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ABSTRAK
Nonitasari, Ipon. 2018. Upaya Guru dalam Membentuk Kemandirian Siswa Kelas III
(Studi Kasus di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo. Tahun Pelajaran:
2017 - 2018. Skripsi Jurusan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Fakultas
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo.
Pembimbing Kurnia Hidayati, M.Pd.
Kata Kunci: Upaya Guru, dan Kemandirian
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyak anak yang masih kurang mandiri
dalam proses belajar-mengajar. Tugas guru dalam pelajaran tidak terbatas pada
penyampaian informasi kepada peserta didik tetapi juga harus memiliki kemampuan
untuk memahami peserta didik dengan berbagai keunikannya agar mampu membantu
mereka dalam menghadapi kesulitan belajar termasuk dalam membentuk kemandirian
siswa kelas III MI Ngrupit Jenangan Ponorogo .
Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang di atas maka tujuan
penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui upaya guru dalam membentuk kemandirian
siswa kelas III di MI Ngrupit Jenangan Ponorogo. (2) Untuk mengetahui apa saja faktor
pendukung dan penghambat pembentukan kemandirian siswa kelas III di MI Ngrupit
Jenangan Ponorogo.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode
penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Sedangkan analisis datanya yaitu mereduksi data, menyajikan data dan
penarikan kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan penafsiran penulis data tentang upaya
guru dalam membentuk kemandirian siswa kelas III studi kasus di MI Ma’arif Ngrupit
Jenangan Ponorogo, dapat diambil kesimpulan yaitu (1) Upaya yang di lakukan oleh
guru dalam membentuk kemandirian siswa yaitu melakukan kewajibannya dengan
benar dan memberikan bantuan semaksimal mungkin diantaranya adalah diadakan
musyawarah dengan guru-guru untuk melaksanakan program jangka pendek yaitu
pembiasaan di saat pembelajaran dan di luar proses pembelajaran. Seperti setiap
bulannya pada tanggal 21 sekolah mengadakan muhadoroh untuk seluruh siswa MI
Ma’arif Ngrupit, shalat berjamaah, melaksanakan jadwal piket yang sudah
dijadwalkan, menyiapkan buku di malam hari sebelum berangkat ke sekolah. Dalam
ruang lingkup proses belajar-mengajar seperti mengerjakan tugas, belajar kelompok
dan mengerjakan soal di depan kelas untuk menciptakan siswa yang mandiri serta
tanggung jawab terhadap aturan-aturan yang ada pada tata tertib di sekolah, dan dalam
kehidupan sehari-hari (2) faktor pendukung dan penghambat yang dapat membentuk
kemandirian siswa ialah dari pola asuh keluarga, ekonomi, guru, teman sebaya,
lingkungan dan lain-lainnya dan faktor penghambat misalnya dari ekonomi, pola asuh
keluarga, guru, internet, gadget, dan lingkungan.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH
Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin pesat
memberikan konsekuensi bagi manusia untuk terus selalu meningkatkan kualitasnya.
Salah satu cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui
pendidikan. Pengertian pendidikan yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik
Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Bab I
Pasal 1 ayat 1 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa, dan Negara.1
Pendidikan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah proses perubahan
sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan
manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam pengertian yang agak luas,
pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu

1

Miftahul Ulum, Detimologi Profesi Guru (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2011), 12.
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sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang
sesuai dengan kebutuhan.2 Selanjutnya menurut Poerbakawatja dan Harahap yang
dikutip oleh Bisri Mustofa, pendidikan adalah usaha secara sengaja dari orang dewasa
untuk memberikan pengaruh meningkatkan si anak ke kedewasaan yang selalu
diartikan mampu menimbulkan tanggung jawab moril dari segala perbuatannya, orang
dewasa itu adalah orang tua si anak atau dasar tugas yang atas kedudukan mempunyai
kewajiban untuk mendidik misalnya guru sekolah, pendeta, atau kiai dalam lingkungan
keagamaan, kepala-kepala asrama dan sebagainya.3
Pendidikan memiliki peran dan berpengaruh positif terhadap segala bidang
kehidupan dan perkembangan manusia dengan berbagai aspek kepribadiannya.
Pengaruh pendidikan dapat dilihat dan dirasakan secara langsung dalam perkembangan
serta kehidupan masyarakat, kehidupan kelompok, dan kehidupan setiap individu.
Disini pendidikan berurusan langsung dengan pembentukan manusianya.4 Untuk
membentuk manusia yang pintar dan berpotensi maka pendidikan menunjuk guru
untuk mendidik para generasi muda bangsa agar berkualitas. Pembentukkan
kemandirian peserta didik dapat dilakukan pendidikan yang telah disebutkan. sesuai
dengan tujuan pendidikan nasional di Indonesia yang tercantum dalam UU Sisdiknas
Bab II Pasal 3 yang salah satunya yaitu membangun landasan bagi berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang mandiri.

2

Bisri Mustofa, Psikologi Pendidikan (Yogyakarta, Prama Ilmu, 2015), 6-7.
Ibid., 8.
4
E, Mulyasa, Menjadi Guru Profesiaonal Menciptakan Pembeajaran Kreatif dan
Menyenangkan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 3-4.
3
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Istilah guru sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya setiap
orang telah memiliki pengertian tentang guru. Ada yang beranggapan bahwa guru
adalah orang yang ahli dalam bidang ilmu pengetahuan yang mengajarkan ilmunya di
tempat-tempat tertentu.
Menurut pendapat yang berkembang saat ini, istilah guru telah mendapatkan
arti yang lebih luas dalam masyarakat. Semua orang pernah memberikan suatu ilmu
atau kepandaian tertentu kepasa seorang atau kelompok orang dapat disebut sebagai
guru misalnya guru ngaji, guru les, dan sebagainya.
Dalam lembaga pendidikan formal, guru dapat memerankan sebagai sosok
yang paling tahu terlebih dalam konteks pendidikan yang dimakanai sebagai transfer
of knowledge. Dalam posisi ini, guru diposisikan sebagai satu-satunya sumber
pengetahuan dan bahkan pengetahuan itu sendiri, sehingga bagaimanapun juga
keadaanya tidak boleh disalahkan, dikritik, ataupun dihujat. Otoritas guru ada ditangan
guru.5
Tugas guru dalam pelajaran tidak terbatas pada penyampaian informasi
kepada peserta didik. Sesuai kemajuan dan tuntutan aman, guru harus memiliki
kemampuan untuk memahami peserta didik dengan berbagai keunikannya agar mampu
membantu mereka dalam menghadapi kesulitan belajar. 6

5

Miftahul Ulum, Detimologi Profesi Guru (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2011), 9.
E, Mulyasa, Menjadi Guru Profesiaonal Menciptakan Pembeajaran Kreatif dan
Menyenangkan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 21.
6
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Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang
berlangsungnya lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung
jawab sendiri dari pembelajaran mengemukakan bahwa kemandirian belajar yaitu
proses ketika individu mengambil inisiatif sendiri, dengan atau tanpa bantuan orang
lain, untuk mendiagnosis kebutuhan belajar, memformulasikan tujuan belajar,
mengidentifikasi sumber belajar, memilih dan menentukan pendekatan strategi belajar,
dan melakukan evaluasi hasil belajar yang dicapai. Sejalan dengan beberapa pendapat
tersebut, menyebut kemandirian belajar dengan istilah belajar mandiri7. Belajar
mandiri adalah kegiatan belajar aktif, yang didorong oleh niat atau motif untuk
menguasai suatu kompetensi guna mengatasi suatu masalah, dan dibangun dengan
bekal pengetahuan atau kompetensi yang telah dimiliki. Penetapan kompetensi sebagai
tujuan belajar dan cara pencapaiannya dilakukan oleh pembelajar sendiri. Penetapan
tersebut meliputi penetapan waktu belajar, tempat belajar, irama belajar, tempo belajar,
cara belajar, sumber belajar, dan evaluasi hasil belajar.
Belajar dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja.
Santrock & Yussen yang sebagaimana dikutip oleh Djaali mendefinisikan belajar
sebagai perubahan yang relatif permanen karena adanya pengalaman.8 Strategi
pembelajaran ini diperkenalkan oleh Melvin L. Silberman. Terdapat 101 teknik belajar
yang melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran.9

7
8

Haris Mudjiman, Manajemen Pelatihan Berbasis Mandiri (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). 7.
Djaali, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2004). 54.

9

Ibid., 54.
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Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada sekolah
dasar dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan
dan teknologi, serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang
kritis, kreatif dan mandiri. Belajar sebagai perubahan yang relatif permanen karena
adanya pengalaman.10
Pengalaman tersebut dapat diperoleh dari interaksi dengan lingkungan sekitar,
baik dari proses mengamati, meniru, maupun memodifikasi melalui mata pelajaran
yang diajarkan di sekolah. Berdasarkan uraian tentang kemandirian belajar dan
pembelajaran tersebut, siswa SD/MI diharapkan memiliki kemandirian belajar dalam
pembelajaran sebagai salah satu aspek perkembangan kepribadiannya. Kemandirian
belajar yang dimaksud adalah proses kegiatan belajar siswa yang dapat mengambil
inisiatif sendiri, tanpa tergantung denganorang lain, untuk melakukan dan
mengevaluasi kegiatan belajarnya pada pembelajaran.11
Pentingnya kemandirian bagi peserta didik, dapat dilihat dari situasi
kompleksitas kehidupan dewasa ini, yang secara langsung atau tidak langsung
memenuhi kehidupan peserta didik. Dalam proses belajar, terlihat adanya fenomena
peserta didik yang kurang mandiri dalam belajar, yang dapat menimbulkan ganguan

10

Haris Mujiman, Manajemen Pelatihan Berbasis Mandiri (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). 13.
Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik: Panduan bagi Orang Tua dan Guru dalam
Memahami Psikologi Siswa Usia SD, SMP, dan SMA (Bandung Remaja Rosdakarya, 2012), 169.
11
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mental setelah memasuki pendidikan selanjutnya, dan merupakan titik pusat dari
kepribadian siswa tersebut. Apabila anak atau siswa yang mampu menyesaikan
masalah secara mandiri tanpa bantuan orang lain maka anak tersebut akan mampu
menghargai dirinya sendiri.
Peneliti menemukan permasalahan terkait kemandirian belajar siswa siswa
kelas III di MI Ngrupit Jenangan Ponorogo. Hasil observasi menunjukkan bahwa
keunggulan dari sekolah tersebut yaitu penerapan peningkatan kedisplinan siswa
dengan menggunakan sistem poin untuk membentuk kemandirian dan tanggung jawab
terhadap tata tertib yang ada di sekolah, menciptan jiwa yang regius degan bershalawat
sebelum memasuki kelas dengan berbaris rapi, serta di adakannya pemberian
penghargaan dan hukuman bagi siswa guna untuk membentuk kemandirian siswa,
Masalah penelitian tentang kemandirian belajar siswa kelas III MI Ngrupit
Jenangan Ponorogo belum optimal. Masih ada beberapa siswa yang ketika diberi
pertanyaan masih ragu-ragu, takut, dan kurang percaya diri untuk menjawab
pertanyaan. Ketika guru memberikan tugas ada beberapa siswa yang enggan untuk
mengerjakan, kemudian guru tersebut mendatangi siswa baru siswa tersebut mau
mengerjakannya. Ketidakyakinan diri ini berdampak pada perilakunya. Individu
memandang dirinya sebagai orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk
melakukan suatu tugas, maka seluruh perilakunya akan menunjukkan ketidakmampuan
tersebut.12

