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ABSTRACT

Basically this study aims to examine the relationship of social support and motivation 
to learn the parental learning independence. This research subjects adalahpara students at 
SMAN 7 Medan, amounting to 72 people. Based on the translation of the literature review 
chapter, the research hypothesis proposed that reads: 1). There is a positive relationship 
between social support parents with learning independence. It means that the higher the 
parents' social support, the higher learning independence. Conversely the lower parental 
social support, the lower the learning independence. 2). There is a positive relationship 
between learning motivation and learning independence. Meaning that the higher the 
motivation to learn, the higher learning independence. Conversely the lower the motivation to 
learn, the lower the learning independence. Based on the analysis of the Product Moment 
Correlation Technique, obtained the following results: 1). It is known that there is a 
significant positive relationship between social support parents with learning independence. 
These results can be seen from rx1y correlation coefficient = 0.459 > rtable = 0.227 or p < 
0.010. Thus the hypothesis is accepted. 2). It is known that there is a significant relationship 
between learning motivation and learning independence, which obtained figures rx2y

correlation = 0.463 > rtable = 0.227 or p <0.010. Thus the hypothesis is accepted.

Known weight of the variable contribution of social support parents to learn 
independence variable is equal to 21%. Then the motivation variables accounted for 21.5%. 
Based on these results, it is known that the total contribution of the two independent variables 
on the dependent variable is equal to 42.5%. Means that there is still a 57.5% effect of other 
variables on independent learning. These subjects have expressed high parental social 
support, because the average empirical value is greater than the average value of a 
hypothetical. Then the subject of this study stated that tend to have high motivation to learn, 
because the average empirical value is greater than the average value of a hypothetical, but 
the difference of the average value does not exceed the number 12.572. Further note that the 
subject of this study has revealed a high learning independence, because the average 
empirical value is greater than the average value of a hypothetical.

Keywords: Dukungan sosial, Motivasi Belajar, Kemandirian Belajar

Latar Belakang Masalah

Proses belajar, merupakan aktivitas
yang harus dijalani oleh setiap manusia, 
bahkan berlangsung sejak seseorang 
berada dalam kandungan sehingga wafat. 

Dengan belajar manusia dapat membekali 
diri untuk survive dalam kehidupannya. 
Belajar merupakan kunci yang paling 
penting dalam setiap usaha pendidikan, 
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tanpa aktifitas belajar sesungguhnya 
pendidikan tidak akan terlaksana. 
Thorndike (dalam Muhibbin Syah, 2008) 
mengungkapkan, jika kemampuan belajar 
umat manusia dikurangi setengahnya maka 
peradaban yang ada saat ini tak akan 
bermanfaat bagi generasi mendatang. 
Siswa sebagai orang yang melakukan 
proses belajar di sekolah adalah 
merupakan penerus dari kehidupan 
keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 
Masa-masa sekolah adalah masa yang 
paling indah dalam perjalanan hidup 
seseorang yang penuh dengan kejadian 
sepanjang menyangkut pertumbuhan dan 
perkembangan. 

Persoalan pendidikan zaman 
sekarang ini, di berbagai negara dipandang 
sebagai problem yang luar biasa sulit, 
namun semua negara tanpa terkecuali 
Indonesia mengakui pendidikan sebagai 
tugas negara yang paling penting. Orang-
orang yang ingin membangun dan 
berusaha memperbaiki keadaan dunia, 
tentu mengatakan bahwa pendidikan 
merupakan kunci dan tanpa kunci itu 
mereka akan gagal (Sardiman, 2003). 
Dalam kaitannya dengan pendidikan, tidak 
dapat dipungkiri bahwa fasilitas fisik 
seperti gedung sekolah, laboratorium, 
sarana pendukung seperti AC, serta 
kurikulum juga sangat menunjang 
keberhasilan proses pendidikan di sekolah. 
Namun demikian, jika siswa yang 
menjalani proses belajar di sekolah tidak 
serius mengikuti pelajaran, bukan mustahil 
tujuan pendidikan tidak tercapai.

