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LAMPIRAN 1



: Permohonan Untuk Uji Ahli Materi

Kepada Yth:

Bapak Sugiyatno, M.Pd
Di Yogyakarta

Dengan hormag

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NIM

Prodi / Jurusan

Judul Skripsi

Tika Wahyuningtyas

07104244045

Bimbingan dan Konseling / Psikologi Pendidikan dan Bimbingan

Pengembangan Modul Bimbingan Belajar Tentang Kemandirian

Belajar Siswa Kelas X SMKN 2 Yogyakarta

Sehubungan dengan penyelesaian Tugas Akhir Skripsi, perkenankanlah saya memohon

bantuan Bapak untuk meqiadi ahli dalam pelaksanaan uji ahli materi Bimbingan dan

Konseling tersebut.

Demikian surat permohonan ini diajukan, atas perhatian dan kerja sama yang baik saya

ucapkan terima kasih.

Marct2Ol2
Mengetahui,
KetuaJurusan PPB FIP UNY,

Fathur Rahman M.Si
NrP. 19781 024 2002t2 I 005 NrM. 071042M045



Hal : Permohonan Untuk Uji Ahli Media

Kepada Yth :

Ibu Sisca Rahmadqnna, M.Pd
Di Yogyakarta

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NIM

Prodi / Jurusan

Judul Skripsi

Sehubungan dengan penyelesaian Tugas Akhir Skripsi,

bantuan Ibu untuk menjadi ahli dalam pelaksanaan

Konseling tersebut.

Demikian surat permohonan ini diajukan, atas perhatian

ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ketua Jurusan PPB FIP UNY,

Qq
\

Fathur Rahman. M.Si -\{

NIP. 19781024 200212 I 005

Tika Wahyuningtyas

0710424404s

Bimbingan dan Konseling i Psikologi Pendidikan dan Bimbingan

Pengembangan Modul Bimbingan Belaj ar Tentang Kemzurdirian

Belajar Siswa Kelas X SMK N 2 Yogyakarta

perkenankanlah saya memohon

uji ahli media Bimbingan dan

dan kerja sama yang baik saya

Yogyakarta, M.aret2}I2

Tika Wahyuningtyas
NrM.0710424404s
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INSTRUMEN PENILAIAN

MODUL KEMANDIRIAN BELAJAR

PADA SISWA KELAS X SMK N 2 YOGYAKARTA

UNTUK AHLI MATERI

Program Studi Bimbingan Konseling

Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan

Fakultas Ilmu Pendidikan

2012



108

LEMBAR PENILAIAN AHLI MATERI

MODUL BIMBINGAN BELAJAR BAGI SISWA KELAS X SMK N 2

YOGYAKARTA

A. Pengantar

Penelitian ini bertujuan mengembangkan media bimbingan belajar tentang
kemandirian belajar di SMK N 2 Yogyakarta. Pengembangan modul bimbingan belajar ini
diharapkan nantinya menghasilkan modul bimbingan belajar sebagai bahan informasi yang
dapat digunakan secara mandiri oleh siswa.

Pada kesempatan kali ini saya mohon Bapak/Ibu untuk memberikan
penilaian/evaluasi terhadap modul bimbingan belajar yang telah saya buat. Data-data hasil
penilaian ataupun evaluasi Bapak/Ibu berikan akan saya gunakan sebagai bahan untuk
merevisi modul tersebut agar terbentuk modul yang efektif dan efesien.

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian dan evaluasi
terhadap modul ini saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta,

B. Identitas

Nama :
Pendidikan :
Bidang Keahlian :
Pangkat/Golongan :

C. Petunjuk Pengisian:

1. Isilah terlebih dahulu identitas anda pada lembar jawaban yang telah disediakan.
2. Isilah jawaban dengan menggunakan tanda chek ( V ) pada setiap kolom penilaian

yang tersedia sesuai pendapat anda.
Keterangan:
4 = Sangat bagus / Sangat sesuai
3 = Bagus / Sesuai
2 = Kurang bagus / Kurang sesuai
1 = Tidak bagus / Tidak sesuai

3. Tulislah komentar dan saran pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan
pendapat anda. Apabila tidak mencukupi, mohon ditulis pada lembar sebaliknya.
Contoh:

No Pertanyaan Hasil Penilaian
4 3 2 1

1. Kejelasan gambar modul √



109

D. Lembar Penilaian/Evaluasi

No Pertanyaan Hasil Penilaian
4 3 2 1

1. Kesesuaian materi dengan usia siswa kelas X

SMK

2. Kesesuaian bahasa yang digunanakan untuk

siswa

3. Kesesuaian materi dengan kompetensi yang

diharapkan

4. Kesesuaian rangkuman dengan materi

5. Rangkuman materi disajikan dengan jelas dan

ringkas

6. Kesesuaian gambar yang digunakan dengan

materi

7. Materi disampaikan dengan alur pikir yang

runtut

8. Keterkaitan antara materi yang satu dengan

yang lain

9. Modul disajikan secara runtut

10. Kejelasan penggunaan bahasa

11. Kejelasan petunjuk belajar

12. Materi yang disampaikan mudah dipahami

13. Modul bermanfaat bagi siswa

14. Penyajian materi membangkitkan motivasi

belajar siswa
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15. Penyajian materi melatih siswa memecahkan

permasalahan

16. Modul bermanfaat bagi guru

17. Modul membantu guru dalam memberikan

layanan bimbingan

18. Kesesuaian evaluasi dengan materi

E. Komentar/Saran perbaikan lain

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

F. Kesimpulan
Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa Modul Bimbingan Belajar ini
a. Layak untuk uji coba lapangan tanpa revisi
b. Layak untuk uji coba lapangan dengan revisi sesuai saran
c. Belum layak uji coba lapangan

Yogyakarta,
Ahli Materi

NIP:
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INSTRUMEN PENILAIAN

MODUL KEMANDIRIAN BELAJAR

PADA SISWA KELAS X SMK N 2 YOGYAKARTA

UNTUK AHLI MEDIA

Program Studi Bimbingan Konseling

Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan

Fakultas Ilmu Pendidikan

2012



113

LEMBAR PENILAIAN AHLI MEDIA

MODUL BIMBINGAN BELAJAR BAGI SISWA KELAS X SMK N 2

YOGYAKARTA

A. Pengantar

Penelitian ini bertujuan mengembangkan media bimbingan belajar di SMK N 2
Yogyakarta. Pengembangan modul bimbingan belajar ini diharapkan nantinya menghasilkan
modul bimbingan belajar sebagai bahan informasi yang dapat digunakan secara mandiri oleh
siswa.

Pada kesempatan kali ini saya mohon Bapak/Ibu untuk memberikan
penilaian/evaluasi terhadap modul bimbingan belajar yang telah saya buat. Data-data hasil
penilaian ataupun evaluasi Bapak/Ibu berikan akan saya gunakan sebagai bahan untuk
merevisi modul tersebut agar terbentuk modul yang efektif dan efesien.

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian dan evaluasi
terhadap modul ini saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta,

B. Identitas

Nama :
Pendidikan :
Bidang Keahlian :
Pangkat/Golongan :

C. Petunjuk Pengisian:

1. Isilah terlebih dahulu identitas anda pada lembar jawaban yang telah disediakan.
2. Isilah jawaban dengan menggunakan tanda chek ( V ) pada setiap kolom penilaian

yang tersedia sesuai pendapat anda.
Keterangan:
4 = Sangat bagus / Sangat sesuai
3 = Bagus / Sesuai
2 = Kurang bagus / Kurang sesuai
1 = Tidak bagus / Tidak sesuai

3. Tulislah komentar dan saran pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan
pendapat anda. Apabila tidak mencukupi, mohon ditulis pada lembar sebaliknya.
Contoh:

No Pertanyaan Hasil Penilaian
4 3 2 1
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1. Kesesuaian cover dengan judul modul √

D. Lembar Penilaian/Evaluasi

No Pertanyaan Hasil Penilaian
4 3 2 1

1. Pemilihan gambar pada cover modul

2. Ketepatan pemilihan huruf pada cover modul

3. Ketepatan pemilihan ukuran huruf pada cover

modul

4. Pemilihan warna pada cover modul

5. Pengaturan tulisan pada cover modul

6. Judul modul pada kaitanya dengan bimbingan

belajar

7. Kejelasan kata pengantar

8. Kejelasan bahasa yang digunakan

9. Kesesuaian bahasa yang digunakan

10. Kebenaran pengucapan

11. Kesesuaian daftar isi dengan halaman

12. Kesesuaian pendahuluan modul

13. Glosarium disajikan dengan lengkap

14. Kejelasan petunjuk penggunaan modul

15. Daftar pustaka memuat sumber modul

16. Kesesuaian pemilihan gambar dalam modul

17. Komposisi warna huruf

18. Pemilihan ukuran huruf dalam modul

19. Tipe / jenis huruf yang digunakan
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20. Pengaturan spasi antar baris dan alenia

konsisten

21. Teks atau tulisan mudah dibaca

22. Tata letak dalam isi modul menarik

E. Komentar/Saran perbaikan lain

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

F. Kesimpulan
Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa Modul Bimbingan Belajar ini
a. Layak untuk uji coba lapangan tanpa revisi
b. Layak untuk uji coba lapangan dengan revisi sesuai saran
c. Belum layak uji coba lapangan

Yogyakarta,
Ahli Media

NIP:
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INSTRUMEN PENILAIAN

MODUL KEMANDIRIAN BELAJAR

PADA SISWA KELAS X SMK N 2 YOGYAKARTA

UNTUK SISWA

Program Studi Bimbingan Konseling

Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan

Fakultas Ilmu Pendidikan

2012
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LEMBAR PENILAIAN SISWA
MODUL BIMBINGAN BELAJAR BAGI SISWA KELAS X SMK N 2

YOGYAKARTA

A. Pengantar

Penelitian ini bertujuan mengembangkan media bimbingan belajar di SMK N 2
Yogyakarta. Pengembangan modul bimbingan belajar ini diharapkan nantinya menghasilkan
modul bimbingan belajar sebagai bahan informasi yang dapat digunakan secara mandiri oleh
siswa.

