Selatan 

 

 Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan belajar mandiri 

dengan prestasi belajar PAI siswa MTs Negeri 1 Konawe Selatan. Belajar mandiri 

yang dimaksud yaitu kegiatan belajar sendiri yang disertai dengan inisiatif untuk 

menguasai suatu materi atau kompetensi, menetapkan tujuan belajar, sumber belajar, 

media belajar, waktu belajar, cara belajar, dan evaluasi hasil belajar dilakukan oleh 

individu sendiri. Prestasi Belajar PAI siswa diukur dari nilai rata-rata mata pelajaran 

Fiqih, Akidah Akhlak, Qur’an Hadis dan Sejarah Kebudayaan Islam. 

 Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif 

dan analisis inferensial dengan pengumpulan data menggunakan observasi, angket, 

dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 orang siswa diambil 13% 

dari populasi sebanyak 225 orang siswa yang tersebar dari kelas VII dan kelas VIII 

dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Belajar Mandiri siswa MTsN 1 

Konawe Selatan berada pada kategori tinggi dengan persentase 56,7%, dengan skor 

rata-rata perolehan angket sebesar 61,3 yang berada pada skor 61 – 80%. Prestasi 

Belajar PAI siswa MTsN 1 Konawe Selatan berada pada kategori tinggi dengan 

persentase 53,3%, dengan nilai rata-rata PAI sebesar 79,6 yang berada pada skor 61 

– 80. Terdapat Hubungan Belajar Mandiri dengan Prestasi Belajar PAI siswa MTs 

Negeri 1 Konawe Selatan. Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi diperoleh nilai 

sebesar 0,615. Nilai koefisien korelasi tersebut, berada pada interval (0,60 – 0,79) 

dengan kategori kuat dengan nilai koefisien determinasi sebesar 37,82%, yang berarti 

Belajar Mandiri memberikan kontribusi pengaruh sebesar 37,82% terhadap Prestasi 

Belajar PAI. Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai t hitung sebesar 4,124. Pada taraf 

signifikansi 5% diperoleh nilai t tabel sebesar 1,701. Dengan demikian, t hitung 4,124 > 

1,701 t tabel sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini berarti terdapat hubungan 

positif dan signifikan antara Belajar Mandiri dengan Prestasi Belajar PAI siswa MTs 

Negeri 1 Konawe Selatan. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pendidikan digunakan sebagai indikator kemajuan bangsa yang sangat 

penting dalam mendukung pembangunan dan merupakan fondasi kompetensi suatu 

bangsa. Dengan pendidikan manusia dapat menghadapi dan memecahkan masalah 

serta tantangan yang dihadapinya.  

 Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
1
  Proses pendidikan itu terjadi di lingkungan 

keluarga, sekolah maupun masyarakat luas. Sekolah telah memainkan peranan yang 

sangat penting di dalam proses pendidikan, sehingga kebanyakan orang berpendapat 

bahwa keberhasilan proses pendidikan dapat dilihat pada kualitas dari lulusan 

sekolah tersebut.  

 Pendapat demikian tidak sepenuhnya benar, karena lingkungan keluarga dan 

masyarakat juga mempunyai andil besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 

Namun sekolah sebagai lembaga pendidikan formal merupakan bagian dari sistem 

pendidikan nasional, semakin menjadi tumpuan harapan, baik keluarga maupun 

                                                             

 1 Departemen Agama RI, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang 

Pendidikan, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2006), h. 5. 
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masyarakat di dalam mempersiapkan generasi mendatang untuk mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.  

 Tujuan pokok pembelajaran adalah “mengembangkan kemampuan anak 

secara individu agar bisa menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapinya”.
2
  

Dalam hal pelaksanaan proses pembelajaran, selama ini sekolah-sekolah 

menyelenggarakan pendidikan dengan segala keterbatasan yang ada. Hal ini 

dipengaruhi oleh ketersediaan sarana-prasarana, ketersediaan data, serta  kemampuan 

guru untuk mengembangkan pembelajaran yang aktif. Dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan dalam Pasal 

19 sampai pasal 22 tentang Standar Proses Pendidikan, bahwa proses pembelajaran 

pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
3
 Adanya keteladanan 

pendidik, adanya perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan yang efektif 

dan efisien dalam proses pembelajaran. Ironisnya sekarang ada kecenderungan 

melupakan bahwa hakikat pendidikan adalah belajarnya pelajar, bukan mengajarnya 

guru. Guru mendapat porsi yang istimewa dalam proses pendidikan, sementara 

kemampuan pelajar untuk mandiri, menciptakan, menemukan dan belajar untuk 

                                                             

 2 Ismail SM, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM, (Semarang: Rasail 

Media Group, 2008), h.17. 

 3 Direktorat Jenderal Binbaga Islam, Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Diirjen Bagais 

Depag, 2004), h. 27. 
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dirinya sendiri diabaikan. Hal ini telah merendahkan peranan pelajar dalam proses 

pendidikan. Padahal belajar, sebagaimana ditekankan oleh John Dewey, menyangkut 

juga apa yang harus dikerjakan oleh pelajar untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu, 

inisiatif untuk belajar harus datang dari pelajar sendiri.
4
 

 Belajar mandiri adalah perilaku siswa dalam mewujudkan kehendak atau 

keinginannya secara nyata dengan tidak bergantung pada orang lain, dalam hal ini 

adalah siswa tersebut mampu melakukan belajar sendiri, dapat menentukan cara 

belajar yang efektif, mampu melaksanakan tugas-tugas belajar dengan baik dan 

mampu untuk melakukan aktivitas secara mandiri.  Hal yang terpenting dalam proses 

belajar mandiri adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan 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. 

Dalam belajar mandiri peserta didik akan berusaha sendiri dahulu untuk memahami 

isi pelajaran yang dibaca. Kalau mendapat kesulitan, barulah peserta didik akan 

bertanya atau mendiskusikannya dengan teman, guru atau orang lain. Peserta didik 

yang mandiri akan mampu mencari sumber belajar yang dibutuhkan. 

 Belajar mandiri di sekolah dapat diterapkan kepada siswa, dan konsep belajar 

mandiri dapat sesuai dengan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dengan pendekatan 

saintifik diharapkan mampu meningkatkan kemandirian peserta didik dan 

memaksimalkan pengetahuannya, serta mampu melatih peserta didik untuk mengkaji 

dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia 

                                                             

 4 Ibid., h. 28. 
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sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. Belajar mandiri di sekolah dapat 

dioptimalkan karena pada kurikulum 2013, guru dituntut untuk mengembangkan 

situasi belajar yang memungkinkan setiap anak bekerja dengan kemampuan masing-

masing pada setiap pelajaran dan guru diminta untuk mengusahakan keterlibatan 

peserta didik dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Dari penjelasan di atas, maka 

dapat diketahui bahwa kurikulum 2013 kini lebih mengutamakan keaktifan dan 

partisipasi siswa dalam pembelajaran. Jadi siswa lebih dilatih untuk dapat belajar 

mandiri, lebih aktif, dan kreatif untuk menentukan tujuan belajarnya sesuai dengan 

nilai-nilai karakter dan akhlak mulia. 

 Waktu pembelajaran atau jam pelajaran yang terbatas di sekolah juga 

menuntut siswa untuk dapat belajar tanpa bergantung dari penjelasan guru di 

sekolah, mereka dituntut untuk dapat dengan sendirinya memahami pelajaran dengan 

belajar mendalami materi di rumah atau di luar jam pelajaran sekolah tanpa guru. 

Sehingga belajar mandiri sangat diperlukan untuk menunjang pemahaman masing-

masing siswa.  

 Belajar mandiri dapat memberikan manfaat terhadap kemampuan kognitif, 

afektif dan psikomotorik siswa, manfaat tersebut diantaranya mampu memupuk 

tanggung jawab, meningkatkan keterampilan, memecahkan masalah, mengambil 

keputusan, berfikir kreatif kritis, menumbuhkan percaya diri yang kuat dan mampu 

menjadi guru bagi dirinya sendiri. Dari manfaat tersebut, dapat dikatakan bahwa 

belajar mandiri sebenarnya memiliki nilai tambah dibandingkan dengan kegiatan 

belajar di sekolah, namun hal ini bukan berarti belajar mandiri dapat berdiri sendiri. 
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Belajar mandiri dapat menjadi alternatif atau cara tambahan untuk menunjang 

pembelajaran di sekolah. Belajar mandiri melatih siswa untuk tidak terlalu 

mengandalkan penjelasan guru di sekolah.  

 Namun faktanya, banyaknya atau besarnya manfaat belajar mandiri belum 

mampu dirasakan oleh siswa. Hal ini dikarenakan belajar mandiri belum 

tersosialisasi dikalangan siswa, kebanyakan dari siswa masih beranggapan bahwa 

guru satu-satunya sumber ilmu. 

  Berdasarkan hasil observasi di MTs Negeri 1 Konawe Selatan, secara umum 

siswa di MTs Negeri 1 Konawe Selatan terkesan masih belum maksimal dalam 

melakukan belajar mandiri karena berbagai alasan seperti capek, sibuk dengan 

berbagai kegiatan. Selain itu, siswa terkadang hanya meletakan bukunya begitu saja 

tanpa membaca atau mempelajari ulang materi yang telah diajarkan oleh guru ketika 

berada di rumah, serta intensitas siswa ke perpustakaan untuk membaca maupun 

mencari buku-buku yang berkaitan dengan materi pelajaran pada saat jam-jam 

tertentu masih belum maksimal. Dari temuan-temuan tersebut mengindikasikan 

bahwa siswa di MTs Negeri 1 Konawe Selatan belum sepenuhnya memiliki inisiatif 

untuk melakukan belajar mandiri. Sehingga, hal ini sangat memprihatinkan, bila 

masalah tersebut terus dibiarkan maka tentu akan berdampak buruk pada siswa itu 

sendiri.  

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian tentang “Hubungan Belajar Mandiri dengan Prestasi Belajar PAI siswa di 

MTs Negeri 1 Konawe Selatan”. 
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B. Batasan dan Rumusan Masalah 

1.  Batasan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah penelitian ini 

dibatasi pada:    

a. Belajar Mandiri pada siswa di MTs Negeri  1 Konawe Selatan. 

b. Prestasi Belajar PAI siswa di MTs Negeri 1 Konawe Selatan. 

2.  Rumusan masalah 

 Berdasarkan masalah tersebut diatas, maka masalah penelitian ini dapat di 

rumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimana gambaran belajar mandiri siswa di MTs Negeri 1 Konawe Selatan? 

b. Bagaimana gambaran prestasi belajar PAI siswa di MTs Negeri 1 Konawe 

Selatan? 

c. Apakah terdapat hubungan antara belajar mandiri dengan prestasi belajar PAI 

siswa di MTs Negeri 1 Konawe Selatan? 

C. Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian adalah sesuatu yang ingin diungkapkan melalui kegiatan 

penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui gambaran belajar mandiri siswa di MTs Negeri 1 Konawe 

Selatan.  

2. Untuk mengetahui gambaran prestasi belajar PAI siswa di MTs Negeri 1 

Konawe Selatan.  
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3. Untuk mengetahui hubungan antara belajar mandiri dengan prestasi belajar 

PAI siswa di MTs Negeri 1 Konawe Selatan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

 Secara teoritis, penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat dalam 

menambah pengetahuan kita mengenai hubungan belajar mandiri dengan prestasi 

belajar PAI. 

2. Manfaat praktis 

 Pada tataran praktis, penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat 

bagi pihak-pihak sebagai berikut: 

a. Bagi guru di sekolah penelitian ini diharapakan dapat memberikan informasi 

tentang belajar mandiri siswa beserta implikasinya dalam mempengaruhi 

prestasi belajar. 

b. Bagi orang tua siswa, penelitian ini diharapakan dapat menginspirasi adanya 

upaya-upaya yang dapat memotivasi siswa untuk belajar. 

c. Bagi siswa, penelitian ini diharapakan dapat memacu semangat untuk belajar 

guna meningkatakan prestasi belajar PAI di sekolah. 

d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapakan dapat dijadikan sumber 

informasi awal untuk ditelaah dan dikaji secara lebih komprehensip. 
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E. Definisi Operasional 

 Dalam rangka menyatukan presepsi mengenai maksud dan tujuan penelitian 

ini, maka dikemukakan definisi operasioanal sebagai berikut: 

1. Belajar mandiri adalah kegiatan belajar sendiri yang disertai dengan inisiatif 

untuk menguasai suatu materi atau kompetensi, menetapkan tujuan belajar, 

sumber belajar, media belajar, waktu belajar, cara belajar, dan evaluasi hasil 

belajar dilakukan oleh individu sendiri. 

2. Prestasi belajar PAI siswa di MTs Negeri 1 Konawe Selatan adalah 

penguasaan pengetahuan yang dikembangkan dalam diri siswa untuk mata 

pelajaran Fiqih, Akidah Akhlak, Qur’an Hadis dan Sejarah Kebudayaan Islam 

yang ditunjukan dengan nilai raport pada tahun ajaran 2016/2017, kemudian 

nilai dari masing-masing mata pelajaran tersebut diambil rata-ratanya.  

F. Garis - Garis  Besar Isi Skripsi 

Adapun garis-garis besar isi skripsi ini adalah sebagai berikut: 

 Pada bab I membahas pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi 

operasional dan garis-garis besar isi skripsi. 

 Pada bab II membahas tinjauan pustaka yang meliputi deskripsi belajar 

mandiri, deskripsi prestasi belajar, hipotesis dan penelitian yang relevan. Adapun 

deskripsi belajar mandiri meliputi pengertian belajar mandiri, komponen-komponen 

belajar mandiri, ciri-ciri belajar mandiri, syarat-syarat belajar mandiri dan kelebihan 
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belajar mandiri. Dan deskripsi prestasi belajar meliputi definisi prestasi belajar dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. 

