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ABSTRAK 

 

Umaya, Durotul 2015. Pengaruh Kemandirian Belajar dan Gaya Belajar terhadap 
Hasil Belajar Fiqih Siswa Kelas XI MA Ma’arif Al-Ishlah Bungkal Ponorogo 
Tahun Pelajaran 2014/2015. Skripsi. Jurusan Tarbiyah, Program Studi 
Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 
Ponorogo. Pembimbing Andhita Dessy Wulansari, M.Si 

Kata kunci: Kemandirian Belajar, Gaya Belajar, Hasil Belajar 

Belajar adalah suatu proses orang memperoleh berbagai kecakapan, keterampilan, 
dan sikap. Berbagai kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa tersebut disebut hasil 
belajar. Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain yaitu kemandirian 
belajar dan gaya belajar. Belajar mandiri dilakukan individu guna meningkatkan 
pengetahuan, sikap dan keterampilan serta bertanggung jawab atas kegiatan belajarnya. 
Dengan demikian kemandirian belajar dapat mempengaruhi hasil belajar siswa yang 
dilakukan tanpa adanya suruhan atau unsur paksaan dari orang lain untuk menguasai 
sesuatu kompetensi  pelajaran. Sedangkan siswa yang belajar dengan metode 
pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarnya tentu akan lebih mudah menyerap 
bahan pelajaran tersebut sehingga akan mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Penelitian ini bertujuan  (1) untuk mengetahui adakah korelasi yang signifikan 
antara kemandirian belajar dengan hasil belajar fiqih siswa kelas XI MA Ma’arif Al-
Ishlah Bungkal Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015, (2) untuk mengetahui adakah 
korelasi yang signifikan antara gaya belajar dengan hasil belajar fiqih siswa kelas XI 
MA Ma’arif Al-Ishlah Bungkal Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015, (3) untuk 
mengetahui apakah kemandirian belajar dan gaya belajar berpengaruh secara signifikan 
terhadap hasil belajar fiqih siswa kelas XI MA Ma’arif Al-Ishlah Bungkal Ponorogo 
Tahun Pelajaran 2014/2015 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data 
menggunakan angket dan dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan analisis 
statistika korelasi product moment dan analisis regresi linear berganda. 

Berdasarkan hasil analisa tersebut dapat disimpulkan: (1) ada hubungan yang 
sangat kuat antara kemandirian belajar dengan hasil belajar fiqih siswa kelas XI MA 

Ma’arif Al-Ishlah Bungkal Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan hasil rhitung = 

0,811. (2) ada hubungan yang lemah antara gaya belajar dengan hasil belajar fiqih siswa 
kelas XI MA Ma’arif Al-Ishlah Bungkal Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan 

hasil rhitung = 0,349. (3) kemandirian belajar dan gaya belajar berpengaruh secara 
signifikan terhadap hasil belajar fiqih siswa kelas XI MA Ma’arif Al-Ishlah Bungkal 
Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015 yaitu 66,23% artinya kemandirian belajar dan 
gaya belajar berpengaruh sebesar 66,23% dan 33,77% sisanya dipengaruhi faktor lain 
yang tidak termasuk dalam model atau tidak sedang diteliti. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar adalah suatu upaya pembelajar untuk mengembangkan seluruh 

kepribadiannya, baik fisik maupun psikis. Belajar juga dimaksudkan untuk 

mengembangkan seluruh aspek intelegensi sehingga anak didik akan menjadi 

manusia yang utuh, cerdas secara intelegensi, cerdas secara emosi, cerdas 

psikomotornya, dan memiliki keterampilan hidup yang bermakna bagi dirinya.1 

Seseorang yang mau belajar bukan karena ada seorang pengajar melainkan 

karena ia merasa dan berpikir bahwa ia harus belajar. Dalam hal ini, arahan dari 

pengajar atau menunggu pengajar menyajikan materi bukanlah suatu sikap yang 

diharapkan dapat mendukung proses belajar. Setiap peserta didik diharapkan 

menjadi self directed learner atau pengarahan diri.2 

Seseorang yang bersifat pengarahan diri biasanya memiliki kebiasaan khusus 

seperti: 3 (i) Mandiri, tidak menunggu diarahkan orang lain dalam hal ini peserta 

didik memiliki motivasi atau keinginan pribadi yang kuat serta melek teknologi 

(technology literate). (ii) Mampu melakukan refleksi diri atau evaluasi diri dengan 

baik, ia tahu apa kekurangan, keterbatasan atau kelemahannya sebagai peserta didik 

dan pribadi. Ia mampu mengatasi segala keterbasan tadi. (iii) Belajar tanpa batas 

                                                           
1 Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran Teori dan Konsep Dasar   (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2012), 165. 
2 Dewi Salma Prawiradilaga, Prisnip Disain Pembelajaran (Jakarta: Kencana, 2009), 119.  
3 Ibid. 
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waktu, atau tidak terjadwal, kapan saja seandainya belajar dirasakan perlu. (iv) 

Belajar dimana saja, tidak perlu lokasi tertentu seperti ruang kelas. (v) Rasa ingin 

tahu yang tinggi, seandainya ada kesulitan peserta didik mampu  manangani sendiri 

tanpa menunggu bantuan dari pengajar atau paling tidak berusaha sendiri terlebih 

dahulu sebelum ditangani oleh pengajar. 

Dalam sistem pendidikan, peserta didik dituntut untuk mandiri. Bab II 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang 

menyatakan bahwa: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta 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, dan menjadi warga 
negara yang demokratis, serta bertanggung jawab.”4 
 

Jelaslah bahwa kata mandiri telah muncul sebagai salah satu tujuan pendidikan 

nasional. Individu yang mandiri adalah yang berani mengambil keputusan dilandasi 

oleh pemahaman akan segala konsekuensi dari tindakannya.5 

Kemandirian yang dimaksud dalam tujuan pendidikan nasional itu adalah 

kemandirian dalam segala aspek kehidupan. Namun dalam penelitian ini peneliti 

membatasi hanya pada kemandirian belajar. Menurut Munir, kemandirian belajar 

adalah proses belajar yang didasarkan pada inisiatif, keinginan atau minat 

                                                           
4 Abdur Rachman Shaleh, Madrasah dan Pendidikan Anak BangsaVisi, Misi dan Aksi (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada), 321. 
5
 Mohammad Ali dan M Asrori, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2009), 110. 
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pembelajar sendiri, sehingga belajar mandiri dapat dilakukan secara sendiri ataupun 

berkelompok. 6 

Belajar mandiri bukan berarti harus belajar secara sendiri. Belajar mandiri 

berarti belajar secara berinisiatif dengan ataupun tanpa guru. Sebagai seorang yang 

mandiri, siswa tidak harus mengetahui semua hal, tetapi tidak juga diharapkan 

menjadi siswa yang jenius yang tidak membutuhkan bantuan orang lain. Seorang 

yang mandiri diharapkan dapat melakukan kegiatan belajar yang bertumpu pada 

aktivitas dan tanggung jawab terhadap kegiatan belajar yang harus dilakukannya.7 

Kemandirian belajar tampak dalam usaha untuk menyadari serta memilih 

tujuan belajar, keteraturan dan kedisiplinan dalam belajar, memahami isi pelajaran, 

kritis dalam metode dan saran, percaya diri dan optimis  terhadap hasil yang dicapai, 

bersikap realistis serta bertanggung jawab. Kemandirian belajar memberikan 

landasan yang kuat bagi keberhasilan studi  untuk meraih prestasi. Jika 

mengharapkan hasil yang baik maka hendaknya faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar siswa diperbaiki, segala hambatan harus dihilangkan karena akan 

menimbulkan masalah pada diri siswa itu sendiri.8 

Kemandirian dalam belajar merupakan syarat mutlak bagi siswa guna 

mencapai hasil yang memuaskan, hal ini dapat dimengerti karena kegiatan belajar 

merupakan tanggung jawab dari siswa itu sendiri. Oleh karena itu dalam belajar 

                                                           
6
 Munir, Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknoligi Informasi Dan Komunikasi (Bandung: 

Alfabeta, 2009), 248.   
7 Rusman, Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru (Jakarta: Rajawali 

Press, 2013), 358. 
8 Tim Dosen FIP UNY, Bimbingan Dan Konseling Sekolah Menengah, (Yogyakarta: UPP UNY, 

1993), 83. 
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siswa/individu mempunyai cara-cara yang berbeda dalam memecahkan tugas 

pembelajaran dan pemecahan masalah. Gaya belajar yang juga disebut gaya kognitif 

merupakan cara-cara yang disukai siswa dalam belajar memecahkan masalah, dan 

memproses informasi.9 

Banyak peneliti yang tertarik pada karakteristik  siswa dan  telah mendalami 

gaya belajar, yang memiliki keragaman secara individual dalam hal pemahaman, 

penyusunan, pengolahan, dan mengingat informasi. Gaya tidak sama dengan 

kemampuan, kemampuan mengacu pada kapasitas untuk belajar dan menggunakan 

keterampilan sementara gaya adalah cara yang biasa digunakan dalam memproses 

dan menggunakan informasi.10 

Siswa perlu mengetahui gaya belajarnya, mengingat siswa akan lebih cepat 

menyerap apa yang mereka pelajari apabila mereka belajar dengan cara yang benar. 