Pada kesempatan kali ini saya mohon kepada anda untuk memberikan
penilaian/evaluasi terhadap modul bimbingan belajar yang telah saya buat. Data-data hasil
penilaian ataupun evaluasi yang anda berikan akan saya gunakan sebagai bahan untuk
merevisi modul tersebut agar terbentuk modul yang efektif dan efesien.

Atas perhatian dan kesediaan anda untuk memberikan penilaian dan evaluasi terhadap
modul ini saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta,

B. Identitas

Nama :
Kelas/Jurusan :
No Absen :

C. Petunjuk Pengisian:

1. Isilah terlebih dahulu identitas anda pada lembar jawaban yang telah disediakan.
2. Isilah jawaban dengan menggunakan tanda chek ( V ) pada setiap kolom penilaian

yang tersedia sesuai pendapat anda.
Keterangan:
4 = Sangat bagus / Sangat sesuai
3 = Bagus / Sesuai
2 = Kurang bagus / Kurang sesuai
1 = Tidak bagus / Tidak sesuai

3. Tulislah komentar dan saran pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan
pendapat anda. Apabila tidak mencukupi, mohon ditulis pada lembar sebaliknya.
Contoh:

No Pertanyaan Hasil Penilaian
4 3 2 1

1. Tampilan cover menarik √
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D. Lembar Penilaian/Evaluasi

No Pertanyaan Hasil Penilaian
4 3 2 1

1. Tampilan cover menarik

2. Tampilan gambar pada cover

3. Ketepatan pemilihan jenis huruf pada cover

4. Ketepatan pemilihan ukuran huruf pada cover

5. Warna huruf pada cover

6. Warna pada keseluruhan tampilan cover

7. Pengaturan komposisi cover

8. Kesesuaian judul modul dalam kaitannya dengan

bimbingan belajar

9. Kesesuaian judul modul dengan materi modul

10. Kesesuaian materi dengan gambar

11. Kejelasan penyajian materi

12. Kesesuaian gaya bahasa yang digunakan

13. Ketepatan pemilihan bentuk huruf isi modul

14. Ketepatan pemilihan warna dalam modul

15. Kualitas gambar

16. Kesesuaian gambar dengan materi

17. Penyajian materi menarik

18. Kejelasan petunjuk modul

19. Kemudahan memahami materi

20. Kejelasan daftar pustaka

21. Kejelasan glosarium



120

22. Kesesuaian rangkuman dengan materi

23. Kejelasan kata pengantar

24. Kesesuaian daftar isi dengan halaman

25. Kesesuaian materi dengan evaluasi/pertanyaan

26. Media ini bermanfaat dalam memberikan informasi

tentang bimbingan belajar

E. Komentar/Saran perbaikan lain
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.........................................................................

Yogyakarta,
Responden
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LEMBAR VALIDASI AHLI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama

Pekerjaan

: Sugiyatno, M.Pd

: Dosen PPB FIP UNY

Tika Wahyuningtyas

0710424404s

Bimbingan dan Konseling/Psikologi Pendidikan dan Bimbingan

llmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta

Bidang Keahlian : Ahli Materi

Setelah saya mencermati, menelaah, memperhatikan, serta menganalisis "Modul

Bimbingan Belajar tentang Kemandirian Belajar pada Siswa Kelas X SMK N 2 Yogyakarta"

yang disusunoleh:

Nama

NIM

Prodi/Jurusan

Fakultas

Dengan ini menyatakan bahwa Modul Bimbingan Belajar tentang Kemandirian

Belajar pada Siswa Kelas X SMK N 2 Yogyakarta tersebut:

Layak

Layak untuk uji coba di lapangan tanpa revisi

Layak untuk uji coba di lapangan dengan revisi sesuai dengan saran atau

komentar
\/

Demikian tinjauan yang saya lakukan dengan sesungguhnya, semoga bisa digunakan

sebagaimana mestinya.
Y o gy akarta,l lMar et 20 I 2

Ahli

fuaN&-'!M--
Nn: l TttuT 34xue- , oo7



123

LAMPIRAN 6



Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

LEMBAR VALIDASI AIILI

: Sisca Rahmadonna, M.pd

: Dosen TP FIP LINY

Bidang Keahlian : Ahli Media

Setelah saya mencermati, menelaah, memperhatikan, serta menganalisis..Modul
Bimbingan Belajar tentang Kemandirian Belajar pada Siswa Kelas X SMK N 2 yogyakarta',
yang disusun oleh:

Nama

Pekerjaan

Nama

NIM

Prodi/Jurusan

Fakultas

Tika Wahyuningtyas

0710424404s

Bimbingan dan Konseling/Psikologi pendidikan dan Bimbingan

Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa Modul Bimbingan Belajar tentang Kemandirian
Belajar pada Siswa Kelas X SMK N 2 yogyakarta tersebut:

Demikian tinjauan yang saya lakukan dengan sesungguhnya, semoga bisa digunakan
sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, f2 r1RpET 2ol

Ahli Media

StlCA Feo NtAgdirf#r, t{lio
NIP: rf((67?c+ rffie 

',Cr'?

Layak

Layak untuk uji coba di lapangan deng
komentar
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TNMBAR VALIDASI GUR_I-] PEMBIMBING

Bidang Keahlian : Bimbingan dan Konseling

Se{elah saya mencermati, menelaah, mempeihatikan, serta menganalisis "Modul
Bimbingan Belajar tentang Kemandirian Belajar pada Siswa Kelas X SMK N 2 Yogyakarta"
yang disusun oleh:

Yano herfanda lanoan di hau/eh ini sawa'

Nama

Pekeriaan

Nama

NIM

Prodi/Jurusan

Fakultas

: Dra. Sri Widati

'Grrnr Rimhinoan dan Knn(elino SMK N ? Ynovakqrfc^^-b "-'^^^

Tika Wahyuningtyas

4710424404s

Bimbingan dan KonselinglPsikologi Pendidikan dan Bimbingan

Ilmu Pendidi kan, I-lniversitas Negeri Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa Modul Bimbingan Belajar tentang Kemandirian
Belajar pada Siswa K-elas X SMK N 2 Yogyakarta te.rse.but:

Layak

Layak untuk uji coba di lapangan tanpa revisi

Layak untuk uji coba- di lapangan dengan revisi sesuai dengan saran atan
komentar

Demikim tinjauan yang saya lakukan dengan sesturggu-hnya, semoga bisa digunakan
sebagaimana mestinya.

Y ogy akarta, 27 April 20 12

Guru Peqrbimbing

,M

IL?

NIP. tgs8o1zLl tgB'lo3 L ooB
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LEMBAR HASIL OBSERVASI

Nama Sekolah : SMKN 2 Yogyakarta

Alamat Sekolah : JL. AM. Sangaji 47 Yogyakarta

Waktu Observasi : 11 Agustus 2011

No Aspek yang diobservasi Hasil Pengamatan

1. Situasi sekolah yang

berkaitan dengan

kemandirian belajar

siswa.

Dalam ulangan harian siswa menunjukan sikap

yang tidak siap, siswa minta diberitahu terlebih

dahulu. Kemudian terdapat siswa yang

mencontek dan bertanya pada teman saat

ulangan berlangsung.

2. Suasana dan keadaan saat

siswa dalam kelas.

a. Siswa tidak mencatat jika gurunya tidak

menyuruhnya untuk mencatat. Hal inilah

yang menyebabkan siswa tidak termotivasi

terhadap belajarnya sehingga aktivitas

pembelajaran di kelas kurang aktif.

b. Kurangnya motivasi belajar siswa juga

disebabkan karena dalam diri siswa sendiri,

siswa tidak tahu bagaimana menumbuhkan

motivasi belajar dan tidak tahu bagaimana

cara belajar yang efektif dan efisien, hal ini

berpengaruh sangat buruk terhadap

kebiasaan belajar siswa. Siswa menjadi

kurang terpacu dalam mengembangkan

kreatifitas belajarnya. Bisa dilihat pada saat

guru memberikan tugas kepada siswa,

banyak siswa yang kurang bertanggung

jawab terhadap tugasnya, sebagian siswa

terlambat dalam mengumpulkan tugas.
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c. Siswa sering merasa malas belajar dan sulit

untuk menguasai bahan pelajaran yang

dipelajarinya, mereka tidak tahu bagaimana

cara belajar yang benar, belajar yang sesuai

dengan keadaan dirinya. Siswa

menginginkan belajar yang nyaman dan

bisa mempelajari pelajaran dengan baik.

3. Layanan bimbingan

belajar

Pemberian layanan bimbingan belajar

khususnya di SMKN 2 Yogyakarta tidak

banyak diterima oleh siswa karena guru BK

tidak masuk kelas sehingga siswa kurang

mengenali dan memahami dirinya sendiri.

Siswa juga kurang memiliki kesadaran untuk

berkonsultasi tentang masalah belajar yang

dialami kepada guru BK.
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HASIL WAWANCARA GURU PEMBIMBING

1. Waktu wawancara : 23 April 2012

3. Tempat wawancara : Ruang BK SMKN 2 Yogyakarta

4. Nama responden : Dra. Sri Widati

5. Hasil Wawancara :

A. Aspek Tampilan

1) Bagaimana pendapat ibu tentang  gambar pada cover ?

Menurut saya cover sudah bagus, gambarnya sudah sesuai.

2) Apakah pemilihan huruf pada cover sudah sesuai?

Pemilihan huruf pada cover sudah pas, karena mudah untuk dibaca dan

ukuranya juga tidak terlau besar.

3) Apakah warna cover sudah sesuai?

Untuk warna pada cover tidak mencolok dan sudah sesuai.

4) Bagaimana judul modul dengan kaitannya dengan bimbingan belajar?

Judul modul sangat berkaitan dengan bimbingan belajar sehingga dapat

digunakan untuk layanan bimbingan belajar.

5) Apakah gambar dalam modul sudah sesuai dengan materi modul?

Gambar dalam modul tidak terlalu ramai dan sudah sesuai dengan materi

modul.

6) Apakah ukuran huruf dalam modul sudah sesuai?