 Pada bab III membahas metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, 

variabel penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan data, uji instrumen, kisi-kisi instrumen dan teknik analisis data. 

 Pada bab IV membahas hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi 

penelitian, analisis deskripsi belajar mandiri siswa MTs Negeri 1 Konawe Selatan, 

analisis deskripsi belajar PAI siswa MTs Negeri 1 Konawe Selatan dan analisis 

hubungan belajar mandiri dengan prestasi belajar PAI di MTs Negeri 1 Konawe 

Selatan. 

 Pada bab V membahas penutup yang meliputi kesimpulan hasil penelitian 

dan saran. 
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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Belajar Mandiri 

1. Pengertian Belajar Mandiri 

 Dodds mengemukakan bahwa : 

 Belajar mandiri merupakan sistem belajar yang memungkinkan siswa 

 dapat belajar sendiri dari bahan cetak, program siaran dan bahan rekaman 

 yang telah disiapkan sebelumnya.
1
 

 Wedemeyer menjelaskan bahwa: 

 Belajar mandiri adalah cara belajar yang memberikan derajat kebebasan, 

 tanggung jawab, dan kewenangan yang lebih besar kepada pembelajar 

 dalam  melaksanakan dan merencanakan kegiatan-kegiatan belajarnya.
2
 

 Lowry mengemukakan bahwa:  

 Belajar mandiri didefinisikan sebagai suatu proses di mana individu 

 berinisiatif belajar dengan atau tanpa bantuan orang lain; mediagnosa 

 kebutuhan belajarnya sendiri, merumuskan tujuan belajar,  mengidentifikasi 

 sumber belajar yang dapat digunakannya, memilih  dan menerapkan strategi 

 belajar dan mengevaluasi belajarnya.
3
 

 

 Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka belajar mandiri dapat diartikan 

sebagai usaha individu untuk melakukan kegiatan belajar secara sendirian maupun 

dengan bantuan orang lain berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menguasai suatu 

                                                             

 
1
 http//studyinsider.blogspot.com/2011/04/belajar-mandiri.html (18 November 2016). 

    
2
Khadifa.”Sistem  Belajar Mandiri”,Blog Khadifa. http://sn2dg.blogspot.com (18 November 

2016). 

 
3
 Utari Sumarmo, "Kemandirian belajar: apa, mengapa, dan bagaimana dikembangkan pada 

peserta didik" (Makalah disajikan pada Seminar Pendidikan Matematika di Jurusan Pendidikan 

Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta, 2004), h. 3. 

10 
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materi dan atau kompetensi tertentu sehingga dapat digunakannya untuk 

memecahkan masalah yang dijumpainya di dunia nyata. 

 Islam mendorong setiap muslim untuk belajar karena dengan belajar seorang 

muslim dapat mengetahui berbagai macam pengetahuan yang belum diketahui 

sebelumnya. Wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad adalah 

perintah untuk membaca. Hal ini menunjukan bahwa belajar sangat ditekankan 

dalam Islam.  Allah berfirman dalam Q.S. Al-Alaq/96: 1-5. 

                                

    (1-5)   

Terjemah: 

 Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 

 Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah, 

 Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha mulia, 

 Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 

 Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
4
 

 

 Selain ayat di atas, masih terdapat banyak ayat-ayat yang menjelaskan 

tentang belajar salah satunya dalam Q.S. At-Taubah/9: 122. 

                              

                 (122) 

Terjemah: 

 Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan 

 perang). Mengapa sebagian mereka tidak pergi untuk memperdalam 

                                                             
 4 Samad,  Al-Qur’an Terjemah Al-Ikhlas, (Jakarta: Samad, 2014), h. 597. 



12 
 

 

 pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada  kaumnya 

 apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga  dirinya.
5
  

  

 Ayat di atas Allah SWT menjelaskan kewajiban menuntut ilmu pengetahuan serta 

mendalami ilmu-ilmu agama Islam yang juga merupakan salah satu alat untuk berjihad. Jika 

peperangan bertujuan mengalahkan musuh-musuh Islam serta mengamankan jalan dakwah 

islamiyah, maka menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama bertujuan untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan umat dan menyiarkan ajaran-ajaran 

agama Islam.  

2. Komponen-komponen Belajar Mandiri 

 Belajar mandiri memiliki beberapa komponen sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Darmayanti dalam penelitiannya bahwa komponen belajar 

mandiri meliputi kebutuhan belajar, otonomi diri, keterampilan regulasi diri, dan 

kontrol pebelajar terhadap pembelajaran. Lebih lanjut, Darmayanti menjelaskan 

masing-masing komponen sebagai berikut: 

a. Kebutuhan belajar 

 Kebutuhan belajar atau kebutuhan orang dewasa untuk belajar 

 meningkatkan kemampuan intelektualnya karena diri sendiri dan bukan 

 karena tuntutan orang lain, lingkungan kerja dan sejenisnya. 

b. Otonomi diri 

Kemauan kuat dari pebelajar jarak jauh untuk belajar tanpa tekanan baik dari 

luar maupun dari dalam dirinya. Pengertian ini mengandung arti adanya will 

power atau kemauan belajar yang kuat dalam diri inidividu. Komponen ini 

juga menjelaskan tidak adanya ketergantungan kepada orang lain dalam 

belajar. 

c. Keterampilan regulasi diri 

Keterampilan mengelola dan mengatur (melakukan regulasi) aktivitas belajar. 

Keterampilan regulasi diri tersebut merupakan belajar tentang cara untuk 

belajar atau yang disebut keterampilan metakognisi oleh Flavell. Stipek 

                                                             
 5 Ibid., h. 207. 
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mengemukakan bahwa konsep self-regulated learning sering dianggap 

menjelaskan tentang pengelolaan diri (self-management) karena konsep ini 

mengacu pada penjelasan tentang bagaimana siswa memainkan peran aktif 

dalam mengelola perubahan perilaku belajarnya. 

d. Kontrol pebelajar terhadap pembelajaran 

Keterampilan memproses materi belajar yang pada penelitian ini dipilih 

keterampilan yang lebih bersifat umum meliputi keterampilan: memilih, 

menghubungkan, membuat hal-hal konkret, menganalisa, mempelajari, 

menyusun sesuai dengan selera, menjadi aktif, mengingat dan melakukan 

latihan. Komponen ini juga disebut keterampilan kognitif atau strategi 

kognitif.
6
 

 

3. Ciri - ciri Belajar Mandiri 

 Adapun  ciri-ciri belajar mandiri adalah sebagai berikut: 

a. Inisiatif 

 Siswa yang belajar mandiri dapat dilihat dari kegiatan belajarnya, dia tidak 

perlu disuruh bila belajar dan kegiatan belajar dilaksanakan atas inisiatif dirinya 

sendiri. Inisiatif belajar merupakan salah satu hal yang mendasar pada motivasi 

belajar. Inisiatif merupakan energi yang menunjukkan keseriusan atau kesungguhan 

seseorang dalam mempelajari sesuatu. Semakin tinggi kekuatannya untuk belajar 

maka semakin kuat pula keinginannya (inisiatif) untuk belajar.
7
  

 Hiemstra menjelaskan bahwa kata kunci dari belajar mandiri adalah adanya 

“inisiatif” atau sikap “proaktif” dari seseorang untuk mengelola belajarnya. Definisi 

tersebut menjelaskan bahwa belajar mandiri adalah tipe belajar yang dibedakan 

dengan belajar yang diarahkan oleh orang lain atau teacher-directed learning. Pada 

                                                             
 6 Tri Darmayanti, et al., "Studi jangka panjang tentang efektivitas intervensi psikologis dalam 

meningkatkan kemampuan belajar mandiri dan prestasi belajar mahasiswa pendidikan jarak jauh."    

Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh 12.1 (2015), h. 3. http://jurnal.ut.ac.id. (20 Desember 

2016). 

 7  http://ashadi27.esy.es  (15 November 2016). 

http://ashadi27.esy.es/
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teacher-directed learning, siswa lebih bersikap reaktif dalam proses belajar yang 

diarahkan oleh guru.
8
 

b. Tujuan Belajar   

 Ciri dari seorang yang belajar mandiri adalah dapat menentukan tujuan 

belajarnya sendiri untuk menguasai suatu kompetensi. Sangat banyak faktor yang 

berpengaruh dalam menentukan tujuan belajar. Diantaranya adalah kekuatan 

motivasi belajar, kemampuan belajar, dan ketersediaan sumber belajar. Pada 

umumnya dapat dikatakan bahwa semakin kuat motivasi belajar, semakin tinggi 

kemampuan belajar, dan semakin tersedia sumber belajar. Secara umum dapat 

dikatakan, bahwa keadaan ini menunjukan kemungkinan semakin tingginya kualitas 

kegiatan belajar, dan semakin banyaknya kompetensi yang diperoleh.     

c. Sumber dan Media belajar 

 Belajar mandiri dapat menggunkan berbagai sumber dan media belajar. 

Pengajar, tutor, kawan, pakar, praktisi, dan siapapun yang memiliki informasi dan 

keterampilan yang diperlukan pembelajar dapat menjadi sumber belajar. Paket-paket 

belajar yang berisi self instruction materials, buku teks, hingga teknologi informasi 

lanjut, dapat digunakan sebagai media belajar dalam belajar mandiri. Ketersediaan 

sumber dan media belajar turut menentukan kekuatan motivasi belajar. Apabila 

sumber dan bahan belajar tersedia dalam jumlah dan kualitas yang cukup di dalam 

                                                             

 8 Tri Darmayanti, “Efektivitas Intervensi Keterampilan Self-Regulated Learning Dan 

Keteladanan Dalam Meningkatkan Kemampuan Belajar Mandiri Dan Prestasi Belajar Mahasiswa 

Pendidikan Jarak Jauh.”Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh, Vol 9 (2008), h. 70. 

http://jurnal.ut.ac.id. (12 November 2016). 
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masyarakat, kegiatan belajar mandiri menjadi terdukung. Lebih-lebih bila 

penguasaan kompetensi yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat mendapatkan 

reward yang sepadan, maka belajar mandiri akan berkembang menjadi bagian dari 

budaya masyarakat. 

d. Tempat Belajar 

 Belajar mandiri dapat dilakukan di sekolah, di rumah, di perpustakaan, di 

warnet, dan dimana pun tempat yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan 

belajar. Akan tetapi, memang ada tempat-tempat belajar tertentu yang paling sering 

digunakan pembelajar, yaitu rumah dan sekolah. Lingkungan belajar di tempat-

tempat tersebut perlu mendapatkan perhatian, sehingga pembelajar merasa nyaman 

melakukan kegiatan belajar.   

e. Waktu Belajar 

 Belajar mandiri dapat dilaksanakan pada setiap waktu yang dikehendaki 

pembelajar, di antara waktu yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain. Masing-

masing pembelajar memiliki persentase waktu sendiri-sendiri, sesuai dengan 

ketersediaan waktu  yang ada padanya. 

f. Cara Belajar 

 Pembelajar memiliki cara belajar yang tepat untuk dirinya sendiri. Ini antara 

lain terkait dengan tipe pembelajar, apakah ia termasuk auditif, visual, kinestetik, 

atau tipe campuran. Pembelajar mandiri perlu menemukan tipe dirinya, serta cara 

belajar yang cocok dengan keadaan dan kemampuannya sendiri. 
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g. Evaluasi Hasil Belajar 

 Evaluasi hasil belajar mandiri dilakukan oleh pembelajar sendiri. Dengan 

membandingkan antara tujuan belajar dan hasil yang dicapainya, pembelajar akan 

mengetahui sejauh mana keberhasilannya. Hasil self evaluation yang dilakukan 

berulang kali akan turut membentuk kekuatan motivasi belajar yang lebih lanjut. 

Pada umumnya kegagalan yang terus menerus dapat menurunkan kekuatan motivasi 

belajar sebaliknya keberhasilan-keberhasilan akan memperkuat motivasi belajar. 

Sedangkan menurut Hasan Basri, bahwa ciri-ciri belajar mandiri, adalah sebagai 

berikut: 

1) Dapat menerima kenyataan hidup 

2) Berpikir sehat dan maju 

3) Dapat membahagiakan orang lain 

4) Perbuatan keputusannya berdasarkan pertimbangan rasio yang obyektif 

5) Bersifat fleksibel  

6) Dapat menerima penguasa dan peraturan 

7) Dapat bekerja sama dengan orang lain 

8) Dapat berprestasi 

9) Mempunyai pendirian yang konsisten.
9
 

 Rochester Institute of Technology, mengidentifikasikan beberapa karakteristik 

dalam belajar mandiri, yaitu: 

1) Memilih tujuan belajar  

2) Memandang kesulitan sebagai tantangan 

3) Memilih dan menggunkan sumber yang tersedia 

4) Bekerjasama dengan individu lain 

5) Membangun makna 

6) Memahami pencapaian keberhasilan tidak cukup hanya dengan usaha dan 

kemampuan saja namun harus disertai dengan kontrol diri.
10

  

                                                             

 9 Hasan Basri, Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

1995), h. 108. 
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 Menurut Jerold E. Kemp ciri khusus program belajar mandiri yang bermutu 

meliputi hal-hal berikut : 

1) Kegiatan belajar untuk siswa dikembangkan dengan cermat dan rinci. 

Pengajaran sendiri berlangsung dengan baik apabila bahan disusun menjadi 

langkah-langkah yang terpisah dan kecil, masing-masing membahas satu 

konsep tunggal atau sebagian dari bahan yang diajarkan.  

2) Kegiatan dan sumber pengajaran dipilih dengan hati-hati dengan 

memperhatikan sasaran pengajaran yang dipersyaratkan. 

3) Penguasaan pembelajar terhadap setiap langkah harus diperiksa sebelum ia 

melanjutkan ke langkah berikutnya. 