Artinya mereka belajar sesuai dengan keadaan mereka sendiri, yaitu mereka belajar 

disesuaikan dengan sikap atau gaya belajar mereka. Akan tetapi yang menjadi 

permasalahan saat ini adalah banyak siswa yang kemungkinan besar belum atau 

bahkan tidak mengetahui gaya belajar apa yang cocok bagi dirinya. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya sebagaian besar siswa apabila belajar maka ia akan 

membaca semua materi yang didapat tanpa adanya strategi yang digunakan untuk 

memahami materi tersebut. 

                                                           
9 David A. Jacobsen, Methods For Teaching, terj. Ahcmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 

2009). 278. 
10 Dale H. Schunk, Learning Theoris and Educational Prespective, terj. Eva Hamdiah (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2012), 641. 
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Kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap pelajaran sudah 

pasti berbeda tingkatnya, ada yang cepat, sedang, dan ada pula yang sangat lambat. 

Oleh karena itu, mereka sering kali harus menempuh cara berbeda untuk bisa 

memahami sebuah informasi atau pelajaran yang sama. Apapun cara yang dipilih, 

perbedaan gaya belajar itu menunjukkan cara tercepat dan terbaik bagi setiap 

individu untuk bisa menyerap sebuah informasi dari luar dirinya.11 

Adapun cara yang dapat ditempuh dengan memilih gaya belajar mana yang 

sesuai dengan dirinya sehingga  memudahkannya dalam memperoleh, memproses 

dan menyampaikan informasi. Dimana ada tiga tipe gaya belajar yang dapat dipilih 

yaitu gaya belajar  visual, auditorial, dan kinestetik.12 Bagi individu yang dapat 

mengenali gaya belajarnya sendiri akan mudah dalam memahami, menyerap 

informasi/materi dan mempraktekkannya, sehingga mendapatkan hasil belajar yang 

baik serta mampu melakukan kegiatan belajar secara terus-menerus sesuai dengan 

tuntutan dan kebutuhan. 

Madrasah Aliyah Ma’arif Al-Ishlah Bungkal  terletak ditengah pedesaan dan 

merupakan satu-satunya institusi pendidikan swasta yang berada di desa Kalisat-

Bungkal. Madrasah ini memiliki letak geografis strategis, karena terletak di jalan 

raya yang dilalui oleh angkutan sehingga anak-anak yang berada di desa/kelurahan 

disekitar Kecamatan Bungkal dapat menempuh perjalanan ke madrasah ini dengan 

lancar. Adanya kondisi geografis yang cukup strategis ini menyebabkan para 

                                                           
11 Hamzah B. Uno, Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 

180. 
12

 Suyono, Belajar dan Pembelajaran Teori dan Konsep Dasar  (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2012), 149. 
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peminat semakin meningkat. Di Madrasah ini materi pendidikan yang diajarkan 

lebih banyak materi agama dari pada materi umum. Salah satu materi agama yang 

diajarkan  adalah mata pelajaran fiqih. 

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Muhson selaku 

guru mata pelajara fiqih di kelas XI MA Ma’arif Al-Ishlah Bungkal, beliau 

mengatakan bahwa hasil belajar fiqih siswa kelas XI masih rendah, masih banyak 

siswa yang mendapat nilai di bawah KKM yaitu 75. Hal tersebut dikarenakan masih 

banyak siswa ketika guru menjelaskan materi tidak memperhatikan, kurang aktif 

dalam pembelajaran, merasa bosan dalam pembelajaran, siswa sering membolos dan 

ada beberapa siswa yang kurang menyukai pelajaran fiqih. 

Ilmu fiqih dalam pembelajarannya tidak hanya sebatas pengetahuan dan 

pemahamanya saja, tetapi dituntut juga untuk mengamalkan bahkan sebagian materi 

wajib dilaksankan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu fiqih menyangkut banyak 

kehidupan manusia, tidak hanya pada masalah ibadah saja namun juga mencakup 

fiqih muamalah, tindak pidana, peperangan, pemerintahan dan sebagainya. 

Demikian besar fungsi fikih maka nampak menyatu dengan misi agama Islam yang 

kehadiranya untuk mengatur kehidupan manusia agar tercapai ketertiban dan 

keteraturanya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul 

penelitian tentang “Pengaruh Kemandirian Belajar dan Gaya Belajar terhadap Hasil 

Belajar Fiqih Siswa Kelas XI MA Al-Ishlah Bungkal Ponorogo Tahun Pelajaran 

2014/2015” 
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B. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya cakupan pembahasan dan terbatasnya waktu, maka 

penelitian ini perlu adanya batasan masalah agar tidak terjadi kerancuan dalam 

penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini terkait dengan Pengaruh 

Kemandirian Belajar dan Gaya Belajar terhadap Hasil Belajar Fiqih Siswa Kelas XI 

MA Ma’arif Al-Ishlah Bungkal Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015.  Subjek 

penelitian ini adalah kelas XI, karena kelas XI teridentifikasi masalah rendahnya 

hasil belajar. Nilai hasil belajar yang digunakan adalah nilai ujian tengah semester 

(UTS) genap karena pada saat penelitian sedang berlangsung di MA Ma’arif Al-

Ishlah Bungkal, nilai terakhir yang diambil dari siswa adalah nilai tersebut.  

 

 

 

 

 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Adakah korelasi yang signifikan antara kemandirian belajar dengan hasil 

belajar Fiqih siswa kelas XI MA Ma’arif Al-Ishlah Bungkal Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2014/2015? 
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2. Adakah korelasi yang signifikan antara gaya belajar dengan hasil belajar Fiqih 

siswa kelas XI MA Ma’arif Al-Ishlah Bungkal Ponorogo Tahun Pelajaran 

2014/2015? 

3. Apakah kemandirian belajar dan gaya belajar berpengaruh secara signifikan  

terhadap hasil belajar Fiqih siswa kelas XI MA Ma’arif Al-Ishlah Bungkal 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui adakah korelasi yang signifikan antara kemandirian belajar 

dengan hasil belajar Fiqih siswa kelas XI MA Ma’arif Al-Ishlah Bungkal 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/201 

2. Untuk mengetahui adakah korelasi yang signifikan antara gaya belajar dengan 

hasil belajar Fiqih siswa kelas XI MA Ma’arif Al-Ishlah Bungkal Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2014/2015 

3. Untuk mengetahui apakah kemandirian belajar dan gaya belajar berpengaruh 

secara signifikan terhadap hasil belajar Fiqih siswa kelas XI MA Ma’arif Al-

Ishlah Bungkal Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Dari penelitian ini telah ditemukan ada tidaknya pengaruh kemandirian 

belajar dan gaya belajar terhadap hasil belajar fiqih. Dengan hasil penelitian ini 
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diharapkan dapat dijadikan kajian dan penunjang dalam pengembangan 

pengetahuan penelitian yang berkaitan dengan topik tersebut 

2. Secara Praktis 

a. Bagi guru 

Dengan mengetahui kemandirian belajar siswa guru dapat menerapkan 

berbagai metode pembelajaran  dan variasi strategi belajar yang sesuai 

dengan berbagai gaya belajar siswa sehingga memberikan efek yang 

signifikan terhadap hasil pembelajaran 

b. Orang tua 

Sebagai bahan masukan agar orang tua membantu anak dalam belajar 

mandiri dan lebih memperhatikan gaya belajar yang sesuai dengan anak 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

c. Siswa 

Diharapkan siswa lebih meningkatkan kemandirian dalam belajar dan 

menerapkan gaya belajar mereka sehingga dapat membantu dalam 

penguasaan materi pengajaran 

 

 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan dalam penulisan maka pembahasan dalam laporan 

penelitian ini nanti akan peneliti kelompokan menjadi 5 bab, yang masing-masing 

bab terdiri dari sub bab yang berkaitan. Sistematika pembahasan ini adalah 
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Bab Pertama, merupakan gambaran umum untuk memberikan pola 

pemikiran bagi keseluruhan laporan penelitian yang meliputi latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, adalah landasan teori tentang kemandirian belajar, gaya belajar 

dan hasil belajar serta kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis. Bab ini 

dimaksudkan sebagai kerangka acuan teori yang dipergunakan untuk melakukan 

penelitian. 