12

Hasil Wawancara dengan Ibu Ika pada tanggal 09 Februari 2018 di Ruang Perpustakaan MI
Ngrupit Jenangan Ponorogo.
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Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis bermaksud mengadakan
penelitian dengan judul “UPAYA GURU DALAM MEMBENTUK KEMANDIRIAN
SISWA KELAS III (STUDI KASUS DI MI NGRUPIT JENANGAN PONOROGO)”
TAHUN PELAJARAN 2017-2018.
B. FOKUS PENELITIAN
Untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti, penelitian memfokuskan
penelitian ini tentang analisa guru dalam membentuk kemandirian siswa kelas III serta
apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dapat membentuk kemandirian siswa
(studi kasus di MI NGRUPIT JENANGAN PONOROGO TAHUN PELAJARAN
2017-2018).
C. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, selanjutnya peneliti
akan merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana bentuk upaya guru dalam membentuk kemandirian siswa kelas III di
MI Ngrupit Jenangan Ponorogo?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat upaya guru dalam pembentukan
kemandirian siswa kelas III di MI Ngrupit Jenangan Ponorogo?
D. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka
peneliti ini memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bentuk upaya guru dalam membentuk kemandirian siswa kelas
III di MI Ngupit Jenangan Ponorogo.
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2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat upaya guru dalam
membentuk kemandirian siswa di MI Ngupit Jenangan Ponorogo.
E. MANFAAT PENELITIAN
1. Manfaat Teoritis
Secara Teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk
menambah pengetahuan bagi pendidikan yang akan mengadakan upaya
peningakatan kemandirian belajar siswa SD/MI.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi guru
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan
pembelajaran dalam proses pembelajaran dan bahan masukan agar terus
meningkatkan kemandirian belajar siswa.
b. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini adalah bagian dari pengabdian yang dapat dijadikan
refleksi untuk terus mengembangkan inovasi dalam hal pembelajaran menuju
hasil yang lebih baik serta menjadikan pengalaman yang sangat berharga
sehingga menjadi bekal dan acuan dalam penyusunan karya ilmiah selanjutnya.

c. Bagi Sekolah
Kontribusi hasil penelitian ini adalah bukti konkrit untuk memberikan
informasi dan sebagai refleksi kualitas proses pembelajaran.
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F. METODE PENELITIAN
1.

Pendekatan dan Jenis Penelitian
Dalampenelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan pendekatan
kualitatif.13Dengan

karakteristik-karakteristik

(a)

berpijak

pada

konsep

naturalistic, (b) kenyataan berdimensi jamak, (c) hubungan peneliti dengan objek
berinteraksi, penelitian dari luar dan dalam, peneliti sebagai instrumen, bersifat
subyektif, judgment, (d) seting penelitian alamiah, terkait tempat dan waktu, (e)
Analisis subyektif, intuitif, rasional, (f) hasil penelitian berupa deskripsi,
interpentasi, tentative, situsional.
Secara garis besar, metode penelitian dengan pendekatan kualitatif
dibedakan dalam dua macam, kualitatif interaktif dan non interaktif. Ada lima
macam dalam metode penelitian kualitatif interaktif, yaitu metode etnografik,
metode fenomenologi, studi kasus teori dasar (grounded theory) dan studi
kritikal.14 Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian
kualitatif adalah studi kasus, yaitu suatu bentuk pendekatan yang memusatkan
kajiannya pada perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu, peneliti seolah-olah
bertindak selaku saksi hidup dari perubahan itu.15

13

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Posdakarya,
2007), 60-61.
14
Ibid., 62.
15
M. Toha, et. All, Metode Pendidikan (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 3-7.
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2. Kehadiran Peneliti
Ciri penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan, namun
peranan penelitian yang menentukan keseluruhan skenarionya.16 Maka dalam
penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, yaitu peneliti sebagai
pengumpul data melalui observasi, wawancara dan dokumenter.
3. Lokasi Penelitian
Penelitian ini berlokasi di MI Ngrupit Jenangan Ponorogo. Menurut
pengamatan penulis, MI Ngrupit Jenangan Ponorogo adalah salah satu lembaga
pendidikan swasta yang berbasis keagamaan. Siswanya memiliki latar belakang
pendidikan yang bermacam-macam.17
4. Sumber Data
Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung
dari lapangan atau tempat penelitian dengan mengamati dan mewawancarai,
selebihnya adalah tambahan seperti dokumen, sumber bacaan dan berbagai macam
sumber lainnya.
Dengan demikian dalam penelitinan ini adalah kata-kata dan tindakan sebagai
data utama, sedang sumber data tertulis, foto dan statistik sebagai sumber

16
17

Ibid., 117.
Lokasi Penelitian Bertempat di Mi Ngrupit Jenangan Ponorogo.
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tambahan. Dalam penelitian ini informasinya adalah kepala sekolah, guru, siswa,
dan orang-orang yang terkait.

5. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data yang cukup dan sesuai dengan pokok
permasalahan yang diteliti, maka penulis menggunakan beberapa metode
pengumpulan data yaitu:
a. Observasi
Ada beberapa alasan menggunakan teknik observasi atau pengamatan,
yaitu: Pertama: pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung.
Kedua: Pengamatan memungkinkan peneliti untuk melihat dan mengamati
sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi
pada keadaan sebenarnya.
Dengan teknik ini, peneliti mengamati aktivitas-aktivitas sehari-hari
objek penelitian, karakteristik fisik situasi sosial dan perasaan pada waktu
menjadi bagian dari situasi tersebut. Selama peneliti di lapangan, jenis
observasinya tidak tetap. Dalam hal ini peneliti mulai dari observasi
deskriptif (descriptive observation) secara luas, yaitu berusaha melukiskan
secara umum situasi sosial dan apa yang terjadi disana. Kemudian setelah
perekaman dan analisis data pertama, peneliti dapat menyempitkan datanya
dan mulai melakukan observasi terfokus. Peneliti dapat menyempitkan lagi
penelitiannya

dengan

menggunakan

obsevasi

selektif

(selective

16

observation). Sekalipun demikian peneliti masih terus melakukan observasi
deskriptif sampai akhir pengumpulan data. Hasil observasi dalam penelitian
ini dicatat dalam catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting
dalam

penelitian

kualitatif

dalam

penelitian

kualitatif,

peneliti

mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data di
lapangan. Format rekaman hasil observasi.18
b. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan
pertanyaan kepada responden dan mencatat atau merekam jawabanjawaban responden, dapat dilakukan secara langsung maupun tidak
langsung dengan sumber data. Wawancara langsung diadakan dengan orang
yang menjadi sumber data dan dilakukan tanpa perantara, baik tentang
dirinya maupun tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya
untuk mengumpulkan data yang diperlukan.19 Adapun wawancara tidak
langsung dilakukan terhadap seseorang yang diminta keterangan tentang
orang lain.
Dalam penelitian ini digunakan wawancara mendalam dan terstrukstur
artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang

18
19

S. Magono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rikena Cipta, 2003), 181.
Mahmud, Metode Penelitina Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 10.
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berhubungan dengan fokus permasalahan. Dalam penelitian ini orang-orang
yang diwawancarai adalah:
a. Guru kelas untuk mendapatkan data tentang upaya dan faktor
pendukung maupun penghambat kemandirian siswa
b. Kepala sekolah untuk untuk mendapatkan data tentang sejarah
berdirinya MI Ngrupit Jenangan Ponorogo dan upaya dalam
memantau perkembangan kemandirian siswa.
c. Wakil Kepala Sekolah untuk mendapatkan data tentang struktur
organisasi sekolah, data siswa, daftar siswa, daftar guru, daftar
karyawan, daftar sarana-prasarana, dan
Hasil wawancara informasi tersebut ditulis lengkap dengan kode dalam
transkip wawancara ini dinamakan transkip wawancara.
c. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data penulisan menggunakan analisis data kualitatif, artinya
bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan
berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai
tuntas. Adapun langkah-langkah analisis sebagai berikut:

18

Pengumpulan
Data

Penyajian Data

Reduksi Data
Kesimpula
n
Keterangan gambar:
1) Data Reduction (reduksi data)

Mereduksi data adalah merangkum, memilih ha-hal yang pokok,
menfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat kategori. Dengan demikian
data yang telah direduksi memberi gambaran jelas dan mempermudah peneliti
untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2) Display (penyajian data )

Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phi card
pictogram dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan
untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kinerja selanjutnya
berdasarkan apa yang tekah dipahami tersebut.
3) Conclusion/ Drawing verification (menarik kesimpulan)

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan
verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah
merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat
berupa deskripsi atau gambaran mengenai suatu obyek yang sebelumnya masih
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remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan dapat
berhubungan kausal atau interaktif hipotesis atau teori. 20
d. Pengecekan Keabsahan Temuan
Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep
kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).21 Keabsahan data dapat diadakan
pengecekan dengan teknik:
a. Pengamatan yang tekun dan triangulasi, ketekunan yang dimaksud adalah
menentukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan
persoalaan atau isu yang sedang dicari
b. Menelaah secara rinci tindakan guru dalam membenetuk kemandirian siswa
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan
sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai
perbandingan terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik
pemeriksaan yang dimanfaatkan pengunaan sumber, metode, penyidik dan teori.22
Dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber berarti membandingkan
dan mengecek baik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan
alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai peneliti dengan
jalan, a) membandingkan hasil data pengamatan dengan data hasil wawancara, b)
membandingkan apa yang dikatakan orang lain di depan umum, dengan apa yang
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dikatakan secara pribadi, c) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang
tentang situasi peneliti dengan apa yang di katakan sepanjang waktu, d)
membandingkan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan
orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah,
e) membandingkan hasil wawancara dengan isu atau dekomen yang berkaitan.
e. Tahap-Tahap Penelitian
Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada 3 tahapan dan ditambah
dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan, laporan hasil penelitian.
Tahap-tahap penelitian tersebut adalah:
a. Tahap pralapangan yang meliputi, menyusun rancangan penelitian, memilih
lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan
lapangan, memilih dan memanfaatkan informasi, menyiapkan perlengkapan
penelitian.
b. Tahap pekerjaan lapangan meliputi, memahami latar penelitian dan persiapan
diri, mengumpulkan data.
c. Tahap analisis data meliputi, analisis dalam dan setelah pengumpulan data.
d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian.
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G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN
Sistematika pembahasan di sini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca
dalam menelaah isi kandungan yang ada di dalamnya. Secara garis besar, pembahasan
dalam penelitian kualitatif ini terdiri dari VI bab. Adapun sistematikanya adalah
sebagai berikut:
1.

BAB I

: Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, fokus
penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

2.

BAB II

: Telaah terdahulu dan Kajian teori. Bab ini menjelaskan
tentang peran guru dalam memandirikan siswa yang berisi
tentang guru (memuat pengertian guru, tugas-tugas guru,
status guru, hak dan kewajiban guru) dan kemandirian
(yang meliputi pengertian kemandirian, karakterisik
kemandirian, faktor yang mempengaruhi kemandirian).

3. BAB III

: Deskripsi Data yang berisi tentang gambaran umum
lokasi penelitian dan paparan data khusus.

4. BAB IV

: Analisis data. Bab ini berisi analisis dari rumusan
masalah mengenai upaya guru dalam membentuk
kemandirian

siswa

serta

faktor

pendukung

dan

penghambat pembentukan kemandirian siswa kelas III di
5.