Untuk ukuran huruf dalam modul sudah pas, dan mudah untuk dibaca.

B. Aspek Materi

1) Apakah materi modul sudah sesuai untuk diberikan pada siswa kelas X?

Materi yang terdapat dalam modul sangat sesuai untuk diberikan kepada

siswa, karena sangat memotivasi siswa untuk belajar.

2) Apakah bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan siswa?

Bahasa yang digunakan dalam modul sudah sesuai, tetapi masih banyak

bahasa yang terlalu formal sehingga perlu diperbaiki.
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3) Apakah rangkuman sudah sesuai?

Untuk rangkuman sudah sesuai dengan materi yang disajikan.

4) Apakah materi sudah mudah untuk dipahami?

Materi dalam modul sebenarnya sudah mudah untuk dipahami, tetapi

masih terdapat beberapa tulisan yang salah ketik atau kurang lengkap.

Sehingga penyampaian materinya menjjadi kurang jelas.

5) Apakah materi dapat bermanfaat untuk guru pembimbing?

Materi dalam modul ini sangat bermanfaat juga untuk guru pembimbing,

karena dapat digunakan dalam memberikan layanan bimbingan belajar.

Komentar/saran lain:

Secara keseluruhan materi modul sudah sangat baik dan lengkap, namun ada

beberapa kalimat yang penulisannya salah dan kalimat tidak terbaca dengan jelas.



133

LAMPIRAN 10



SKOR HASIL UJI LAPANGAN UTAMA

No.
Item Pertanyaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 3 2 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4

2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3

3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3

4 3 4 4 3 4 2 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4

5 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 2 4 2 3 4 3 4 3

6 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 4 4 4 3

7 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4

8 3 3 4 3 3 4 4 3 4 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 4

9 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4

10 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3
Jumlah
skor 28 29 36 35 31 33 33 36 35 27 28 27 25 28 28 35 26 31 26 26 32 33 33 35
Rata-rata
skor 2,8 2,9 3,6 3,5 3,1 3,3 3,3 3,6 3,5 2,7 2,8 2,7 2,5 2,8 2,8 3,5 2,6 3,1 2,6 2,6 3,2 3,3 3,3 3,5
presentase
skor(%) 70,00 72,50 90,00 87,50 77,50 82,50 82,50 90,00 87,50 67,50 70,00 67,50 62,50 70,00 70,00 87,50 65,00 77,50 65,00 65,00 80,00 82,50 82,50 87,50

total skor 76,67%
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SKOR HASIL UJI LAPANGAN OPERASIONAL

No.
Item Pertanyaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 3 2 3 4 3 2 3 3 4 2 3 4 4 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 4

2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3

3 4 3 4 3 2 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3

4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4

5 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4

6 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 2 3 3 4 4 3

7 3 4 3 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4

8 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

9 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4

10 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4

11 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3

12 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3

13 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3

14 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4

15 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4

16 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3

17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3

18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3

19 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

20 3 3 2 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4

21 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4



22 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4

23 3 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3

24 4 3 4 3 4 4 2 3 4 3 2 2 4 2 3 4 2 3 2 4 4 4 4 3

25 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3

26 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4

27 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3

28 3 3 3 3 2 2 2 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4

29 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 2 4 3 3 3 4 3 4 3 4

30 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4

31 3 3 2 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4

32 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3

33 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4

34 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4

35 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3

36 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4

37 3 3 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4

38 4 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 4

39 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 4 4 4 3 4

40 3 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4
Jumlah
skor 132 128 128 131 126 128 117 141 139 129 128 132 133 126 126 129 129 133 126 139 138 145 129 143
Rata-rata
skor 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,2 2,9 3,5 3,4 3,2 3,2 3,3 3,3 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,1 3,4 3,6 3,2 3,5
presentase
skor 82,50% 80,00% 80,00% 81,88% 78,75% 80,00% 73,13% 88,13% 86,88% 80,63% 80.00% 82,50% 83,13% 78,75% 78,75% 80,63% 80,63% 83,13% 78,75% 86,88% 86,25% 90,63% 80,63% 89,38%

total skor 82,16%
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FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
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Telp.(0274) 586168 Hunting, Fax.(0274) 54061 l; Dekan Telp. (0214) 520Q9a
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NIM
Prodi/Jurusan
Alamat

Tujuan
Lokasi
Subyek
Obyek
Waktu
Judul

: e&86 /trN34.1 vPLlzorz
: I (satu) Bendel Proposal
; Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarla
Cq. Kepala Biro Admir-ristrasi Pernbangunan
Setda Provinsi DIY
Kepatihan Danurejan
Yogyakarta

Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik yang ditetapkan oleh
Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarla,
mahasiswa berikut ini diwaj ibkan rnelaksanakan penelitian:

Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami memintakan ijin mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan
penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Tika Wahyuningtyas
07104244045
Bimbirgan dan Konseling /PPB
Karangmalang 8.20 Catur Tunggal , Depok , Sleman.

: Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi
: SMKN2Yogyakarta
: Siswa kelas X
: Pengenbangan modul bimbingan belajar
: April-Juni 2012
: Pengembangan Modul bimbingan belajar tentang kemandirian belajar siswa kelas X

SMI( N 2 Yogyakarta

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Yogyakarta, il April 2012

M.Pd.

Tembusan Yth:
LRektor ( sebagai laporan)
2.Wakil Dekan I FIP
3.Ketua Jurusan PPB FIP
4.Kabag TU
5.I(asubbag Pendidikan FIP
6.Mahasiswa yang bersangkutan

Universitas Negeri Yogyakarta

.s+
t-'

u":.

19600902 198702 1 00t7
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PEMERINTAH PROVIN$I DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompreks Kepatih an, ernr,iffffi 
RT^,liliis62s 

1 1 - 862s1 4 iH untin g )

suRAT. KHTFRANGAN / tJlN
07an43gNt4t2a12

Membaca Surat : Dekan Fak. llmu Pendidikan UNy Nomor : 2886/UN34.11|PWA12

Perihal : ljin PenelitainTanggal : 10 April2012

Mengingat ; 1. feraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi perguruan Tinggi Asing,
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asin$ dan orang nsii! catail
melakukan Kegitan Penetitian dan pengembangan di lndonesia;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan
Penelitian {an Pengembangan diLingkungan Departemen Dalam Negeri dan pemerintafrDaefth;

3. Peraturan Gubemur Daerah l.gtimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun i008, tentang Rincian Tugas dan
Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat- Dewan penrvakilan
Rakyat Daerah.

4' Perafrran Gubemur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman pelayanan
Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan $urvei, Penelitian, Pendatiaan, Pengembangan, pengkajian,
dan StudiLapangan di Daerah lstimewa yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat l<glqrangqnnjin suru_ei/pcnelitian/pendataan/pengembanganipengkajian/studi tapangan *) dari
Pemerintah ProvinsiDlY kepada Bupati/VValikota melaiuiinstitusiyang Oerwenlang'meigeiuarkan ijin iimafisuu;2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya,baik kepacla Guh6rnui Daerah Iitimefia Vogyari*a mJlatui ei*
Adrninistraei Pembangunan $etda Provinsi DIY dalam compact disk {CD) maupun meng,"ribsah (uptoad} metatui

^ y.eb.$ilq adbang_JogJaprov'go.id dan menunJukkan cetakan asii yang suoan disarrrin dan di5un[ili cai-ihstitusi;3' ljin ini.hanya dlpergunakan untuk keperlu'an ilmiah, dan pem-egairg ijin wajib mentiaati ketentuan yang bertaku di
lokasikegiatan;

4. ljin. penelitlan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) ltali dengan menunjukkan surat ini kembati sebelum berakhir
_ waktunya setelah mengajukan perpanjangan meialuiwetrsite adbangjogjaprov.go.id;
5. ljin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pernebalig'ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang

herlaku.

Nama

Alamat
Judul

Lokasi

Waktu

Ternbusan:
1. Yft. GrbemrrDasah lstimewa Yogyakarta (sebagai taporan);
2. Walikota Yog1lakarta c.q Ka. Dinas Perizinan
3. Ka. E[nas Pendidilran, pemuda & OR Prov. Dly
4. Dekan Fak. llmu Perdidikan UNY

.Fi,Vang bersa4l$tart

TIKA WAHYUNINGryAS
KAMNGMALANG YK

NIP/NIM : 071A4244O45

PENGEMBANGAN MODUL BIMBINGAN BELA-'AR TENTANG KEMANDIRIAN gELAJAR
SISWA KELAS X SMK N 2 YOGYAKAF.TA
KOTAYOGYAKARTA Kota/Kab. KOTAYOGYAKARTA
11 April2012 s/d 11 Juti2012

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 11 Apnl2012

A.n $ekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pembangunan
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PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 5016s retepon s14448, s15865, 515866, s62682
EMAIL : perizinan@ogja.go.id EMATL TNTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

NoMoR : *::-!.919a2
zi)ortr' 5T: 

"

:..,surat izin / Rekomendasidari Gubernur Kepala Daerah lstimewa yogyakarta

SURAT IZIN

Dasar

Mengingat

Diijinkan Kepada Nama
Pekerjaan
Alamat
Penanggungjawab

Keperluan

Lokasi/Responden
Waktu
Lampiran
Dengan Ketentuan

Tanda tangan

TIKA INGTYAS

rerlwgr' _KglelF : _
Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)

2. Ka. Biro Administrasi pembangunan Setda prop. Dly
3. Ka. Dinas Pendidikan Kota yogyakarta

4. Kepala SMK N 2 yogyakarta

Nomor : 07Q13439N1412012 Tanggal :1110412012
: 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan,

Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian lzin penelitian,

Praktek Kerja Lapangan dan Kutiah Kerja Nyata diwilayah Kota yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan perizinan

pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor: 31tl.?z}O4tentang pemberian

izinlRekomendasi Penelitian/Pendataan/SurveiiKKN/PKL di Daerah lstimewa yogyakarta.