Bab Ketiga, berisi tentang metode penelitian yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi, sampel dan responden, instrument pengumpulan data, teknik 

pengumpulan data, serta teknik analisis data dan uji validitas dan reliabilitas 

instrumen. 

Bab Keempat, adalah temuan hasil penelitian yang meliputi gambaran 

umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis) serta 

pembahasan interpretasi. 

Bab Kelima, merupakan penutup dari laporan penelitian yang bersisi 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA 

BERPIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Nana Sudjana, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarny.13 Menurut 

Thobroni dan Arif Mustofa, hasil belajar adalah perubahan perilaku secara 

keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja.14 

Menurut Mulyono hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh 

anak setelah memulai kegiatan belajar. Anak yang berhasil dalam belajar 

ialah yang berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. 15 

Dari definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil 

belajar adalah kemampuan yang dicapai siswa dalam proses kegiatan belajar 

mengajar dengan membawa suatu perubahan dan pembentukan tingkah laku 

seseorang. 

 

                                                           
13 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar dan Mengajar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

1989),  22. 
14 Thobroni dan Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran, 24. 
15 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 

37-38. 
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b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar ada dua kategori, 

faktor intern dan faktor ekstern yaitu sebagai berikut: 

1) Faktor Intern 

a) Faktor Fisiologis 

Faktor fisiologis yaitu faktor-faktor yang bersifat fisik yang 

dimilki oleh peserta didik. Faktor fisiologis tersebut ialah kesehatan 

panca indera dan kesehatan fisik. Peserta didik yang memiliki 

kondisi pancaindera yang sehat akan mendapatkan hasil belajar yang 

optimal ketimbang peserta didik yang mengalami gangguan 

pancaindera. Selain itu kondisi fisik yang sehat, tidak sakit atau lelah 

juga mempengaruhi hasil belajar peserta didik.16 

b) Faktor Psikologis 

(1) Minat, adanya minat terhadap objek yang dipelajari akan 

mendorong orang untuk mempelajari sesuatu dan mencapai hasil 

belajar yang maksimal. 

(2) Motivasi, motivasi belajar seseorang akan menentukan hasil 

belajar yang dicapainya. Bahkan dua orang yang belajar 

bersama-sama, namun memiliki motivasi belajar yang berbeda 

akan mendapat hasil belajar yang berbeda. 

                                                           
16 Abdul Hadis, Manajemen Mutu Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2010), 105-106. 
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(3) Intelegensi, merupakan modal utama dalam melakukan aktivitas 

belajar dan mencapai hasil belajar yang maksimal. Orang yang 

berintelegensi rendah tidak akan mungkin mencapai hasil belajar 

yang melebihi orang yang berintelegensi tinggi. 

(4) Memori, kemampuan untuk merekam, menyimpan dan 

mengungkapkan kembali apa yang telah dipelajari akan sangat 

membantu dalam proses belajar dan mencapai hasil belajar yang 

baik. 

(5) Bakat, seseorang yang belajar pada bidang yang sesuai dengan 

bakat akan memperbesar kemungkinan berhasilnya usaha 

belajar. Bakat adalah kemampuan untuk belajar. 17 

2) Faktor Ekstern 

a) Faktor lingkungan 

Lingkungan ialah segala jenis masukan yang bersumber 

dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang 

mempengaruhi hasil belajar mengajar di kelas. Keluarga, 

masyarakat dan sekolah mempunyai kontribusi besar dalam 

mendidik, mengajar, melatih dan membimbing anak sebagai 

penerus perjuangan bangsa.18 

b) Faktor Instrumental 

                                                           
17 Nyayu Khodijah, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 59-60 
18 Hadis, Manajemen Mutu Pendidikan, 107. 
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Bagaimana proses dan hasil belajar seseorang juga 

dipengaruhi oleh beberapa instrument diantaranya ialah guru, 

kepala sekolah, staf administrasi sekolah, guru bimbingan dan 

konseling, dan staf lainnya; media dan sumber belajar, alat-alat 

dan perlengkapan belajar, kurikulum, infrastruktur atau fasilitas 

pendidikan di sekolah yang dibutuhkan dalam proses belajar 

mengajar di kelas.19 

c) Faktor struktural 

Faktor struktural disini adalah pendekatan belajar yang 

meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa dan guru 

dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Gaya belajar termasuk 

ke dalam faktor struktural. Para ahli Neuro Linguistic 

Programming menyatakan ada tiga tipe atau gaya belajar 

manusia yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditorial dan 

gaya belajar kinestetik.20 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu banyak dan bermacam-macam. 

Sehingga manakala kita menemukan hasil belajar peserta didik yang tidak 

sesuai dengan harapan, kita tidak boleh serta merta menyalahkan bahwa 

hanya intelegensi atau kecerdasan mereka saja sebagai penyebabnya. Faktor-

faktor tersebut harus diperhatikan oleh para pendidik dan kalau mungkin 

                                                           
19 Ibid., 106. 
20 Mahmud, Psikologi Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 102. 
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harus dikondisikan sedemikian rupa guna memperoleh hasil belajar yang 

maksimal. 

 
2. Mata Pelajaran Fiqih 

a. Pengertian Fiqih 

Menurut bahasa fiqh berasal dari kata faqiha yafqahu fiqhan  yang 

berarti mengerti atau paham. Paham yang dimaksudkan adalah upaya 

aqliyah dalam memahami ajaran-ajaran islam yang bersumber dari al-Qur’an 

dan as-Sunnah. Hasil dari pemahaman terhadap teks-teks ajaran islam 

disusun secara sistematis agar mudah diamalkan.21 

Menurut istilah fiqh adalah ilmu pegetahuan yang berkaitan dengan 

hukum-hukum syara’ amaliah, yang hukum-hukum itu didapatkan dari dalil-

dalil yang terperinci dan ia merupakan kumpulan hukum-hukum syara’ 

amaliyah yang akan diambil faedahnya dari dalil-dali yang terperinci.22 

b. Fungsi Pembelajaran Fiqih  

1. Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik 

dalam keyakinan, pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan 

sehari-hari 

2. Pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak 

mulia peserta didik seoptimal mungkin.  

                                                           
21 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Ushul Fiqh (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13. 
22 Zen Amiruddin, Ushul Fiqih (Yogyakarta: Teras, 2009),  
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3. Penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan 

hidup di dunia dan akhirat.   

4. Pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif budaya asing yang akan 

dihadapinya sehari-hari.  

5. Pembekalan peserta didik untuk mendalami Fiqih/hukum Islam pada 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi.23
 

c. Ruang Lingkup Materi Fiqih  

Adapun ruang lingkup mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah 

meliputi:24 

1. Haji, umrah dan zakat beserta hikmahnya 

2. Hikmah kurban dan akikah.  

3. Pengurusan jenazah dan hikmahnya 

4. Hukum Islam tentang kepemilikan dan perekonomian dalam Islam.  

5. Pelepasan dan perubahan kepemilikan harta. 

6. Hukum Islam tentang wakaalah dan sulhu beserta hikmahnya  

7. Riba, bank dan asuransi 

8. Ketentuan Islam tentang jinaayah, huduud, bughat dan hikmahnya  

9.  Ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya  

10. Hukum Islam tentang keluarga, waris  

11. Ketentuan Islam tentang siyaasah syar’iyah   

                                                           
23 http://media.diknas.go.id/media/document/PAI.pdf diakses tanggal 07 Januari 2015 
24

 Permenag RI No. 000912 Tahun 2013, Tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran 
Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab. 



vii 

 

12. Sumber hukum Islam dan hukum taklifi  

13. Dasar-dasar istinbaath dalam Fiqih Islam  

14. Kaidah-kaidah Ushul Fiqih dan penerapannya 

 