BAB V

: Penutup,
MI Ngrupit
yang
Jenangan
berisi kesimpulan
Ponorogo. dan saran.
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BAB II
TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI

A. Telaah Pustaka
Penulisan skripsi ini dalam tinjauan pustakanya tentang kemandirian,
diambil dari 2 (dua) buah skripsi yang telah diangkat, yaitu:
1. Penelitan yang dilalukan oleh Ma’rifatuzzahro’ (210309204) yang diajukan
sebagai skripsi untuk memperoleh sarjana jurusan Tarbiyah studi Pendidikan
Guru Madrasah Ibtidaiyah tahun 2013 yang berjudul “Pengaruh Pengelolaan
Kelas terhadap Kemandirian Belajar Siswa kelas VIII MTs Ma’arif Balong,
Ponorogo Tahun Ajaran 2012/2013” dari hasil analisis yang dilakukan oleh
Ma’rifatuzzahro’ menunjukkan bahwa a) Pengelolaan kelas siswa kelas VIII di
MTs Balong Ponorogo tahun ajaran 2012/2013 adalah 18.919% dalam kategori
baik, 60.811% dalam kategori cukup, dan 20.27% dalam katagori kurang. Dengan
demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa pengelolaan kelas di Mts Ma’aruif
Balong adalah cukup, b) Kemandirian belajar siswa kelas VIII di MTs Balong,
Ponorogo tahun ajaran 2012/2013 adalah 21.027% dalam katagori baik, 50%
dalam katagori cukup, dan 22.973% dalam kategori kurang. Dengan demikian
secara umum dapat dikatakan bahwa kemandirian belajar siswa kelas VIII di MTs
Ma’arif Balong adalah cukup, c) Ada pengaruh yang signifikan antara

18

23

pengelolaan kelas terhadap kemandirian belajar siswa sebesar 5.4601632% dan
sisanya 94.5398368% dipengaruhi faktor lain yang tidak masuk dalam model.23
2. Penelitan yang dilalukan oleh Norma Agustina (210611005)

yang diajukan

sebagai skripsi untuk memperoleh sarjana jurusan Tarbiyah studi Pendidikan
Guru Madrasah Ibtidaiyah tahun 2015 yang berjudul “Korelasi Kemandirian
Belajar Dengan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas III di Madrasah Ibtidaiyah
Ma’Arif Singosaren Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015” dari hasil analisis
yang dilakukan oleh Norma Agustina menunjukkan bahwa: a). Kemandirian
belajar siswa kelas III di Mi Ma’arif Singosaren, Ponorogo tahun ajaran
2014/2015 termasuk dalam katagori baik 50%. b). Hasil belajar siswa kelas III di
Mi Ma’arif Singosaren, Ponorogo tahun ajaran 2014/2015 dalam kategori cukup
yaitu 80%, c). Ada pengaruh yang signifikan antara kemandirian belajarar
terhadap hasil belajar matematika berdasarkan tes Kai Kuadrat (Chi Square).24
Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: 1).
Penelitian pertama membahas tentang “Pengaruh Pengelolaan kelas terhadap
Kemandirian Belajar Siswa Kelas VIII MTs Ma’arif Balong, Ponorogo Tahun
Ajaran 2012/2013” 2). Penelitian kedua membahas tentang “Korelasi

Ma’rifatuzzahro’, “Pengaruh Pengelolaan Kelas terhadap Kemandirian Belajar Siswa Kelas
VIII MTS Ma’arif Balong, Ponorogo Tahun Ajaran 2012/2013”.
24
Norma Agustina, “Korelasi Kemandirian Belajar dengan Hasil Belajar Matimatika Siswa
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kelas Kelas III di Madrasah Ibtidaiyah Ma’Arif Singosaren Ponorogo Tahun Pelajaran
2014/2015”.
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Kemandirian Belajar dengan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas III di
Madrasah Ibtidaiyah Ma’Arif Singosaren Ponorogo tahun Pelajaran 2014/2015”.
B. Kajian Teori
1. Upaya Guru
a. Pengertian Upaya guru
Upaya menurut kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai usaha
kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya
juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan
personal mencari jalan keluar.25 Pendidik atau guru adalah orang yang mengajar
dan memberi pengajaran hak dan kewajibannya bertanggung jawab tentang
pendidikan peserta didik.
Dalam bahasa Arab, kosa kata guru dikenal dengan al-mu’alim atau al-ustadz
yang bertugas memberikan ilmu dalam majelis taklim (tempat meperoleh ilmu).
Pengertian guru kemudian menjadi semakin luas, tidak hanya terbatas dalam
kegiatan yang bersifat kecerdasan spiritual (spiritual intelligence) dan
kecerdasan intelektual (intellectual intellingence), tetapi juga menyangkut
kecerdasan kinestetik jasmaniah (bodily kinesthetic). 26
Guru adalah seorang yang bertugas sebagai fasilitator sehingga siswa dapat
belajar dan mengembangkan potensi dasar dan kemampuannya secara optimal,

25 Pusat bahasa departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga),
(Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1250.
26 Suparlan, Guru Sebagai Profesi (Yogyakarta: Hikayat Publashing, 2006), 9.
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melalui lembaga pendidikan sekolah, baik yang didirikan oleh pemerintah
maupun oleh masyarakat atau swasta. Dengan demikian guru tidak hanya dikenal
secara formal sebagai pendidik, pengajar, pelatih dan pembimbing, tapi juga
sebagai social agent hired by society to help facilitate members of society who
atted schools Chooper Classroom Teaching skill yang dikutip oleh Suparlan atau
agen sosial yang diminta oleh masyarakat untuk memberi bantuan kepada
masyarakat yang akan dan sedang berada di bangku sekolah.27
Definisi guru menurut Undang-Undang No. 14 tahun 2005. Guru adalah
pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan
siswa usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah.28
b. Hak dan kewajiban Guru
Dalam menjalankan tugas profesinya, guru memiliki hak dan kewajiban
yang harus dilaksanakan. Hak guru berarti sesuatu yang harus didapatkan
olehnya setelah ia melaksanakan sejumlah kewajibannya sebagai guru. Adapun
hak guru adalah sebagai berikut ini.29
1) Memperoleh penghasilan atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan
kesehatan sosial.
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Suparlan, Menjadi Guru Efektif (Yogyakarta: Hikayat Publashing, 2005), 13.
Miftahul Ulum, Detimologi Profesi Guru (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2011), 12.
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2) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi
kerja.
3) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan
intelektual.
4) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya.
Selain hak yang harus mereka dapatkan, guru juga memiliki kewajiban yang
harus dilaksanakan. Adapun yang menjadi kewajiban guru adalah berikut ini.30
1) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang
bermutu, serta menilai dan mengawasi hasil pembelajaran.
2) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi
secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni.
3) Bertindak Ojektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis
kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang
keluarga, dan status sosial ekonomi siswa dalam pembelajaran.
4) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik
guru, serta nilai-nilai agama dan etika.
5) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang
guru mempunyai hak memperoleh penghasilan atas kebutuhan hidup minimum

30

Ibid., 27.
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dan jaminan kesehatan sosial. Selain itu, guru memiliki kewajiban memelihara
dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.31
c. Tugas Guru dalam Pembelajaran
Keutamaan seorang guru disebabkan oleh tugas mulia yang diembannya.
Tugas yang diemban guru (dalam ajaran Islam) hampir sama dengan tugas seorang
rasul. Dari pandangan itu, dipahami bahwa tugas guru merupakan pewaris Nabi,
yang pada hakikatnya mengemban misi rahmatan lil ‘alamin (membawa rahmat
bagi seluruh alam), yakni suatu misi yang mengajak manusia untuk tunduk dan
patuh pada hukum-hukum Allah guna memperoleh keselamatan dunia dan
akhirat.32
Jabatan guru memiliki banyak tugas, dan secara prinsip dapat digolongkan
menjadi tiga jenis, yakni: a) tugas profesi, b) tugas kemanusiaan, c) dan tugas
kemasyarakatan. Tugas profesi guru meliputi pekerjaan mendidik, mengajar, dan
melatih. Mendidik dapat diartikan meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai
kehidupan. Mengajar berarti mengembangkan penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Adapun melatih diartikan mengembangkan keterampilan sebagai bekal
bagi kehidupan siswa.33
Tugas kemanusiaan mengidentifikasikan bahwa guru adalah profesi mulia
yang menuntut dimilikinya jiwa-jiwa yang mulia pula. Adapun tugas
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kemasyarakatan menjelaskan bahwa guru telah memberikan kontribusi yang nyata
bagi perkembangan manusia terutama dalam konteks sosial kemasyarakatan.
Pandangan teori rekonstruksionisme mengenai guru adalah bahwa ada
perubahan seorang guru dari pentransferan pengetahuan dan keterampilan menjadi
transformator pengetahuan dan keterampilan. Adapun menurut Undang-Undang
nomor 14 tahun 2005 tentang guru disebutkan bahwa tugas utama guru adalah
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan
formal, pendidikan dasar dan menengah.34
Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas
guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai
dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan
formal, pendidikan dasar dan menengah.
2. Kemandirian
a. Pengertian Kemandirian
Kemandirian merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting
bagi individu. Seseorang dalam menjalani kehidupan ini tidak pernah lepas dari
cobaan dan tantangan. Individu yang memiliki kemandirian tinggi relatif mampu
menghadapi segala permasalahan karena individu mandiri tidak tergantung pada
orang lain, selalu berusaha menghadapi dan memecahkan masalah yang ada. 35

34
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Menurut Masrun kemandirian adalah suatu sikap yang memungkinkan
seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan
untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir dan
bertindak original/kreatif, dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungan,
mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya.
Kemandirian berarti hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada
orang lain. Kata kemandirian berasal dari kata dasar diri yang mendapat awalan ke
dan akhiran an yang kemudian membentuk suatu kata keadaan atau kata benda.
Karena kemandirian berasal dari kata dasar diri, pembahasan mengenai
kemandirian tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai perkembangan diri
itu sendiri.36
Menurut Watson & Lindgren sebagaimana dikutip oleh Eti Nurhayati
kemandirian berarti kebebasan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan,
melakukan sesuatu dengan tepat gigih dalam usaha dan melakukan sendiri segala
sesuatu tanpa mengandalkan bantuan orang lain.37 Sedangkan menurut Bernadib
sebagaimana dikutip oleh Eti Nurhayati kemandirian mencakup perilaku mampu
berinisiatif, mampu mengatasi masalah, mempunyai rasa percaya diri, dapat
melakukan sesuatu tanpa mengantungkan diri terhadap bantuan orang lain. Dari
beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kemandirian adalah
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kemampuan seseorang dalam mewujudkan kehendak atau keinginannya secara
nyata dengan tidak bergantung pada orang lain. Jadi seseorang yang mandiri itu
tidak tergantung pada orang lain, melaksanakan semua hal yang harus
dilaksanakan tanpa menunggu perintah atau diperintah orang lain.38
b. Bentuk-Bentuk Kemandirian Belajar
Agar siswa dapat mandiri dalam belajar, siswa harus mampu berpikir kritis,
bertanggung jawab atas tindakannya, tidak mudah terpengaruh orang lain, bekerja
keras dan tidak tergantung pada orang lain. E.Robert Havighurst sebagaimana
dikutip oleh Desmita membedakan kemandirian menjadi tiga bentuk, yaitu:
1. Kemandirian emosi, yaitu kemampuan mengontrol emosi sendiri dan tidak
tergantungnya kebutuhan emosi pada orang lain.
2. Kemandiran ekonomi, yaitu kemapuan mengantur ekonomi sendiri dan tidak
tergantung orang lain
3. Kemandirian intelektual, yaitu kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah
yang dihadapi
4. Kemandirian sosial, kemampuan utnuk mengadakan interaksi dengan orang
lain dan tidak tergantung pada aksi orang lain.39
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c. Adapun ciri-ciri Kemandirian adalah:
Kemandirian secara psikososial tersusun dri taiga aspek pokok yaitu: 1)
Mandiri emosi adalah aspek kemandirian yang berhubungan dengan perubahan
kedekatan atau keterkaitan hubungan emosianal individu, terutama sekali orang
tua atau orang dewsas annya yang banyak melakukan interaksi dengannya, 2)
Mandiri bertindak adalah kemampan untuk membuat keputusna secara bebas
dan menindaklanjutinya, 3) Mandiri berfikir adalah kebebasan untuk
memaknai seperangkat prinsip benar-salah, baik-buruk, apa yang berguna dan
sia-sia bagi dirinya.40
Ciri kepribadian mandiri dalam emosional dapat dilihat dalam tiga hal:
a) Menahan diri untuk meminta bantuan orang lain saat mengalami kegagalan,
kesedihan, kekecewaan dan kekhawatiran
b) Memandang orang lain lebih objektif dengan segala kekurangan dan
kelebihan
c) Memandang orang tua dan guru sebagai orang [ada umumnya, bukan
semata-mata sebagai orang yang serba sempurna
d) Memiliki energi emosi hebat ntuk melepaskan diri dari ketergantungan
kepada orang lain.
ciri kepribadian mandiri dalam bertindak di tandai oleh:

40

2011), 133.