TIKA WAHYUNINGTYAS NO MHS i NtM .07104244045
Mahasiswa Fak. llmu Pendidikan - UNy
Kampus Karangmalang, Yogyakarta
Dr. Muh. NurWangid, M. Si

Melakukan Penelitian dengan judul proposal : pENGEMBANGAN
MODU L B I MBI N.GAN BELAJAR TE NTANIG KEMAN DI R IAN
BELAJAR SISWA KELAS X SMK N 2 YOGYAKARTA

: Kota Yogyakarta
: 1110412012 Sampai 11t07t2012
: Proposal dan Daftar pertanyaan

: 1. wajib Memberi Laporan hasit penelitian kepada walikota yogyakarta
(Cq. Dinas Perizinan Kota yogyakarta)

2 Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. lzin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan

Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepertuan itmian
4. surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya

ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para pejabat pemerintah setempat dapat memberi
bantuan seperlunya

Perizinan

1 01 985031 01 3

\.*
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Tika Wahyuningtyas
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UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2012
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Segala puji syukur penyusun panjatkan bagi Tuhan YME atas

terselesaikannya Modul Bimbingan Belajar tentang Kemandirian

Belajar bagi siswa kelas X SMKN 2 Yogyakarta. Modul ini

dirancang sedemikian rupa agar dapat dijadikan pedoman bagi

para siswa untuk dapat meningkatkan kualitas belajarnya dan

meraih kesuksesan dalam study. Dengan penggunaan bahasa

yang lugas dan kata-kata yang mudah dimengerti maka dapat

membantu siswa dalam memecahkan masalahnya secara mandiri

dalam hal aktivitas belajar. Tak lupa penyusun mengucapkan

terimakasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah

membantu dalam menyusun modul ini.

Penyusun mohon maaf kepada para pembaca, dimana

terdapat banyak kekurangan didalam penyusunan modul ini. Untuk

itu segala kritik dan saran demi kesempurnaan modul ini sangat

penyusun harapkan.

Harapan penyusun dengan adanya modul ini mudah-mudahan

dapat memberikan jalan pada setiap orang untuk meraih

kesuksesan dalam hidupnya. Khususnya pada bidang pendidikan.

Selanjutnya dapat membuat setiap orang termotivasi untuk

melakukan aktivitas belajar, khususnya seorang siswa.

Yogyakarta, Februari 2012

Penyusun

KATA PENGANTAR
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Modul bimbingan belajar ini berisi materi-materi yang berkaitan

dengan masalah-masalah belajar. Materi-materi yang diuraikan

didalamnya yaitu materi yang berkaitan dengan kemandirian

belajar dan keterampilan-keterampilan dalam melaksanakan

aktivitas belajar.

Modul bimbingan belajar ini memiliki tujuan agar siswa mampu

untuk:

1. Mampu meningkatkan kemandirian belajar.

2. Mampu membiasakan diri untuk belajar secara mandiri.

3. Mampu meningkatkan kegiatan belajarnya.

4. Mampu memotivasi belajar sendiri.

TUJUAN MODUL
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Agar bisa berhasil menguasai isi materi modul ini dengan baik,

maka ikutilah petunjuk penggunaan modul sebagai berikut:

1.Bacalah dengan cermat terlebih dahulu daftar isi untuk melihat

sepintas materi apa yang akan disajikan dalam modul, kemudian

bacalah bagian pendahuluan agar kamu dapat memahami betul

apa dan untuk apa modul ini dipelajari.

2.Pelajari seluruh isi modul beserta dengan lembar evaluasi yang

telah disediakan secara urut.

3.Bacalah dengan cermat dan teliti keseluruhan isi modul agar

kamu dapat memahami isi modul.

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Daftar isi Petunjuk
penggunaan

modul

Pendahuluan

Kemandirian
Belajar

Keterampilan-
keterampilan belajar

secara mandiri

Meningkatkan
Kemandirian Belajar

Upaya
Meningkatkan

Motivasi Belajar

Glosarium
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4.Lihatlah glosarium (daftar istilah), saat kamu menemukan kata-

kata sulit atau kata-kata asing dalam mempelajari materi.
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Modul bimbingan belajar ini diperuntukan bagi siswa SMK,

khususnya bagi siswa kelas X dan juga digunakan oleh guru

pembimbing dalam memberikan layanan bimbingan belajar. Modul

ini disusun sesuai dengan materi bimbingan belajar yang

dibutuhkan siswa. Materi yang terdapat dalam modul ini antara

lain: kemandirian belajar, keterampilan-keterampilan belajar

secara mandiri, meningkatkan kemandirian belajar, dan upaya

meningkatkan motivasi belajar.

Setelah mempelajari modul ini diharapkan siswa dapat

memahami dan mempunyai kesadaran meningkatkan kemandirian

belajarnya sendiri. Kemampuan tersebut sangat penting, karena

sebagai bekal pengetahuan yang dapat digunakan dalam

memecahkan masalah-masalah yang dialami dalam melakukan

aktivitas belajar.

Bagi guru pembimbing adanya modul bimbingan belajar inii

diharapkan dapat membantu meningkatkan mutu pelayanan

bimbingan dan konseling kepada para siswa, khususnya dibidang

layanan bimbingan belajar.

PENDAHULUAN
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KEMANDIRIAN BELAJAR

Kamu tahu bahwa kamu perlu belajar untuk sekolah. Tapi,

bukan itu alasan satu-satunya. Kamu akan belajar sepanjang

hidupmu. Hampir semua yang kamu lakukan menuntut belajar.

Misalnya saja bekerja, memasak, bahkan bermain. Coba kamu

pikirkan, sesuatu yang tidak membutuhkan belajar  sama sekali.

Tidak ada bukan. Untuk itulah kamu perlu mempunyai

kemandirian dalam belajar.

Keadaan mandiri akan muncul bila seseorang belajar, dan

sebaliknya kemandirian tidak akan muncul dengan sendirinya bila

seseorang tidak mau belajar. Terlebih lagi kemandirian dalam

belajar tidak akan muncul apabila tidak dibekali dengan ilmu yang

cukup.

KEGIATAN BIMBINGAN 1

Tujuan Umum:

Siswa mampu meningkatkan kemandirian belajar.

Tujuan Khusus:

1. Mampu menjelaskan arti dari kemandirian belajar.
2. Mampu menyebutkan ciri-ciri kemandirian.
3. Mampu mendiskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan

kemandirian belajar siswa.
4. Mampu menyebutkan aspek-aspek yang terkandung dalam

kemandirian belajar.
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A.Pengertian Kemandirian Belajar
Menurut Haris Mudjiman (2007)

kemandirian belajar bukan berarti

belajar sendiri. Seringkali orang

menyalahartikan belajar mandiri

sebagai belajar sendiri. Belajar

mandiri berarti belajar sesuai dengan

kamuannya sendiri, bisa dengan

bantuan atau tanpa bantuan orang lain dalam belajar.

Kemandirian belajar merupakan sikap yang memungkinakan

seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas

dorongan diri sendiri dan untuk kebutuhan sendiri seperti dalam

mengejar prestasi, berkeinginan untuk mengerjakan sesuatu,

mampu mempengaruhi lingkungannya, mempunyai rasa percaya

terhadap diri sendiri, menghargai keadaan dirinya, dan

memperoleh kepuasan atas usaha yang dilakukan.

Ingin tahu lebih
lanjut tentang
kemandirian
belajar? Ayo baca
terus modul ini!
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Sebagai siswa yang mandiri, kamu tidak harus mengetahui

semua hal. Kamu juga tidak diharapkan menjadi siswa jenius

yang tidak membutuhkan bantuan orang lain. Salah satu prinsip

belajar mandiri adalah mampu mengetahui kapan

kamu membutuhkan bantuan atau dukungan orang lain.

Pengertian tersebut termasuk mengetahui kapan kamu  perlu

bertemu dengan siswa lain, kelompok belajar, guru, dan

sebagainya. Bantuan/dukungan dapat berupa kegiatan saling

memotivasi untuk belajar, misalnya, mengobrol dengan teman

yang berbeda sekolah, seringkali dapat memotivasi diri kita untuk

giat belajar. Bantuan/dukungan dapat juga berarti buku pelajaran,

berita dari radio atau televisi, perpustakaan, dan hal lain yang

tidak berhubungan dengan orang.

Dari penjelasan tadi, kamu bisa melakukan belajar sendirian,

belajar kelompok dengan teman atau bahkan sedang dalam

situasi belajar klasikal dalam kelas.

B.Ciri-ciri Kemandirian
Menurut Herman Holstein (1986) ada beberapa ciri-ciri

kemandirian dalam belajar,,,sudakah kamu memiliki ciri-ciri ini:

1. Kegiatan belajarnya bersifat mengarahkan diri sendiri. Orang

yang mandiri mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri karena

mereka belajar untuk memecahkan masalah atau memenuhi

kebutuhannya.

7
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2. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam proses

pembelajaran dijawab sendiri atas dasar pengalaman bukan

mengharapkan dari guru atau orang lain.

3. Tidak mau didikte guru, karena tidak mengharapkan secara

terus menerus diberi tahu.

4. Orang mandiri cenderung mengharapkan untuk segera

memanfaatkan hasil dari apa yang dipelajari.

5. Lebih senang dengan pembelajaran yang memusat kepada

pemecahan sesuatu masalah dunia nyata.

6. Lebih senang dengan partisipasi aktif daripada pasif

mendengarkan ceramah guru.

7. Selalu memanfaatkan pengalaman yang telah dimiliki.

8. Lebih menyukai bekerja sama dengan orang lain, karena

pengalaman yang dimiliki orang lain akan membantunya

memecahkan masalah, demikian pula sebaliknya.

9. Perencanaan dan evaluasi belajar dilakukan bersama antara

guru dan siswa agar tujuan pembelajaran sesuai dengan

kebutuhan siswa dan tidak semata-mata dipaksakan oleh guru.

10. Belajar harus dengan berbuat, tidak cukup dengan

mendengarkan dan menyerap.