3. Kemandirian Belajar 

a. Pengertian Kemandirian  Belajar 

Kemandirian merupakan masalah penting sepanjang rentang 

kehidupan manusia. Kemandirian dapat memicu terjadinya perubahan 

emosional, kognitif yang memberikan pemikiran logis tentang cara berpikir 

yang mendasari tingkah laku, serta perubahan nilai dalam peran sosial melalui 

pengasuhan orang tua dan aktivitas individu. Kemandirian menuntut suatu 

kesiapan individu, baik kesiapan fisik maupun emosional untuk mengatur, 

mengurus dan melakukan aktivitas atas tanggung jawabnya sendiri tanpa 

banyak menggantungkan diri pada orang lain.25 

Menurut Erikson kemandirian adalah usaha untuk melepaskan diri dari 

orang tua dengan maksud untuk menemukan dirinya melalui proses mencari 

identitas ego, yaitu merupakan perkembangan kearah individualitas yang 

mantap dan brdiri sendiri. 26  Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, 

kemandirian adalah keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada 

orang lain. 27 

                                                           
25 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 184. 
26 Ibid., 185 
27Ananda Santoso, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Kartika, 1995), 222. 
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Menurut Haris Mujiman, belajar mandiri adalah kegiatan belajar aktif, 

yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai sesuatu kompetisi guna 

mengatasai sesuatu masalah, dan dibangun dengan bekal pengetahuan atau 

kompetensi yang dimiliki.28 

Kozma, Belle dan Williams mendefinisikan belajar mandiri sebagai 

usaha individu peserta didik yang bersifat otomatis untuk mencapai 

kompetensi akademis tertentu. Sedangkan menurut Knowless kemandirian 

belajar tidak berarti belajar sendiri, dan dalam belajar mandiri peserta didik 

boleh bertanya, berdiskusi, atau minta penjelasan dari orang lain. Peserta didik 

harus mempunyai kreativitas dan inisiatif sendiri serta mampu bekerja sendiri 

dengan merujuk pada bimbingan yang diperolehnya.29 

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kemandirian 

belajar adalah kemampuan dan kemauan dari siswa untuk belajar berdasarkan 

inisiatif sendiri, dengan atau tanpa bantuan pihak lain, dan dibangun dengan 

bekal pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki. 

b. Ciri-Ciri Kemandirian Belajar 

Banyak peserta didik yang menggunakan bahan belajar untuk 

mencapai tujuan belajarnya dengan caranya sendiri di bawah kontrol sendiri. 

Proses pembelajaran seperti itu menunjukkan kemandirian belajar siswa. 

                                                           
28 Haris Mujiman, Belajar Mandiri Pembekalan dan Penerapan, (Surakarta: UNS Press, 2011), 09. 
29 Rusman, Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru, 356. 
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Menurut Haris Mujiman ada beberapa ciri-ciri yang menandai belajar mandiri, 

yaitu:30
 

1) Penahapan, ada 5 penahapan dalam belajar mandiri yaitu: 

a) Tahap masuknya rangsangan, pada tahap ini pembelajar akan 

menerima rangsangan dari dalam ataupun dari luar dirinya yang 

berupa masalah untuk dipecahkan. Rangsangan dapat pula berupa 

ketertarikan pembelajar kepada suatu materi pelatihan yang 

membuatnya ingin mendalami lebih lanjut. 

b) Tahap tumbuhnya niat belajar untuk menguasai kompetensi. Niat 

belajar timbul apabila pembelajar tertarik kepada bahan yang diajarkan 

oleh instruktur. Baik rangsangan yang berupa masalah untuk diatasi, 

maupun kebutuhan untuk mendalami suatu materi pelatihan, dapat 

mendorong pembelajar untuk berniat menguasai suatu kompetensi 

guna mengatasi masalah. 

c) Tahap pembuatan keputusan, memiliki niat untuk belajar belum 

menjamin pembelajar akan melakukan kegiatan belajar. Ia harus 

bertanya kepada diri sendiri, seperti apa keuntungan yang akan 

diperoleh, apakah perbuatan belajar akan memenuhi kebutuhannya? 

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu pembelajar sedang 

menjalani proses pembuatan keputusan, untuk belajar atau tidak 

belajar. 

                                                           
30 Haris Mujiman, Manajemen Pelatihan Berbasis Belajar Mandiri (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 

2007), 10-15 
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d) Tahap melaksanakan keputusan, bila jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan itu positif, ia akan memutuskan untuk belajar. Bila jawaban 

tidak seluruhnya positif, ia akan memutuskan untuk tidak mengambil 

langkah belajar 

e) Tahap evaluasi, setelah keputusan untuk belajar (atau tidak belajar) 

dijalankan, pembelajar akan melakukan evaluasi. Bila hasilnya positif 

keputusan yang telah dibuat diperkokoh dan perbuatan belajar 

dilanjutkan. 

2) Sumber dan media belajar. Sumber belajar dalam pembelajaran mandiri, 

antara lain: guru, tutor, kawan, pakar, praktisi, dan siapapun yang 

memiliki informasi dan keterampilan yang diperlukan pembelajar dapat 

menjadi sumber belajar. Sedangkan media belajar dalam pembelajaran 

mandiri antara lain: paket-paket belajar yang berisi self instructional 

material, buku teks, hingga teknologi informasi lanjut. 

3) Tempat belajar, belajar mandiri dapat dilakukan di sekolah, di rumah, di 

perpustakaan, di warnet, dan dimanapun tempat yang memungkinkan 

berlangsungnya kegiatan belajar. 

4) Waktu belajar, belajar mandiri dapat dilaksanakan pada setiap waktu yang 

dikehendaki pembelajar. 

5) Kecepatan belajar dan intensitas kegiatan belajar ditentukan sendiri oleh 

pembelajar, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kesempatan yang 

tersedia. 
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6) Pembelajar memiliki cara belajar yang tepat untuk dirinya sendiri. Ini 

tergantung dari masing-masing tipe pembelajar, apakah dia termasuk 

auditif, visual, kinestetik, atau tipe campuran. 

7) Evaluasi hasil belajar mandiri dilakukan oleh pembelajar sendiri. Dengan 

membandingkan antara tujuan dan hasil yang akan dicapainya. 

8) Refleksi, refleksi merupakan penilaian terhadap proses pembelajaran yang 

telah dijalani. Dari hasil refleksi, pembelajar dapat menentukan langkah 

kedepan, guna mencapai keberhasilan dan menghindari kegagalan. 

Sedangkan menurut Rusman ciri-ciri belajar mandiri meliputi: 

1) Peserta didik yang sudah sangat mandiri mempunyai  ciri-ciri sebagai 

berikut: 31 

a) Sudah mengetahui dengan pasti apa yang ingin dicapai dalam kegiatan 

belajarnya. Dia tidak senang mempelajari sesuatu yang tidak sesuai 

dengan keinginannya. 

b) Sudah dapat memilih sumber belajar sendiri dan mengetahui kemana dia 

dapat menemukan bahan-bahan belajar yang menafsirkan isi pelajaran 

dengan betul sesuai dengan dimaksud oleh penyusun bahan belajar. 

Kalau menemui kesulitan belajar dia juga sudah tahu kemana dia 

mencari nara sumber yang dapat dimintai bantuan untuk ikut 

memecahkan kesulitan belajarnya. 

                                                           
31 Rusman, Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru, 365-366 
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c) Sudah dapat menilai tingkat kemampuannya yang diperlukan untuk 

melaksanakan pekerjaannya atau untuk memecahkan permasalahan 

yang dijumpai dalam kehidupannya. Siswa yang sudah sangat mandiri 

akan lebih berhasil dalam program pembelajarannya. 

2) Siswa yang kurang mandiri mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:32 

a) Lebih menyukai program pembelajaran yang sudah terstruktur. Dia 

lebih suka mengikuti program pembelajaran yang tujuannya sudah 

dirumuskan dengan jelas. 

b) Lebih suka mengikuti program pembelajaran yang bahan belajarnya 

telah ditentukan dengan jelas. Peserta didik seperti ini, komunikasi 

antara guru/instruktur dengan peserta didik akan digunakan untuk 

mendengarkan penjelasan dan arahan dari guru/instruktur dan untuk 

menanyakan bagian-bagian pelajaran yang dirasakan sulit. Dia 

mempunyai rasa khawatir kalau-kalau penafsirannya mengenai isi 

pelajaran kurang tepat. 

c) Belum dapat memilih kemampuannya sendiri, karena itu  lebih 

menyukai program pembelajaran yang telah mempunyai kriteria yang 

jelas. Dengan demikian, dia dapat mengarahkan kegiatan belajarnya 

untuk memenuhi kriteria tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil simpulan bahwa siswa mampu 

mandiri dalam belajar dapat dilihat dari bagaimana ia memulai belajarnya, 

                                                           
32 Ibid., 367 
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mengatur waktu dalam belajar sendiri melakukan belajar dengan cara dan 

teknik sesuai dengan kemampuan sendiri serta mampu mengetahui 

kekurangan diri sendiri. Kemandirian belajar pada setiap siswa akan nampak 

jika siswa telah menunjukkan perubahan dalam belajar.  