4) Apabila muncul kesulitan, pembelajar mungkin perlu mempelajari lagi atau 

meminta bantuan pengajar. Jadi, pembelajar secara terus-menerus ditantang, 

harus menyelesaikan kegiatan yang diikutinya, langsung mengetahui hasil 

belajar atau usahanya, dan merasakan keberhasilan.
11

 

 

 Dengan memperhatikan ciri-ciri di atas, dapat dikatakan bahwa belajar 

mandiri tidak berpatokan pada suatu aturan. Jadi tidak ada aturan khusus yang 

membelenggu siswa dalam belajar mandiri. Siswa bebas mengatur segala urusan 

untuk belajarnya secara mandiri dan dapat disesuaikan dengan minat, motivasi, dan 

kemampuan masing-masing individu. Jadi untuk masing-masing siswa atau individu 

memiliki cara, tujuan, dan proses yang berbeda- beda. Belajar mandiri dapat melatih 

siswa menganalisis kebutuhan yang dia butuhkan dan bagaimana cara memenuhinya, 

khususnya dalam hal belajar. Jadi belajar mandiri sangat memudahkan siswa untuk 

belajar sesuai keinginannya.  

 

 

                                                                                                                                                                             

 10 Kana Hidayati dan Endang Listyani. "Pengembangan Instrumen Kemandirian Belajar 

Mahasiswa." Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (2010), h. 87. http://journal.uny.ac.id. (31 

Januari 2017). 

 11 Jerold E Kemp, Proses Perancangan Pengajaran, (Bandung: ITB, 1994), h. 155. 
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4. Syarat-syarat Belajar Mandiri 

 Syarat-syarat belajar mandiri, diantaranya: 

a. Adanya motivasi belajar 

 Untuk melakukan belajar aktif, motivasi belajar merupakan syarat yang harus 

dikembangkan dahulu. Tanpa motivasi belajar yang cukup kuat untuk menguasai 

sesuatu kompetensi, belajar mandiri tidak mungkin dijalankan tetapi sebaliknya, 

belajar mandiri diperkirakan akan dapat menumbuhkan motivasi belajar. 

Pengembangan motivasi belajar merupakan bagian tersulit dalam penyiapan dan 

penumbuhan kemampuan belajar mandiri, sebab upaya pengembangan motivasi 

belajar mempersyaratkan ketersediaan informasi tersebut dengan benar. Informasi 

tentang keuntungan dan kerugian melakukan kegiatan belajar, untuk menguasai 

sesuatu kompetensi, harus tersedia selengkap dan setepat mungkin, agar pembelajar 

dapat mengetahui dengan baik : 

1) Keuntungan yang akan ia dapatkan, 

2) Beban yang ia harus tanggung, 

3) Kesesuaian antara kompetensi yang akan dia dapatkan dengan kebutuhannya, 

apakah pemilikan kompetensi itu akan dapat memenuhi kebutuhannya, 

4) Apakah ia memiliki kemampuan yang diperlukan untuk belajar dan 

menguasai kompetensi itu, dan 

5) Apakah kegiatan belajar itu kira-kira akan memberikan rasa senang atau 

tidak, rasa senang dapat timbul apabila pengalaman belajar yang lalu 

memberikan hasil baik dan cukup memuasakan
12

. 

 

 Semua informasi itu diperlukan untuk membangun kekuatan motivasi belajar. 

Kekuatan motivasi akan cukup kuat bila analisisnya terhadap informasi meghasilkan 

jawaban-jawaban affirmative atau positif. Apabila kekuatan motivasinya cukup 

                                                             
 12  Madin, “Belajar Mandiri,” Blog Madin. http://promadin.blogspot.co.id (18 November 

2016). 

http://promadin.blogspot.co.id/
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besar, ia akan memutuskan untuk belajar guna mendapatkan kompetensi yang 

dijanjikan oleh kegiatan itu. Bila kekuatan motivasinya lemah, ia akan memutuskan 

untuk tidak belajar guna mencapai kompetensi itu. Dengan kata lain, informasi yang 

lengkap dan tepat ia akan belajar, atau tidak belajar guna mencapai kompetensi itu. 

b. Adanya Masalah 

 Syarat kedua adalah harusnya ada masalah yang menarik dan bermakna bagi 

siswa. Masalah harus riil, aktual dan memiliki kaitan dengan kehidupan, sehingga 

akan memudahkan siswa untuk mencari jawabannya dan pembelajar pun lebih 

semangat untuk memecahkan masalahnya. 

 Belajar mandiri ini memberikan kebebasan kepada pembelajar untuk mencari, 

mengidentifikasikan, memecahkan, mencari solusi, membandingkan, dan menilai 

sesuatu masalah yang berkaitan dengan dirinya. 

c. Menghargai Pendapat Pembelajar 

 Masih banyak sekali pembelajaran yang mana guru mendominasi kelas, 

sebagian pembelajar menerima apa yang diperintahkan oleh pengajar. Padahal 

banyak pembelajar yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, dan banyak juga 

siswa yang aktif, kreatif, dinamis, idealis, yang merupakan hasil dari belajar mandiri 

pembelajar tersebut.
13

 

d. Peran Pengajar 

 Peran pengajar merupakan salah satu syarat belajar mandiri. Adapun peran 

pengajar adalah sebagai berikut: 

                                                             

 13 Dairesta. “Belajar  Mandiri,” Blog Dairesta, http://dairesta.blogspot.co.id /2011/03/balajar-

mandiri.html  (19 November 2016).  

http://dairesta.blogspot.co.id/
http://dairetsa.blogspot.co.id/2011/03/balajar-mandiri.html%20%20(19
http://dairetsa.blogspot.co.id/2011/03/balajar-mandiri.html%20%20(19
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1) Pengajar sebagai Demonstrator 

Dalam perannya sebagai demonstrator hendaknya pengajar senantiasa 

mengembangkan dalam artian meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu 

yang dimilikinya karena hal ini sangat menentukan hasil belajar yang dicapai 

oleh siswa.
14

 

2) Pengajar sebagai Organisator 

Guru sebagai organisator, pengelola kegiatan akademik, silabus, workshop, 

jadwal pelajaran dan lain-lain. Komponen-komponen yang berkaitan dengan 

kegiatan belajar mengajar, semua diorganisasikan sedemikian rupa, sehingga 

dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam belajar pada diri siswa. 

3) Pengajar sebagai Motivator 

Peranan pengajaran sebagai motivator ini penting artinya dalam rangka 

meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar.  

4) Pengajar sebagai Pengarah 

Dalam hal ini, pengajar harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan 

belajar pembelajar dengan tujuan yang dicita-citakan. 

5) Pengajar sebagai Transmitter 

 Dalam kegiatan mengajar pengajar juga akan bertindak selaku penyebar 

 kebijaksanaan pendidikan dan pengetahuan.
15

 

                                                             

 14 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006),  h. 

9. 

 15 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 

2014), h. 144. 
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5. Proses Belajar Mandiri 

 Belajar mandiri memberikan otonomi kepada pembelajar dalam menentukan 

arah atau tujuan belajarnya, sumber belajar, program belajar, dan materi yang 

dipelajarinya. Belajar mandiri ini memiliki upaya untuk mengembangkan kesabaran 

kepada pembelajar dalam mendapatkan informasi dan pengetahuan yang tidak 

dikendalikan oleh orang lain. Belajar seperti ini tidak semua pembelajar 

menyukainya, ada sebagian pembelajar yang lebih menyukai belajar dengan diatur 

atau dikendalikan oleh pengajar dan sebagian lainnya lebih suka diatur oleh dirinya 

sendiri dengan metode belajar mandiri. 

 Proses belajar mandiri akan membawa perubahan positif terhadap 

intelektualitas mereka dan mampu berdiri sendiri, serta menjadi dirinya sendiri. 

Pengajar bukan pengendali dalam proses belajar, akan tetapi pengajar hanya sebagai 

penasehat yang memberikan pengarahan kepada pembelajar. Sedangkan dalam 

proses belajar mandiri ini ada beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh 

pembelajar baik satu orang atau kelompok yaitu: 

a. Menetapkan tujuan 

 Pembelajar memilih atau berpartisipasi dalam memilih, untuk bekerja demi 

sebuah tujuan penting, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, yang bermakna 

bagi dirinya maupun orang lain. Tujuan bukanlah akhir semuanya. Tujuan itu akan 

memberikan kesempatan untuk menerapkan keahlian profesional akademik kedalam 

kehidupan sehari-hari. Saat pembelajar mencapai tujuan yang berarti dalam 
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kehidupan sehari-hari, proses tersebut membantu mereka mencapai standar akademik 

yang tinggi. 

b. Membuat rencana 

 Pembelajar menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan mereka. 

Merencanakan disini meliputi lebih jauh ke depan dan memutuskan bagaimana cara 

untuk berhasil. Rencana yang diputuskan siswa tergantung pada apakah mereka ingin 

menyelesaikan masalah, menentukan persoalan, atau menciptakan suatu proyek. 

Rencana yang dibuat seseorang bergantung pada tujuannya. Baik tujuan tersebut 

melibatkan penyelesaian masalah, menyelesaikan persoalan tersebut semuanya 

membutuhkan pengambilan tindakan, mengajukan pertanyaan, membuat pilihan, 

mengumpulkan dan menganalisa informasi, serta berpikir secara kritis. Kemampuan 

untuk melakukan hal-hal tersebut memungkinkan keberhasilan pembelajaran 

mandiri. 

c. Mengikuti rencana dan mengukur kemajuan diri 

 Dari semula, pembelajar tidak hanya menyadari tujuan mereka, tetapi mereka 

juga harus menyadari keahlian akademik mereka yang harus dikembangkan serta 

kecakapan yang diperoleh dalam proses belajar mandiri. Selain proses tersebut 

mereka harus mengevaluasi seberapa baik rencana mereka berjalan. 

d. Membuahkan hasil akhir 

 Pembelajar mendapatkan suatu hasil baik yang tampak maupun yang tidak 

tampak bagi mereka. Ada ribuan cara untuk menampilkan hasil-hasil dari 

pembelajaran mandiri. Yang paling jelas adalah sebuah kelompok mungkin 
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menghasilkan portofolio, dan dapat pula memberikan informasi menggunakan grafik, 

tampil untuk mempresentasikan hasil belajar mereka dan siap dikomentari oleh 

pembelajar yang lainnya. 

e. Menunjukan kecakapan melalui penilaian autentik 

 Para pembelajar menunjukan kecakapan terutama dalam tugas-tugas yang 

mandiri dan autentik. Dengan menggunkan standar nilai dan penunjuk penilaian 

untuk menilai portofolio, jurnal, persentasi, dan penampilan pembelajar sehingga 

pengajar dapat memperkirakan tingkat pencapaian akademik mereka. Sebagai 

tambahan penilaian autentik menunjukan sedalam apakah proses belajar mengajar 

yang diperoleh siswa dari pembelajaran mandiri tersebut. Proses belajar mandiri 

adalah proses yang kaya, bervariasi, dann menantang. Keefektifan bergantung tidak 

hanya pada pengetahuan dan dedikasi pembelajar, tetapi juga dedikasi dan keahlian 

pengajar.
16

 

6. Kelebihan Belajar Mandiri 

 Dengan dilaksanakan belajar mandiri memberikan beberapa kelebihan 

diantaranya siswa menjadi lebih kreatif serta mampu lebih lama mengingat hal yang 

dipelajarinya dibandingkan dengan tidak melakukan kegiatan belajar mandiri. 

Kelebihan belajar mandiri diantaranya : 

a. Menghasilkan peningkatan baik dari segi jenjang belajar maupun kadar ingatan. 

Jumlah siswa yang gagal menunjukan kerja yang tidak memuaskan dapat 

dikurangi secara nyata. 

                                                             

 
16

 Elaine B. Johnson, Contextual Teaching and Learning, terj. Ibnu Setiawan, Menjadikan 

Kegiatan Belajar Mengajar Mengasyikkan dan Bermakna (Bandung: Mizan Learning Center, 2007), 

h. 172-175. 
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b. Memberikan kesempatan baik kepada siswa yang lamban maupun yang cepat 

untuk menyelesaikan pelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan masing-

masing kondisi yang cocok.
17

 

c. Mempunyai kesadaran dan tanggung jawab yang lebih besar dalam membuat 

pembelajaran menjadi bermakna terhadap dirinya sendiri. 

d. Menjadi lebih penasaran untuk mencoba hal-hal baru. 

e. Mampu untuk mencari informasi dari berbagai sumber, menggunakan berbagai 

strategi untuk mencapai tujuan, dan dapat mengungkapkan gagasannya dengan 

format yang berbeda atau lebih kreatif. 

f. Menjadi termotivasi dan gigih, mandiri, disiplin, percaya diri dan berorientasi 

pada tujuan. 

g. Memandang permasalahan sebagai tantangan yang harus dihadapi.
18

 

 

B. Deskripsi Prestasi Belajar 

1. Definisi Prestasi Belajar 

 Prestasi belajar terdiri dari dua kata yaitu “prestasi” dan “belajar”. Pengertian 

prestasi yakni hasil yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil pengamatannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya.
19

 Jadi prestasi belajar berarti hasil yang diperoleh siswa dari 

tindakan yang dilakukannya selama ia belajar dari sekolah yakni prestasi belajar 

berupa nilai angka yang tertuang di dalam buku raport. 

 Prestasi belajar pada dasarnya adalah kemampuan seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Kemampuan itu diperoleh karena pada mulanya kemampuan itu 

belum ada, maka terjadilah proses perubahan itu ternyata terjadi dalam jangka waktu 

tertentu. Adanya perubahan dalam pola perilaku menandakan telah adanya hasil 

                                                             

 
17

 Jerold E. Kemp, op.cit., h. 136. 

 18 Nurkhosun. “Kemandirian Belajar” Blog Nurkhosun. http://nurkhosun.blogspot.co.id  (20 

November 2016).  