Motivasi merupakan suatu faktor 
yang sangat berperan. Motivasi merupakan 
dorongan bagi individu untuk berbuat, 
melakukan suatu tingkah laku sesuai 

dengan yang diinginkan. Motivasi dapat 
juga dikatakan serangkaian usaha untuk 
menyediakan kondisi-kondisi tertentu, 
sehingga seseorang itu mau dan ingin 
melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka 
maka akan berusaha menghindari perasaan 
tidak suka itu (Effendi dan Praja, 2004). 
Oleh karena itu motivasi belajar perlu 
diusahakan, baik yang berasal dari dalam 
diri individu maupun yang berasal dari luar 
individu. mengungkapkan bahwa orangtua 
hendaknya memberi dukungan yang 
bersifat positif dan menghargai anak, serta 
memelihara dan tidak memberi stimulus-
stimulus palsu bagi putra-putri mereka, 
khususnya yang sedang berada pada masa 
remaja. 

Berdasarkan hasil penelitian awal
peneliti yang dilakukan pada bulan Januari 
2012, menunjukkan beberapa perilaku 
siswa SMA Negeri 7 Medan sebagai 
perwujudan rendahnya kemandirian siswa 
khususnya dalam hal belajar, dimana 
mereka dalam mengerjakan tugas, hanya 
membebankannya kepada orang-orang 
tertentu saja. Kemudian berdasarkan 
informasi yang diperoleh dari beberapa 
orang guru, pada saat ujian, banyak siswa 
(lebih kurang 30%) yang menyontek hasil 
pekerjaan temannya. Ini menggambarkan 
rendahnya kemandirian siswa dalam 
belajar. Demikian halnya dengan masalah 
motivasi belajar para siswa, dimana 
diketahui dari informasi guru-guru di 
sekolah, hampir mencapai 40% siswa tidak 
termotivasi untuk belajar. Atas dasar 
ketergantungan siswa yang cukup tinggi 
pada orang lain dan akibat rendahnya 
motivasi belajar yang dimiliki siswa serta 
kurangnya dukungan sosial orangtua.

LANDASAN TEORITIS
Kemandirian dalam kaitannya 

dengan belajar, dikemukakan oleh 
Gibbons (2002), bahwa merupakan 
peningkatan dalam pengetahuan, 
kemampuan, atau perkembangan individu 

dimana individu memilih dan menentukan 
sendiri tujuan dalam pembelajaran, serta 
berusaha menggunakan metode-metode 
yang mendukung kegiatannya. Sementara 
itu, Cyril Kesten (dalam Riza, 2010), 
mendefinisikan belajar mandiri sebagai 
suatu bentuk belajar dimana pebelajar 
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(dalam hubungannnya dengan orang lain) 
dapat membuat keputusan-keputusan 
penting yang sesuai dengan kebutuhan 
belajarnya sendiri. Baumgartner (2003) 
juga menyatakan bahwa belajar mandiri 
adalah sistem belajar mandiri dimana 
individu mengambil langkah untuk 
memutuskan apa, kapan dan bagaimana 
cara belajar. 

Menurut Basri (1994) kemandirian 
belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa 
faktor yaitu : 
a. Faktor yang terdapat di dalam dirinya 

sendiri (faktor endogen) 
Faktor endogen (internal) adalah 
semua pengaruh yang bersumber dari 
dalam dirinya sendiri, seperti keadaan 
keturunan dan konstitusi tubuhnya 
sejak dilahirkan dengan segala 
perlengkapan yang melekat padanya. 
Segala sesuatu yang dibawa sejak 
lahir adalah merupakan bekal dasar 
bagi pertumbuhan dan perkembangan 
individu selanjutnya. Bermacam-
macam sifat dasar dari ayah dan ibu 
mungkin akan didapatkan didalam diri 
seseorang, seperti bakat, potensi 
intelektual dan potensi pertumbuhan 
tubuhnya, serta jenis kelamin. 

b. Faktor-faktor yang terdapat di luar 
dirinya (faktor eksogen). 
Faktor eksogen (eksternal) adalah 
semua keadaan atau pengaruh yang 
berasal dari luar dirinya, sering pula 
dinamakan dengan faktor lingkungan. 
Lingkungan kehidupan yang dihadapi 
individu 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. 

Menurut Candy (1991) kemandirian 
belajar memiliki empat dimensi, yaitu: 
a. Otonomi pribadi (personal autonomy) 

Dimensi otonomi pribadi 
menunjukkan karakteristik individual 
dari orang yang mampu belajar 
mandiri. Individu yang memiliki 
kemandirian adalah individu yang 
bebas dari tekanan baik eksternal 
maupun internal, memiliki 
sekumpulan nilai-nilai dan 
kepercayaan pribadi yang memberikan 
konsistensi dalam kehidupannya. Hal 
ini berarti orang tersebut mampu 
membuat rencana atau tujuan hidup, 
bebas dalam membuat pilihan, 
menggunakan kapasitas dirinya untuk 
refleksi secara rasional, mempunyai 
kekuatan kemauan, berdisiplin diri 
dan melihat dirinya sendiri sebagai 
orang yang mandiri. 