C.Faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar
Kemandirian belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor

yaitu faktor yang terdapat didalam dirinya sendiri (faktor internal)

dan faktor-faktor yang terdapat diluar dirinya (faktor eksternal).
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a. Faktor internal (dari dalam diri)
Faktor internal adalah semua pengaruh yang bersumber dari

dalam diri sendiri, seperti keadaan keturunan dan bawaan

tubuhnya sejak dilahirkan dengan segala perlengkapan yang

melekat pada diri. Segala sesuatu yang dibawa sejak lahir

merupakan bekal dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan

seseorang selanjutnya. Bermacam-macam sifat dasar dari ayah

dan ibu mungkin akan didapatkan didalam diri seseorang, seperti

bakat, potensi intelektual dan potensi pertumbuhan tubuh.

Faktor dari dalam diri seseorang adalah antara lain faktor

kematangan usia dan jenis kelamin. Disamping itu kecerdasan

juga berpengaruh terhadap kemandirian.

b. Faktor eksternal (dari luar)
Faktor eksternal adalah semua

keadaan atau pengaruh yang berasal

dari luar diri, sering pula dinamakan

dengan faktor lingkungan. Lingkungan

kehidupan yang dihadapi seseorang

sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang,

baik dalam segi negatif maupun positif. Lingkungan keluarga dan

masyarakat yang baik terutama dalam bidang nilai dan kebiasaan-

kebiasaan hidup akan membentuk kepribadian, termasuk pula

dalam hal kemandiriannya.
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Adapun faktor dari luar yang mempengaruhi kemandirian

seseorang adalah:

a. Kebudayaan, misalnya saja budaya masyarakat yang berada

dikota yang bersifat individualis mendorong tumbuhnya

kemandirian dibanding dengan masyarakat yang berada didesa

yang masih menjunjung tinggi nilai gotong royong.

b. Keluarga, meliputi aktivitas pendidikan dalam keluarga,

kecenderungan cara mendidik anak oleh orang tua, bahkan

sampai cara hidup orang tua berpengaruh terhadap kemandirian

anak.

c.Gen atau keturunan orang tua. Orang tua memiliki sifat

kemandirian tinggi seringkali menurunkan dan mengajarkan

anaknya memiliki kemandirian juga.

d. Pola asuh orang tua, cara orang tua mengasuh dan mendidik

anak akan mempengaruhi perkembangan kemandirian anak

remajanya.

e. Sistem pendidikan di sekolah, proses pendidikan disekolah

yang tidak mengembangkan kebebasan siswa untuk

berpendapat saat kegiatan belajar mengajar akan menghambat

perkembangan kemandirian remaja sebagai siswa.
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D. Aspek-aspek Kemandirian Siswa dalam Belajar
Menurut Catur (2009) dalam keseharian siswa sering

dihadapkan pada permasalahan yang menuntut untuk mandiri dan

menghasilkan suatu keputusan, kemandirian terdiri dari beberapa

aspek, yaitu:

a. Aspek intelektual, aspek ini mancakup pada kemampuan

berfikir, menalar, memahami beragam kondisi, situasi dan

gejala-gejala masalah sebagai dasar usaha mengatasi masalah.

b. Aspek sosial, berkenaan dengan kemampuan untuk berani

secara aktif membina hubungan sosial, namun tidak tergantung

pada kehadiran orang lain disekitarnya.

c. Aspek emosi, mencakup kemampuan individu untuk mengelola

serta mengendalikan emosi dan reaksinya dengan tidak

bergantung secara emosi pada orang tua.

d. Aspek ekonomi, mencakup kemandirian dalam hal mengatur

ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan ekonomi tidak lagi

bergantung pada orang tua.

Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

aspek-aspek tersebut saling terkait satu sama lain, karena aspek

tersebut mempunyai pengaruh yang sama kuat dan saling

melengkapi dalam membentuk kemandirian belajar dalam diri

seseorang.
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D. Rangkuman

Kemandirian dalam belajar adalah sikap siswa yang

mengarah pada, kegiatan belajar aktif siswa, motivasi

belajar sendiri dan mengetahui cara belajar yang benar,

sehingga ia dapat bertanggung jawab sepenuhnya dalam

proses belajar tersebut. Seseorang mempunyai

kemandirian apabila memiliki ciri-ciri kemampuan untuk

mengarahkan diri sendiri, memiliki kepercayaan diri dan

kemampuan untuk mencukupi kebutuhan sendiri, serta

bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam mencapai

kemandirian sesorang tidak terlepas dari faktor-faktor yang

mendasari terbentuknya kemandirian itu sendiri. Faktor-

faktor yang mempengaruhi kemandirian sangat

menentukan sekali tercapainya kemandirian seseorang,

begitu pula dengan kemandirian belajar siswa dipengaruhi

oleh faktor dari dalam diri siswa itu sendiri, maupun yang

berasal dari luar yaitu lingkungan keluarga, sekolah,

lingkungan sosial ekonomi dan lingkungan masyarakat.
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E.Evaluasi
Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini:

1.Apa yang dimaksud dengan kemandirian belajar menurut

kamu? Sudahkah kamu paham tentang kemandirian belajar?

2.Ciri-ciri apa saja yang mampu mempengaruhi kemandirian

belajar?

3.Menurut kamu sudahkah kamu memiliki kemandirian belajar?

Coba sebutkan faktor-faktor kemandirian seperti apa yang

sudah kamu miliki dalam belajar?

4. Sudahkah kamu paham tentang aspek-aspek yang

terkandung dalam kemandirian belajar? Apakah aspek-aspek

tersebut mempunyai pengaruh yang sama kuat terhadap

kemandirian belajar seseorang?

5.Tanyakan pada temanmu tentang tindakan yang akan kamu

lakukan untuk meningkatkan kemandirian belajar? Tindak

lanjutilah saran temanmu!
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KETERAMPILAN-KETERAMPILAN BELAJAR SECARA
MANDIRI

Menurut Dimyati & Mudjiono (2009) dalam belajar mandiri

terdapat beberapa keterampilan-keterampilan belajar yang harus

dimiliki oleh siswa agar dapat meningkatkan kemandirian dalam

belajarnya.

A. Mengenali diri sendiri
Memahami diri sendiri menjadi sangat

penting karena banyak orang yang keliru

menafsirkan kemampuan-kemampuan

KEGIATAN BIMBINGAN 2

Tujuan Umum:

Siswa mampu menerapkan keterampilan-keterampilan belajar
mandiri

Tujuan Khusus:

1. Siswa mampu mengenali diri sendiri.
2. Mampu memotivasi diri sendiri untuk belajar.
3. Siswa dapat menerapkan cara belajar efektif.
4. Mampu mengarahkan diri untuk belajar.
5. Membiasakan diri memiliki catatan harian untuk belajar.
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dirinya baik karena menilai terlalu optimis atau percaya diri

maupun sebaliknya karena terlalu takut dan menilai rendah

kemampuan-kemampuan dan akan sangat penting untuk

memahami apa yang sebenarnya ingin dicapai atau dicita-citakan.

Jati diri adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap individu.

Bagaimana seseorang dapat mengembangkan kemampuannya

kalau dia tidak mengenal dirinya sendiri? Daripada setiap hari

berusaha mencari kelemahan orang lain, alangkah baiknya jika

berusaha mencari kelebihan diri sendiri. Karena manusia adalah

mahluk yang unik, satu dengan yang lainnya tidak akan sama

meski kembar identik sekalipun.

B. Memotivasi diri sendiri
Motivasi ada yang bersifat dari dalam diri yaitu yang memang

tumbuh di dalam orang itu sejak awal, tetapi ada juga motivasi

yang sifatnya   berasal dari luar dirinya, apakah itu dari orang tua,

guru, teman, ataupun tuntutan pekerjaan. Menumbuhkan motivasi

ini sebenarnya bisa dipelajari yaitu dengan cara membuat daftar

keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh yaitu memutuskan

untuk mempelajari sesuatu.

C. Mempelajari cara-cara belajar efekif
Belajar merupakan hal yang wajib dilakukan oleh para pelajar.

Belajar pada umumnya dilakukan di sekolah ketika jam pelajaran

berlangsung dibimbing oleh Bapak atau Ibu Guru.
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Belajar yang baik juga dilakukan di rumah baik dengan

maupun tanpa pekerjaan rumah. Belajar yang dilakukan secara

terburu-buru akibat dikejar-kejar waktu memiliki dampak yang

tidak baik. Tipe atau gaya orang untuk belajar merupakan hal yang

unik untuk dirinya dan mungkin sangat berbeda dengan gaya

belajar orang lain. Namun ada beberapa tips yang dapat dicatat

tentang tindakan-tindakan yang dapat membantu mengefektifkan

kamu dalam belajar, diantaranya:

1) Membuat rangkuman
Rangkuman adalah mencatat tentang hal-hal penting yang

terkandung dalam bahan bacaan atau pemaparan lisan yang kita

simak tersebut menjadi lebih ringkas. Rangkuman membantu

seseorang ketika mencoba mengingat kembali apa yang telah

dibacanya.

2) Membuat pemetaan kosep-konsep penting
Pemetaan merupakan gambaran konsep-konsep yang

berhubungan, dalam hal pemetaan digambarkan konsep-konsep

penting kemudian ada konsep utama dan konsep pelengkap,

keduanya saling berkaitan.
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Contoh gambar peta konsep:

Manfaat dari catatan peta konsep adalah sebagai berikut:

 Fleksibel

 Dapat memusatkan perhatian kamuDapat meningkatkan

pemahaman kamu tentang materi tersebut

 Dapat menyenangkan kamu karena daya imajinasimu

dan  kreativitasmu tidak dibatasi

3) Mencatat hal-hal yang penting dan membuat komentar
Cara mencatat semacam ini dapat dilakukan pada kertas yang

terpisah, yang dibagi menjadi dua bagian ; disebelah kiri dibuat

catatan-catatan penting yang sifatnya deskriptif sesuai dengan

apa yang dibaca atau didengar. Di sebelah kanan dibuat catatan-

caatan yang sifatnya lebih pribadi,  dapat berupa kesan atau
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perintah-perintah kepada diri sendiri untuk menghubungkan

pengalaman sebelumnya, atau berupa kata-kata untuk

membangkitkan semangat.