 
19

 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h. 2. 

http://nurkhosun.blogspot.co.id/
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belajar. Semakin banyak kemampuan yang diperoleh maka semakin banyak pula 

perubahan yang terjadi atau dialami. 

 Prestasi belajar seseorang dapat diketahui melalui evaluasi. Menurut Tyler 

bahwa “evaluasi adalah proses penentuan sejauh mana tujuan pendidikan telah 

tercapai”.
20

 Evaluasi secara singkat juga dapat didefinisikan sebagai proses 

mengumpulkan informasi untuk mengetahui pencapaian belajar kelas atau 

kelompok.
21

 

 Terdapat beberapa ranah atau domain yang terlibat dalam prestasi akademik 

diantaranya adalah ranah intelektual (kognitif). Ranah kognitif merupakan salah satu 

domain atau ranah psikologis yang meliputi setiap perilaku mental yang 

berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan 

masalah, kesengajaan, dan keyakinan. Domain kognitif berhubungan dengan konasi 

(kehendak) dan afeksi (perasaan). Ranah kognitif merupakan sumber sekaligus 

pengendali ranah-ranah lainnya yakni afektif dan psikomotorik. Temuan‐temuan 

penelitian menunjukkan bahwa dalam belajar, kemampuan intelektual memainkan 

peranan yang sangat besar, khususnya terhadap tinggi rendahnya prestasi akademik 

yang dicapai seseorang.
22

 

 

 

                                                             

 20 Djemari Mardapi, Tekhnik Penyusunan Instrumen Tes dan nontes, (Jogjakarta: Mitra 

Cendekia Press, 2008), h. 9. 

 
21

 Ibid., h. 10. 

 22 Eva Latipah. "Strategi self regulated learning dan prestasi belajar: kajian meta analisis." 

Jurnal Psikologi 37.1 (2015), h. 110. https://journal.ugm.ac.id. (1 Februari 2017). 

https://journal.ugm.ac.id/
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 Secara garis besar kemampuan-kemampuan dimaksud dapat digolongkan : 

a. Kemampuan kognitif yang meliputi pengetahuan dan pemahaman 

b. Kemampuan sensorik-psikomotorik yang meliputi keterampilan melakukan 

rangkaian gerak-gerik dalam urutan tertentu 

c. Kemampuan dinamik yang meliputi sikap dan nilai yang meresapi perilaku dan 

tindakan.
23

 

 

2. Faktor -faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

 Prestasi belajar yang dicapai seorang individu merupakan hasil interaksi 

antara berbagai faktor yang mempengaruhi, baik dari dalam diri (faktor internal) 

maupun faktor dari luar diri (faktor eksternal) murid. Faktor-faktor tersebut antara 

lain:
24

 

a. Faktor Internal 

Yang termasuk faktor internal adalah : 

1) Kondisi fisiologis 

 Pada umumnya kondisi fisiologis sangat berpengaruh terhadap kemampuan 

belajar seseorang. Orang yang dalam keadaan segar jasmaninya akan berlainan 

belajarnya dengan orang yang dalam kelelahan. Menurut Noelhi, hal yang tidak 

kalah pentingnya adalah kondisi panca indera (mata, hidung, pengecap, telinga, dan 

tubuh). Panca indera dapat dijadikan sebagai alat untuk kepentingan belajar, apabila 

semua aktivitas itu didorong oleh kebutuhan untuk mencapai tujuan dengan 

menggunakan situasi tertentu untuk memperoleh perubahan tingkah laku. Melalui 

panca indera, murid melakukan aktivitas untuk mendapatkan pengalaman langsung. 

                                                             

 
23

 Winkel, Psikologi Pengajaran, (Jakarta: Media Abadi, 2009), h. 17. 

 24 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), h. 155. 
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2) Kondisi Psikologis 

 Belajar pada hakikatnya proses psikologis. Faktor psikologis dipandang 

sebagai faktor psikologis dipandang sebagai faktor dari dalam yang utama dalam 

menentukan intensitas belajar seorang murid. Guru sadar bahwa pelajaran yang 

diberikan tidak semuanya dapat diserap oleh murid. Murid yang duduk dengan diam, 

tidak dapat dipastikan bahwa ia memperhatikan semua penjelasan guru. Bisa saja 

pandangan matanya terarah pelajaran guru, tetapi pikirannya terarah pada persoalan 

lain bahkan dapat diartikan ia tidak mengerti apa yang diajarkan guru. 

 Oleh karena itu, intelegensi, bakat, minat, dan motivasi adalah faktor - faktor 

yang utama yang mempengaruhi proses belajar. Untuk lebih jelasnya, kedua faktor 

tersebut akan diuraiakan lebih lanjut, yaitu: 

a) Kecerdasan / intelegensi 

 Kecerdasan merupakan salah satu aspek terpenting dan menentukan prestasi 

belajar siswa, kalau seseorang siswa memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, maka 

besar kemungkinan secara potensial ia juga akan memperoleh prestasi belajar yang 

tinggi. Namun kecerdasan sebagai modal dasar pencapaian prestasi belajar tidak 

selamanya diikuti dengan kecerdasan. Karena tidak tertutup kemungkinan ada juga 

siswa yang sangat cerdas tetapi memiliki prestasi belajar rendah. 

 Slameto mengatakan bahwa “tingkat intelegensi yang tinggi akan lebih 

berhasil dari pada yang mempunyai tingkat intelegensi yang rendah”.
25

 

 

                                                             

 25 Slameto, op. cit., h. 56. 
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 Muhibbin menyatakan bahwa: 

Semakin tinggi kemampuan intelegensi seorang siswa maka semakin besar 

peluangnya untuk meraih sukses. Sebaliknya, semakin rendah kemampuan 

intelegensi seorang siswa maka semakin kecil peluangnya untuk meraih 

sukses.
26

 

 Akan tetapi jika siswa tersebut memiliki kecerdasan yang tinggi dan rajin 

belajar, maka prestasi belajarnyapun tentu sangat memuaskan. Sebaliknya siswa 

yang memiliki intelegensi yang rendah, maka akan semakin sulit baginya untuk 

memperoleh prestasi yang baik sebagaimana yang diperoleh siswa yang memiliki 

intelegensi tinggi. Akan tetapi bila ia belajar (tekun) maka tidak tertutup 

kemungkinan ia dapat memperoleh prestasi yang tinggi. 

b) Bakat  

 Bakat ialah suatu pembawaan yang potensial yang mengacu kepada 

perkembangan kemampuan akademis (ilmiah) dan keahlian dalam bidang 

kehidupan.
27

 Bakat bila dikembangkan melalui aktivitas belajar, maka akan menjadi 

kecakapan yang nyata. Setiap siswa memiliki bakat yang berbeda-beda. Siswa akan 

lebih mudah menerima pelajaran dari guru, apabila diajarkan sesuai dengan 

bakatnya. Dengan adanya bakat maka kesempatan untuk berprestasi lebih tinggi dari 

pada siswa yangsama sekali tidak memiliki bakat terhadap suatu materi pelajaran. 

c) Minat 

 Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenai 

beberapa kegiatan. Kegiatan yang dimiliki seseorang diperhatikan terus menerus 

                                                             

 26 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2010), h. 195. 

 27 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 101. 
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yang disertai dengan rasa sayang, menurut Wingkel minat adalah “kecenderungan 

yang menetap dalam subyek untuk merasa tertarik pada bidang/ hal tertentu dan 

merasa senang berkecimpung dalam bidang-bidang itu”.
28

  

 Selanjutnya, Slameto mengemukakan bahwa minat adalah: 

 Kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan menngenang  beberapa 

 kegiatan, kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan  terus  yang 

 disertai dengan rasa sayang.
29

 

 

 

 Kemudian Sardiman mengemukakan minat adalah:  

 Suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti 

 sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau 

 kebutuhan-kebutuhan sendiri.
30

 

 

d) Motivasi 

 Motivasi merupakan dorongan yang mendasar dan mempengaruhi sikap 

usaha serta kegiatan seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Banyak 

bakat seorang siswa tidak berkembang karena tidak diperolehnya motivasi yang tepat 

jika seorang siswa mendapat motivasi yang tepat, maka lepaslah tenaga luar biasa 

sehingga tercapai hasil-hasil yang tidak terduga. Motivasi belajar siswa meliputi 

dimensi: 

(1)  Ketekunan dalam belajar  
(a) Kehadiran di sekolah  

(b) Mengikuti PBM di kelas  

(c) Belajar di rumah  

(2)  Ulet dalam menghadapi kesulitan  

(a) Sikap terhadap kesulitan  

                                                             

 28 WS Wingkel, op. cit., h. 24. 
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 Slameto, op. cit., h. 57. 

 30 Sardiman, op. cit., h. 76. 
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(b) Usaha mengatasi kesulitan  

(3)  Minat dan ketajaman perhatian dalam belajar  

(a) Kebiasaan dalam mengikuti pelajaran  

(b) Semangat dalam mengikuti PBM  

(4)  Berprestasi dalam belajar 

(a) Keinginan untuk berprestasi 

(b) Kualifikasi hasil 

(5)  Mandiri dalam belajar 

(a) Penyelesaian tugas/PR  

(b) Menggunakan kesempatan di luar jam pelajaran.
31

 

 

Zakiah Daradjat mengemukakan bahwa : 

Titik permulaan belajar yang berhasil adalah membangkitkan minat anak 

didik, karena rangsangan tersebut, membawa kepada senangnya anak didik 

terhadap pelajaran, dan meningkatkan semangat mereka, di samping perasaan 

mereka, bahwa mereka mendapat manfaat dari pekerjaan dan kegiatan 

mereka dengan sungguh-sungguh.
32

 

 

b. Faktor eksternal 

  Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi/keadaan lingkungan di 

sekitar siswa. Adapun faktor eksteren yang dapat mempengaruhi prestasi belajar 

siswa adalah: 

 
1)  Lingkungan sosial 

 

Lingkungan sosial siswa di sekolah adalah para guru, staf administrasi dan 

teman-teman sekelasnya, yang dapat mempengaruhi semangat belajar siswa. 

Masyarakat, tetangga dan teman-teman sepermainan di sekitar perkmpungan siswa 

juga termasuk lingkungan sosial bagi siswa. Namun lingkungan sosial yang lebih 

banyak mempengaruhi kegiatan belajar sisa ialah orang tua dan keluarga siswa itu 
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 Keke T Aritonang, “minat dan motivasi dalam meningkatkan hasil belajar siswa.” Jurnal 

Pendidikan Penabur 7.10 (2008), h. 14. http://www.academia.edu. (1 Februari 2017). 

 32 Zakiah Daradjat, Kepribadian Guru, (Jakarta, Bulan Bintang, 2005), h. 26. 
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sendiri. Sifat-sifat orang tua, praktik pengelolaan keluarga, ketegangan keluarga dan 

letak rumah, semuanya dapat memberi dampak baik dan buruk terhadap kegiatan 

belajar dan hasil yang di capai siswa. 

2) Lingkungan non sosial 

 

 Lingkungan non sosial ialah gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat 

tinggal keluarga siswa dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca dan waktu 

belajar yang digunakan siswa.  

3) Faktor Pendekatan Belajar 

Tercapainya prestasi belajar yang baik dipengaruhi oleh bagaimana aktivitas 

siswa dalam belajar. Faktor pendekatan belajar adalah jenis upaya belajar siswa yang 

meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran materi-materi pelajaran. Faktor pendekatan belajar sangat 

mempengaruhi prestasi belajar siswa, sehingga semakin mendalam cara belajar siswa 

maka semakin baik hasilnya. 

C. Hipotesis 

 Adapun hipotesis atau dugaan awal terhadap permasalahan yang dipilih 

dalam penelitian ini adalah “Terdapat Hubungan positif antara Belajar Mandiri 

dengan Prestasi Belajar PAI siswa MTs Negeri 1 Konawe Selatan”. 

D. Penelitian yang Relevan 

1. Asmilawati, melakukan penelitian pada tahun 2015 dengan judul “Hubungan 

Kemandirian Belajar dengan Hasil Belajar Mata Pelajaran Fiqih siswa kelas 

XI IPA di MAN 1 Kendari”. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa terdapat 
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hubungan  kemandirian belajar dengan hasil belajar Fiqih dengan koefisien 

sebesar 0,74. Dari penelitian saudari Asmilawati menunjukan bahwa 

kemandirian belajar berhubungan dengan hasil belajar sehingga, semakin 

siswa belajar mandiri maka akan semakin baik hasil belajar yang diperoleh. 

2. Imadah, melakukan penelitian pada tahun 2011 dengan judul “Pengaruh 

Kemandirian Belajar Siswa terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Fiqih 

kelas VIII MTs Negeri Kota Magelang Tahun Pelajaran 2011”. Hasil 

penelitiannya menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif kemandirian 

belajar terhadap prestasi belajar dengan koefisien korelasi sebesar 0,70. Dari 

hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh saudari Imadah 

menunjukan hasil yang hampir sama dengan hasil penelitian saudari 

Asmilawati dengan selisi 0,04. Dengan hasil ini menunjukan bahwa 

kemandirian belajar dapat mempengaruhi prestasi siswa, sehingga bila siswa 

belajar mandiri maka prestasi siswa pun akan semakin meningkat.  

3. Nurdin Ibrahim, melakukan penelitian dengan judul “ Hubungan antara 

belajar mandiri dan motivasi berprestasi dengan hasil belajar Pendidikan 

agama Islam di SMP Terbuka 55 Tanjung Priok”. Hasil penelitiannya 

menunjukan terdapat hubungan positif antara belajar mandiri dengan hasil 

belajar pendidikan agama islam dengan koefisien korelasi sebesar 0.68. 