b. Manajemen diri dalam belajar (self-
management in learning) 
Dimensi manajemen diri menjelaskan 
adanya kemauan dan kapasitas dalam 
diri seseorang untuk mengelola 
dirinya. Kapasitas tersebut 
ditunjukkan dengan adanya 
keterampilan atau kompetensi dalam 
diri orang yang mandiri. 

c. Meraih kebebasan untuk belajar (the 
independent pursuit of learning) 
Dimensi meraih kebebasan dalam 
belajar menggambarkan tentang 
adanya kebutuhan individu untuk 
memperoleh kesempatan belajar. 
Dimensi ini menjelaskan bahwa orang 
dewasa memiliki kebutuhan untuk 
meningkatkan diri melalui belajar 
berbagai hal dalam kehidupan. 

d. Kendali/penguasaan pebelajar 
terhadap pembelajaran (learner-
control of instruction). 
Dimensi kontrol pebelajar terhadap 
pembelajaran, menjelaskan tentang 
peran siswa pada situasi belajar formal 
yang melibatkan cara mengorganisasi 
tujuan pembelajaran. Penjelasan 
dimensi ini dihubungkan dengan hal-
hal yang dianggap menjadi porsi 
pengawasan guru, yaitu 
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pengorganisasian tujuan belajar, 
materi belajar, kecepatan belajar, 
langkah-langkah belajar, metodologi 
belajar serta evaluasi belajar. 

   Baron & Byrne (2000), bahwa 
dukungan sosial adalah kenyamanan 
fisik dan psikologis yang diberikan 
oleh teman dan keluarga individu 
tersebut. Cobb (dalam Sarafino, 2002) 
mendefinisikan dukungan sosial 
sebagai adanya kenyamanan, 
perhatian, penghargaan atau 
menolong orang dengan sikap 
menerima kondisinya, dukungan 
sosial tersebut diperoleh dari individu 
maupun kelompok. 

Aspek-aspek dukungan sosial menurut 
Sarafino (1998) adalah sebagai berikut: 

a. Dukungan penghargaan 
Dukungan ini dapat berupa 
penghargaan positif kepada orang lain, 
mendorong dan memberikan 
persetujuan atas ide-ide individu atau 
perasaannya, memberikan semangat, 
dan membandingkan orang tersebut 
secara positif. Individu memiliki 
seseorang yang dapat diajak bicara 
tentang masalah  mereka. Dukungan 
ini ditandai dengan pernyataan 
terhadap individu bahwa dia dihargai 
dan diterima apa adanya. 

b. Dukungan emosional 
Dukungan emosional merupakan 
dukungan yang berhubungan dengan 
hal yang bersifat emosional atau 
menjaga kedaan emosi, afeksi atau 
ekspresi. Dukungan ini meliputi 
ekspresi empati, kepedulian, dan 
perhatian pada individu, memberikan 
rasa nyaman, memiliki dan perasaan 
dicintai. Menurut Tolsdorf (dalam 
Ordford, 1992) tipe dukungan ini lebih 
mengacu pada pemberian semangat, 
kehangatan, cinta kasih dan emosi. 
Selain itu dukungan ini melibatkan 
perhatian, rasa percaya dan empati 
sehingga individu merasa berharga. 
Dukungan ini sangat penting dalam

menghadapi keadaan yang dianggap 
tidak dapat dikontrol. 

c. Dukungan istrumental 
Dukungan ini merupakan pemberian 
sesuatu berupa bantuan nyata (tangible 
aid) atau dukungan alat (instrumental 
aid). Wills (dalam Ordford, 1992) 
menyatakan bahwa dukungan ini 
meliputi banyak aktivitas seperti 
menyediakan bantuan dalam pekerjaan 
rumah tangga, menjaga anak-anak, 
meminjamkan atau mendermakan 
uang, menyampaikan pesan, 
menyediakan transportasi, membantu 
menyelesaikan tugas-tugas, 
menyediakan benda-benda seperti 
perabot, alat-alat kerja dan buku-buku 
Dukungan ini sangat diperlukan dalam 
menghadapi keadaan yang dianggap 
dapat dikontrol. 