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Belajar 

Kemandirian bukanlah semata-mata merupakan pembawaan yang 

melekat pada diri individu sejak lahir. Kemandirian juga dipengaruhi oleh 

berbagai stimulasi yang datang dari lingkungannya, selain potensi yang telah 

dimiliki sejak lahir sebagai keturunan dari  orang tuanya. Ada sejumlah faktor 

kemandirian yaitu:33 

1) Gen atau keturunan orang tua 

Orang tua yang memiliki sifat kemandirian tinggi seringkali 

menurunkan anak yang memiliki kemandirian juga. Namun faktor 

keturunan ini masih menjadi perdebatan karena ada yang berpendapat 

bahwa sesungguhnya bukan sifat kemandirian orang tua itu menurun pada 

anaknya, melainkan sifat orang tuanya muncul berdasarkan cara orang tua 

mendidik anaknya. 

2) Pola asuh orang tua 

Cara orang tua mengasuh atau mendidik anak akan mempengaruhi 

perkembangan kemandirian anak. Orang tua yang terlalu banyak melarang 

akan menghambat perkembangan kemandirian anak. Orang tua yang 

                                                           
33 Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2009), 118-119. 
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sering membanding-bandingkan anak yang satu dengan yang lainnya juga 

akan berpengaruh kurang baik terhadap perkembangan kemandirian anak. 

Sebaliknya, orang tua yang menciptakan suasana aman dalam interaksi 

keluarganya akan dapat mendorong kelancaran perkembangan anak.  

3) Sistem pendidikan di sekolah 

Proses pendidikan di sekolah yang tidak mengembangkan 

demokratisasi pendidikan dan cenderung menekankan indoktrinasi tanpa 

argumentasi akan menghambat perkembangan kemandirian anak. Proses 

pendidikan yang banyak menekankan pentingnya pemberian sanksi atau 

hukuman juga dapat menghambat kemandirian anak. Sebaliknya proses 

pendidikan yang lebih menekankan pentingnya penghargaan terhadap 

potensi anak, pemberian reward, dan penciptaan kompetisi positif akan 

memperlancar kemandirian anak. 

 

 

4) Sistem kehidupan di masyarakat 

Sistem kehidupan masyarakat yang terlalu menekankan pentingnya 

hierarki struktur sosial, mereka kurang aman atau mencekam serta kurang 

menghargai manifestasi potensi remaja dalam kegiatan produktif dapat 

menghambat kelancaran perkembangan kemandirian anak. Sebaliknya, 

lingkungan masyarakat yang aman, menghargai ekspresi potensi remaja 
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dalam bentuk berbagai kegiatan, dan tidak terlalu hierarki akan 

merangsang dan mendorong perkembangan kemandirian anak. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai 

kemandirian seseorang tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendasari 

terbentuknya kemandirian itu sendiri. Faktor-faktor tersebut mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam kehidupan selanjutnya akan 

menentukan seberapa jauh seorang individu bersikap dan berfikir secara 

mandiri dalam kehidupan lebih lanjut. Kemandirian siswa dalam belajar 

akan terwujud sangat bergantung pada siswa tersebut melihat, merasakan, 

dan melakukan aktifitas belajar atau kegiatan belajar sehari-hari di dalam 

lingkungan tempat tinggalnya. 

d. Indikator Kemandirian Belajar 

  Kemandirian biasanya ditandai dengan kemampuan menentukan nasib 

sendiri, kreatif dan inisiatif, mengatur tingkah laku, bertanggung jawab, 

mampu menahan diri, membuat keputusan-keputusan sendiri, serta mampu 

mengatasi masalah tanpa ada pengaruh dari orang lain. Peserta didik 

diharapkan akan lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Secara 

singkat dapat disimpulkan bahwa kemandirian mengandung pengertian:34 

1) Suatu kondisi dimana seseorang memiliki hasrat bersaing untuk maju 

demi kebaikan dirinya sendiri. 

                                                           
34

 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, 185. 
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2) Mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang 

dihadapi. 

3) Memiliki kepercayaan diri dan melaksanakan tugas-tugasnya. 

4) Bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kemandirian adalah kemampuan 

untuk mengendalikan dan mengatur pikiran, perasaan dan tindakan sendiri 

serta berusaha untuk mengatasi perasaan-perasaan malu dan keragu-raguan. 

Menurut Steinberg, kemandirian berbeda dengan tidak tergantung, karena 

tidak tergantung merupakan bagian untuk memperoleh kemandirian.35 Haris 

Mujiman menyebutkan indikator belajar mandiri sebagai berikut: 

1) Kegiatan belajar yang lama, terus menerus, tidak sering berhenti 

Belajar adalah kegiatan yang kita lakukan untuk memperoleh 

sejumlah ilmu pengetahuan. Belajar dengan teratur merupakan pedoman 

mutlak yang tidak bisa diabaikan oleh seseorang yang menuntut ilmu. 

Menunda waktu merupakan sikap yang kurang baik dalam belajar. 

Menunda waktu adalah suatu tindakan yang kurang menguntungkan sebab 

dalam waktu yang relatif dekat itu tidak mungkin dapat menguasai semua 

bahan untuk semua mata pelajaran. Itulah sebabnya penting membiasakan 

diri dengan sikap teratur dalam segala hal, terutama yang menyangkut 

                                                           
35

 Ibid., 184-185. 
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masalah keberhasilan belajar karena dengan sikap teratur tidak akan 

mendatangkan kegagalan dalam belajar.36 

2) Kegiatannya disiplin, tidak bermalas-malasan 

Seseorang yang displin menyadarai bahwa hanya dengan disiplinlah 

akan didapatkan kesuksesan dalam segala hal. Orang yang berhasil dalam 

belajar dan berkarya disebabkan mereka selalu menempatkan displin di 

atas semua tindakan dan perbuatan. Semua jadwal yang telah disusun, 

mereka taati dengan ikhlas, mereka melaksanakan dengan penuh 

semangat. Jika seseorang telah mempunyai semangat yang tinggi untuk 

belajar, maka otomatis ia akan dapat menghilangkan rintangan-rintangan 

seperti malas, santai, mudah mengantuk, melamun, lesu, bosan dan 

sebagainya. Karena kegagalan studi pelajar salah satu peyebabnya adalah 

malas belajar.37 

 

3) Kegiatannya selalu terencana 

Salah satu aspek penting dalam belajar adalah mengelola waktu 

dengan efektif. Manajemen waktu akan membantu kita agar lebih 

produktif dan tidak stres, serta memberikan keseimbangan antara bermain 

dan belajar. Menjadi perencana yang baik berarti mampu mengelola waktu 

dengan efektif, menetapkan prioritas dan menjadi terorganisasi. 38 

                                                           
36 Syaiful Bahri Djamarah, Rahasia Sukses Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 15-17 
37 Ibid., 17-19 
38 John W. Santrock, Adolescence, terj. Benedictine Widyasinta (Jakarta: Erlangga, 2007), 155-16. 
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Pembelajar harus mengatur dirinya sendiri displin menentukan wantu yang 

tepat untuk belajar. Pembelajar harus pandai membuat dan melaksanakan 

jadwal pelajaran yang telah direncanakan. 

4) Selalu mencari jalan keluar bila menghadapi masalah. 

Dalam belajar kita menemukan banyak masalah, sehingga kita akan 

membuat suatu cara memecahkan suatu masalah. Pemecahan masalah 

adalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menemukan 

suatu solusi/jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik.39 Seeseorang 

yang belajar mandiri akan berkonsultasi bila dia sendiri tidak dapat 

memecahkan kesulitan yang dihadapinya dan merasa perlu meminta 

bantuan orang lain. Hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan semua 

potensi diri berdasarkan ilmu dan pengalaman. 

 

5) Bertanggung jawab 

Dalam belajar, siswa tidak bisa melepaskan diri dari beberapa hal 

yang dapat mengantarkannya berhasil dalam belajar. Banyak siswa yang 

belajar susah payah, tetapi tidak mendapat hasil apa-apa, hanya kegagalan 

yang ditemui. Penyebabnya tidak lain karena belajar tidak teratur, tidak 

disiplin, kurang bersemangat, tidak tahu bagaimana cara berkonsentrasi, 

mengabaikan masalah pengaturan waktu, istirahat yang tidak cukup, dan 

                                                           
39 Robert L. Solso, Psikologi Kognitif, (Jakarta: Erlangga, 2007), 434. 
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kurang tidur.40 Kemandirian belajar siswa merupakan kemampuan siswa 

untuk melakukan kegiatan belajar yang bertumpu pada aktivitas dan 

tangungg jawab yang ada dalam diri siswa sendiri. 