Dengan demikian bahwa belajar mandiri siswa akan meningkatkan prestasi 

belajar. 
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 Dari hasil penelitian terdahulu dapat diketahui adanya persamaan-persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, antara lain adalah: 

(1) dilihat dari variabel yang diteliti yaitu variabel belajar mandiri dan prestasi 

belajar siswa; (2) ditinjau dari metodologi, yaitu jenis penelitian kuantitatif yang 

menggunakan data-data numerik dan teknik analisis statistik. 

 Selain terdapat persamaan, penelitian ini juga menunjukkan adanya 

perbedaan-perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain; (1) lokasi penelitian 

yang berbeda, dimana setiap lokasi tentu memiliki masalah spesifik yang berbeda 

dengan masalah yang dihadapi di tempat lain; (2) subjek yang diteliti berbeda; (3) 

meskipun variabelnya sama, namun indikator dan parameter yang digunakan 

berbeda. Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukan originalitas penelitian ini dari 

penelitian yang dilakukan sebelumnya, sehingga penelitian ini bukanlah pengulangan 

dari apa yang telah diteliti sebelumnya. 
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BAB III 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

  

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif korelasional yang sifat datanya adalah expost facto, yaitu mengumpulkan 

data dan mengolah data tentang kejadian yang sudah berlalu sesuai fakta atau 

kenyataan dengan keadaan yang sesungguhnya. Data belajar mandiri diambil dari 

penyebaran angket yang memuat sejumlah pernyataan tertulis yang diajukan kepada 

siswa dan nilai prestasi belajar PAI diambil dari nilai rata-rata mata pelajaran Fiqih, 

Akidah Akhlak, Qur’an Hadis dan Sejarah Kebudayaan Islam tahun ajaran 

2016/2017. 

B.  Variabel Penelitian 

 Adapun variabel dalam penelitian ini adalah variabel X (bebas) yakni belajar 

mandiri, dan variabel Y (terikat) yakni prestasi belajar PAI siswa. Variabel penelitian 

ini adalah:  

 

 

Keterangan: 

X = Belajar mandiri siswa MTs Negeri 1 Konawe Selatan 

Y = Prestasi belajar PAI siswa MTs Negeri 1 Konawe Selatan 

 

 

     X      Y 
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C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penelitian ini dilakukan di MTs Negeri 1 Konawe Selatan Kecamatan 

Konda Kabupaten Konawe Selatan. Dengan waktu penelitian tiga bulan terhitung 

sejak bulan Maret sampai dengan Mei 2017. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

 Populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.
1
 Dalam penelitian ini yang menjadi 

populasi adalah seluruh siswa MTs Negeri 1 Konawe Selatan kelas VII yang 

berjumlah 126 siswa dan kelas VIII yang berjumlah 99 siswa adapun untuk kelas IX 

tidak dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini karena didasari atas 

pertimbangan sedang mengahadapi ujian.  Sehingga jumlah populasi keseluruhan 

berjumlah 225 siswa. Berikut tabel populasi kelas VII dan VIII di bawah ini: 

Tabel 1 

Jumlah Populasi Kelas VII dan Kelas VIII 

 

No Kelas Jumlah siswa Persentase 

1. VII 126 56% 

2. VIII 99 44% 

Jumlah 225 100% 

 Sumber: Data Kantor MTsN 1 Konawe Selatan, 2017 

 

                                                             

 
1
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R Dan D, (Bandung: Alfabeta 

Bandung, Cet. 7, 2009), h. 80. 
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2. Sampel  

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi.
2
 Menurut Suharsimi Arikunto apabila subjeknya atau populasinya kurang 

dari 100 orang, lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya atau populasinya lebih dari 

100 orang, maka diambil  diantara 10-15% atau 20-25%.
3
  

 Dalam menentukan banyaknya sampel, peneliti mengambil 13% dari 

populasi, sehingga banyaknya sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang 

dengan menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu pengambilan sampel atas 

dasar tujuan tertentu sehingga memenuhi keinginan dan kepentingan peneliti.  

E. Teknik Pengumpulan Data            

 Teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan angket untuk mendapat data belajar mandiri dan dokumentasi untuk 

mendapatkan data prestasi belajar siswa. 

1. Observasi, dengan cara melakukan pengamatan yang berkaitan dengan 

variabel penelitian. 

2. Angket, yaitu teknik pengumpulan data yang memuat sejumlah pertanyaan 

tertulis yang diajukan kepada responden yang pilih sebagai sebagai sampel 

                                                             

 
2
 Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 96. 

 3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Sebagai Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2002), h.118. 
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untuk mendapatkan jawaban secara obyektif. Adapun bentuk pernyataan 

dengan menggunkan Skala Likert dengan opsi 4 yaitu: 

a. alternatif jawaban Sangat Sering (SR) mendapat skor 4 (empat),  

b. alternatif jawaban Sering (S) mendapat skor 3 (tiga), 

c. alternatif jawaban Kadang-kadang (KK) mendapat skor 2 (dua), 

d. dan alternatif jawaban Tidak Pernah (TP) mendapat skor 1 (satu). 

3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan dokumen tertulis yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini seperti, nilai rata-rata raport siswa, profil sekolah meliputi 

jumlah guru, siswa dan inventaris sekolah.  

F. Uji Instrumen 

1. Validitas Instrumen 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau 

kesalahan suatu instrumen.
4
 Sebuah instrumen dapat dikatakan valid apabila dapat 

mengukur apa yang hendak diukur dengan tepat. Tinggi rendahnya validitas 

instrumen menunjukan sejauh mana data terkumpul tidak menyimpang dari 

gambaran tentang validitas yang dimaksud. Untuk mencari validitas instrumen dapat 

digunakan rumus korelasi product moment sebagai berikut: 

r xy =
N∑XY − (∑X)(∑Y)

  N∑X2 − (∑X)2  N∑Y2 − (∑Y)2 
 

Keterangan: 

r xy = Koefisien korelasi product moment  

∑XY = Jumlah hasil perkalian variabel X dan Y 

                                                             

 4 Ibid., h. 145. 
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∑X = Jumlah semua data variabel X 

∑Y  = Jumlah semua data variabel Y 

∑Y2     = Jumlah semua data Y dikuadratkan 

∑X2     = Jumlah semua data X dikuadratkan 

N = Jumlah responden
5
 

 

2. Reliabilitas Instrumen 

 Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik. Untuk menguji instrumen digunakan rumus alpha sebagai 

berikut: 

r11 =  
k

(k − 1)
   1 −

∑Si

St
  

Keterangan: 

r11    = Reliabilitas instrumen 

K = Banyaknya butir pertanyaan 

∑Si = Jumlah varians butir 

St = Varians total.
6
  

 

3. Uji kenormalan data 

 Uji kenormalan data pada kedua variabel digunakan rumus kemiringan kurva 

sebagai berikut: 

Km =
X − Mo

SD
 

Keterangan: 

Km = Kemiringan kurva variabel penelitian 

 X = Rata-rata variabel penelitian 

                                                             

 
5
 Ety Nur Inah, Statistik Pendidikan, ( Kendari: Istana Profesional, 2006), h. 109. 

 6 http://statistikaceria.blogspot.co.id/2012/01/konsep-validitas-dan-realibilitas.html  (25 

Januari 2017). 

http://statistikaceria.blogspot.co.id/2012/01/konsep-validitas-dan-realibilitas.html%20%20(2
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Mo = Modus variabel penelitian 

SD = Standar deviasi variabel penelitian.
7
 

 

G. Kisi-kisi Instrumen 

 Adapun kisi-kisi instrumen penelitian hubungan belajar mandiri dengan 

prestasi belajar PAI di MTs Negeri 1 Konawe Selatan Kabupaten Konawe Selatan 

berupa angket yang dibuat berdasarkan ítem-itemnya sebagaimana diuraikan pada 

tabel berikut: 

Tabel 2 

Kisi-Kisi Instrumen Belajar Mandiri 

 

Variabel Indikator No Item 

 

 

 

 

 

 

Belajar 

Mandiri (X) 

a. Inisiatif 
1, 2, 3, 8, 9, 10, 14, 

17, 18, 20 

b. Memilih sumber belajar dan 

media belajar 
6, 11, 12 

c. Menetapakan tujuan belajar 4 

d. Memilih tempat belajar 7, 15 

e. Mengevaluasi hasil belajar 5, 16 

f. Menetapkan waktu belajar 19 

g. Menetapkan cara belajar 13 

Prestasi 

Belajar PAI (Y) 
Nilai raport  siswa tahun ajaran 2016/2017 

 

 

 

 

                                                             

 7 Sudjana, Metode Statistika, (Bandung: Tarsito, 2005), h. 109. 
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H. Teknik Analisi Data 

 Hasil analisis data penelitian menggunkan statistik deskriptif untuk menjawab 

rumusan masalah pada nomor 1 dan 2 sedangkan untuk rumusan masalah pada 

nomor 3 menggunakan statistik inferensial. 

1. Statistik Deskriptif 

 Analisis data dekriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran dan selebaran 

data secara umum. Analisis deskriptif dilakukan dengan rumus sebagai berikut: 

𝑃 =
𝑓

𝑁
× 100% 

Keterangan: 

 

P = Persentase  

f  = Frekuensi 

N = Responden.
8
 

 

 Selanjutnya nilai persen yang diperoleh dikonsultasikan pada nilai tabel yang 

telah disediakan untuk mengetahui predikat atau kategori dari nilai yang diperoleh. 

Tabel 3 

Konsultasi Nilai Distribusi Frekwensi 

 

Skor Kategori 

81 – 100% Sangat tinggi 

61 – 80% Tinggi 

41 – 60% Sedang 

21 – 40% Rendah 

0 – 20% Sangat rendah
9
 

                                                             

 8 Ibid., h. 67. 

 9 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Kuntitatif, op. cit., h. 137. 
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2. Statistik Inferensial 

a. Koefisien Korelasi Product Moment 

 Cara ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya dan besar kecilnya 

hubungan antara variabel maka digunakan rumus sebagai berikut: 

r xy =
∑xy

  ∑x2  (∑y2)
 

 Keterangan : 

r xy = Koefisien korelasi product moment  

∑xy = Jumlah hasil perkalian x dan y 

∑x2 = Jumlah hasil x2 

∑y2  = Jumlah hasil y2 

  

 Untuk melihat hubungan kedua variabel  tersebut maka dapat dirumuskan 

sebagai   berikut:   

1) Nilai r positif menunjukan hubungan kedua variabel positif, artinya kenaikan 

nilai variabel satu diikuti oleh nilai variabel yang positif lainnya. 

2) Nilai r negatif menunjukan hubungan kedua variabel negatif, artinya 

menurunnya nilai variabel satu diikuti dengan meningkatnya nilai variabel 

lainnya. 

3) Nilai r yang sama dengan nol menunjukan dua variabel tidak mempunyai 

hubungan, artinya variabel yang satu tetap meskipun yang lainnya berubah. 

 Interprestasi dan korelasi tersebut menurut ukuran konservatif adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 4 

Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0.00 – 0.19 Sangat rendah 

0.20 – 0.39 Rendah 

0.40 – 0.59 Sedang 

0.60 – 0.79 Kuat 

0.80 – 1.00 Sangat Kuat
10

 

 

 Dengan nilai r yang diperoleh, kita dapat melihat secara langsung melalui 

tabel korelasi untuk menguji apakah nilai r yang kita peroleh memiliki pengaruh atau 

tidak. Tabel mencamtumkan batas-batas r yang signifikan tertentu, dalam hal ini 

signifikan 5% bila r tersebut signifikan, artinya hipotesa alternatif dapat diterima.  

b. Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

 𝐷 =  𝑟2 x 100 % 

Keterangan : 

 D = Koefisien determinasi 

 r = Koefisien korelasi product momento 

 

 

 

 

 

                                                             

 
10 Ibid.,h. 213. 
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c. Uji Signifikansi 

 Untuk menguji signifikansi dilakukan dengan menggunkan 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dengan 

rumus sebagai berikut: 

t𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
r  n − 2

 1 − r2
 

 Keterangan : 

𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  = nilai t 

r    = nilai koefisien product moment 

n   = jumlah responden
11

 

 

Kriteria : 

Jika 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka H0 ditolak dan Hi  diterima 

Jika 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka Hi  ditolak dan  H0 diterima 

                                                             

 11
 Ety Nur Inah, op.cit., h. 112. 
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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN  

A. Gambaran Umum Lokasi  Penelitian 

1. Keadaan Umum 

 Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Konawe Selatan terletak di jalan 

poros Kendari – Konsel tepatnya di jalan KH Agus Salim, desa Lambusa kecamatan 

Konda kabupaten Konawe Selatan. Berikut data sekolah MTs Negeri 1 Konawe 

Selatan. 

