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HUBUNGAN ANTARA MANAJEMEN DIRI DENGAN TINGKAT 

KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA DI SEKOLAH MENENGAH 

PERTAMA NEGERI 2 INDERALAYA UTARA 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul hubungan antara manajemen diri dengan tingkat 

kemandirian belajar siswa di SMP Negeri 2 Inderalaya Utara Tahun Ajaran 

2014/2015. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui ada tidaknya hubungan 

antara manajemen diri dengan tingkat kemandirian belajar siswa pada kelas VIII 

SMP Negeri 2 Inderalaya Utara Tahun Ajaran 2014/2015. Hipotesis yang 

diajukan adalah: “Terdapat hubungan yang signifikan antara manajemen diri 

dengan tingkat kemandirian belajar siswa.” Populasi penelitian adalah siswa kelas 

VIII SMP Negeri 2 Inderalaya Utara Tahun Ajaran 2014/2015 yang berjumlah 

134 orang. Sampel sebanyak 33 orang siswa dari kelas VIII yang diambil dengan 

Proportional Random Sampling. Metode pengambilan data menggunakan angket 

dalam bentuk skala dan analisis data yang digunakan melalui metode Pearson 

Product Moment. Hasil analisis ini menunjukkan rhitung lebih besar dari rtabel (0,528 

> 0,344). Dan dengan uji lanjutan uji-t menunjukkan thitung lebih besar dari ttabel 

(3,461 > 2,04). Dengan demikian terdapat hubungan yang cukup signifikan antara 

manajemen diri dengan tingkat kemandirian belajar siswa di SMP Negeri 2 

Inderalaya Utara Tahun Ajaran 2014/2015. 

 

Kata-kata Kunci: Manajemen Diri, Kemandirian Belajar 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang paling penting dalam 

pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan melalui sektor pendidikan dapat 

dibentuk manusia yang berkualitas, seperti yang disebutkan dalam Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 bahwa: pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak seperti peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Demikian juga halnya dengan dunia pendidikan yang terdapat banyak 

persaingan-persaingan siswa dalam belajar. Hal tersebut terjadi karena para siswa 

menginginkan prestasi belajar yang lebih baik dari teman-temannya. Prestasi 

belajar adalah hasil belajar yang dicapai siswa selama mengikuti pelajaran pada 

periode tertentu dalam suatu lembaga pendidikan di mana hasilnya dinyatakan 

dalam bentuk angka atau simbol lainnya. Akan lebih baik jika hasil belajar yang 

diperoleh siswa merupakan hasil belajar mereka sendiri, yaitu sudah tertanam 

sikap kemandirian belajar pada setiap siswa. Di dalam dunia pendidikan, cara 

belajar secara aktif harus ditempuh untuk mendidik murid agar berpikir mandiri.  

Kualitas kemandirian adalah ciri yang sangat dibutuhkan manusia dimasa 

depan. Pengajar berusaha mengembangkan belajar dengan caranya sendiri dan 

mereka berusaha menemukannya sendiri. Sikap seorang pengajar dalam 

pembelajaran yang membuka peluang untuk pelajar memperoleh gerak atau ruang 

kerja seluas-luasnya dalam waktu kerja dan caranya, ditandai tidak menonjolkan 

peranan mengajar dalam kelas. Jadi Kemandirian belajar adalah suatu usaha yang 

dilakukan untuk melakukan aktivitas belajar dengan cara mandiri atas dasar 

motivasinya sendiri untuk menguasai suatu materi tertentu sehingga bisa dipakai 

untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Sehingga dalam kemandirian 



 

 

 

belajar, seorang siswa harus proaktif serta tidak tergantung pada guru. Jika dilihat 

dari aspek kognitif maka dengan belajar secara mandiri akan didapat pemahaman 

konsep pengetahuan yang awet sehingga akan mempengaruhi pada pencapaian 

akademik murid. Kondisi tersebut karena murid sudah terbiasa menyelesaikan 

tugas yang didapat dengan usaha sendiri serta mencari sumber-sumber belajar 

yang telah tersedia. Oleh karena itu, kemandirian belajar merupakan salah satu 

aspek yang penting dalam mencapai keberhasilan belajar. 