Eti Nurhayati, Bimbingan, Konseling & Psikoterapi Inofatif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
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1) Kemamapuan untuk membuat keputusan sendiri dan mengetahui
dengan pasti kapan seharusnya meminta pertimbangan berbagai
alternative dari tindakannya berdasarkan penilaian sendiri, 2)
2) mengetahui kapan dan bagaimana harus bersikap terhadap pengaruh,
tawaran, bantuna, nasihat dna dapat menangkap maksud-maksud yang
terkandung dibalik tawaran, ajakan, pengaruh, bantuna sarn, pendapat
yang disampaikan orang lain, 3. Membuat keputusan yang bebas
dengan penuh percaya diri.
Ciri kepribadian dalam berfikir ditandai oleh:
1) cara berfikir semakin absrak
2) Keyakinanan-keyakinan yang dimiliki semakin idiologis
3) Keyakinan-keyakinan semakin mendasar pada niai-nilai mereka sendiri
bukan haya nilai yang ditanamkan oleh orang tua atau figur.41
d. Urgensi Membentukkan Kemandirian Siswa
Dengan asumsi bahwa kemandirian sebagai aspek psikologis berkembang
tidak dalam kevakuman atau diturunkan oleh orang tuanya maka intervensi positif
melalui ikhtiar pengembangan atau pendidikan sangat diperlukan bagi kelancaran
perkembangan kemandirian anak. Sejumlah intervensi dapat dilakukan sebagai
usaha pengembangan kemandirian, antara lain sebagai berikut:
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1) Penciptaan partisipasi dan keterlibatan anak dalam pembelajaran di kelas,
diwujudkan dalam bentuk :
a.) Saling menghargai antar siswa.
b.) Keterlibatan dalam proses pembelajaran di kelas.
2) Penciptaan keterbukaan, diwujudkan dalam bentuk :
a.) Toleransi terhadap perbedaan pendapat dan keterbukaan terhadap minat
anak.
b.) Kedekatan dan keakraban hubungan antara guru dengan siswa.
c.) Memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi siswa.
d.) Mengembangkan komitmen terhadap tugas guru sebagai pendidik dan
bertanggung jawab atas kemandirian siswa dalam belajar.
3) Penciptaan kebebasan untuk mengekspresi sikap kemandirian siswa,
diwujudkan dalam bentuk :
a.) Mendorong rasa ingin tahu siswa dan kemauan untuk mandiri dalam
belajar.
b.) Adanya aturan yang merangsang agar anak lebih mandiri dalam belajar.
4) Empati terhadap siswa, diwujudkan dalam bentuk :
a.) Memahami dan menghayati perilaku dan perasaan siswa serta tidak mudah
mencela karya siswa betapapun kurang bagus karyanya itu.
b.) Melihat berbagai persoalan siswa dengan menggunakan perspektif atau
sudut pandang siswa.
5) Penciptaan kedekatan hubungan dengan siswa, diwujudkan dalam bentuk :
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a.) Interaksi secara akrab dengan siswa, agar bisa menumbuhkan sikap mandiri
dalam diri siswa.
b.) Menambah frekuensi interaksi dan tidak bersikap terlalu menggurui
terhadap siswa.
Untuk melahirkan siswa yang mandiri, sekolah dapat pula memainkan
perannya. Sekolah merupakan salah satu kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal. Untuk mengkondisikan sikap
mandiri siswa. Sekolah perlu mereformasi diri. Reformasi pada level sekolah harus
diawali dengan sikap positif dan komitmen dari seluruh warga sekolah untuk
memanfaatkan otonomi yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama
perlu di bangun adalah komitmen untuk mandiri, terutama dengan menghilangkan
setting pemikiran dan budaya keakuan, birokrasi, serta mengubahnya menjadi
pemikiran dan budaya aktif, kreatif, dan inovatif.
d. Faktor Yang Mempergaruhi Kegiatan Pembelajaran
Muhammad Ali & Muhammad Ansori menyebutkan sejumlah faktor yang
mempengaruhi perkembangan kemandirian yaitu:
1) Gen atau keturunan orang tua
Orang tua memiliki sifat kemandirian tinggi sering kali menurunkan anak
yang memiliki kemandirian juga.
2) Pola asuh orang tua
Cara orang tua mengasuh dan mendidik anak akan mempengaruhi
perkembangan kemandrian anak remajanya.
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3) Sistem pendidikan di sekolah
Proses pendidikan di sekolahnya tidak mengembangkan demokrasi
pendidikan dan cenderung menekankan indoktrinasi tanpa argumentasi akan
mengahambat perkembangan kemandirian remaja sebagai siswa.
4) Sistem kehidupan di masyarakat
Sistem kehidupan masyarakat yang terlalu menekankan pentingnya hirarki
struktur sosial, merasa kurang aman atau mencekam serta kurang menghargai
manifestai potensi remaja dalam kegiatan produktifit dapat menghambat
kelancaran perkembangan kemandirian remaja atau siswa.42
e. Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Pendidikan
Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam proses pendidikan
diantaranya yaitu:43
1) Faktor pendukung
a) Pembawaan/hereditas
Pembawaan atau hereditas adalah sifat-sifat kecenderungan yang
dimiliki oleh setiap manusia sejak masih dalam kandungan sampai lahir.
Pembawaan ini hanya merupakan potensi-potensi. Berkembang atau
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tidaknya suatu potensi yang ada pada seorang anak sangat tergantung
kepada faktor-faktor lain.
b) Kepribadian
Perkembangan akhlak pada seseorang sangat ditentukan oleh
pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya, terutama pada masa-masa
pertumbuhan yang pertama. Kemampuan seseorang dalam memahami
masalah-masalah agama atau ajaran-ajaran agama, hal ini sangat
dipengaruhi oleh intelejensi pada orang itu sendiri dalam memahami
ajaran-ajaran Islam.
c) Keluarga
Keadaan keluarga atau rumah tangga ialah keadaan atau
aktivitas sehari-hari di dalam keluarga, seperti sikap orang tua kepada
anak-anaknya, sikap ayah kepada ibu, sikap ibu kepada ayah, serta sikap
orang tua kepada tetangga. Sikap orang tua sangat mempengaruhi
tingkah laku anak, karena perkembangan sikap sosial anak dimulai di
dalam

keluarga.

Orang

tua

yang

penyayang, lemah lembut, adil dan bijaksana, akan menumbuhkan
sikap sosial yang menyenangkan pada anak. Karena anak merasa
diterima dan disayangi oleh orang tuanya, maka akan tumbuh rasa
percaya diri pada anak sehingga terbentuk pribadi yang menyenangkan
dan suka bergaul.
d) Guru/pendidik
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Pendidik adalah salah satu faktor pendidikan yang sangat
penting, karena pendidik merupakan orang yang akan bertanggung
jawab dalam pembentukan pribadi peserta didik selama berada di
lingkungan sekolah. Guru harus mampu menunjukkan akhlakul karimah
dalam kehidupan sehari-hari, karena peran dan pengaruh seorang
pendidik terhadap peserta didik sangat kuat.
e) Lingkungan
Salah satu faktor yang turut memberikan pengaruh dalam
terbentuknya sikap seseorang adalah lingkungan di mana orang tersebut
berada. Lingkugan ialah suatu yang melingkupi tubuh yang hidup,
seperti tanah dan udara, sedangkan lingkugan manusia ialah apa yang
mengelilinginnya, seperti negeri, lautan, udara, dan masyarakat.
Lingkugan ada dua jenis, yaitu lingkungan alam dan lingkungan
pergaulan.
Lingkungan pergaulan adalah faktor yang sangat penting dalam
pendidikan akhlak. Sebaik apapun pembawaan, kepribadian, keluarga,
pendidikan yang ditempuh, tanpa didukung oleh lingkungan yang
kondusif, maka akhlak yang baik tidak akan terbentuk.
2) Faktor penghambat
a) Keterbatasan Waktu
Di sekolah waktu belajar anak di sekolah hanya sekitar
60 atau 75 menit, ¼ dari waktu tersebut digunakan untuk kegiatan
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pembukaan. Sedangkan materi yang ada sangat padat, mencakup
membaca, al-Qur’an, praktek shalat, menulis, aqidah, akhlak, dan lain
sebagainya.
Dengan kata lain, dalam waktu yang relatif singkat tersebut ada
tiga hal yang harus dicapai dalam pendidikan di sekolah yakni
pembinaan dan pengembangan aspek kognitif, psikomotor, dan afektif.
Karena minimnya waktu, para pendidik lebih terfokus dalam hal aspek
kognitif dan psikomotor, sehingga seringkali meninggalkan pembinaan
aspek afektif.
b) Kesibukan orang tua
Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pola
hidup materialis dan pragmatis menyebabkan orang tua selalu
disibukkan dengan karir masing-masing. Sehingga mereka tidak sempat
memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya serta
tidak memperhatikan pendidikan agama khususnya pendidikan akhlak
anak-anaknya.
c) Sikap orang tua
Selain kurangnya perhatian yang diberikan orang tua kepada
anak. Para orang tua juga masih banyak yang berpandangan sempit
mengenai pendidikan. Masih banyak para orang tua yang beranggapan
bahwa pendidikan agama khususnya pendidikan akhlak cukup
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diberikan di lembaga formal (sekolah) atau guru ngaji yang ada di
lingkungan sekitar.
d) Lingkungan
Interaksi anak dengan lingkungan tidak dapat dielakkan, karena
anak membutuhkan teman bermain dan kawan sebaya untuk bisa diajak
bicara sebagai bentuk sosialisasi. Sedikit banyak informasi yang
diterima akan terekam dibenak anak. Lingkungan rumah serta
lingkungan pergaulan anak yang jauh dari nilai-nilai islam, lambat laun
akan dapat melunturkan pendidikan agama khususnya pendidikan
akhlak yang telah ditanamkan baik dirumah maupun di sekolah.
e) Media massa
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah
menciptakan perubahan besar dalam kehidupan ini. Televisi atau media
massa lain yang lahir dari kemajuan IPTEK telah banyak memberikan
dampak yang negatif kepada perkembangan anak, terutama dalam
pembentukan pribadi dan karakter anak. Sekian banyak dari tayangan
televisi, hanya sekitar 25% yang sifatnya mendidik dan terbebas dari
hal-hal yang kontradiktif. 75% lainnya justru memberi pengaruh yang
buruk bagi para penontonnya.44
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f) Pentingnya Kemandirian Bagi Peserta Diri
Pentingnya kemandirian bagi peserta didik, dapat dilihat dari situasi
kompleksitas kehidupan dewasa ini, yang secara langsung atau tidak langsung
memenuhi kehidupan peserta didik. Dalam proses belajar, terlihat adanya
fenomena peserta didik yang kurang mandiri dalam belajar, yang dapat
menimbulkan ganguan mental setelah memasuki pendidikan lanjutan, kebiasaan
belajar yang kurang baik (seperti tidak betah belajar lama atau belajar hanya
menjelang ujian, membolos, menyontek, dan mencari bocoran soal-soal ujian.45
Fenomena-fenomena