6) Mempunyai kreativitas 

Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang 

baru. Sebagai seorang pelajar harus menyadari bahwa hanya dengan 

kreativitaslah akan melahirkan produktivitas. Oleh karena itu kreativitas 

harus menjadi bagian dari kehidupan pelajar. Karena orang yang kreatif 

penuh percaya diri, jauh dari ketergantungan dengan orang lain, baik 

dengan teman, guru atau orang tua. Kalaupun ada ketergantungan, tetapi 

relatif kecil.41 

Ciri-ciri kepribadian yang kreatif yaitu: mempunyai daya imajinasi 

yang kuat, mempunyai inisiatif, mempunyai minat yang luas, mempunyai 

kebebasan dalam berfikir, bersifat ingin tahu, selalu ingin mendapatkan 

pengalaman-pengalaman yang baru, mempunyai kepercayaan diri yang 

kuat, berani mengambil resiko, berani mengemukakan pendapat dan 

memiliki keyakinan.42 

e. Pengaruh Kemandirian Belajar terhadap Hasil Belajar 

Proses belajar mandiri adalah peningkatan keinginan dan keterampilan 

pembelajar dalam proses belajar tanpa bantuan atau tidak tergantung pada 

                                                           
40 Djamarah, Rahasia Sukses Belajar, 15. 
41 Ibid., 35 
42 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik , 177. 
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pengajar, teman, atau orang lain. Pembelajar diberi kesempatan untuk 

mencerna materi pembelajaran dengan sedikit bantuan pengajar. Jika ada 

kesulitan, maka dapat ditanyakan  atau didiskusikan dengan pengajar, tutor, 

teman, atau orang lain. Belajar mandiri melatih kemandirian pembelajar agar 

tidak bergantung atas kehadiran pengajar.43 Pembelajar menggunakan seluruh 

kemampuan yang dimilikinya, sebagai dasar untuk melakukan berbagai 

kegiatan agar memperoleh hasil belajar. Jadi hasil belajar dapat diperoleh jika 

pembelajar lebih aktif atau mandiri.44 

 
 

 

 

 

 

 

4. Gaya Belajar 

a. Pengertian gaya belajar 

Gaya belajar siswa berdasarkan sejumlah penelitian terbukti penting 

untuk diketahui guru. Woolever dan Scot, menemukan sebagai hasil 

penelitiannya betapa pentingnya bagi guru untuk memadukan gaya 

mengajarnya dengan gaya belajar siswa. Dengan mengetahui gaya belajar 

siswa, guru akan mampu mengorganisasikan kelas sedemikian rupa sebagai 

respon terhadap kebutuahn setiap individu siswanya. Minimal guru akan 

                                                           
43 Munir, Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 250 
44 Ibid., 260. 



vii 

 

berusaha menerapkan bebagai metode pembelajaran untuk 

mengakomodasikan berbagai gaya belajar siswanya.45 

Menurut Nasution, Gaya belajar adalah cara yang  konsisten yang 

dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, 

cara mengingat, berfikir dan memecahkan soal.46Menurut Robert E. Slavin, 

Gaya belajar adalah orientasi untuk mendekati tugas-tugas belajar dan 

mengolah informasi dengan cara-cara tertentu.47 

Menurut Hamzah Uno gaya belajar  adalah cara siswa yang khas dalam 

belajar, baik yang berkaitan dengan cara penerimaan dan pengolahan 

informasi, sikap terhadap informasi, maupun kebiasaan yang berhubungan 

dengan lingkungan belajar.48 

Dari pengertian di atas dapat dismpulkan bahwa gaya belajar adalah 

cara tercepat dan terbaik bagi setiap individu untuk bisa menyerap sebuah 

informasi dan kemudian mengatur serta mengolah informasi pada proses 

belajar. 

b. Macam-Macam Gaya Belajar 

Kecenderungan seseorang untuk belajar sangat beragam dan dipengaruhi 

oleh beberapa hal. Bagaimana cara seseorang menyerap informasi kemudian 

mengolah serta meyampaikannya dan secara universal atau bagaiman 

                                                           
45 Suyono dan Hariyanto, Belajar Dan Pembelajaran Teori Dan Konsep Dasar, 147. 
46 Nasution, Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar & Mengajar , (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 

94. 
47 Slavin, Psikologi Pendidikan Teori dan Praktik,168. 
48 Hamzah B. Uno, Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran  (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 

185. 
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seseorang tersebut belajar itulah yang disebut gaya belajar.49 Gaya belajar itu 

antara lain sebagai berikut: 

1) Gaya belajar visual. (Belajar dengan cara melihat) 

Gaya belajar visual adalah seorang anak akan lebih cepat belajar 

dengan cara melihat. Individu dengan gaya belajar visual cenderung senang 

mengikuti instruksi, mengamati gambar-gambar, dan meninjau kejadian 

secara langsung.50 

 
 
 
 
 

a) Ciri-ciri gaya belajar visual.51 

(1) Lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. 

(2) Merupakan seorang yang teliti dan rinci 

(3) Lebih suka membaca daripada dibacakan 

(4) Mementingkan penampilan dalam berpakaian/presentasi. 

(5) Suka mencoret-coret 

(6) Mempunyai masalah untuk mengingat intruksi verbal kecuali jika 

ditulis, dan sering minta bantuan orang lain untuk mengulanginya. 

(7) Lebih suka melakukan demonstrasi daripada pidato. 

(8) Pembaca yang cepat dan tekun. 

                                                           
49 Shoimatul Ula, Revolusi Belajar (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 30. 
50 Ibid., 31. 
51 Thobroni dan Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 263 
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(9) Sering mengetahui apa yang harus dikatakan, tetapi tidak pandai 

memilih kata-kata. 

b) Strategi untuk mempermudah proses belajar anak visual52 

(1) Gunakan materi visual, seperti gambar, diagram, dan peta. 

(2) Gunakan warna untuk menandai hal-hal penting. 

(3) Ajak anak untuk membaca buku-buku berilustrasi. 

(4) Gunakan multimedia (contohnya: komputer dan video). 

(5) Ajak anak  untuk mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke dalam  

gambar. 

 

2) Gaya belajar auditori. (Belajar dengan cara mendengar) 

Gaya belajar auditori adalah gaya belajar yang mengandalkan pada 

pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Disini penerapan 

metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi lebih efektif.53 

a) Ciri-ciri gaya belajar auditori.54 

(1) Saat bekerja suka bicara kepada diri sendiri. 

(2) Mudah terganggu oleh keributan. 

(3) Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan. 

(4) Senang membaca dengan keras dan mendengarkannya. 

(5) Menggerakan bibir dan mengucapkan tulisan saat membaca. 

                                                           
52Ibid. 
53 Suyono dan Hariyanto, Belajar Dan Pembelajaran Teori Dan Konsep Dasar,149. 
54 M. Thobroni dan Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran, 264. 
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(6) Biasanya ia pembicara yang fasih. 

(7) Lebih suka guraun lisan daripada membaca komik. 

(8) Berbicara dalam irama yang terpola 

(9) Mempunyai masalah dengan pekerjaan yang melibatkan visual 

b) Strategi untuk mempermudah proses belajar anak auditori.55 

(1) Ajak anak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi, baik di dalam 

kelas maupun di dalam keluarga. 

(2) Dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras. 

(3) Gunakan musik untuk mengajarkan anak. 

(4) Diskusikan ide dengan anak secara verbal. 

(5) Biarkan anak merekam materi pelajarannya ke dalam kaset dan 

dorong dia untuk mendengarkannya sebelum tidur. 

3) Gaya belajar kinestetik. (Belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan 

menyentuh ) 

Anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik belajar melalui 

bergerak, menyentuh, dan melakukan. Anak seperti ini sulit untuk duduk 

diam berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan 

eksplorasi sangatlah kuat. Siswa yang bergaya belajar ini belajarnya 

melalui gerak dan sentuhan.56 

a) Ciri-ciri gaya belajar kinestetik.57 

                                                           
55 Ibid. 
56 Ibid., 265 
57 Ibid. 
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(1) Berbicara perlahan. 

(2) Selalu berorientasi pada fisik dan  banyak bergerak. 