Tabel 5 

Profil MTs Negeri 1 Konawe Selatan 

 

Nama Sekolah MTsN 1 Konawe Selatan 

Nomor Statistik Madrasah 121174050001 

No. NPSN 40405982 

Tahun Berdiri 1987 

Tahun Penegrian 17 Maret 1997 

No. Keputusan Penegrian 107 Tahun 1997 

Alamat Jln. K.H. Agus Salim 

Desa Lambusa 

Kecamatan Konda 

Kabupaten Konawe Selatan 

Provinsi Sulawesi Tenggara 

Sumber: Data Kantor MTs Negeri 1 Konawe Selatan, 2017 

2. Keadaan Guru dan Pegawai 

 Mengenai keadaan jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikannya di MTs 

Negeri 1 Konawe Selatan sesuai data tahun 2017 dapat diuraikan pada tabel berikut 

ini: 

44 
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Tabel 6 

Data Guru dan Pegawai MTs Negeri 1 Konawe Selatan 

 

No 
Jenjang 

Pendidikan 

Jabatan 

Jumlah Guru 

Tetap 
GTT 

Staf 

TU 
Satpam 

Cleaning 

Service 

1. S1 12 11 4 − − 27 

2. SMA − − 1 − − 1 

3. MA − − 2 − 1 3 

4. SMEA − − − 1 − 1 

  Total 32 

 Sumber: Data kantor MTsN 1 Konawe Selatan, 2017 

3. Keadaan Siswa 

 Siswa merupakan salah satu komponen utama pendidikan. Keadaan siswa 

baik kuantitas maupun kualitas sangat menentukan perkembangan sekolah. Dengan 

pengertian lain kualitas sekolah sangat ditentukan oleh kualitas siswanya. Jika 

siswanya memiliki kualitas yang baik, berarti sekolah tersebut memiliki kualitas 

yang baik pula. Adapun keadaan siswa dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 7 

Data Jumlah Siswa MTs Negeri 1 Konawe Selatan 

 

No Kelas A B C D Jumlah 

1. VII 31 31 32 32 126 

2. VIII 25 25 26 23 99 

3. IX 24 24 24 24 96 

Total 321 

Sumber: Data Kantor MTs Negeri 1 Konsel, 2017 

4. Keadaan Sarana dan Prasarana 

 Sarana dan prasarana sekolah adalah seluruh peralatan fisik dan non fisik 

berupa fasilitas pendukung terselanggaranya suatu proses pendidikan utamanya 
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dalam membantu kelancaran proses belajar mengajar di kelas maupun di luar kelas. 

Untuk lebih jelasnya keadaan sarana dan prasaran yang dimiliki MTs Negeri 1 

Konawe Selatan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 8 

Data Sarana dan Prasarana MTs Negeri 1 Konawe Selatan 

 

No Gedung Jumlah 

1. Ruang Kepala Madrasah 1 

2. Ruang Guru 1 

3. Ruang Kelas 12 

4. Perpustakaan 1 

5. Musholah 1 

6. Ruang WC Guru   1 

7. Laboratorium IPA 1 

8. Ruang WC TU 1 

9. WC Murid 2 

Sumber: Data Kantor MTsN 1 Konawe Selatan, 2017 

 Data tersebut merupakan data umum sarana dan prasarana yang ada di kantor 

MTs Negeri 1 Konawe Selatan. Artinya, dari hasil pengamatan peneliti, berbagai 

fasilitas juga oleh madrasah ini seperti beberapa unit komputer, laptop, mesin ketik, 

LCD, generator, alat peraga, alat kesenian, alat olahraga, buku-buku penunjang dan 

lain sebagainya. 

B. Hasil Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan tujuan mengukur 

hubungan belajar mandiri dengan prestasi belajar PAI di MTsN 1 Konawe Selatan. 

Oleh karena itu, sebelum mengkaji hasil olahan data penelitian, perlu terlebih dahulu 
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dideskripsikan proses penelitian agar diperoleh gambaran dan acuan dalam 

pengolahan data selanjutnya. 

 Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan terhitung sejak bulan Maret sampai 

dengan bulan Mei 2017. Pada tahap pertama peneliti melakukan beberapa agenda 

yaitu pengenalan dengan beberapa elemen sekolah terutama kepala sekolah, 

pengamatan beberapa obyek yang berhubungan dengan penelitian dan pengumpulan 

data dokumen sekolah berupa data keadaan umum, keadaan guru serta data siswa 

MTsN 1 Konawe Selatan.   

 Tahap kedua peneliti menentukan sampel sebanyak 30 responden dengan 

mengambil 13% dari populasi yang tersebar di kelas VII dan VIII dengan 

menggunakan purposive sampling, yaitu dengan memilih responden berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan peneliti sehingga memenuhi keinginan peneliti. 

 Setelah menetapkan sampel, selanjutnya peneliti melakukan uji validitas 

instrumen angket belajar mandiri sebanyak 25 pertanyaan  kepada 30 responden yang 

telah ditetapkan sebagai sampel penelitian. Uji validitas ini dilakukan dengan tujuan 

agar dapat diketahui pertanyaan-pertanyaan yang valid dan yang tidak valid. Dari 

hasil uji validitas instrumen yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa terdapat 5 

pertanyaan dinyatakan tidak valid sehingga jumlah pertanyaan yang tersisa adalah 20 

pertanyaan.  

 Selanjutnya peneliti menguji reliabilitas instrumen, reliabilitas adalah tingkat 

konsistensi hasil yang dicapai oleh sebuah alat ukur, meskipun dipakai secara 

berulang-ulang pada subjek yang sama atau berbeda. Dengan demikian suatu 
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instrumen dikatakan reliabel bila mampu mengukur sesuatu dengan hasil yang 

konsisten. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Alpha Cronbach untuk 

menguji reliabitas instrumen.  

r11 =  
k

(k − 1)
   1 −

∑Si

St
  

Keterangan: 

r11        = Nilai reliabilitas 

∑Si      = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

St         = Varians total 

k          = Jumlah item 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan nilai reliabilitas instrumen, diketahui:  

∑Si = 13,47 

St = 72,36 

k = 20 

Penyelesaian: 

r11 =  
k

(k − 1)
   1 −

∑Si

St
  

r11 =  
20

(20 − 1)
   1 −

13,47

72,36
  

r11 =  1,05   0,81  

r11 = 0,851 

 Berdasarkan perhitungan nilai reliabilitas yang didapatkan menunjukkan  

0,851 > 0,361 pada taraf signifikansi 5% dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini reliabel. 
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1. Deskripsi Belajar Mandiri Siswa MTs Negeri 1 Konawe Selatan 

 Kegiatan belajar mandiri dapat diawali dengan kesadaran adanya masalah, 

sehingga menimbulkan niat melakukan kegiatan belajar secara sengaja untuk 

menguasai suatu kompetensi yang diperlukan guna mengatasi masalah. Kegiatan 

belajar tersebut berlangsung dengan bantuan ataupun tanpa bantuan orang lain.  

 Dalam penelitian ini belajar mandiri merupakan kegiatan belajar sendiri yang 

disertai dengan inisiatif untuk menguasai suatu materi atau kompetensi, menetapkan 

tujuan belajar, sumber belajar, media belajar, waktu belajar, cara belajar, dan 

evaluasi hasil belajar dilakukan oleh individu sendiri. 

Tabel 9 

Hasil Analisis Data Variabel X (Belajar Mandiri) 

 

Statistik Variabel X 

Skor total 1838 

Skor tertinggi  77 

Skor terendah 41 

Rata-rata 61,3 

Standar deviasi (SD) 7,6 

Modus (Mo) 65 

 

 Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa perolehan angket belajar 

mandiri di MTs Negeri 1 Konawe Selatan memiliki skor total sebesar 1838. Skor 

tertinggi dari perolehan angket belajar mandiri = 77, skor terendah = 41, rata-rata = 

61,3, standar deviasi  = 7,6 dan modus = 65. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat 

belajar mandiri siswa MTs Negeri 1 Konawe Selatan, maka dapat disimpulkan 

berdasarkan kategorisasi berikut ini:  
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Tabel 10 

Kategorisasi Perolehan Angket  Belajar Mandiri  

 

Skor Frekwensi Persentase Kategori 

81 – 100 % 12 40% Sangat tinggi 

61 – 80 % 17 56,7% Tinggi 

41 – 60 % 1 3,3% Sedang 

21 – 40 % − − Rendah 

0 – 20 % − − Sangat rendah 

Jumlah 30 100% 
 

  

 Berdasarkan hasil kategorisasi di atas menunjukkan bahwa 12 responden 

berada pada kategori sangat tinggi, 17 responden berada pada kategori tinggi dan 1 

responden berada pada kategori sedang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

belajar mandiri siswa di MTs Negeri 1 Konawe Selatan berada pada kategori tinggi 

dengan persentase 56,7%. 

 Dari distribusi pernyataan responden tentang belajar tanpa disuruh orang tua 

di rumah, rata-rata responden menyatakan “Sangat Sering” sebesar 43,3% yang 

berarti siswa MTs Negeri 1 Konawe Selatan sangat sering belajar tanpa disuruh 

orang tua. Selanjutnya responden yang menyatakan “Sering” sebesar 40%, yang 

menyatakan “Kadang-kadang” sebesar 16,7%, dan tidak terdapat responden yang 

menyatakan “Tidak Pernah”. Meskipun rata-rata responden menyatakan sangat 

sering, namun terdapat juga responden yang menyatakan kadang-kadang yang berarti 

masih ada responden yang kadang-kadang disuruh orang tua untuk melakukan 

belajar mandiri di rumah. 
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 Selanjutnya, data distribusi pernyataan responden tentang mengerjakan tugas 

sendiri, responden yang menyatakan “Sangat Sering” sebesar 53,3%, yang 

menyatakan “Sering” sebesar 43,3%, yang menyatakan “Kadang-Kadang” sebesar 

3,3% dan tidak terdapat responden yang menyatakan  “Tidak Pernah”. Dari hasil 

tersebut, menunjukkan bahwa rata-rata siswa MTs Negeri 1 Konawe Selatan sangat 

sering mengerjakan tugas sendiri. Meskipun demikian, masih terdapat juga 

responden yang menyatakan kadang-kadang mengerjakan tugas sendiri. Peneliti 

menduga responden yang menyatakan kadang-kadang tersebut besar kemungkinan 

mereka memang tidak mengetahui secara persis jawaban dari tugas yang diberikan 

guru, sehingga mereka meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan tugas 

tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan siswa pada saat peneliti melakukan 

observasi, bahwa apabila mereka tidak mengetahui jawaban dari PR (pekerjaan 

rumah) yang diberikan guru maka mereka akan meminta bantuan kepada kakak, ibu, 

ayah, serta kepada sepupu mereka dan bahkan kepada siapa saja yang dianggap 

mengetahui.  

 Distribusi pernyataan responden tentang bertanya kepada guru jika belum 

memahami pelajaran. Responden yang menyatakan “Sangat Sering” sebesar 43,3%, 

yang menyatakan “Sering” sebesar 40%, yang menyatakan “Kadang-Kadang” 

sebesar 16,7% dan tidak terdapat responden yang menyatakan “Tidak Pernah”. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa MTs Negeri 1 Konawe 

Selatan sangat sering bertanya kepada guru bila mereka belum memahami pelajaran. 

Senada dengan yang dikemukakan oleh Jerold E Kemp, bahwa apabila muncul 
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kesulitan, pembelajar mungkin perlu mempelajari lagi atau meminta bantuan 

pengajar. 

 Distribusi pernyataan responden tentang mengulangi materi pelajaran yang 

telah diajarkan guru di rumah. Rata-rata responden menyatakan “Sering” sebesar 

46,7 dengan demikian, siswa di MTs Negeri 1 Konawe Selatan sering mengulangi 

materi pelajaran di rumah. Responden yang menyatakan “Sangat Sering” sebesar 

23,3%, yang menyatakan “Kadang-kadang” sebesar 30%,. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa siswa MTs Negeri 1 Konawe Selatan masih ada yang kadang-kadang  

mengulangi materi pelajaran di rumah. Hal ini berdasarkan apa yang peneliti 

dapatkan di lapangan bahwa sebagian siswa terkadang membaca kembali materi 

yang telah diajarkan hanya pada saat menjelang ulangan. Dan tidak terdapat 

responden yang menyatakan “Tidak Pernah”.  

 Indikator yang digunakan untuk mengukur belajar mandiri siswa diantaranya 

inisiatif, memilih sumber dan media belajar, menentapkan tujuan belajar, memilih 

tempat belajar, mengevaluasi hasil belajar, menetapkan waktu belajar dan 

menetapkan cara belajar yang diukur dengan 20 pertanyaan yang diberikan kepada 

30 responden dalam hal ini siswa MTs Negeri 1 Konawe Selatan kelas VII dan kelas 

VIII yang diambil berdasarkan teknik Purposive Sampling. Diantara 20 pertanyaan 

yang peneliti berikan kepada 30 responden, pernyataan memilih tempat yang nyaman 

untuk belajar dan pernyataan berusaha belajar lebih giat apabila mendapat nilai 

rendah merupakan pernyataan yang memiliki skor tertinggi dibandingkan dengan 

pernyataan-pernyataan lainnya dalam hal menyatakan sangat sering dengan masing-
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masing sebesar 63,3% dan 76,7%. Hal ini menunjukkan bahwa responden mampu 

untuk memilih tempat yang dirasa nyaman untuk dijadikan tempat belajar dan juga 

responden akan berusaha belajar lebih giat bila mendapat nilai rendah.  

2. Deskripsi Prestasi Belajar PAI Siswa MTs Negeri 1 Konawe Selatan 

 Pendidikan dikatakan berhasil jika prestasi belajar yang dicapai siswa sesuai 

dengan standar yang ditetapkan lembaga pendidikan tersebut. Sebab jika siswa 

mencapai prestasi yang baik, berarti keberhasilan pembelajaran telah tercapai.  

 Salah satu aspek yang terpenting dalam menentukan prestasi belajar siswa 

adalah tingkat intelegensi atau tingkat kecerdasan sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Slameto bahwa tingkat intelegensi yang tinggi akan lebih berhasil dari pada 

yang mempunyai tingkat intelegensi yang rendah. Siswa yang memiliki tingkat 

integensi yang tinggi dan rajin belajar, maka tentu akan berdampak baik pada 

prestasi belajarnya dalam hal ini prestasi belajar yang didapatkannya akan sangat 

memuaskan. Sebaliknya siswa yang memiliki tingkat intelegensi yang rendah 

tentunya akan sulit mendapatkan prestasi yang baik sebagaimana prestasi yang 

didapatkan oleh siswa yang memiliki tingkat intelegensi yang tinggi. Namun, apabila 

siswa yang memiliki tingkat intelegensi yang rendah dapat belajar dengan tekun 

maka tidak menutup kemungkinan prestasi belajar yang didapatnya akan baik.    