4) Membaca secara efektif
a) Skimming

Skimming berarti membaca selintas dan

cepat untuk melihat gambaran sangat umum

dengan membaca judul-judul bab dan bagian

lainnya secara garis besar.

b) Scanning

Scanning adalah cara membaca dengan melihat judul bab

kemudian judul-judul sub bab atau pokok-pokok materi di dalam

suatu bab dengan membaca kalimat-kalimat awal pada tiap-tiap

paragraf.

c) Membaca simpulan

Setiap simpulan berisi ide-ide pokok tentang apa yang telah

dipaparkan sebelumnya dan berfungsi untuk mengingatkan

kembali kepada pembacanya bahwa inilah ide-ide pokok dari

penulis.

d) Membaca untuk pendalaman

Dalam membaca untuk mendalami sesuatu, orang

melakukanya secara cermat dan penuh kesadaran, artinya

tidak sambil melamun, mendalami isi bacaan kalimat per
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kalimat. Dalam kegiatan ini seseorang harus dapat menangkap

ide yang tertulis.

e) Memanfaatkan indeks

Indeks menolong pembaca untuk mengetahui ada tidaknya

atau dimana suatu informasi yang diperlukannya dipaparkan

dalam buku.

5) Membuat situasi yang mendukung
Belajar adalah pekerjaan yang memerlukan pengerahan

penglihatan, pendengaran, latihan dan pikiran. Oleh karena itu

diperlukan suasana yang menunjang seperti tempat yang

tenang dan pikiran yang konsentrasi. Cara belajar yang sehat

adalah cara yang santai tidak mengganggu postur tubuh dan

tidak mengganggu konsentrasi.

6) Mengenali lingkungan
Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan belajar atau

sumber-sumber belajar yang tidak terhitung jumlahnya.

Sumber-sumber belajar berupa orang, bahan bacaan, lembaga

atau institusi, maupun pengaturan yang sengaja maupun yang

semula tidak disengaja untuk dijadikan sumber belajar tetapi

dapat berfungsi sebagai sumber belajar.
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Penggunaan media untuk kepentingan belajar ini juga

merupakan salah satu bentuk strategi belajar. Berikut ini yang

termasuk dengan strategi belajar efektif:

a. Jadwal belajar rutin membantu mengatur waktu dan

memperjelas tujuan belajar. Jadwal belajar rutin ini harus sesuai

dengan waktu luang yang ada dan terdapat waktu untuk istirahat

agar tidak bosan.

b. Tempat belajar yang mendukung juga sangat penting.

Tempat yang nyaman, tidak ada gangguan, bernuansa belajar

dan ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan. Harus dijauhkan dari

aktivitas-aktivitas lain seperti tidur, bermain, atau makan. Karena

itu belajar di tempat tidur, bermain, atau di meja makan tidak

disarankan. Selain itu, alat-alat belajar seperti buku-buku, alat

tulis, dan buku pendukung harus disediakan.

c. Tujuan belajar harus spesifik dan bisa diselesaikan.
Sangat penting untuk membuat tujuan belajar yang nyata dan bisa

dicapai sehingga setiap langkah bisa diberikan hadiah atau

penghargaan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan motivasi

belajar jadi hadiah hanya sebagai faktor pelengkap saja. Apabila

target tujuan belajar sudah tercapai berarti kamu sudah

mengalami kemajuan. Sehingga tujuan belajar akan semakin jelas

dan mudah dievaluasi.
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D. Mengarahkan diri sendiri dalam belajar
Mengarahkan diri sendiri dalam belajar adalah memulai

kegiatan belajar menurut keinginanmu sendiri. Adapula orang

yang mengarahkan diri sendiri di dalam belajar karena faktor

lingkungannya contohnya seorang adik ikut belajar karena melihat

kakaknya sedang belajar. Selain itu ada juga orang yang

melaksanakan kegiatan pengarahan diri dalam belajar itu karena

faktor kebetulan ketika ia sudah mempunyai waktu luang untuk

mempelajari sesuatu yang menjadi minatnya.

E. Catatan harian
Catatan harian bertujuan untuk mencatat apa yang harus

dilakukan, apa yang telah dicapai, serta apa yang harus dicapai,

masalah-masalah yang harus diselesaikan, dengan catatan harian

ini akan membantu ingatan. Biasanya guru sering menyebutkan

informasi yang tidak ada dalam buku teks kita, kalau kamu tidak

menuliskan, kamu tidak akan mempunyai informasi itu saat

membutuhkannya nanti.
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F. Rangkuman

Didalam belajar mandiri terdapat beberapa

keterampilan belajar yaitu a) mengenali diri sendiri, untuk

membantu siswa dalam mencapai cita-cita kamu harus

mampu mengenali kemampuan-kemampuan yang ada

dalam dirimu. b) memotivasi diri sendiri, untuk

meningkatan semangat dalam belajar, kamu harus

memotivasi kegiatan belajarmu sendiri. c) mempelajari

cara-cara belajar efektif adalah cara paling mudah untuk

meningkatkan prestasi, metode belajar efektif juga

meningkatkan rasa percaya diri bagi siswa karena dapat

lebih cepat mengerti pelajaran. d) mengarahkan diri

sendiri dalam belajar dapat membantu siswa memiliki

kesadaran belajar dan menentukan target dalam belajar.

e) catatan harian untuk membantu siswa membuat

rencana belajar dan membantu mengingat apa yang

sudah dipelajari.
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F. Evaluasi
1. Sebutkan keterampilan-keterampilan belajar mandiri!

Keterampilan-keterampilan belajar mandiri apa yang kamu

miliki?

2. Apakah kamu sudah mengenali diri sendiri? Coba deskripsikan

diri kamu!

3. Bagaimana cara kamu untuk memotivasi dirimu dalam belajar?

4. Sudahkah kamu menerapkan cara-cara belajar yang efektif?

Gaya belajar seperti apa yang kamu anggap efektif untuk

meningkatkan prestasi belajar?

5. Sudahkah kamu memiliki kesadaran untuk mengarahkan diri

sendiri dalam belajar? Bagaimana caranya?

6. Apa manfaat dari catatan harian? Apakah kamu sering

mencatat waktu pelajaran?

7. Mintalah saran pada temanmu tentang keterampilan belajar

mandiri seperti apa yang belum kamu miliki! Tindak lanjuti

saran dari temanmu!
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MENINGKATKAN KEMANDIRIAN BELAJAR
Kemandirian belajar  belum dimiliki oleh banyak siswa. Ada

guru yang mengatakan bahwa siswa sekarang banyak yang

bersifat seperti paku. Mereka baru bergerak setelah dipukul dengan

palu, maksudnya disini adalah siswa kurang aktif dalam kegiatan

belajar mengajar dikelas. Dalam membaca buku-buku pelajaran

misalnya, jika tidak disuruh atau diperintah oleh guru, buku-buku

tersebut akan tetap tidak tersentuh dan akan selalu baru karena

tidak pernah dibaca.

Terdapat berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi oleh

siswa maupun orang dewasa lainnya dalam memenuhi kebutuhan

belajar. Diduga apabila kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan

dalam belajar itu terpenuhi maka siswa dapat mencapai prestasi

belajarnya seperti apa yang diinginkan. Adapun macam-macam

kebutuhan tersebut adalah:

KEGIATAN BIMBINGAN 3

Tujuan Umum:

Siswa mampu meningkatkan kemandirian belajar.

Tujuan Khusus:

1. Mampu menerapkan konsep belajar mandiri.
2. Mampu mengatur waktu belajar.
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1) Memiliki kondisi fisik yang tetap sehat.

2) Memiliki jadwal belajar dirumah yang disusun dengan baik

dan teratur.

3) Memiliki disiplin terhadap diri sendiri patuh dan taat dengan

rencana belajar yang ditentukan.

4) Memiliki kamar atau tempat belajar yang sesuai dengan

selera sendiri dan mendorong kegiatan belajarnya.

5) Menyiapkan perabot sekolah dengan baik sebelum belajar.

6) Menerangi dalam kamar atau tempat belajar yang sesuai

dan tidak mengganggu kesehatan mata.

7) Harus memusatkan perhatian dan konsentrasi dalam belajar.

8) Memiliki kepercayaan terhadap kemampuan sendiri dalam

belajar.

Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat terpenuhi

dengan baik secara perlahan-lahan siswa dapat meningkatkan

kemandirian dalam belajar.
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A.KONSEP BELAJAR MANDIRI
Belajar di bidang formal

tidak selalu menyenangkan.

Apalagi jika kamu harus

belajar dengan terpaksa .
Misalnya, kamu harus belajar

karena itulah satu-satunya

cara untuk mendapatkan nilai

yang bagus atau untuk lulus

sekolah. Menghadapi

keterpaksaan untuk belajar

jelas bukan hal yang menyenangkan. Tidak akan mudah bagi

seseorang untuk berkonsentrasi belajar jika ia merasa terpaksa.

Oleh karena itu, kamu perlu mencari jalan bagaimana agar belajar

menjadi hal yang menyenangkan, atau …. walaupun tetap

terpaksa, tapi dapat menjadi lebih mudah dan efektif.

Sebagaimana kita ketahui, belajar membutuhkan konsentrasi.

Situasi dan kondisi untuk berkonsentrasi sangat berhubungan

dengan gaya belajar kamu. Jika kamu mengenali gaya belajar,

maka kamu dapat mengelola pada kondisi apa, dimana, kapan

dan bagaimana kamu dapat memaksimalkan belajar.

 Pengaruh Lingkungan Belajar
Lingkungan mempengaruhi kemampuanmu dalam

berkonsentrasi untuk belajar. Kamu akan dapat memaksimalkan
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kemampuan konsentrasi, jika kamu mengetahui faktor apa saja

yang berpengaruh terhadap konsentrasi. Jika kamu dapat

memaksimalkan konsentrasi, kamu mampu menggunakan

kemampuanmu pada saat dan suasana yang tepat. Dengan

demikian kamu dapat menghemat energi. Coba bayangkan jika

kamu termasuk orang yang suka belajar di tempat yang sepi dan

tenang, sementara temanmu mengajak belajar di rumahnya

sambil memasang musik dengan keras. Mampukah kamu

berkonsentrasi dengan maksimal?