di

atas,

menuntut

dunia

pendidikan

untuk

mengembangkan kemandirian peserta didik. Sunaryo Kartadinata sebagaimana
dikutip oleh Desmita menyebutkan beberapa gejala yang berhubungan dengan
permasalahan kemandirian yang perlu mendapat perhatian dunia pendidikan, yaitu:
1. Ketergantungan disiplin kepada kontrol luar dan bukan karena niat sendiri
yang ikhlas.
2. Sikap tidak perduli terhadap lingkunga hidup.
3. Sikap hidup konformistis tanpa pemahaman dan konformistik dengan
mengorbankan prinsip.46
Gejala-gejala

tersebut

merupakan

bagian

kendala

utama

dalam

mempersiapkan individu-individu yang mengarungi kehidupan masa mendatang
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yang semakin kompleks dan penuh tantangan. Oleh sebab itu, perkembangan
kemandirian peserta didik menuju ke arah kesempurnaan menjadi sangat penting
untuk dilakukan secara serius, sistematis dan terprogram.47
g) Perkembangan Kemandirian Peserta Didik dan Implikasinya Bagi
Pendidikan
Kemandirian adalah kecakapan yang berkembang sepanjang tentang
kehidupan individu, yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman dan
pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan di sekolah perlu melakukan upaya-upaya
pengembangan kemandirian peserta didik, di antaranya:
1) Mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis, yang
memungkinkan anak merasa dihargai.
2) Mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengamblan keputusan
dan dalam berbagi kegiatan.
3) Memberikan kebebasan kepada anak untuk mengekplorasi lingkungan,
mendorong rasa ingi tahu mereka.
4) Penerimaan positif tanpa syarat kelebihan dan kekurangan anak, tidak
membeda-bedakan anak yang sau dengan yang lain.
5) Menjalin hubungan yang harmonis dan akrab dengan anak.48

47
48

Ibid., 190.
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BAB III
DESKRIPSI DATA
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Berdirinya MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo
Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Ngrupit berdiri pada tahun 1957 yang pada saat
itu dengan nama Sekolah Agama Islam (S.A.I.), yang pelajarannya sebagian
banyak pelajaran agama dan sebagian pelajaran pelajaran umum.
Adapun pendiri serta pengelola pada saat itu adalah 4 serangkai yakni:
a. Bapak Muh. Syarwani
b. Bapak Asrofun
c. Bapak Suparman
d. Bapak Abu Nasir.
Pelaksanaan pendidikan di madrasah ini adalah masuk sore selama 3 (tiga)
tahun, sampai tahun 1960, yang tempat pendidikannya di Komplek Pondok /
Masjid Gambiran dengan menggunakan tempat belajar yang sangat sederhana
yakni dingklik dipergunakan sebagai meja tulis dan galar (tikar bambu) sebagai
tempat duduk.
Setelah tahun 1960 ada suatu intruksi bahwa setiap kegiatan pendidikan yang
berbentuk sekolah supaya suatu mendaftarkan dan menggabungkan diri pada suatu
lembaga pendidikan dari suatu organisasi. Oleh karena itu madrasah ini masuk
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pada lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Partai Nahdlotul Ulama dan
berganti nama Madrasah Nurul Islam yang kemudian mendapatkan pengesahan
serta piagam dari Jakarta.
Pada Tahun 1961 sampai 1962 Madrasah dipindahkan ke rumah Ibu Satari
dan Bapak Muh. Syarwani (depan komplek madrasah sekarang) yang pada saat itu
sudah mulai dirintis pembuatan meja dan tempat duduk meskipun sebagian masih
meminjam meja dan tempat duduk milik masyarakat sekitar.
Berhubung pada saat itu Bapak Muh. Syarwani mempunyai hajat, terpaksa
madrasah dipindahkan ke rumah Bapak Asrofun sampai Tahun 1964 dan
dikembalikan ke rumah Bapak Syarwani sampai Tahun 1965. Sebenarnya sejak
tahun 1962 sudah mulai dibangun gedung sebanyak 3 (tiga) lokal, namun karena
keterbatasan biaya hanya selesai dindingnya saja. Akhirnya pada awal Nopember
1965 (setelah peristiwa G 30 S/PKI, Alhamdulillah hasil dari swadaya masyarakat
di Dukuh Gambiran ini gedung madrasah dapat didirikan sebanyak 3 lokal.
Kayunya dari trembesi dari miliknya Bapak Kyai Malo. Sejak saat itu gedung
sudah bisa ditempati, meskipun bangunan belum sempurna sampai tahun 1972.
Setelah tahun 1972 pengurus dan masyarakat mempunyai hasrat untuk
merehab gedung dengan biaya sendiri serta swadaya dari masyarakat. Modal
madrasah hanya sekitar Rp. 90.000,00. Namun berkat kerja keras pengurus dengan
semua elemen dan masyarakat dapat menyelesaikan rehab tersebut.49
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2. Letak Geografis Mi Ngrupit Ma’arif Jenangan Ponorogo
Secara geografis MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo terletak di jalan
Gambir Anom 23 Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
Provinsi Jawa Timur. Batas MI Ma’arif Ngrupit ialah:
a. Sebelah Timur berbatasan dengan SMP Ma’arif 5 Ponorogo.
b. Sebelah selatan berbatasan dengan persawahan penduduk.
c. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Gambir Anom 23.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan rumah penduduk.50
3. Misi, Visi dan Tujuan Mi Ngrupit Ma’arif Jenagan Ponorogo
MI Ma’arif Ngrupit memiliki visi misi sekolah serta memiliki tujuan sekolah
yaitu:
a. Visi Sekolah
“UNGGUL PRESTASI DALAM BIDANG IMTAQ DAN IPTEK SERTA
BERBUDAYA LINGKUNGAN”
b. Misi
1) Menumbuhkembangkan sikap dan amaliah Islam ahlussunnah wal jamaah.
2) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, sehingga setiap
peserta didik dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang
dimiliki.
3) Mengembangkan kemampuan siswa dalam bidang teknologi, untuk
memenuhi tuntutan perkembangan zaman.
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4) Membantu dan memfasilitasi peserta didik untuk mengenali dan
mengembangkan potensi dirinya (khususnya bidang seni dan olahraga)
sehingga dapat dikembangkan secara optimal.
5) Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga
madrasah baik dalam prestasi akademik maupun non akademik.
6) Mewujudkan lingkungan madrasah yang sehat, bersih dan asri.
7) Menumbuhkan semangat untuk peduli dan berbudaya lingkungan.

c. Tujuan Sekolah
1) Mampu, tekun dan trampil dalam melaksanakan rukun Islam
2) Memiliki standar pedoman perilaku akhlaqul karimah di lingkungan
madrasah
3) Terlaksananya pembelajaran PAKEM di seluruh kelas
4) Nilai rata-rata ketuntasan minimal dan UAS BN mencapai 8,00
5) Berdaya saing dan diterima di sekolah/madrasah favorit, SSN, dan RSBI
6) Mampu menguasai TIK khususnya program Microsoft Word dan excel
7) Mampu dan terampil dalam Bahasa Inggris, Bahasa Arab, dan Bahasa Jawa
8) Berprestasi di tingkat kabupaten baik dalam bidang studi dan Olah Raga51
4. Struktur Organisasi Mi Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo
Struktur organisasi di MI Ma’Arif Ngrupit Ponorogo ini susunan tertinggi
adalah Kepala Sekolah yakni bu Elis Sri Winaroh, S.Pd dan Komite Sekolah yakni
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Lihat Transkip Dokumentasi Koding: 03/2-D/03-III/2018

46

bapak Nur Cholis S.Pd.I yang mempunyai kedudukan yang sama. Di bawah
pimpinan kepala sekolah terdiri dari 13 guru kelas, 2 guru mapel dan 1 sebagai
komponen sekolah, tenaga pendidik dan karyawan. Kependidikan memberikan
layanan kepada masyarakat dalam hal ini adalah siswa dengan harapan semua
aktivitas yang diinginkan dan diprogramkan dapat dijalankan dengan sebaikbaiknya serta dapat mencapai tujuan sebagaimana harapan sekolah.
Jabaran tugas dan tanggung jawab di MI Ma’Arif Ngrupit Ponorogo adalah:
1) Kepala Sekolah
Mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a) Bertanggung jawab terhadap kelangsungan dan kelancaran kegiatan belajar
di sekolah.
b) Mewakili sekolah jika mengadakan hubungan dengan pihak luar.
c) Berkoordinasi dengan seluruh staf dan pengajar yang ada di sekolah.
d) Ikut menetapkan tata peraturan baik yang diberlakukan kepada guru
maupun kepada siswa.
2) Wakil Kepala Sekolah
Mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a) Melaksanakan tugas yang dibebankan kepala sekolah kepadanya.
b) Melaksanakan tugas-tugas kepala sekolah selama ibu kepala sekolah
berhalangan.
c) Mewakili kepala sekolah dalam mengadakan perjanjian dengan pihak luar
selama ibu kepala sekolah tidak bisa melaksanakan tugas sebagai kepala

47

sekolah.
3) Kepala Tata Usaha
Mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a) Melaksanakan tugas ketatausahaan di sekolah
b) Melakukan pencatatan dan pengarsipan
c) Mendokumentasikan semua surat masuk dan keluar di sekolah.
4) Komite Sekolah
Mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam
melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan
pendidikan.
b) Meningkatkan