(3) Belajar melalui praktik. 

(4) Tidak dapat duduk diam dalam waktu lama. 

(5) Menghafal dengan cara berjalan. 

(6) Menggunakan jari sebagai penunjuk tatkala membaca 

(7) Merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita 

(8) Tidak dapat mengingat geografi, kecuali jika mereka memang pernah 

berada di tempat itu. 

(9) Menyentuh orang untuk mendapat perhatian mereka. 

b) Strategi untuk mempermudah proses belajar anak kinestetik.58 

(1) Jangan paksa anak untuk belajar sampai berjam-jam. 

(2) Ajak anak untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya. 

(3) Izinkan anak untuk mengunyah permen karet pada saat belajar. 

(4) Gunakan warna terang untuk menandai hal-hal penting dalam bacaan. 

(5) Izinkan anak belajar sambil mendengarkan musik. 

c. Pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar 

Setelah mengetahui ragam gaya belajar, kemudian seseorang tentunya 

dapat menganalisis kecenderungan gaya belajar mana yang dimilikinya. 

Pengetahuan akan kecenderungan gaya belajar yang dimiliki ini tentunya 

akan mempermudah proses dan hasil belajar seseorang ataupun peserta didik 

                                                           
58 Ibid., 265-266. 
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saat belajar. Jika seseorang atau peserta didik mengetahui kemampuan 

belajar yang dimilikinya, tentunya ia dapat mudah memilih dan menentukan 

bagaiman kemudian ia akan belajar. 

Demikianpun hal dengan guru, orang tua, trainer, tutor, mentor, 

pembimbing. Setelah mengetahui kecenderungan gaya belajar anak atau 

peserta didik, mereka akan lebih mudah memilih metode pembelajaran yang 

akan dipakai dengan menyesuaikan pada gaya belajar sang anak atau peserta 

didik. Hal ini tentu akan mempengruhi proses dan hasil belajar seseorang. 

Peserta didik belajar dengan metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya 

belajarnya tentu akan lebih mudah menyerap bahan pelajaran tersebut.59 

 
5. Hubungan Kemandirian Belajar dan Gaya Belajar dengan Hasil Belajar 

Pentingnya kemandirian bagi peserta didik, dapat dilihat dari situasi 

kompleksitas kehidupan dewasa ini, yang secara langsung atau tidak langsung 

mempengaruhi kehidupan peserta didik.60 Kegiatan belajar mandiri merupakan 

salah satu bentuk kegiatan belajar yang menitikberatkan pada kesadaran belajar 

seseorang.  

Kegiatan belajar sebagai suatu aktivitas fisik dan mental dalam diri 

individu berkaitan erat dengan strategi belajar yang diterapkan individu tersebut. 

Setiap individu yang belajar akan memiliki strategi atau cara tertentu untuk 

memperoleh pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dibutuhkannya. Strategi 

                                                           
59 Shoimatul Ula, Revolusi Belajar, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 35-36 
60

 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, 189. 
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belajar yang efektif bagi diri seseorang belum tentu efektif bagi orang lain. 

Untuk memperoleh strategi yang efektif, seseorang perlu mengetahui 

serangkaian konsep yang akan membawanya menemukan strategi belajar yang 

paling efektif bagi dirinya.61 

Salah satu jenis strategi pembelajaran yang mampu menciptakan 

kemandirian adalah strategi pembelajaran yang dikemukan oleh Dave Meier. 

Dave Meier menyajikan suatu sistem lengkap untuk melibatkan kelima indera 

dan emosi dalam proses belajar yang merupakan cara belajar secara alami yang 

dikenal dengan model SAVI, yiatu Somatis, Auditori, Visual dan Intelektual. 

Somatis artinya belajar dengan bergerak dan berbuat. Auditori artinya belajar 

dengan berbicara dan mendengar. Visual artinya belajar mengamati dan 

menggambarkan. Intelektual artinya belajar dengan memecahkan masalah dan 

menerangkan. Strategi SAVI ini dilaksanakan dalam siklus pembelajaran empat 

tahap, yaitu 

a. Persiapan, tujuan tahap persiapan adalah menimbulkan minat para 

pembelajar, memberi mereka perasaan positif mengenai pengalaman belajar 

yang akan datang, dan menempatkan mereka dalam situasi optimal untuk 

belajar 

b. Penyampaian, tujuan tahap ini adalah membantu pembelajar menemukan 

materi belajar yang baru dengan cara yang menarik, menyenangkan, 

relevan, melibatkan pancaindera, dan cocok untuk semua gaya belajar.  

                                                           
61

 Rusman, Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru, 358. 
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c. Pelatihan, tujuan tahap ini adalah membantu pembelajar mengintegerasikan 

dan menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara. 

d. Penampilan hasil, tujuan tahap ini membantu pembelajar menerapkan dan 

memperluas pngetahuan atau keterampilan baru mereka pada pekerjaan, 

sehingga hasil belajar akan melakat dan terus meningkat.62 

Dalam proses pembelajaran diharapkan mampu mendapatkan hasil 

belajar yang baik, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti tingkat 

kemandirian siswa dalam belajar dan gaya belajar siswa. Sikap kemandirian 

dapat ditunjukkan dengan adanya kemampuan dapat menyelesaikan masalah 

yang dihadapi dengan tingkah laku. Dengan adanya perubahan tingkah laku 

maka anak juga memiliki peningkatan dalam berfikir, menganggap bahwa dalam 

belajar harus bisa mandiri tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain terus dan 

juga tidak menggantungkan belajar dari guru saja. Sedangkan gaya belajar 

otomatis tergantung dari orang yang belajar, artinya setiap orang mempunyai 

gaya belajar yang berbeda-beda. Gaya belajar dapat menentukan hasil belajar 

anak, jika diberikan strategi yang sesuai dengan gaya belajarnya. 

 

 

 

 

                                                           
62 Ibid., 373-374  
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B. Telaah Pustaka 

Untuk mendukung penyusunan skripsi ini, maka penulis berusaha melakukan 

penelitian lebih awal terhadap pustaka yang mempunyai relevansi terhadap topik 

yang akan diteliti, yaitu: 

Pertama, skripsi karya Putra Setyo Hermawan Tahun 2013 dengan judul 

“Pengaruh Efektivitas Minat Akses Situs Religi Terhadap Kemandirian Belajar 

Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas X SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2012/2013”. Dengan kesimpulan, (a) Efektivitas minat akses situs religi 

terhadap mata pelajaran pendidikan agama islam siswa kelas X SMA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo Tahun Pelajaran 2012-2013 memiliki prosentase 

11,8644% dalam kategori tinggi dengan responden 7 siswa, 72,8813% dalam 

kategori kurang dengan responden 43 siswa dan 15,2542% dalam kategori kurang 

dengan responden 9 siswa. Prosentase terbanyak pada sedang yaitu 72,8813% 

dengan responden 43 siswa, berarti kondisi efektivitas minat akses situs religi siswa 

kelas X di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo memiliki kategori sedang, (b) 

Kemandirian belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam siswa kelas X 

SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo Tahun Pelajaran 2012/2013 memiliki prosentase 

16,9491% dalam kategori tinggi dengan responden 10 siswa, 87,7551% dalam 
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kategori sedang dengan  responden 43 siswa dan 10,16949% dalam kategori kurang 

dengan responden 6 siswa. Prosentase terbanyak pada sedang yaitu 87,7551% 

dengan responden 43 siswa, berarti kondisi kemandirian beajar PAI siswa kelas X di 

SMA Muhammadiyah Ponorogo memiliki kategori sedang, (c) Terdapat pengaruh 

efektivitas minat akses situs religi terhadap kemandirian belajar pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam siswa kelas X SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2012/2013 sebesar 24,64344%. Artinya efektivitas akses situs religi 

(variable x) berpengaruh sebesar 24,64344% terhadap kemandirian belajar PAI 

siswa (variable y) dan 75,35656% sisanya dipengaruhi faktor atau variable lain yang 

tidak masuk dalam model dan tidak sedang diteliti. Menurut table interpretasi 

koefisien determinasi, tingkat pengaruhnya tergolong rendah. 