 Prestasi belajar PAI dalam penelitian ini diukur dari nilai rata-rata mata 

pelajaran Akidah Akhlak, Al Qur’an-Hadits, Fiqih, dan SKI pada semester ganjil 

tahun 2016/2017.  
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Tabel 11 

Hasil Analisis Data Variabel Y (Prestasi Belajar PAI) 

 

Statistik Variabel Y 

Skor total  2388,8 

Skor tertinggi  89 

Skor terendah 65 

Rata-rata 79,6 

Standar deviasi (SD) 5,3 

Modus (Mo) 78 

 

 Berdasarkan tabel hasil analisis data prestasi PAI siswa MTs Negeri 1 

Konawe Selatan di atas, maka didapatkan skor total sebesar 2388,8  skor tertinggi 

prestasi belajar PAI = 89, skor terendah = 65, rata-rata = 79,3, modus = 77,5 dan 

standar deviasi = 5,2.  

 Untuk mengetahui prestasi belajar PAI siswa MTs Negeri 1 Konawe Selatan, 

maka dapat disimpulkan berdasarkan kategorisasi berikut ini:  

Tabel 12 

Kategorisasi Prestasi Belajar PAI (Y) 

 

Skor Frekwensi Persentase Kategori 

81 – 100  14 46,7% Sangat tinggi 

61 – 80  16 53,3% Tinggi 

41 – 60  − − Sedang 

21 – 40  − − Rendah 

0 – 20  − − Sangat rendah 

Jumlah 30 100% 
 

 

 Berdasarkan hasil kategorisasi prestasi belajar PAI di atas menunjukkan 14 

responden berada pada kategori sangat tinggi dan 16 responden berada pada kategori 
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tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar PAI siswa di 

MTs Negeri 1 Konawe Selatan berada pada ketegori tinggi dengan persentase 53,3%.        

3. Hubungan Belajar Mandiri dengan Prestasi Belajar PAI di MTs Negeri 

1 Konawe Selatan 

 

  Sebelum mengukur hubungan belajar mandiri dengan prestasi belajar PAI 

siswa di MTs Negeri 1 Konawe Selatan, maka terlebih dahulu dilakukan uji 

normalitas data, uji normalitas data digunakan untuk mengetahui normal tidaknya 

data dalam penelitian ini. Pengujian normalitas data menggunakan rumus kemiringan 

kurva. Nilai kemiringan kurva berada pada kisaran -1 hingga +1, apabila hasil 

perhitungan yang didapat berada pada kisaran nilai tersebut maka data terdistribusi 

normal sebaliknya apabila hasil perhitungan yang didapat tidak berada pada kisaran 

nilai tersebut maka data tidak terdistribusi normal. 

Tabel 13 

Hasil Analisis Data Penelitian Variabel X dan Y 

 

Statistik 
Variabel 

X Y 

Skor total  1838 2388,8 

Skor tertinggi 77 89 

Skor terendah 41 65 

Rata-rata 61,3 79,6 

Standar deviasi (SD) 7,6 5,3 

Modus (Mo) 65 78 

 

 Berdasarkan tabel di atas, didapatkan rata-rata variabel X (belajar mandiri)  = 

61,3 dengan standar deviasi = 7,6 dan modus = 65 sedangkan untuk variabel Y 
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(Prestasi Belajar PAI) didapatkan rata-rata 79,6 dengan standar deviasi 5,3 dan 

modus = 78. Berikut hasil perhitungan uji normalitas untuk data belajar mandiri. 

Penyelesaian: 

Km =
X − Mo

SD
 

=
61,3 − 65

7,6
 

              = −0,5 

 Jadi nilai kemiringan kurva untuk data variabel X adalah -0,5 maka data 

belajar mandiri (Variabel X) terdistribusi normal. Selanjutnya hasil perhitungan uji 

normalitas data prestasi belajar PAI.  

Penyelesaian: 

Km =
X − Mo

SD
 

       =
79,6 − 78

5,3
 

       = 0,3 

 Jadi nilai kemiringan kurva untuk data variabel Y adalah 0,3. Sehingga, data 

prestasi belajar PAI (Variabel Y) terdistribusi normal. 

 Selanjutnya perhitungan koefisien product moment. Perhitungan koefisien 

product moment digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan belajar 

mandiri dengan prestasi belajar PAI siswa di MTs Negeri 1 Konawe Selatan. Dari  

hasil perhitungan korelasi product moment diketahui: 

∑x
2
 = 1687,9 

∑y
2 

= 807,2 

∑xy = 718 
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Penyelesaian: 

r xy =
∑xy

  ∑x2  (∑y2)
 

        =
718

  1687,9  (807,2)
 

        =
718

 1362472,9
 

       =
718

1167,3
 

       = 0,615 

 Nilai koefisien product moment tersebut kemudian dikonsultasikan pada tabel 

interpretasi koefisien tingkat hubungan untuk mengetahui seberapa berarti tingkat 

hubungan belajar mandiri (Variabel X) dengan prestasi belajar PAI (Variabel Y). 

Setelah dikonsultasikan pada tabel interpretasi, maka didapatkan nilai koefisien 

0,615 berada pada interval 0,60 – 0,79 dengan tingkat hubungan kuat. Selanjutnya 

pada tingkat signifikan 5% diperoleh nilai r tabel 0,361. Kemudian dilakukan 

pengujian dan ternyata rhitung 0,615 > 0,361 rtabel  dengan demikian, terdapat hubungan 

yang kuat antara belajar mandiri dengan prestasi belajar PAI siswa di MTs Negeri 1 

Konawe Selatan, dimana dengan meningkatnya belajar mandiri maka akan 

meningkatkan pula prestasi belajar PAI siswa. Selanjutnya, untuk mengetahui 

besarnya kontribusi belajar mandiri terhadap prestasi belajar PAI, maka dapat 

digunakan rumus berikut: 

𝐷 =  𝑟2 x 100 % 
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    =  0,6152 x 100 %    

    = 37,82%   

 Setelah dilakukan perhitungan koefisien determinasi, dapat diketahui bahwa 

kontribusi pengaruh yang diberikan variabel independen (X) terhadap variabel 

dependen (Y) adalah sebesar 37,82% artinya Belajar Mandiri memberikan konribusi 

pengaruh sebesar 37,82% terhadap Prestasi Belajar PAI siswa di MTs Negeri 1 

Konawe Selatan, sedangkan sisanya 100% − 37,82% = 62,18% merupakan pengaruh 

variabel lain yang tidak diteliti. Untuk lebih meyakinkan terhadap hasil analisis di 

atas, maka dilakukan uji signifikansi dengan uji t sebagai berikut: 

tℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
r  n − 2

 1 − r2
 

=
0,615 30 − 2

 1 − (0,615)2
 

=
0,615 28

 1 − 0,378
 

=
0,615 X 5,292

0,789
 

=
3,254

0,789
 

 = 4,124 

 Dengan dk = 30 – 2 = 28 pada taraf signifikansi 0,05 diketahui harga t tabel 

1,701. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa t hitung 4,124 > 1,701 t tabel sehingga 

H0  ditolak dan Hi  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 
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yang kuat dan signifikan antara Belajar Mandiri dengan Prestasi Belajar PAI siswa di 

MTs Negeri 1 Konawe Selatan. 

 Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

saudari Asmilawati yang menyatakan bahwa kemandirian belajar memiliki hubungan 

yang kuat dan signifikan dengan hasil belajar Fiqih dengan besar kontribusi 

kemandirian belajar 54,76% terhadap hasil belajar Fiqih. Sama halnya dengan 

penelitian yang dilakukan oleh saudari Imadah menyatakan bahwa kemandirian 

belajar  memberikan kontribusi sebesar 49% terhadap prestasi belajar Fiqih, serta  

penelitian yang dilakukan oleh saudara Nurdin Ibrahim yang menyatakan bahwa 

kemandirian belajar memiliki efek yang kuat terhadap prestasi belajar dengan 

memberikan kontribusi sebesar 46,24% terhadap hasil belajar PAI. 

  Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, maka dapat diketahui bersama 

bahwa menurut hasil penelitian, belajar mandiri memiliki hubungan yang signifikan 

dengan prestasi belajar PAI siswa, hal ini seiring dengan apa yang dikemukakan oleh 

Hasan Basri bahwa salah satu dari ciri-ciri belajar mandiri adalah dapat berprestasi. 

Maka dari itu, siswa diharapkan dapat melakukan belajar mandiri secara intens, hal 

ini penting guna untuk meningkatkan prestasi belajar PAI siswa baik selain itu, 

diharapkan juga dari pihak sekolah dalam hal ini guru maupun orang tua agar 

senantiasa memberikan motivasi kepada siswa untuk melakukan belajar mandiri.  
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

  Berdasarkan uraian hasil peneitian yang telah dipaparkan pada bab 

sebelumnya, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Belajar mandiri siswa MTs Negeri 1 Konawe Selatan berada pada kategori 

sedang. Berdasarkan hasil perolehan angket belajar mandiri, mayoritas 

siswa berada pada skor 61 – 80% yang menunjukkan bahwa belajar 

mandiri siswa berada pada kategori tinggi dengan persentase 56,7%, 

dengan nilai rata-rata perolehan angket belajar mandiri sebesar 61,3. 

2. Prestasi belajar PAI siswa MTs Negeri 1 Konawe Selatan berada pada 

kategori tinggi. Berdasarkan nilai prestasi belajar PAI, mayoritas siswa 

berada pada skor 61 – 80 yang menunjukkan bahwa prestasi belajar PAI 

siswa berada pada kategori tinggi dengan persentase 53,3% dengan nilai 

rata-rata PAI sebesar 79,6. 

3. Terdapat hubungan belajar mandiri dengan prestasi belajar PAI siswa MTs 

Negeri 1 Konawe Selatan. Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi 

diperoleh nilai sebesar 0,615. Nilai koefisien korelasi tersebut, berada pada 

interval (0,60 – 0,79) dengan kategori kuat dengan, nilai koefisien 

determinasi sebesar 37,82% yang berarti belajar mandiri memberikan 

kontribusi pengaruh sebesar 37,82% terhadap prestasi belajar PAI. 

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai t hitung sebesar 4,124. Pada taraf 

signifikansi 5% diperoleh nilai t tabel sebesar 1,701. Dengan demikian t 
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hitung 4,118 > 1,701 t tabel sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini 

berarti terdapat hubungan positif dan signifikan antara belajar mandiri 

dengan prestasi belajar PAI siswa MTs Negeri 1 Konawe Selatan. 

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas maka, peneliti dapat mengemukakan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Kepada guru, agar senantiasa memberikan motivasi kepada siswa untuk 

melakukan belajar mandiri sehingga dapat meningkatan prestasi belajar 

PAI (Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Qur’an 

Hadits) siswa.  

2. Kepada siswa yang telah melakukan belajar mandiri, agar terus 

meningkatkan kegiatan belajar mandirinya, karena dengan belajar mandiri  

dapat meningkatkan prestasi belajar PAI (Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah 

Kebudayaan Islam, dan Qur’an Hadits). Dan untuk siswa yang belum 

melakukan belajar mandiri, dengan penelitian ini diharapkan dapat 

memicu semangat untuk melakukan belajar mandiri sehingga akan 

berdampak baik pada prestasi belajar yang akan diperoleh. 

3. Kepada orang tua siswa, agar dapat mendorong anaknya untuk belajar 

mandiri sehingga dapat menghasilkan prestasi yang membanggakan. 

 



i 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

 
 

Lampiran 1: Perolehan Angket Belajar Mandiri MTs Negeri 1 Konawe Selatan 

Rsp 
Nilai Jawaban Responden Berdasarkan Opsi Pertanyaan 

Jml % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

R 1 3 2 4 3 3 3 4 3 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4 3 3 65 81,25 

R 2 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 4 2 2 4 2 2 55 68,75 

R 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 69 86,25 

R 4 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 4 2 2 41 51,25 

R 5 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 4 3 4 2 3 4 3 63 78,75 

R 6 3 2 4 3 2 4 3 4 4 3 3 2 4 2 4 4 3 2 4 3 63 78,75 

R 7 4 3 4 4 3 3 4 4 3 2 2 3 3 4 4 3 4 4 3 1 65 81,25 

R 8 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 66 82,50 

R 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 77 96,25 

R 10 3 3 4 2 3 4 3 4 3 4 4 2 3 2 4 3 4 3 4 3 65 81,25 

R 11 3 3 2 1 2 2 2 4 4 1 2 1 3 4 4 3 4 4 4 2 55 68,75 

R 12 2 2 3 3 4 3 4 4 2 4 2 3 3 3 4 3 4 4 4 2 63 78,75 

R 13 3 1 4 3 1 2 1 4 4 2 2 2 3 2 4 2 3 4 4 2 53 66,25 

R 14 4 2 4 1 3 2 1 3 4 4 2 1 4 2 4 4 2 4 4 3 58 72,50 

R 15 4 2 4 3 3 4 4 3 3 4 2 4 2 2 4 3 4 4 4 4 67 83,75 

R 16 4 2 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 4 3 4 4 4 2 67 83,75 

R 17 2 2 4 1 3 2 2 4 4 4 1 1 4 4 4 2 3 4 2 2 55 68,75 

R 18 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 4 4 3 4 2 4 4 4 2 59 73,75 

R 19 2 3 4 3 4 3 4 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 65 81,25 

R 20 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 52 65,00 

R 21 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 74 92,50 

R 22 2 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 64 80,00 

R 23 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 69 86,25 

R 24 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 3 70 87,50 

R 25 2 2 3 4 3 3 2 3 4 2 2 4 3 2 3 4 2 4 4 2 58 72,50 

R 26 3 4 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 2 61 76,25 

R 27 2 2 3 3 2 2 2 4 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 4 2 51 63,75 

R 28 3 2 3 1 3 2 4 4 3 2 1 4 3 3 4 2 3 4 4 3 58 72,50 

R 29 2 4 3 3 3 2 1 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 58 72,50 