tanggung

jawab

dan

peran

masyarakat

dalam

penyelenggaraan pendidikan.
c) Menciptakan suasana dan kondisi trasparan, akuntabel, dan demokratis
dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan
pendidikan.
5) Guru
Mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a) Menyampaikan materi pelajaran kepada siswa sesuai dengan tugas yang
diberikan.
b) Memberikan didikan kepada siswa dan mengarahkan siswa.
c) Membina siswa agar berperilaku baik dan mengenal sopan santun baik
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kepada guru maupun kepada orang tua.
6) Wali Kelas
Mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a) Mengendalikan kelas yang dipimpinnya agar dapat menjalankan kegiatan
belajar dengan tertib.
b) Memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa di kelasnya.
7) Staf TU
Mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a) Menjalankan kegiatan administrasi di sekolah.
b) Melaksanakan tugas ketatausahaan guna menunjang kelancaran jalannya
kegiatan belajar mengajar siswa.
8) Siswa
Mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a) Mengikuti semua tata tertib yang ditetapkan di sekolah.
b) Harus mengikuti semua pelajaran yang diwajibkan kepadanya.52
5. Keadaan Guru dan Siswa MI Ngrupit Jenangan Ponorogo
a. Keadaan Guru
Guru atau siswa adalah salah satu komponen sentral dalam sistem
pendidikan yang sangat mempengaruhi kesuksesan dalam pembelajaran.
Peranan pendidik dalam pendidikan sangat penting karena pendidik adalah
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orang yang mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik dan memilki
kekuatan dan tanggung jawab untuk mencapai indikator-indikator yang telah
ditetapkan. Adapun mengenai guru, dan karyawan yang di mana tenaga
pendidikan dan kependidikan yang berada di MI Ma’arif Ngrupit berjumlah 15
orang yang terdiri dari 14 orang sebagai guru, 1 Kepala Sekolah dan 1 waka
Kesiswaan serta 1 penjaga sekolah, berikut adalah rinciannya.
Data selengkapnya guru yang dimiliki Mi Ma’Arif Ngrupit Jenangan
Ponorogo mampu menjalankan tugasnya sebagai guru di sekolah yang
didukung dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidangnya
masing-masing. Hal ini menjadi pendukung pembelajaran yang berasal dari
tenaga kependidikannya. 53
b. Keadaan peserta didik Tahun Pelajaran 2017/2018
Dalam pembelajaran di kelas, siswa sebagai peserta didik merupakan
subyek belajar yang mengembangkan potensinya untuk menjadi pribadi yang
berguna bagi keluarga, dan negaranya. Kelangsungan sebuah sekolah tidak
terlepas dari jumlah siswa, semakin banyak jumlah siswa maka semakin besar
kepercayaan masyarakat terhadap kualitas sekolah tersebut.
Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan sesuai dengan kalender
pendidikan untuk memberitahu kepada masyarakat tentang pendaftaran dan
mengikuti berbagai kegiatan perlombaan yang bertujuan untuk mengenalkan
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kepada masyarakat tentang kelebihan yang dimiliki sekolah, agar masyarakat
tertarik untuk menyekolahkan putra-putrinya ke MI Ma’arif Ngrupit. Sekolah
tersebut berkembang dan terus-menerus mengalami peningkatan dalam setiap
tahunnya, tetapi juga non akademik juga dan materi pembelajarannya selalu
diimbangi dengan ilmu-ilmu agama.
Rincian data dari siswa kelas 1-VI yaitu MI Ma’arif Ngrupit Tahun
pelajaran 2017/2018 sebagai berikut: kelas 1 yang berjumlah 49 siswa dari 27
siswa laki-laki dan siswa perempuan 22 siswa, kelas II berjumlah 48 siswa dari
27 siswa laki-laki, dan 21 siswa perempuan, kelas III berjumlah 55 siswa dari
29 siswa laki-laki dan 26 siswa perempuan kelas IV berjumlah 51 siswa dari 26
siswa laki-laki, dan 25 siswa perempuan kelas V berjumlah 41 siswa dari 25
siswa laki-laki, dan 16 siswa perempuan dan kelas VI berjumlah 30 siswa dari
12 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Jadi Jumlah total siswa MI Ma’arif
Ngrupit yaitu 274 anak.54
6. Keadaan Sarana dan Prasarana Mi Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo
Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam
mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan
penunjang terlaksananya suatu proses. Dalam dunia pendidikan, sarana pendidikan
adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabotan yang secara langsung
dapat digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana
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pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung
menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah.
Sebagai untuk memperlancar jalannya pembelajaran di sekolah, maka
keberadaan sarana prasarana terus dilakukan pemenuhan agar berbagai kebutuhan
proses belajar mengajar di sekolah dapat tercukupi dengan baik. Selain itu bekal
guru dalam memberikan materi yang memenuhi standar kompetensi dan
kompetensi dasar di sekolah dapat dilaksanakan dengan tersedianya sarana yang
memadai tersebut.
Adapun sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh MI Ma’arif
Ngrupit Jenangan Ponorogo yaitu 10 ruang kelas. Dan diketahui, siswa di MI
Ma’arif Ngrupit terdiri dari 1 rombongan belajar. Dan untuk mencukupinya, maka
1 ruang dipinjam dari SMP Ma’arif 5 Ponorogo. Setiap ruang kelas dilengkapi
papan tulis, almari, dan alat peraga serta media gambar yang menunjang kegiatan
pembelajaran.
Sarana dan prasarana yang berada di luar kelas meliputi ruang kepala
sekolah, ruang perpustakaan, ruang laboraturium, ruang komputer, ruang
perkantoran, ruang UKS, musholla, toilet guru, toilet siswa, gudang madrasah.
Untuk alat atau sarana olah raga dan kesehatan masih sangat minim. 55
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B. Data Khusus
1. Upaya Guru Dalam Membentuk Kemandirian Siswa Kelas III MI Ma’arif
Ngrupit Jenangan Ponorogo.
Sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan, peneliti memperoleh data
tentang upaya guru dalam membentuk kemandirian siswa di MI Ma’arif Ngrupit
Jenangan Ponorogo. Selanjutnya pada bab ini, disajikan data yang sesuai dengan
tujuan penelitian, Penyajian data dimaksudkan untuk memaparkan data yang
diperoleh dari peneliti. Dalam penyajian data ini, peneliti menggambarkan
bagaimana upaya guru dalam membentuk kemandirian siswa MI Ma’arif Ngrupit
Jenangan Ponorogo.
Kemandirian merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting
bagi individu. Seseorang dalam menjalani kehidupan ini tidak pernah lepas dari
cobaan dan tantangan. Individu yang memiliki kemandirian tinggi relatif mampu
menghadapi segala permasalahan karena individu yang mandiri tidak tergantung
pada orang lain, selalu berusaha menghadapi dan memecahkan masalah yang ada.
Sebagaimana yang diungkap oleh Ibu kepala sekolah sebagai berikut:
“Kemandirian adalah kemampuan atau keinginan dari anak yang bisa dibuktikan
tanpa batuan orang lain dengan usahanya sendiri.”56
Kemandirian ialah dapat melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain baik itu
orang tua, teman, dan ibu guru sehingga ketika dewasa anak tersebut akan lebih
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mandiri lagi. Sebagaimana yang di ungkap oleh Ibu I selaku wali kelas III a adalah
sebagai berikut:
“Kemandirian ialah dapat melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain
baik itu orang tua, teman, dan ibu guru sehingga ketika dewasa anak
tersebut akan lebih mandiri lagi.”
Ditambahkan oleh Bapak B selaku wali kelas III b yaitu pengertian tentang
kemandirian
“Kemandirian adalah suatu sifat yang tidak bergantung pada siapapun
dalam arti ia dapat melakukannya sendiri dan tidak menyusahkan orang
lain, serta anak tersebut dapat mencari jati diri mereka sendiri.”57

Hal ini juga diungkapkan oleh salah satu siswa kelas 3 yang bernama
H, dia mengatakan:“Kemandirian itu adalah disiplin, tanpa bantuan ibu bapak
guru dan keluarga kak.”58
Upaya membentuk kemandirian siswa di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan
Ponorogo. Melalui berbagai kegiatan pembiasaan yang dilakukan secara terus
menerus sampai ada kesadaran dari semua pihak untuk menerapkan pembiasaan
tersebut. Hal ini dilakukan untuk membentuk kemandirian siswa yang sangat
penting dan berawal dari guru sebagai contoh untuk anak didiknya.
Seperti yang disampaikan oleh Ibu E selaku kepala sekolah bahwa dengan
diadakan rapat atau musyawarah dengan guru-guru untuk melaksanakan program
jangka pendek yaitu pembiasaan seperti datang lebih awal menyapa siswa dengan
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hangat, berangkatnya lebih awal sebelum jam pelajaran dimulai dan berdiri di
depan gerbang untuk menyambut kedatangan siswa dan menanyakan kabar siswa
tersebut. Yang menjadikan salah satu contoh yang baik dan sangat penting untuk
ditiru oleh peserta didik. Sebagaimana yang diungkap oleh Ibu kepala sekolah
sebagai berikut:
“Diadakan musyawarah dengan guru-guru untuk melaksanakan
program jangka pendek yaitu pembiasaan di saat pembelajaran dan di
luar proses pembelajaran. Kemudian setiap bulannya pada tanggal 21
dari sekolah mengadakan muhadoroh untuk seluruh siswa MI Ma’arif
Ngrupit, dan berbagai kegiatan sekolah yang dapat membentuk
kemandirian siswa MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo.”59
Sedangkan upaya dalam membentuk kemandirian siswa menurut Ibu I selaku
wali kelas III a sebagai berikut:
“Dengan cara memberikan tangung jawab kepada siswa tersebut untuk
melakukan pembiasaan agar siswa menjadi terbiasa dan mandiri. Saya
memantau kemandirian mereka ketika di rumah yaitu dengan cara pesan
whatsapps kepada orang tuanya apakah anak tersebut sudah bisa
mencuci sepatu dan kaos kaki mereka sendiri dan mengerjakan PR
dengan baik belum seperti itu.”60