Kemandirian belajar siswa akan menuntut mereka untuk aktif baik 

sebelum pelajaran berlangsung dan sesudah proses belajar. Murid yang mandiri 

akan mempersiapkan materi yang akan dipelajari. Sesudah proses belajar 

mengajar selesai, murid akan belajar kembali mengenai materi yang sudah 

disampaikan sebelumnya dengan cara membaca atau berdiskusi. Sehingga murid 

yang menerapkan belajar mandiri akan mendapat prestasi lebih baik jika 

dibandingkan dengan murid yang tidak menerapkan prinsip mandiri. Kemandirian 

belajar adalah sebagai suatu proses di mana individu sudah berinisiatif belajar 

dengan atau tanpa bantuan orang lain; mendiagnosa kebutuhan belajarnya sendiri, 

merumuskan tujuan belajar, mengidentifikasi sumber belajar yang dapat 

digunakannya memilih dan menerapkan strategi belajar, dan  mengevaluasi hasil 

belajarnya, menurut Lowry (dalam Sumarmo, 2009:13). Siswa yang sudah 

memiliki kemandirian dalam belajar dapat dilihat jika dalam proses belajar 

individu tersebut sudah memiliki rasa tanggung jawab dalam merancang 

belajarnya, dan menerapkan, serta mengevaluasi proses belajarnya. Atau dengan 

kata lain, individu tersebut sudah dikatakan mandiri jika individu sudah mampu 

mengarahkan dan memusatkan diri  pada keinginan belajarnya sendiri, serta 

mengambil tanggung jawab dalam belajarnya, menurut Wongsry, Cantwell, 

Archer (dalam Sumarmo, 2009:25).  

Ciri-ciri anak yang mempunyai kemandirian belajar dapat dilihat dari 

kegiatan belajarnya, dia tidak perlu disuruh bila belajar dan kegiatan belajar 

dilaksanakan atas inisiatif dirinya sendiri. Untuk mengetahui apakah siswa itu 

mempunyai kemandirian belajar maka perlu diketahui ciri-ciri kemandirian 

belajar. Sukarno (dalam Rinanda, 2000:64) menyebutkan ciri-ciri kemandirian 



 

 

 

belajar sebagai berikut: siswa merencanakan dan memilih kegiatan belajar sendiri, 

siswa berinisiatif dan memacu diri untuk belajar secara terus menerus, siswa 

dituntut bertanggung jawab dalam belajar, siswa belajar secara kritis, logis, dan 

penuh keterbukaan, siswa belajar dengan penuh percaya diri.  

Kesimpulan dari uraian di atas, bahwa kemandirian belajar adalah sikap 

mengarah pada kesadaran belajar sendiri dan segala keputusan, pertimbangan 

yang berhubungan dengan kegiatan belajar diusahakan sendiri sehingga 

bertanggung jawab sepenuhnya dalam proses belajar tersebut. Maka dapat 

disimpulkan bahwa faktor kemandirian belajar adalah faktor internal siswa itu 

sendiri yang terdiri dari lima aspek yaitu disiplin, percaya diri, motivasi, inisiatif, 

dan tanggung jawab, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang 

memiliki kemandirian belajar apabila memiliki sifat percaya diri, motivasi, 

inisiatif, disiplin dan tanggung jawab. Keseluruhan aspek dalam penelitian ini 

dapat dilihat selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Siswa sebagai 

faktor utama dalam kegiatan belajar di sekolah. Masing-masing siswa mempunyai 

tingkat kemandirian belajar yang berbeda satu dengan lainnya, sehingga 

menyebabkan perbedaan dalam pencapaian prestasi belajar. Keberhasilan belajar 

siswa menjadi dambaan banyak pihak, yaitu siswa, orangtua, guru, sekolah, 

masyarakat, bahkan negara. Namun, untuk mencapai prestasi belajar yang bagus, 

tidak semudah membalik tangan, diperlukan sebuah proses.  

Kesulitan belajar yang dialami siswa selama proses belajar berlangsung,  

adalah realitas yang tidak bisa dihindari. Lasan (dalam Rachmawati, 2008:33) 

menyebut sebagai learning Difficult, suatu gejala hambatan untuk mencapai hasil 

belajar yang maksimal. Salah satu diantara kesulitan belajar siswa yaitu pada 

aspek kemandirian belajar. Menurut Sumahamijaya  (2003:21), kemandirian 

berasal dari kata mandiri dan diartikan sebagai suatu hal atau keadaan dapat 

berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain.  Adapun Indikator 

kemandirian belajar menurut Hidayati (2012:23) yaitu: (1) tidak tergantung pada 

orang lain, (2) percaya diri, (3) disiplin, (4) bertanggung jawab, (5) berinisiatif 

sendiri, dan (6) kontrol diri. Gejala–gejala yang mengindikasikan siswa tidak 

mandiri dalam belajar selayaknya mendapatkan penanganan sejak dini, mengingat 



 

 

 

kemandirian menjadi pilar penting bagi pembentukan karakter seorang siswa. 