Terdapat persamaan antara penelitian karya Putra Setyo Hermawan dengan 

penelitian sekarang yaitu sama-sama kuantitatif dengan menggunakan metode 

regresi dan meneliti tentang kemandirian belajar. Sedangkan perbedaannya yaitu 

penelitian karya Putra Setyo Hermawan meneliti tentang pengaruh efektivitas minat 

akses situs religi terhadap kemandirian belajar yang terdiri dari 2 variabel, teknik 

pengumpulan data hanya menggunakan teknik angket. Penelitian sekarang meneliti 

tentang kemandirian belajar dan gaya belajar terhadap hasil belajar fiqih yang terdiri 

dari 3 variabel, teknik pengumpulan data menggunakan teknik angket dan 

dokumentasi 

Kedua, skripsi karya Ima Widya Astuti Tahun 2011 dengan judul “Korelasi 

Gaya Belajar Dengan Hasil Belajar Matematika Kelas VI MIN Lengkong Sukorejo 
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Ponorogo Semester Genap Tahun Pelajaran 2011/2012”. Dengan kesimpulan, (a) 

Gaya belajar sebagian besar peserta didik kelas IV MIN Lengkong Sukorejo 

Ponorogo adalah Auditory. Hal ini terbukti  hasil penelitian terdapat 6 responden 

berkategori gaya visual sebesar 27,27%, 10 responden berkategori gaya belajar 

auditory atau  sebesar 45,5%, dan 6 responden berkategori gaya belajar kinestetik 

atau sebesar 27,27%, (b) Hasil belajar matematika sebagian besar peserta didik 

kelas VI MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo menunjukkan rendah. Hal ini terbukti 

dengan hasil penelitian yakni terdapat 7 responden dengan hasil belajar matematika 

kategori atau sebesar 31,18%, 6 responden kategori sedang atau sebesar 27,27%, 

dan 9 responden dengan kategori rendah atau sebesar 40,90%. (c)Tidak ada korelasi 

antara gaya belajar dengan hasil belajar pelajaran matematika peserta didik kelas VI 

MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo Tahun Pelajaran 2011/2012. Hal ini terbukti 

dari hasil perhitungan statistik dengan menggunakan korelasi koefisien kontigensi 

pada taraf signifikasi 1% Ø0 = 0,163 dan Øt = 0,537 sehingga Ø0  Øt  dan taraf 

signifikasi 5% Ø0 = 0,163 dan Øt = 0,432 sehingga Ø0  Øt , maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini ditolak. Dengan demikian berarti tidak ada korelasi 

yang signifikan antara gaya belajar dengan hasil belajar matematika kelas VI MIN 

Lengkong Sukorejo Ponorogo Tahun Pelajaran 2011/2012. 

Terdapat persaaman antara penelitian karya Ima Widya Astuti dengan 

penelitian sekarang, yaitu sama-sama penelitian kuantitatif dan meneliti gaya belajar 

dengan hasil belajar. Sedangkan perbedaannya yaitu, penelitian karya Ima Widya 

Astuti meneliti tentang gaya belajar dengan hasil belajar matematika yang 
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merupakan penelitian kuantitatif korelasi dengan 2 variabel, teknik pengumpulan 

data menggunakan teknik angket, dokumentasi dan wawancara. Penelitian sekarang 

meneliti tentang kemandirian belajar dan gaya belajar terhadap hasil belajar Fiqih 

yang merupakan penelitian kuantitatif regresi dengan 3 variabel, teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik angket dan dokumentasi. 

Ketiga, skripsi karya Faulina Purnaningtiyas Tahun 2012 dengan judul 

“Gaya Belajar Anak Usia SD/MI Studi Kasus di Jl. Pramuka 112 Ponorogo Tahun 

2011/2012”. Dengan kesimpulan (a) Gaya belajar tipe auditori ditunjukkan oleh 5 

anak didik. Pada gaya belajar dengan tipe auditori ini yang lebih menonjolkan gaya 

belajarnya hanya 2 anak didik, sedangkan 3 anak didik yang lain kurang 

menunjukkan. Setiap anak didik menggunakan gaya auditori dalam kegiatan 

belajarnya, walaupun tidak terlalu menonjol. Hal ini disebabkan karena gaya belajar 

ini mengandalkan indera telinga. Indera telinga merupakan indera yang berkembang 

paling cepat pada anak didik karena pada usia 7 atau 8 tahun seorang anak akan 

mampu mengembangkan kalimat, sehingga lebih mampu terlibat dalam 

pembicaraan yang berkelanjutan. (b) gaya belajar dengan tipe visual tidak 

ditunjukan oleh 5 anak didik. Terdapat 3 anak didik yang menggunakan gaya belajar 

visual dalam kegiatan belajarnya. Anak didik dengan gaya belajar tipe visual kurang 

ditunjukkan oleh beberapa anak didik. Anak didik yang menggunakan gaya belajar 

visual lebih mudah memahami materi yang diberikan dengan cara melakukan hal-

hal yang disenangi salah satunya adalah mencatat, menggunakan alat peraga 

ataupun menggambar. Walaupun catatan yang dimiliki berupa gambar anak didik 
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dengan kategori visual akan lebih menikmati kegiatan belajarnya, sehingga ia akan 

mudah menerima informasi yang diberikan oleh orang lain terutama tentang materi 

pelajaran. Dalam belajarnya anak didik dengan kriteria ini akan merasa terganggu 

dengan keributan yang muncul disekelilingnya. (c) gaya belajar kinestetik lebih 

banyak ditunjukkan oleh 5 anak didik. Dari 5 anak didik tersebut hanya 4 anak didik 

yang menunjukkan bahwa mereka tergolong anak didik dengan gaya belajar tipe 

kinestetik. Walaupun begitu ada 1 anak didik yang sama sekali tidak menunjukkan. 

Ke empat anak didik ini ada 2 anak didik yang menonjolkan gaya belajar dengan 

tipe kinestetik. Dalam kegiatan belajarnya anak didik kinestetik lebih suka 

melakukan aktivitas seperti berjalan bolak-balik menelusuri kelasnya, memainkan 

alat-alat tulis yang ada dihadapannya. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan 

kegiatan yang memudahkan ia dalam menerima informasi, terutama dalam kegiatan 

menerima materi pelajaran. 

Terdapat persamaan antara penelitian karya Faulina Purnaningtiyas dengan 

penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang gaya belajar siswa. 

Sedangkan perbedaan yaitu, penelitian karya Faulina Purnaningtiyas merupakan 

penelitian kualitatif yaitu hasil penelitiannya dideskripsikan dengan kata-kata, 

teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Penelitian sekarang merupakan penelitian kuantitatif yaitu hasil 

penelitianya berupa angaka-angka, teknik pengumpulan data menggunaka teknik 

angket dan dokumentasi. 
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C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di atas, maka dapat diajukan 

kerangka berfikir sebagai berikut: 

1. Jika kemandirian belajar tinggi maka hasil belajar fiqih tinggi 

2. Jika gaya belajar sesuai maka hasil belajar fiqih tinggi 

3. Jika kemandirian belajar rendah maka hasil belajar fiqih rendah 

4. Jika gaya belajar tidak sesuai maka hasil belajar fiqih rendah 

5. Jika kemandirian belajar tinggi dan gaya belajar sesuai maka hasil belajar fiqih 

tinggi 

6. Jika kemandirian belajar rendah dan gaya belajar tidak sesuai maka hasil belajar 

fiqih rendah 

 
D. Pengajuan Hipotesis Penelitian 

1. Korelasi kemandirian belajar dengan hasil belajar  

Ho :  Tidak ada korelasi yang signifikan antara kemandirian belajar dengan   

hasil belajar fiqih siswa kelas XI MA Ma’arif Al-Ishlah Bungkal 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Ha :  Ada korelasi yang signifikan antara kemandirian belajar dengan hasil 

belajar fiqih siswa kelas XI MA Ma’arif Al-Ishlah Bungkal Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2014/2015. 
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2. Korelasi gaya belajar dengan hasil belajar 

Ho :  Tidak ada korelasi yang signifikan antara gaya belajar dengan hasil 

  belajar fiqih siswa kelas XI MA Ma’arif Al-Ishlah Bungkal Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Ha :   Ada korelasi yang signifikan antara gaya belajar dengan hasil belajar 

  fiqih siswa kelas XI MA Ma’arif Al-Ishlah Bungkal Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2014/2015. 

3. Pengaruh kemandirian belajar dan gaya belajar terhadap hasil belajar 

Ho :  Kemandirian belajar dan gaya belajar tidak berpengaruh  secara 

signifikan terhadap hasil belajar fiqih siswa kelas XI MA Ma’arif 

Al-Ishlah Bungkal Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Ha :   Kemandirian belajar dan gaya belajar berpengaruh secara signifikan 

terhadap hasil belajar fiqih siswa kelas XI MA Ma’arif Al-Ishlah 

Bungkal Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015. 
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