Ditambahkan oleh Bapak B selaku wali kelas III b tentang upaya dalam
membentuk kemandirian siswa sebagai berikut: “Dengan melakukan pembiasaanpembiasaaan baik agar siswa sadar akan pentingnya kemandirian”61
Strategi guru dalam membentuk kemandirian Siswa MI Ma’arif Ngrupit ada
beberapa strategi yang digunakan. Strategi tersebut antara lain: a) Memberikan
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contoh (keteladanan). Keteladanan yang dimaksud merupakan sikap dan perilaku
yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru serta tenaga kependidikan dalam
memberikan contoh melalui tindakan baik, sehingga menjadi panutan bagi siswa.
Keteladanan ini digunakan untuk mencontohkan berbagai pembiasaan, yakni
datang lebih awal sebelum jam pelajaran dimulai, berdo’a sebelum melaksanakan
kegiatan, pembiasaan shalat berjama’ah dan mempersiapkan jadwal pelajaran
besok. Sebagaimana yang diungkap oleh Bapak Budi selaku wali kelas III (b)
sebagai berikut:
“Dengan memberikan (contoh) keteladan kepada siswa datang lebih
awal, berdoa sebelum melaksanakan kegiatan, melaksankan piket
harian, shalat dhuha berjama’ah dan mempersiakan jadwal pelajaran
besok.”62
Hal ini juga dikatakan oleh ibu E sebagai berikut ini:
“Yang pertama tentunya baik saya ataupun guru-guru dalam
membentuk kemadirian siswa yaitu dengan memberikan contoh
keteladan datang lebih awal, penuh semangat, kemudian setiap harinya
saya dan guru lain berdiri menyambut kedatangan siswanya untuk
bersalaman bertegur sapa dengan wali murid dan menanyakan kabar
anak tersebut. Yang kedua ketika siswa tersebut di sekolah kami
memberikan perhatian layaknya orang kepada anaknya. Ketiga dengan
menyuruh siswa menjadi petugas upacara setiap hari senin yang
ditunjuk secara bergantian dari kelas IV, V, dan VI agar melatih anak
tersebut mandiri, tanggung jawab, berani, mencintai negeri sendiri dan
memberikan contoh yang baik untuk siswa kelas I, II dan III. Yang
ketiga dengan pembiasaan seperti jadwal piket, jadwal pelajaran, shalat
dhuha berjama’ah ngaji dan sebagainya.”63
Hal ini juga dikatakan oleh Ibu I sebagai berikut ini:
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“Dengan memberikan (contoh) keteladan kepada siswa datang lebih
awal, berdoa sebelum melaksanakan kegiatan, piket harian,
pembiasaan, dan mempersiakan jadwal pelajaran besok.”64
Bentuk tugas dalam proses belajar mengajar juga merupakan upaya guru
dalam membentuk kemandirian siswa di MI Ma’arif Ngrupit. Mengerjakan tugas
merupakan salah satu pembiasaan yang ada dalam pembelajaran. Hal ini seperti
yang diungkapkan oleh Ibu I selaku wali kelas III a bahwa salah satu kegiatan
untuk membentuk kemandirian siswa adalah mengerjakan tugas. Kemudian
belajar kelompok yang dilakukan ini cukup memberikan dampak positif bagi
siswa. Karena siswa dapat belajar dan bertukar pikiran dengan yang lain sehingga
mendapatkan keuntungan satu sama lain dalam belajar dengan temannya. Kegiatan
belajar kelompok tidak hanya dilakukan pada saat di dalam kelas tetapi juga
dilakukan untuk mengerjakan tugas rumah sehingga siswa dapat belajar tidak
hanya di dalam kelas dan tetapi juga dapat belajar pada luar. Selanjutnya Seperti
peneliti lakukan saat pembelajaran di dalam kelas, salah satu siswa diminta
mengerjakan soal yang sudah diberikan oleh pendidik dan untuk menuliskan
jawabannya di papan tulis. Hal ini merupakan salah satu upaya guru dalam
membentuk kemandirian siswa karena dalam pembelajaran siswa tidak hanya
untuk belajar dengan guru tetapi juga untuk belajar mandiri. Dalam kegiatan ini
mendapatkan dampak positif bagi siswa untuk belajar mental, dan keberanian
untuk maju ke depan kelas. Sebagai guru wali kelas III a oleh Ibu I sebagai berikut:
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“Salah satu bentuk tugas untuk membentuk kemandirian siswa kelas III
adalah mengerjakan tugas baik itu di sekolahan dan untuk tugas PR di
rumah yang di mana saya menyuruh anak-anak untuk mencari
jawabannya sendiri. Kerjakan yang mudah dulu ketika agak mulai
kesulitan boleh bertanya dengan ibu bapak guru atau keluarga yang ada
di rumah. Mengerjakan soal di papan tulis, untuk melatih mental dan
keberanian siswa tersebut. Dari kegiatan ini siswa untuk belajar mandiri
pada saat mengerjakaan tugas dan untuk belajar siswa untuk lebih
mandiri baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga dan
lingkungan masyarakat.”65
Hal ini juga dikatakan oleh ibu E sebagai berikut ini:
1. Memberikan tugas baik harian dan PR yang di mana anak tersebut
dituntut untuk menyelesaikannya tugas sendiri tanpa bantuan teman
atau orang tua. Agar siswa tersebut memiliki tangung jawab,
mandiri dan dispilin.
2. Belajar kelompok
3. Les setelah pulang sekolah66
Hal ini juga dikatakan oleh Bapak B sebagai berikut ini:
“Memberikan tugas kepada siswa, menanamkan karakteristik
kemandirian sedemikian mungkin kepada siswa, belajar kelompok, dan
belajar bersosialisasi dengan masyarakat di dekat lingkungan sekolah
misalnya ada suatu industri mereka diberikan tugas untuk mencari tau
bagaiamana industri itu bisa berdiri”.67
Petikan wawancara di atas meggambarkan bahwa upaya yang dilakukan oleh
kepala sekolah, guru dan staf di MI Ma’arif Ngrupit adalah dengan melakukan
musyawarah bersama dalam membentuk kemandirian siswa dan melakukan
pembiasaan seperti datang lebih awal, berdoa sebelum melakukan kegiatan,
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mengaji, shalat dhuha berjama’ah dan sebagainya. Selanjutnya, bentuk-bentuk
tugas dalam yang dapat membentuk kemandirian yaitu siswa diberikan tugas untuk
mengerjakan baik tugas di sekolah dan di rumah, belajar kelompok, dan les setelah
pulang sekolah
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kemandirian Siswa Kelas III MI
Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo.
Dari beberapa data yang diperoleh, terlihat jelas bahwa kemandirian siswa
sangat penting karena dapat mempengaruhi kehidupan mereka di masa depan.
Memiliki kemandirian yang baik dapat memunculkan hal-hal yang positif
terutama dari pengalaman siswa yang kreatif, percaya diri, berani dan sebagainya.
Dalam membentuk kemandirian siswa ini mempunyai banyak faktor pendukung.
Untuk mengetahui faktor pendukung dalam pembentukkan kemandirian
siswa, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu E selaku kepala sekolah dalam
wawancara sebagai berikut:
“Faktor pendukungnya yaitu yang pertama adalah ibu bapak guru, di
mana apabila di sekolah siswa tersebut menjadi tanggung jawab kami,
ibu bapak dari anak tersebut yang mejadi tempat mereka dididik
pertama kalinya sebelum masuk di dunia pendidikan sekolah.
Selanjutnya lingkungan tempat tinggal anak yang juga dapat
mempengaruhi siswa tesebut, ekonomi dan teman.”68
Hal ini juga dikatakan oleh Ibu I sebagai berikut ini:
“Faktor yang paling mempengaruhi kemandirian siswa yaitu 1. Orang
tua dari siswa tersebut apabila orang tua sudah mengajarkan siswa
tersebut untuk mandiri dari kecil maka siswa akan mudah untuk
68
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mengerti apa yang harus ia lakukan seiring dengan bertambahnya usia
siswa artinya pola asuh orang tua yang baik dalam mendidik siswa akan
berpengaruh di sekolah, 2. Lingkungan baik di lingkungan sekolah dan
lingkungan tempat tinggal anak tersebut 3. Ekonomi keluarga 4. Teman
sebaya.”69
Hal ini juga dikatakan oleh Bapak B sebagai berikut ini:
“Yang pertama itu dari bapak ibu guru yang dimana kami selalu
berusaha semaksimal mungkin untuk membentuk kemandirian siswa
yang awalnya belum baik menjadi baik kemudian wali kelas karena wali
kelas tidak hanya menghafal jumlah siswanya mengajar memberikan
materi tetapi wali kelas juga berperan ganda yaitu menjadi pendidik dan
pembimbing konseling bagi siswa mereka, yang ketiga itu dari orang
tua karena anak mendapatkan pendidikan pertama kalinya adalah dari
keluarga mereka. Selanjutnya adalah lingkungan tempat tinggal dan
lingkungan sekolah yang baik juga akan mempengaruhi dalam
pembentukan kemandirian siswa tersebut.”70
Hal ini juga diungkapkan oleh salah satu siswa kelas 3 yang bernama M, dia
mengatakan:
“Ada kak ibu bapak ku yang terus memberikan arahan untuk
melakukannya sendiri tanpa bantuan mereka, dan juga ibu bapak guru
juga teman-teman ku di sekolah kak”71
Petikan wawancara di atas menggambarkan bahwa, faktor pendukung yang
membentukan kemandirian siswa kelas III MI Ma’arif Ngrupit adalah oang tua,
ibu bapak guru, lingkungan sekolah dan tempat tinggalnya serta ekomoni dan
teman sebaya.
Selanjutnya untuk mengetahui faktor penghambat dalam pembentukan
kemandirian siswa kelas III MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo, peneliti
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melakukan wawancara dengan Ibu I selaku guru wali kelas III a dengan hasil
sebagai berikut:
“Di sini banyak sekali penghambat dalam pembentukan kemandirian
siswa kelas III MI Ma’arif Ngrupit Jenangan ponorogo yaitu 1) Pola
asuh orang tua yang salah yang kurang memberikan perhatian dan
dorongan untuk siswa tersebut mandiri. Misalnya ketika ada orang tua
yang bekerja sebagai TKW di luar negeri yang dapat menjadikan anak
kurang mandiri dan lepas kontrol terhadap perkembangan anak tersebut
biasanya kebanyakan anak tersebut bandel atau susah diatur oleh nenek
atau guru ketika di sekolah. Ada juga pola asuh anak yang kurang baik
seperti anak tersebut terlalu dimanja yang menjadikan anak tersebut
malu, tidak berani, tidak mau usaha terlebih dahulu dan ada juga
keluarga yang broken home yang menyebabkan anak tersebut kurang
mendapatkan kasih sayang, 2) pengaruh internet/gadget anak menjadi
kecanduan bermain dan kurang kreatif dalam proses pembelajaran. 3)
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Lingkungan sekolah dan tempat tinggal dan 4) Ekonomi 5) Teman
sebaya.”72
Hal ini juga dikatakan oleh Bapak B sebagai berikut ini: “Perhatian orang tua yang
kurang, orang tua yang bekerja diluar negeri, ekonomi, lingkungan tempat
tinggalnya.”73
Hal ini juga dikatakan oleh Ibu E sebagai berikut ini:
“1. Orang tua apabila anak kurang mendapatkan perhatian, kasih
sayang dari orang tua maka anak tersebut akan menonjol sekali
sifatnya dalam arti anak tersebut sifatnya lebih terlihat negatif
seperti bandel, susah diatur, pendiam dan sebagainya. 2. Media/alat
elektronik yang menjadikan anak lebih malas dan dapat kecanduan
dengan alat elektronik misalnya sperti hp, tv, dan gadget. 3. Teman
yang kurang baik juga akan mempengaruhi siswa tersebut karena
pada dasarnya anak kecil itu belum dapat membedakan mana yang
baik mana yang buruk karena pada masa itu anak hanya meniru apa
yang mereka lihat, dan dengar 4. Lingkungan sekolah dan tempat
tinggal, serta, 5. Kurangnya motivasi yang diberikan kepada siswa
atau anak tersebut yang menjadikan dia kurang bersemangat dalam
hal apapun.”74
Hal ini juga diungkapkan oleh salah satu siswa kelas 3 yang bernama F, dia
mengatakan: “Teman bermain, ibu bapak, saudara dan kalau sudah capek bermain
jadinya malas dan lupa waktu.”75
Petikan wawancara di atas menjelaskan bahwa, faktor penghambat
pembentukan kemandirian siswa adalah keluarga di mana orang tua yang kurang
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memberikan perhatian bahkan berlebihan dalam memberikan perhatian, broken home
dan bekerja sebagai TKW di luar negeri yang menjadikan anak tersebut nakal, bandel,
susah diatur, manja kurang kreatif, pendiam, pemalu dan malas sebagainya kemudian
faktor lingkungan baik itu di sekolah dan di lingkungan tempat tinggal anak tersebut
apabila lingkungannya buruk anak itu lama kelamaan akan terpengaruh dengan
lingkungannya. Media, internet, gadget yang hanya memberikan dampak kurang baik
kepada anak tersebut yang nantinya juga memberikan efek kecanduan yang berlebihan
apabila tidak ada pangawasan yang tepat dari orang tua dan orang-orang terdekat
lainnya.
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BAB IV
ANALISIS DATA
A. Upaya Guru dalam Membentuk Kemandirian Siswa
Berdasarkan sajian data yang dikemukakan pada bab 3 dapat dijelaskan bahwa
di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo masih terdapat beberapa siswa yang kurang
mandiri di kelas III. Guru selaku penanggung jawab utama dalam membentuk
kemandirian siswa di sekolah sudah berjalan dengan baik. Guru adalah pendidik
profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,
melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan siswa usia dini jalur
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.76
Selain itu upaya dalam membentuk kemandirian siswa kelas III antara lain yaitu
dengan strategi, bentuk tugas, dan pembiasaan-pembuasaan baik. Pendidik atau guru
adalah orang yang mengajar dan memberi pengajaran hak dan kewajibannya