Menurut Edi (2009) faktor lingkungan yang mempengaruhi

konsentrasi belajar adalah suara, pencahayaan, temperatur, dan

desain belajar.

a. Suara
Tiap orang mempunyai reaksi yang berbeda terhadap suara.

Ada yang menyukai belajar sambil mendengarkan musik keras,

musik lembut, ataupun nonton TV. Ada juga yang suka belajar di

tempat yang ramai, bersama teman. Tapi ada juga yang tidak

dapat berkonsentrasi kalau banyak orang di sekitarnya. Bahkan

bagi orang tertentu, musik atau suara apapun akan mengganggu

konsentrasi belajar mereka. Mereka memilih belajar tanpa musik

atau di tempat yang mereka anggap tenang tanpa suara. Namun,

beberapa orang tertentu tidak merasa terganggu baik ada suara

ataupun tidak. Mereka tetap dapat berkonsentrasi belajar dalam

keadaan apapun.
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b. Pencahayaan
Pencahayaan merupakan faktor yang pengaruhnya kurang

begitu dirasakan dibandingkan pengaruh suara. Mungkin karena

relatif mudah mengatur pencahayaan sesuai dengan yang kamu

butuhkan.

c. Temperatur
Pengaruh temperatur terhadap konsentrasi belajar pada

umumnya juga tidak terlalu dipermasalahkan orang. Namun, kamu

perlu mengetahui bahwa reaksi tiap orang terhadap temperatur

berbeda. Ada yang memilih belajar di tempat dingin, atau sejuk;

sedangkan orang yang lain memilih tempat yang hangat.

d. Desain Belajar
Jika kamu sedang membaca, menulis,

atau meringkas modul yang membutuhkan

konsentrasi, coba perhatikan, apakah kamu

merasa lebih nyaman untuk melakukannya

sambil duduk santai di kursi, sofa, tempat tidur, tikar, karpet atau

duduk santai di lantai? Jika salah satu cara tersebut merupakan

cara yang membuatmu lebih mudah berkonsentrasi untuk belajar,

maka mungkin kamu termasuk orang yang membutuhkan desain

informal atau cara belajar tidak formal yang santai.

Jika kamu termasuk tipe yang membutuhkan desain formal,

maka mungkin kamu lebih mudah berkonsentrasi jika belajar
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dengan kursi dan meja belajar. Lengkapi tempat belajarmu

dengan kalimat-kalimat positif, foto, gambar, atau jadwal belajar

yang dapat meningkatkan semangat belajar. Yang penting,

sesuaikan dengan tipemu, baik tipe informal maupun tipe formal.

Setelah membaca materi modul ini kamu telah mengetahui

faktor-faktor dalam lingkungan yang dapat mempengaruhi

konsentrasi belajar bukan? Jadi, maksimalkan lingkungan tersebut

untuk memaksimalkan konsentrasi belajarmu.

B.CARA MENGATUR WAKTU BELAJAR

Menurut Jane Marie Albana (2007).

masalah yang muncul dalam mengatur

waktu adalah jika setiap hari kita memiliki

kegiatan dan sulit untuk dikontrol, maka

masalah akan muncul .Masih bingung

mengatur waktu buat belajar? Coba deh simak saran-saran di

bawah ini, supaya prestasi akademik kamu semakin bagus:

1. Perhatikan kapan waktu luang yang kamu miliki. Waktu luang di

sini adalah waktu yang membebaskan kamu dari segala aktifitas

sekolah, les tambahan atau kursus keterampilan.

2. Perhatikan juga kondisi yang menurut kamu paling fit untuk

belajar. Misal di malam hari atau justru dini hari sebelum matahari
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terbit, tapi ingat tidak semua waktu belajar sama buat semua

orang.

3. Catat semua waktu-waktu tersebut. Kamu mulai atur waktu

luang yang ada untuk porsi belajar dan rekreasi atau istirahat.

Buatlah jadwal untuk mengatur waktu belajar, dan jangan lupa

untuk menyesuaikan dengan pelajaran yang ada.

4. Sesi belajar ideal adalah 50 menit ditambah dengan waktu

selingan untuk istirahat. Kalau sudah merasa bosan, buat variasi

dalam belajar. Misal ganti lokasi belajar, atau ajak teman untuk

belajar bareng.

5. Jaga motivasi belajar. Caranya bisa dengan membuat target

atau mantapkan dalam mental kamu kalau dengan belajar suatu

materi baru berarti kemampuan kita akan bertambah.

6. Jangan lupa dengan kondisi badan. Kesehatan adalah

segalanya. Kalau kamu sakit, segala usaha yang sudah dikerjakan

akan sia-sia. Maka dari itu, waktu untuk istirahat jangan lupa

disertakan dalam agenda jadwal belajar. Sebagai pondasi, selalu

makan makanan yang bergizi.

7. Waktu belajar tidaklah selalu diisi dengan mengisi pekerjaan

rumah. Buatlah waktu untuk membaca sebuah materi pelajaran

dua kali. Pertama, sebelum diterangkan guru supaya kamu punya

gambaran. Kedua, sesudah diterangkan guru supaya materi dapat

terpatri lama di ingatan kamu.
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C. Rangkuman

Meningkatkan kemandirian belajar harus diawali oleh niat

dari diri sendiri. Seseorang akan merasa nyaman dalam

belajar apabila memiliki kesadaran untuk melakukanya

sendiri. Dalam meningkatkan kemandirian belajar setiap

orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda yang

menurutnya paling tepat dan nyaman.  Lingkungan

belajar juga sangat mempengaruhi seseorang saat

belajar, maka aturlah tempat belajar yang menurutmu

paling pas untuk belajar supaya kamu nyaman saat

belajar. Selain itu, siswa juga dituntut untuk dapat

mengatur waktu dengan baik sehingga belajar lebih

tertata dan semakin meningkatkan prestasi dalam belajar.
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D. Evaluasi
1. Bagaimana cara meningkatan kemandirian belajar?

2. Sudahkah kamu paham tentang konsep belajar mandiri?

Konsep belajar seperti apa yang kamu miliki?

3. Buatlah jadwal kegiatan sehari-hari kamu selama satu

minggu yang meliputi kegiata sekolah, istirahat, makan,

belajar, tidur, dan kegiatan-kegiatan lainnya!

4. Tanyakan pada teman hal-hal apa saja yang perlu dilakukan

untuk meningkatkan kemandirian belajar? Tindak lanjuti saran

temanmu!
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E.

UPAYA MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR

Motivasi belajar adalah

bagian dari belajar

mandiri, dan merupakan

syarat bagi berjalannya

belajar mandiri. Motivasi

belajar adalah kekuatan

pendorong dan pengarah

perbuatan belajar.

Pendorong dalam arti

pemberi kekuatan yang memungkinkan perbuatan belajar

dijalankan. Pengarah dalam arti pemberi tuntunan kepada

KEGIATAN BIMBINGAN 4

Tujuan Umum:

Siswa mampu meningkatkan motivasi belajar.

Tujuan Khusus:

1. Mampu menjelaskan pengertian motivasi belajar.
2. Mampu memotivasi diri dalam belajar.
3. Mampu menerapkan teknik-teknik motivasi belajar.
4. Memiliki strategi dalam meningkatkan motivasi belajar.
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seseorang untuk melakukan kegiatan belajar sesuai dengan

tujuan yang ingin dicapai.

Motivasi belajar dapat timbul karena diakibatkan oleh faktor

intrinsik (dari dalam diri) yang berupa  keinginan berhasil dan

dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita.  Sedangkan

faktor ekstrinsiknya (dari lingkungan dan orang lain) adalah

dorongan dari luar diri untuk melakukan kegiatan belajar.

A.Pengertian Motivasi
Menurut Aniez (2010) motivasi adalah semangat yang berasal

dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Selain itu

motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakan seseorang

bertingkah laku.

Motivasi lebih dekat pada mau melaksanakan tugas untuk

mencapai suatu tujuan. Motivasi adalah kekuatan, baik dari dalam

maupun dari luar yang mendorong seseorang untuk mencapai

tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Atau dengan

perkataan lain motivasi dapat diartikan sebagai dorongan mental

terhadap perorangan atau orang-orang agar melakukan pekerjaan

yang diinginkan, sesuai dengan tujuan tertentu yang ditetapkan

lebih dahulu.

Motivasi dan belajar adalah merupakan dua hal yang saling

mempengaruhi. Belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang

untuk mempelajari sesuatu.
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Bagi siswa pentingnya motivasi belajar adalah sebagai berikut:

1. Menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil

akhir. Contohnya seorang siswa membaca suatu bab buku

bacaan, dibandingkan dengan temannya sekelas yang juga

membaca bab tersebut ia kurang berhasil menangkap isi,

maka ia terdorong membaca lagi.

2. Menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar yang

dibandingkan dengan teman sebaya. Sebagai ilustrasi, jika

terbukti usaha belajar seorang siswa belum memadai, maka ia

berusaha setekun temannya yang belajar dan berhasil.

3. Mengarahkan kegiatan belajar. Sebagai ilustrasi setelah ia

ketahui bahwa dirinya belum belajar secara serius, terbukti

banyak bersenda gurau misalnya, maka ia akan mengubah

perilaku belajarnya.

4. Meningkatkan semangat belajar. Sebagai ilustrasi jika ia telah

menghabiskan dana belajar dan masih ada adik yang dibiayai

orang tua, maka ia berusaha agar cepat lulus.

5. Menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan

kemudian bekerja.

B.Peranan Motivasi dalam Belajar
Menurut Herminanto Sofyan & Hamzah B. Uno (2003) motivasi

belajar dapat timbul karena diakibatkan oleh faktor dari dalam diri

yang berupa hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan

kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. Sedangkan faktor dari
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luarnya adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar yang

kondusif dan kegiatan belajar yang menarik.