R 30 3 2 2 1 2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 4 4 2 2 52 65,00 
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Lampiran 2 : Nilai PAI Responden 

No 
Kode 

Responden 

Nilai Nilai 

PAI Akidah Qurdis Fiqih SKI 

1 R 1 85 83 91 80 84,8 

2 R 2 74 76 69 87 76,5 

3 R 3 85 80 84 85 83,5 

4 R 4 67 70 58 65 65,0 

5 R 5 84 83 83 72 80,5 

6 R 6 86 84 79 85 83,5 

7 R 7 75 76 71 67 72,3 

8 R 8 81 75 77 72 76,3 

9 R 9 89 84 85 83 85,3 

10 R 10 79 76 82 87 81,0 

11 R 11 74 78 80 80 78,0 

12 R 12 87 79 78 83 81,8 

13 R 13 84 74 87 81 81,5 

14 R 14 83 80 70 85 79,5 

15 R 15 85 83 82 86 84,0 

16 R 16 78 85 82 70 78,8 

17 R 17 68 75 76 80 74,8 

18 R 18 76 80 83 73 78,0 

19 R 19 83 76 90 78 81,8 

20 R 20 68 70 74 65 69,3 

21 R 21 85 88 81 88 85,5 

22 R 22 89 77 78 79 80,8 

23 R 23 92 91 85 88 89,0 

24 R 24 85 82 80 83 82,5 

25 R 25 74 75 77 86 78,0 

26 R 26 83 78 74 79 78,5 

27 R 27 84 89 87 89 87,3 

28 R 28 78 83 81 84 81,5 

29 R 29 70 75 74 69 72,0 

30 R 30 82 76 73 81 78,0 
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Lampiran 3 : Data Variabel Penelitian 

 

No Kode Responden 
Belajar 

Mandiri (X) 

Prestasi Belajar 

PAI (Y) 

1. R 01 65 84,8 

2. R 02 55 76,5 

3. R 03 69 83,5 

4. R 04 41 65,0 

5. R 05 63 80,5 

6. R 06 63 83,5 

7. R 07 65 72,3 

8. R 08 66 76,3 

9. R 09 77 85,3 

10. R 10 65 81,0 

11. R 11 55 78,0 

12. R 12 63 81,8 

13. R 13 53 81,5 

14. R 14 58 79,5 

15. R 15 67 84,0 

16. R 16 67 78,8 

17. R 17 55 74,8 

18. R 18 59 78,0 

19. R 19 65 81,8 

20. R 20 52 69,3 

21. R 21 74 85,5 

22. R 22 64 80,8 

23. R 23 69 89,0 

24. R 24 70 82,5 

25. R 25 58 78,0 

26. R 26 61 78,5 

27. R 27 51 87,3 

28. R 28 58 81,5 

29. R 29 58 72,0 

30. R 30 52 78,0 

 Modus 65 78 

 Rata-rata 61,3 79,6 

 Standar deviasi 7,6 5,3 

    67 



v 
 

 
 

Lampiran 4: Perhitungan Korelasi Product Moment 

 

No X Y 
(X-𝐗 ) 

x 

(Y-𝐘 ) 

y 
x

2 
y

2 
Xy 

1 65 84,8 3,7 5,2 13,7 27,0 19,2 

2 55 76,5 -6,3 -3,1 39,7 9,6 19,5 

3 69 83,5 7,7 3,9 59,3 15,2 30,0 

4 41 65 -20,3 -14,6 412,1 213,2 296,4 

5 63 80,5 1,7 0,9 2,9 0,8 1,5 

6 63 83,5 1,7 3,9 2,9 15,2 6,6 

7 65 72,3 3,7 -7,3 13,7 53,3 -27,0 

8 66 76,3 4,7 -3,3 22,1 10,9 -15,5 

9 77 85,3 15,7 5,7 246,5 32,5 89,5 

10 65 81 3,7 1,4 13,7 2,0 5,2 

11 55 78 -6,3 -1,6 39,7 2,6 10,1 

12 63 81,8 1,7 2,2 2,9 4,8 3,7 

13 53 81,5 -8,3 1,9 68,9 3,6 -15,8 

14 58 79,5 -3,3 -0,1 10,9 0,0 0,3 

15 67 84 5,7 4,4 32,5 19,4 25,1 

16 67 78,8 5,7 -0,8 32,5 0,6 -4,6 

17 55 74,8 -6,3 -4,8 39,7 23,0 30,2 

18 59 78 -2,3 -1,6 5,3 2,6 3,7 

19 65 81,8 3,7 2,2 13,7 4,8 8,1 

20 52 69,3 -9,3 -10,3 86,5 106,1 95,8 

21 74 85,5 12,7 5,9 161,3 34,8 74,9 

22 64 80,8 2,7 1,2 7,3 1,4 3,2 

23 69 89 7,7 9,4 59,3 88,4 72,4 

24 70 82,5 8,7 2,9 75,7 8,4 25,2 

25 58 78 -3,3 -1,6 10,9 2,6 5,3 

26 61 78,5 -0,3 -1,1 0,1 1,2 0,3 

27 51 87,3 -10,3 7,7 106,1 59,3 -79,3 

28 58 81,5 -3,3 1,9 10,9 3,6 -6,3 

29 58 72 -3,3 -7,6 10,9 57,8 25,1 

30 52 78 -9,3 -1,6 86,5 2,6 14,9 

 
    

1687,9 807,2 718 
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Lampiran 5: Hasil Uji Validitas Instrumen 

Nomor 

urut angket 
r hitung r tabel Keterangan 

1 0,100 0,361 Tidak Valid 

2 0,417 0,361 Valid 

3 0,397 0,361 Valid 

4 0,375 0,361 Valid 

5 0,438 0,361 Valid 

6 0,583 0,361 Valid 

7 0,656 0,361 Valid 

8 0,423 0,361 Valid 

9 0,397 0,361 Valid 

10 0,556 0,361 Valid 

11 0,400 0,361 Valid 

12 -0,146 0,361 Tidak Valid 

13 0,216 0,361 Tidak Valid 

14 0,376 0,361 Valid 

15 0,146 0,361 Tidak Valid 

16 0,681 0,361 Valid 

17 0,591 0,361 Valid 

18 0,451 0,361 Valid 

19 0,068 0,361 Tidak Valid 

20 0,457 0,361 Valid 

21 0,421 0,361 Valid 

22 0,652 0,361 Valid 

23 0,727 0,361 Valid 

24 0,735 0,361 Valid 

25 0,635 0,361 Valid 
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 Lampiran 6: Uji Reliabilitas Instrumen 

No 

Pertanyaan 
Si ∑Si St N k Alfa r tabel Ket 

1 0,63 

13,47 72,36 30 20 0,857 0,361 Reliabel 

2 0,45 

3 1,03 

4 0,85 

5 0,77 

6 0,73 

7 0,82 

8 0,76 

9 0,66 

10 0,78 

11 0,65 

12 0,45 

13 0,56 

14 0,63 

15 0,29 

16 0,57 

17 0,83 

18 0,45 

19 0,67 

20 0,91 
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 Lampiran 7: Angket Belajar Mandiri  

Identitas Responden  

 Nama   : 

 Kelas   : 

 Jenis Kelamin  : 

Petunjuk 

a. Jawablah pertanyaan di bawah ini sejujur mungkin! 

b. Pilihlah salah satu di antara jawaban yang tersedia dengan memberi tanda 

ceklist (√), pada jawaban yang paling sesuai dengan keadaan sekarang! 

NO PERTANYAAN 

JAWABAN 

SS S KK TP 

1. Apakah anda mengulangi materi pelajaran yang 

telah diajarkan guru di rumah? 

    

2.  Apakah anda berdiskusi dengan teman-teman 

mengenai materi pelajaran diluar jam pelajaran? 

    

3. 
Apakah anda membuat jadwal belajar di rumah? 

    

4. Apakah anda menentukan tujuan belajar untuk 

menguasai suatu materi? 

    

5. Apakah anda menilai sejauhmana penguasaan anda 

terhadap suatu materi berdasarkan tujuan belajar 

yang anda tentukan? 

    

6. Apakah anda mencari sumber belajar mengenai 

materi pelajaran? 

    

7. Apakah anda menetapkan tempat belajar selain di 

sekolah (seperti di rumah, di perpustakaan, di 

warnet, di taman dan di tempat lainnya)? 

    

8. 
Apakah anda mengerjakan tugas sendiri? 

    

9. Apakah anda bertanya  kepada guru  jika anda tidak 

memahami materi pelajaran? 

    

10. Apakah anda mengikuti jadwal belajar yang telah 

anda buat sebelumnya? 

    

11. 
Apakah anda menggunakan internet saat belajar? 

    

12. Apakah anda memilih dengan cermat sumber 

belajar yang  akan anda jadikan sebagai rujukan 
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saat belajar? 

13. Apakah anda menciptakan cara untuk memudahkan 

dalam mengingat materi pelajaran? 

    

14. Apakah anda meminjam buku di perpustakan untuk 

belajar di rumah? 

    

15. Apakah anda memilih tempat yang nyaman untuk 

belajar? 

    

16. Apakah anda terlebih dahulu menilai penguasaan 

anda terhadap suatu materi pelajaran sebelum 

pindah ke materi pelajaran berikutnya? 

    

17. Apakah anda belajar tanpa disuruh orang tua 

dirumah? 

    

18. Apakah anda berusaha belajar lebih giat apabila 

mendapat nilai rendah? 

    

19. Apakah anda mengatur waktu kapan untuk belajar 

dan kapan untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

lainnya seperti (bermain, berolahraga, dan lain 

sebagainya)? 

    

20. Apakah anda membaca buku pelajaran terlebih 

dahulu di rumah sebelum pergi ke sekolah? 
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Lampiran 8: R tabel 

N 
Taraf Signif 

N 
Taraf Signif 

N 
Taraf Signif 

5% 1% 5% 1% 5% 1% 

3 0.997 0.999 27 0.381 0.487 55 0.266 0.345 

4 0.950 0.990 28 0.374 0.478 60 0.254 0.330 

5 0.878 0.959 29 0.367 0.470 65 0.244 0.317 

6 0.811 0.917 30 0.361 0.463 70 0.235 0.306 

7 0.754 0.874 31 0.355 0.456 75 0.227 0.296 

8 0.707 0.834 32 0.349 0.449 80 0.220 0.286 

9 0.666 0.798 33 0.344 0.442 85 0.213 0.278 

10 0.632 0.765 34 0.339 0.436 90 0.207 0.270 

11 0.602 0.735 35 0.334 0.430 95 0.202 0.263 

12 0.576 0.708 36 0.329 0.424 100 0.195 0.256 

13 0.553 0.684 37 0.325 0.418 125 0.176 0.230 

14 0.532 0.661 38 0.320 0.413 150 0.159 0.210 

15 0.514 0.641 39 0.316 0.408 175 0.148 0.194 

16 0.497 0.623 40 0.312 0.403 200 0.138 0.181 

17 0.482 0.606 41 0.308 0.398 300 0.113 0.148 

18 0.468 0.590 42 0.304 0.393 400 0.098 0.128 

19 0.456 0.575 43 0.301 0.389 500 0.088 0.115 

20 0.444 0.561 44 0.297 0.384 600 0.080 0.105 

21 0.433 0.549 45 0.294 0.380 700 0.074 0.097 

22 0.423 0.537 46 0.291 0.376 800 0.070 0.091 

23 0.413 0.526 47 0.288 0.372 900 0.065 0.086 

24 0.404 0.515 48 0.284 0.368 1000 0.062 0.081 

25 0.396 0.505 49 0.281 0.364       

26 0.388 0.496 50 0.279 0.361       
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Lampiran 9: T tabel 

N-2 
Taraf Signifikansi 

0.1 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 0.0005 

1 3.078 6.314 12.076 31.821 63.657 318.310 636.620 

2 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 22.326 31.598 

3 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 10.213 12.924 

4 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 7.173 8.610 

5 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 5.893 6.869 

6 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 5.208 5.959 

7 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 4.785 5.408 

8 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 4.501 5.041 

9 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 4.297 4.781 

10 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 4.144 4.587 

11 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 4.025 4.437 

12 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 3.930 4.318 

13 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 3.852 4.221 

14 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 3.787 4.140 

15 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 3.733 4.073 

16 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 3.686 4.015 

17 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.646 3.965 

18 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.610 3.922 

19 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 3.579 3.883 

20 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.552 3.850 

21 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.527 3.819 

22 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 3.505 3.792 

23 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 3.485 3.767 

24 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 3.467 3.745 

25 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 3.450 3.725 

26 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 3.435 3.707 

27 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 3.421 3.690 

28 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 3.408 3.674 

29 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 3.396 3.659 

30 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 3.385 3.646 

40 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 3.307 3.551 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

1. Nama    : Edo Santoso 

2. NIM    : 13010101011 

3. Tempat / Tanggal Lahir : Kendari, 7 Februari 1996 

4. Jenis Kelamin   : Laki-laki 

5. Status Perkawinan  : Belum Kawin 

6. Agama    : Islam 

7. Perguruan Tinggi  : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  

                                                          Kendari 

8. Fakultas / Jurusan  : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / PAI 

9. Alamat Rumah  : Desa Lebo Jaya 

10. Nomor HP   : 085298649315 

11. Email    : edo.santoso96@gmail.com 

 

DATA KELUARGA 

1. Nama Orang Tua 

a. Ayah   : Nurlin 

b. Ibu    : Israyati 

2. Pekerjaan   

a. Ayah   : Wiraswasta 

b. Ibu    : Ibu Rumah Tangga 

 

RIWAYAT PENDIDIKAN 

1. SD Negeri 1 Konda  

2. SMP Negeri 1 Konda  

3. SMA Negeri 8 Konawe Selatan 
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