 Pieget (dalam Rinanda, 2000:57) menjelaskan bahwa tujuan jangka panjang 

pendidikan adalah mengembangkan kemandirian belajar siswa. Kemdiknas Badan 

Litbang Puskur (2010) menegaskan bahwa dalam pembelajaran  seyogyanya 

diterapkan pendekatan yang mendorong peserta didik agar belajar sesungguhnya 

belajar dan perlunya pelatihan bagi guru untuk mempraktikkan pendekatan belajar 

aktif. Mencermati kondisi munculnya gejala tersebut diatas, maka harus diadakan 

upaya-upaya tertentu dalam menanganinya. Konseling individu dilaksanakan 

untuk menuntaskan masalah psikologis kemandirian belajar siswa, misalnya 

mengatasi kecemasan dan atau ketakutan menghadapi ujian, meningkatkan 

kepercayaan diri, membentuk mental mengelola diri (self management). Menurut 

Gie (dalam Rinanda, 2000:92) manajemen diri atau self management adalah 

segenap kegiatan dan langkah mengatur dan mengelola diri sendiri  sebaik-

baiknya, sehingga mampu membawa kearah tercapainya tujuan hidup yang telah 

ditetapkan oleh individu yang bersangkutan.   

Manajemen  diri berarti perubahan tingkah laku yang didasarkan pada 

kemauan, kesadaran dan kemampuan individu terhadap semua hal yang ada dalam 

kehidupannya. Karena individu menganggap bahwa keberhasilan tersebut tidak 

akan terjadi tanpa adanya usahanya sendiri dan ada campur tangan orang lain 

yang berupa stimulus lingkungan, tetapi usaha diri sendirilah yang lebih 

berpengaruh. Kemandirian dalam belajar merupakan upaya bagi siswa untuk 

sukses. Siswa yang memilliki kemandirian dalam belajar akan mempersiapkan 

segala kebutuhan belajar, memulai belajar, mengatur waktu dalam belajar, 

mengetahui teknik belajar yang efektif, dapat mengetahui kekurangan diri, dan 

dapat mengevaluasi hasil belajarnya sehingga mereka berkembang secara optimal 

dan berhasil studinya. Sebaliknya, siswa yang tidak memiliki kemandirian dalam 

belajar pada umumnya terhambat optimalisasi potensi dan prestasinya. Siswa 

yang tidak memiliki kemandirian dalam belajar memerlukan pemahaman diri, 

sehingga mereka perlu mengubah perilaku tersebut agar lebih mandiri dalam 

belajar. Mengatasi masalah tersebut diperlukan bantuan yang efektif untuk 



 

 

 

meningkatkan kemandirian belajar siswa. Salah satu upayanya ialah dengan 

meningkatkan kemampuan manajemen diri. 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 

Agustus 2014 yang diperoleh dari guru bimbingan dan konseling dan guru mata 

pelajaran di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Inderalaya Utara ditemukan 

gejala-gejala ketidak mandirian belajar pada siswa antara lain: (1) jika pergantian 

jam pelajaran, banyak siswa kurang  mempersiapkan bahan-bahan bidang studi 

yang sesuai jadwal, justru  jalan-jalan keluar kelas, (2)  tugas rumah (PR)  yang 

diberikan oleh guru  dikerjakan  siswa dengan cara mencontoh pekerjaan teman, 

bahkan dikelas disaat guru yang bersangkutan akan mulai mengajar, (3) pada saat 

ulangan atau ujian kelihatan cemas, cenderung minta jawaban  dari teman lain 

baik langsung maupun memakai HP, seakan mereka tidak percaya pada 

kemampuan diri mereka sendiri, (4) dari hasil layanan konsultasi diperoleh data 

siswa  mempunyai masalah yaitu: suka mencontek pekerjaan teman-teman 

sekelas, merasa berat mengerjakan tugas-tugas guru, tidak mampu membagi 

waktu belajar,  dan  tidak mempunyai ketrampilan belajar.  

Dari uraian tersebut tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk 

melihat apakah ada hubungan antara manajemen diri dengan tingkat kemandirian 

belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Inderalaya Utara. 

1.2.  Rumusan Masalah  

        Berdasarkan uraian latar belakang di atas permasalahan yang muncul 

dalam penelitian ini adalah “apakah ada hubungan antara manajemen diri dengan 

tingkat kemandirian belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 

Inderalaya Utara”.  

1.3. Tujuan Penelitian  

       Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara manajemen diri 

dengan tingkat kemandirian belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 

Inderalaya Utara. 

 

 



 

 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain : 

1.4.1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif bagi 

ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Bimbingan dan Konseling mengenai 

hubungan antara manajemen diri  dengan tingkat kemandirian belajar siswa. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

a.  Bagi peneliti lain, sebagai bahan masukan untuk penelitian yang sejenis. 

b. Bagi siswa, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siswa agar dapat 

mengetahui pentingnya manajemen diri dengan baik bagi dirinya sehingga 

dapat menunjang tingkat kemandirian belajar diri siswa. 

c. Bagi sekolah, dapat membantu pihak sekolah dan guru pembimbing untuk lebih 

mengarahkan dan membantu siswa dalam memanajemen diri dengan baik dan 

meningkatkan kemandirian belajar diri siswa dalam pencapaian hasil belajar 

yang baik. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