bertanggung jawab tentang pendidikan peserta didik. Yang pertama tentunya guru
dalam membentuk kemadirian siswa yaitu dengan memberikan contoh keteladan
datang lebih awal, penuh semangat, kemudian setiap harinya kepala sekolah dan guru
lain berdiri menyambut kedatangan siswa untuk bersalaman bertegur sapa dengan wali
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murid dan menanyakan kabar anak tersebut. Yang kedua ketika siswa tersebut di
sekolah kami memberikan perhatian layaknya orang tua kepada anaknya. Ketiga
dengan meminta siswa menjadi petugas upacara setiap hari senin yang ditunjuk secara
bergantian dari kelas IV, V, dan VI agar melatih anak tersebut mandiri, tanggung
jawab, berani, mencintai negeri sendiri dan memberikan contoh yang baik untuk siswa
kelas I, II dan III. Yang ketiga dengan pembiasaan seperti jadwal piket, jadwal
pelajaran, shalat dhuha berjama’ah ngaji dan sebagainya.77 Bentuk tugas yang dapat
membentuk kemandirian siswa kelas III salah satunya yaitu mengerjakan tugas baik itu
di sekolahan maupun tugas PR. Yang diharapkan oleh ibu guru siswa mampu
memecahkan masalahnya dengan sendiri. Ibu Ika selaku wali kelas III (a) memberikan
tahapan kepada siswa ketika mengerjakan soal maka kerjakan yang mudah terlebih
dahulu, kemudian ketika siswa bingung atau mulai kesulitan, siswa tersebut dapat
bertanya kepada ibu atau bapak guru yang ada di sekolah dan orang tua ketika anak
tersebut berada di rumah . Mengerjakan soal di papan tulis, untuk melatih mental dan
keberanian siswa tersebut. Dari kegiatan ini siswa dapat mandiri dalam belajar, siswa
harus mampu berpikir kritis, bertanggung jawab atas tindakannya, tidak mudah
terpengaruh orang lain, bekerja keras dan tidak tergantung pada orang lain.78
Tugas guru dalam pandangan Islam ialah mendidik. Mendidik merupakan tugas
yang amat luas. Sebagian dilakukan dengan cara mengajar, sebagian ada yang
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dilakukan dengan memberikan dorongan, memberi contoh (suri tauladan),
menghukum, dan lain-lain. Indikator kemandirian telah sesuai dengan pendapat
Masrun, yang mengatakan bahwa kemandirian adalah suatu sikap yang memungkinkan
seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk
kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir dan bertindak
original/kreatif, dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungan, mempunyai
rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya. Jadi dapat disimpulkan
bahwa dengan adanya upaya guru dalam membentuk kemandirian siswa dengan
pembiasaan-pembiasaan baik dan dengan diadakannya musyawarah serta memberikan
tugas untuk mengembangkan kemandirian siswa di setiap saat dalam proses belajar
mengajar di sekolah untuk menciptakan siswa yang mandiri serta tanggung jawab
terhadap aturan-aturan yang ada pada tata tertib di sekolah.
Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa upaya guru dalam membentuk
kemandirian yaitu melakukan kewajibannya dengan benar dan memberikan bantuan
semaksimal mungkin diantaranya adalah diadakan musyawarah dengan guru-guru
untuk melaksanakan program jangka pendek yaitu pembiasaan di saat pembelajaran
dan di luar proses pembelajaran. Kemudian setiap bulannya pada tanggal 21 dari
sekolah mengadakan muhadoroh untuk seluruh siswa MI Ma’arif Ngrupit, dan
berbagai kegiatan sekolah yang dapat membentuk kemandirian siswa MI Ma’arif
Ngrupit Jenangan Ponorogo. Selain itu juga dengan melakukan pembisaan-pembiasaan
baik dan memberikan tanggung jawab agar siswa dapat memiliki kemandirian yang
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baik.79 Dan juga dengan bentuk tugas serta menyuruh anak tersebut maju ke depan
kelas untuk menjawab soal yang diberikan oleh ibu dan bapak guru. Serta guru dapat
memberikan perhatian dan motivasi kepada siswa agar terus bersemangat dalam
menuntut ilmu.
B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Membentuk Kemandirian Siswa
Kelas III MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo.
Kemandirian merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting bagi
individu. Seseorang dalam menjalani kehidupan ini tidak pernah lepas dari cobaan dan
tantangan. Individu yang memiliki kemandirian tinggi relatif mampu menghadapi
segala permasalahan karena individu mandiri tidak tergantung pada orang lain, selalu
berusaha menghadapi dan memecahkan masalah yang ada. 80
Suatu kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan dimungkinkan akan
mencapai tujuan yang diharapkan apabila adanya faktor pendukung dan penghambat
dari suatu kegiatan. Faktor pendukung merupakan suatu yang diusahakan untuk
kelancaran dari proses pembentukkan kemandirian siswa.
Adapun faktor pendukung dalam pembentukan kemandirian siswa kelas III MI
Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo adalah sebagai berikut. 1) Orang tua, 2)
lingkungan. 3) Ekonomi, 4) Teman sebaya, dan 5) Guru. Dukungan dari orang tua
sepenuhnya dalam mendidik anaknya untuk menjadi mandiri dengan memberikan
perhatian yang tidak terlalu berlebihan. Adapun lingkungan rumah dan sekolah yang
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baik adalah salah satu pedukung anak dengan bersosialisasi di dalam masyarakat
sekitar sehingga membentuk kemandirian siswa tersebut dengan baik. Ekonomi
keluarga juga mempunyai peran yang penting dalam membentuk kemandirian siswa
anak yang ekonominya sedang kebawah mempunyai kemandirian yang baik karena
mereka tidak bergantung terus-menerus kepada kedua orang tuanya. Teman sebaya
merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk kemandirian siswa apabila
siswa berteman dengan teman yang malas maka siswa cenderung akan menjadi
pemalas tetapi ketika siswa tersebut berteman dengan anak yang pintar maka siswa
tersebut merasa ada yang memberikan semangat untuk belajar dan bermain bersama.
Dukungan dari guru sepenuhya ketika berada di sekolah untuk membentuk
kemandirian siswa dengan baik dan benar.
Menurut Bernadib sebagaimana dikutip oleh Eti Nurhayati kemandirian mencakup
perilaku mampu berinisiatif, mampu mengatasi masalah, mempunyai rasa percaya diri,
dapat melakukan sesuatu tanpa mengantungkan diri terhadap bantuan orang lain. Dari
beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kemandirian adalah kemampuan
seseorang dalam mewujudkan kehendak atau keinginannya secara nyata dengan tidak
bergantung pada orang lain. Jadi seseorang yang mandiri itu tidak tergantung pada
orang lain, melaksanakan semua hal yang harus dilaksanakan tanpa menunggu perintah
atau diperintah orang lain.81
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Muhammad Ali & Muhammad Ansori menyebutkan sejumlah faktor yang
mempengaruhi kegiatan pembelajaran yaitu: a. Gen atau keturunan orang tua. Orang
tua memiliki sifat kemandirian tinggi sering kali menurunkan anak yang memiliki
kemandirian juga, b. Pola asuh orang tua. Cara orang tua mengasuh dan mendidik anak
akan mempengaruhi perkembangan kemandirian anak remajanya, c. Sistem pendidikan
di sekolah Proses pendidikan di sekolahnya tidak mengembangkan demokrasi
pendidikan dan cenderung menekankan indoktrinasi tanpa argumentasi akan
menghambat perkembangan kemandirian remaja sebagai siswa, d. Sistem kehidupan
di masyarakat. Sistem kehidupan masyarakat yang terlalu menekankan pentingnya
hirarki struktur sosial, merasa kurang aman atau mencekam serta kurang menghargai
manifestai potensi remaja dalam kegiatan produktifit dapat menghambat kelancaran
perkembangan kemandirian remaja atau siswa.82
Pentingnya kemandirian bagi peserta didik, dapat dilihat dari situasi kompleksitas
kehidupan dewasa ini, yang secara langsung atau tidak langsung memenuhi kehidupan
peserta didik. Dalam proses belajar, terlihat adanya fenomena peserta didik yang
kurang mandiri dalam belajar, yang dapat menimbulkan ganguan mental setelah
memasuki pendidikan lanjutan, kebiasaan belajar yang kurang baik (seperti tidak betah
belajar lama atau belajar hanya menjelang ujian, membolos, menyontek, dan mencari
bocoran soal-soal ujian.83
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Pembentukkan kemandirian siswa memiliki berbagai faktor pendukung di
dalamnya. Misalkan, guru terutama kepala sekolah yang beperan penting terhadap
pembentukkan kemandirian siswa melalui pembiasaan yang baik untuk terus
mengembangkan kemandirian siswa serta wali kelas yang bertanggung jawab dalam
melihat perkembangan dari siswa setiap saat.
Segala faktor pendukung tersebut tidak lepas dengan adanya hambatan pula.
Begitu pun dengan pembentukan kemandirian siswa kelas III di Mi Ma’arif Ngrupit
Jenangan Ponorogo. Faktor penghambat pembentukkan kemandirian siswa yakni
kurangnya perhatian dari kedua orang tua siswa, lingkungan tempat tinggal yang
kurang baik, media elektronik dan internet, gadget, teman sebaya, kurangnya perhatian
guru kepada siswa.
Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dan penghambat
yang dapat membentuk kemandirian siswa ialah dari pola asuh keluarga, guru, teman
sebaya, lingkungan dan lain-lainnya dan faktor penghambat misalnya dari ekonomi
pola asuh orang tua guru, internet, gadget teman dan susah untuk berinteaksi di sekitar
lingkungan sekolah dan rumah.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Hasil penelitian yang berjudul Upaya Guru dalam Membentuk Kemandirian Siswa
Kelas III (Studi Kasus di MI Ma’Arif Ngrupit Jenangan Ponorogo) Tahun Pelajaran
2017-2018 dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Upaya guru dalam membentuk kemandirian siswa kelas III di MI Ma’arif Ngrupti
Jenangan Ponorogo tidak terlepas dari tugas profesi guru meliputi pekerjaan
mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik dapat diartikan meneruskan dan
mengembangkan nilai-nilai kehidupan guna untk memenuhi kebutuhan hidupnya
kelak dan diantaranya yaitu melakukan kewajibannya dengan benar dan
memberikan bantuan semaksimal mungkin diantaranya adalah diadakan
musyawarah dengan guru-guru untuk melaksanakan program jangka pendek yaitu
pembiasaan di saat pembelajaran dan di luar proses pembelajaran. Kemudian
setiap bulannya pada tanggal 21 dari sekolah mengadakan muhadoroh untuk
seluruh siswa MI Ma’arif Ngrupit. Dengan menerapkan pembiasaan-pembiasaan
baik. Seperti shalat berjamaah, melaksanakan jadwal piket yang sudah
dijadwalkan, menyiapkan buku di malam hari sebelum berangkat ke sekolah dalam
ruang lingkup proses belajar-mengajar seperti mengerjakan tugas, belajar
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kelompok dan mengerjakan soal di depan kelas untuk menciptakan siswa yang
mandiri serta tanggung jawab terhadap aturan-aturan yang ada pada tata tertib di
sekolah, dan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Faktor pendukung dan penghambat yang dapat membentuk kemandirian siswa
salah satunya adalah guru faktor pendidikan yang sangat penting, karena pendidik
merupakan orang yang akan bertanggung jawab dalam pembentukan pribadi
peserta didik selama berada di lingkungan sekolah. Guru harus mampu
menunjukkan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari, karena peran dan
pengaruh seorang pendidik terhadap peserta didik sangat kuat, dan dari dari pola
asuh keluarga, teman sebaya, lingkungan dan lain-lainnya dan faktor penghambat
misalnya dari ekonomi pola asuh orang tua guru, internet, gadget teman dan susah
untuk berinteaksi di sekitar lingkungan sekolah dan rumah.
B. Saran-saran
Dari hasil penelitian yang dilaksanakan di MI Ma’arif Ngrupit Jenangan Ponorogo
peneliti memberikan saran yaitu:
1. Bagi kepala sekolah hendaknya dapat meningkatkan kerja sama dengan guru kelas
untuk meningkatkan kemandirian peserta didik dalam proses belajar-mengajar agar
terciptanya keharmonisan dan tujuan yang ingin dicapai dengan sebaik-baiknya
2. Bagi guru kelas dengan meningkatkan mutu guru yang baik akan memunculkan ideide kreatif untuk menciptakkan hal-hal baru dalam membentuk kemandirian siswa
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sehingga siswa dapat memiliki kemandirian yang baik sesuai dengan usia dan
tumbuh kembangnya.
3. Bagi peserta didik harus lebih giat untuk belajar dan melakukan tugas atau sesuatu
hal tanpa bantuan ibu bapak guru dan orang lain agar nantinya peserta didik dapat
pengalaman dan mampu menghargai diri sendiri tanpa harus menyontek dan malu
bertanya.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan karya ilmiah dengan
fokus penelitian yang lebih menarik sehingga dengan penelitian yang sudah ada ini
dapat memperoleh pemahaman yang diperlukan. Guru kelas MI Ma’arif Ngrupit
berperan ganda, selain sebagai guru kelas juga sebagai guru bimbingan konseling
dalam meningkatkan kemandirian belajar peserta didik MI Ma’arif Ngrupit
Jenangan Ponorogo.
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