Ada beberapa peranan penting dari motivasi dalam belajar dan

pembelajaran antara lain:

Menentukan hal-hal yang dapat dijadikan penguat belajar.
Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila

siswa yang belajar dihadapkan pada suatu masalah yang

memerlukan pemecahan, dan hanya akan dapat dipecahkan

berkat bantuan hal-hal yang pernah dilaluinya. Sebagai misal,

seorang siswa akan memecahkan materi matematika dengan

bantuan tabel logaritma. Tanpa bantuan tabel tersebut siswa

tersebut tidak dapat menyelesaikan tugas matematika. Dalam

kaitan ini siswa akan berusaha mencari bantuan tabel matematika.

Upaya untuk mencari tabel matematika ini merupakan suatu peran

motivasi yang dapat menimbulkan penguatan belajar.

Contoh diatas dapat dipahami bahwa sesuatu itu dapat

menjadi penguat belajar bagi seseorang, apabila dia sedang

benar-benar mempunyai motivasi untuk belajar sesuatu.

Memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai.
Peran motivasi dalam memperjelas tujuan

belajar erat kaitannya dengan makna belajar.

Siswa akan tertarik belajar sesuatu, jika yang

dipelajari itu sedikitnya sudah dapat diketahui
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atau dinikmati manfaatnya bagi siswa. Sebagai contoh, siswa

akan termotivasi belajar elektronik karena tujuan belajar elektronik

itu akan melahirkan kemampuan siswa dalam bidang elektronik.

Misalnya sewaktu-waktu ada orang meminta bantuan untuk

membetulkan tape radio yang rusak, berkat pegalamannya sedikit

dari bidang elektronik, maka radio tersebut menjadi baik setelah

diperbaikinya. Dari pengalaman ini anak akan makin hari makin

termotivasi untuk belajar, karena sedikit siswa tersebut sudah

mengetahui makna dari belajar itu.

Menentukan ketekunan belajar.
Seorang siswa yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu,

akan berusaha mempelajarinya dengan baik dan tekun dengan

harapan akan memperoleh hasil yang baik. Dalam hal ini tampak

bahwa motivasi untuk belajar menyebabkan seseorang tekun

belajar. Sebaliknya apabila seseorang kurang atau tidak memiliki

motivasi untuk belajar. Dia akan mudah tergoda untuk

mengerjakan hal yang lain dan bukan belajar. Ini berarti bahwa

motivasi itu sangat berpengaruh terhadap ketahanan dan

ketekunan belajar.
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C.Teknik-teknik Motivasi dalam Belajar
Ada beberapa teknik motivasi yang dapat dilakukan dalam

belajar:

1. Pernyataan penghargaan secara verbal. Pernyataan verbal

terhadap perilaku yang baik atau hasil belajar siswa yang baik

merupakan cara paling mudah yang sangat efektif untuk

meningkatkan motif belajar siswa menuju kepada hasil belajar

yang baik.

2. Menggunakan nilai ulangan sebagai pemacu keberhasilan.

Pengetahuan atas hasil pekerjaan merupakan suatu cara untuk

meningkatkan motif belajar siswa.

3. Menimbulkan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu merupakan daya

untuk meningkatkan motif belajar siswa.

4. Memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai. Seseorang

akan berbuat lebih baik dan berhasil apabila memahami apa

yang harus dikerjakannya dan apa yang dicapai dengan

perbuatannya itu.

D.Strategi Meningkatkan Motivasi Belajar
1. Visualisasikan

Carilah gambar atau image yang berhubungan dengan tujuan

atau cita-citamu, misalnya berupa barang, atau tempat wisata

yang ingin dikunjungi. Letakkan ditempat yang sering terlihat, agar

setiap kali melihatnya membuatmu termotivasi untuk berusaha

lebih giat.
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2. Belajar apapun
Pengertian belajar di sini dipahami secara luas, baik formal

maupun nonformal. Kamu bisa belajar tentang berbagai

keterampilan seperti merakit komputer, belajar menulis, membuat

film, berlajar berwirausaha, dan lain lain-lainnya.

3. Kembangkan Terus Tujuan Belajar
Jangan pernah terpaku pada satu

tujuan yang sederhana. Tujuan belajar

yang terlalu sederhana membuatmu

tidak memiliki kekuatan lebih. Padahal

untuk meraih sesuatu kamu

memerlukan tantangan yang lebih

besar, untuk mengerahkan kekuatanmu yang sebenarnya.

4. Kerjakan segera
Pada saat kamu merasa ingin melakukan sesuatu yang akan

mempercepat proses pencapaian tujuan, lakukanlah segera.

Jangan menundanya, seringkali kita menunda hal-hal yang

seharusnya dilakukan. Entah itu dengan alasan karena merasa

tidak mampu melakukannya atau karena alasan lain yang tidak

seharusnya.
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5. Mulailah Dengan Rasa Senang
Jangan pernah merasa terbebani dengan tujuan belajarmu.

Coba nikmati proses belajar dan jalan yang kamu tempuh. Jika

sejak awal kamu sudah merasa ‘tidak suka’ rasanya motivasi

hidup tidak akan pernah kamu miliki.

6. Buatlah Aturan
Harus diakui terkadang kita juga merasa malas dan bosan,

hingga melewatkan satu hari berlalu tanpa ada kemajuan. Tapi

jangan biarkan ini terus terjadi, satu hari malas maka

besoknyapun pasti masih malas untuk melakukannya. Buatlah

aturan untuk tidak melewatkannya lebih dari 1 hari, cukup satu

hari yang tersia-sia.

7. Berlatih Dengan Keras
Tidak bisa tidak, kamu harus berlatih

terus bila ingin mendapatkan hasil

terbaik. Pada dasarnya tidak ada yang

tidak dapat kamu raih jika kamu terus

berusaha keras. Semakin giat berlatih

semakin mudah pula mengatasi setiap kesulitan.

8. Cari Inspirasi Setiap Hari
Inspirasi merupakan motivator terbaik, dan inspirasi bisa

ditemukan dimana saja. Carilah inspirasi setiap hari, inspirasi bisa
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berasal dari : internet, cerita sukses, forum, buku, majalah, koran,

televisi, dan radio.

9. Beri Dirimu Penghargaan
Bukan hanya untuk tercapainya tujuan jangka panjang, untuk

setiap tercapainya tujuan jangka pendek berilah dirimu

penghargaan yang sesuai, tapi juga jangan berlebihan.

10. Catatan Harian
Catatan harian bisa menjadi

motivator yang sangat berharga.

Catatan bukan hanya keberhasilan atau

apa yang telah dilakukan, tapi catatan

juga pemikiran, perasaan, dan kesalahan apa yang telah

dilakukan. Ini akan meningkatkan motivasi.

11. Membuat Grafik Perkembangan
Dengan mencatat setiap perkembangan bukan hanya

membuat kamu akan mendapatkan informasi dari proses yang

telah berjalan namun juga membantu kamu untuk terus termotivasi

mencapai tujuan.

12. Bersabar
Kata ini terlalu sering didengar, mudah mengatakannya namun

sulit untuk melakukannya. Terlebih jika mempunyai tujuan dalam
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D.Rangkuman
Motivasi belajar adalah kekuatan pendorong dan

pengarah perbuatan belajar. Pendorong dalam arti pemberi

kekuatan yang memungkinkan perbuatan belajar

dijalankan. Pengarah dalam arti pemberi tuntunan kepada

perbuatan belajar kearah tujuan yang telah ditetapkan.

Motivasi belajar memiliki peran penting bagi siswa yaitu

dapat berperan dalam penguatan belajar.  Apabila siswa

yang belajar dihadapkan pada suatu masalah yang

memerlukan pemecahan, kemudian memperjelas tujuan

belajar yang hendak dicapai, dan menentukan ketekunan

belajar.

jangka panjang, namun bersabar adalah keharusan. Setiap

sesuatu membutuhkan waktu, bila memang sudah waktunya nanti

kamu bisa merasakan nikmatnya kesuksesan.

13. Berpikir Positif, Buang Yang Negatif
Awasi pikiran, waspadalah terhadapnya. Sadar atau tidak kita

selalu berbicara pada diri sendiri, namun tidak selalu siap

menghadapi pikiran buruk diri sendiri. Buanglah jauh dan gantilah

pikiran buruk dengan pikiran yang baik, pikiran baik bisa menjadi

kekuatan yang dahsyat.
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Untuk meningkatkan motivasi belajar ada beberapa

strategi yaitu visualisasikan (merangsang keinginan

belajar dengan benda-benda yang disukai untuk

meningkatkan semangat), belajar apapun yang kamu

sukai,mengembangkan tujuan belajar terus menerus,

kerjakan tugas dengan segera dan jangan sampai

ditunda, memulai belajar dengan rasa senang, membuat

aturan belajar supaya termotivasi untuk belajar, berlatih

dengan keras/semangat, mencari inspirasi setiap hari,

memberikan penghargaan pada diri sendiri, memberikan

penghargaan pada diri sendiri, membuat catatan harian

untuk mengingat pelajaran yang sudah dipelajari,

membuat grafik perkembangan untuk mengetahui

peningkatan dalam belajar, bersabar atas hasil yang

hendak dicapai.



47

E. Evaluasi

1. Apa yang kamu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar?

2. Apa pengertian motivasi belajar?Apa saja yang sudah kamu

lakukan untuk memotivasi belajarmu?

3. Apakah motivasi belajar merupakan hal yang penting?

Bagaimana cara kamu memotivasi diri sendiri?

4. Apa saja teknik-teknik dalam belajar? Sudahkah kamu

melakukanya?

5. Bagaimana strategi kamu untuk meningkatkan motivasi

belajar?

6. Mintalah saran pada temanmu tentang bagaimana cara
meningkatkan motivasi belajar! Tindak lanjutilah saran dari
teman!
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Efektif adalah berhasil atau dengan hasil yang baik.

Evaluasi adalah penilaian.

Kompetensi adalah kemampuan.

Kondusif adalah bersifat memberi peluang atau bersifat

mendukung.

Motif adalah niat terhadap tujuan yang hendak dicapai.

Partisipasi adalah keikut sertaan.

Pasif adalah tidak giat.

Potensi adalah kemampuan.

Realistis adalah sesuai kenyataan.

Spesifik adalah khusus.
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