d. Dukungan informasi 
Dukungan informasi berarti memberi 
solusi pada suatu masalah (House 
dalam Ordford, 1992). Dukungan ini 
diberikan dengan cara menyediakan 
informasi, memberikan saran secara 
langsung, atau umpan balik tentang 
kondisi individu dan apa yang harus ia 
lakukan. Dukungan ini dapat 
membantu individu dalam mengenali 
masalah yang sebenarnya. Dukungan 
informasi antara lain memberikan 
solusi terhadap suatu masalah, 
memberikan nasehat, pengarahan, 
saran atau feedback mengenai apa 
yang telah dilakukan seseorang. 

e. Dukungan jaringan 
Merupakan perasaan individu sebagai 
bagian dari kelompok. Menurut Cohen 
dan Wills (dalam Ordford, 1992) 
dukungan ini dapat berupa 
menghabiskan waktu bersama dengan 
orang lain dalam aktivitas rekreasional 
di waktu senggang. serta Dukungan ini 
juga dapat diberikan dalam bentuk 
menemani seseorang beristirahat atau 
rekreasi. Dukungan ini dapat 
mengurangi stress dengan memenuhi 
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kebutuhan afiliasi dan kontak dengan 
orang lain, membantu mengalihkan 
perhatian seseorang dari masalah yang 
mengganggu serta memfasilitasi suatu 
suasana hati yang positif. 

McClelland (dalam Feldman, 
1992) mengartikan motivasi belajar
sebagai dorongan untuk mengungguli, 
berprestasi sehubungan dengan 
seperangkat standar dan berusaha 
untuk mendapatkan keberhasilan. 
Jadi, bisa dikatakan bahwa individu 
yang memiliki motivasi belajar adalah 
indivdu yang berorientasi pada tugas, 
menyukai bekerja dengan rugas-tugas 
yang menantang dimana penampilan 
individu pada tugas tersebut dapat 
dievaluasi dengan berbagai cara, bisa 
dengan membandingkan dengan 
penampilan orang lain atau dengan 
standar tertentu. McClelland (dalam 
Coleman, 1984) mengemukakan 
beberapa hal dari diri individu yang 
dipengaruhi motivasi belajar yaitu 
motivasi belajar itu membuat individu 
cenderung menuntut dirinya berusaha 
lebih keras jika ditantang untuk 
melakukan suatu hal yang lebih baik 
atau jika ada alasan yang kuat untuk 
melakukan sesuatu ayng ditunjukan 
dengan jelas. Selanjutnya menurut 
Haditono (1989) motivasi belajar
adalah kecenderungan untuk meraih 
prestasi dalam hubungannya dengan 
nilai standar keunggulan.
Sardiman (2003) mengungkapkan 

bahwa untuk mencapai suatu prestasi 
belajar yang baik, maka salah satu faktor 
penting adalah motivasi belajar, dimana 
didalamnya terdapat aspek yang sifatnya 
instrinsik dan ekstrinsik.
a. Motivasi Belajar Intrinsik

Motivasi belajar intrinsik adalah motif-
motif yang menjadi aktif dan 
berfungsinya tanpa ada rangsangan 
dari luar, hal ini dikarenakan pada diri 
setiap individu sudah memiliki 
dorongan untuk melakukan sesuatu. 

Motivasi belajar intrinsik bermakna 
bahwa keinginan untuk mencapai 
tujuan terkandung dan untuk bersama-
sama dengan kegiatan proses dan 
perbuatan kegiatan belajar itu sendiri. 
Hal ini dicontohkan dengan 
keberadaan siswa secara pribadi yang 
memang benar-benar ingin 
memperoleh pengetahuan dengan 
harapan mampu melaksanakan 
kegiatan-kegiatan yang lebih strategis 
dan logis, ini karena ingin pintar dan 
terampil sehingga secara mutlah 
aktivitas belajarnya inklusif bersama 
dengan dirinya untuk belajar. Sumber 
utama dari dorongan itu adalah adanya 
kebutuhan untuk menjadi orang yang 
berpengetahuan dan terampil.
Nilai moralnya dari pribadi sendiri dan 
bukan simbol atau birokrasi saja. 
Pengungkapan ini berjalan dengan 
pendapat (Sardiman, 2003) yang 
menyatakan bahwa aspek yang ada 
dalam motivasi belajar yang sifatnya 
intrinsik adalah sikap, kepandaian, 
intelegensi, kecakapan dan kebiasaan 
anak dalam bertingkah laku. 

b. Motivasi Belajar Ekstrinsik
Motivasi belajar ekstrinsik adalah 
motif-motif yang aktif dan ada karena 
dorongan dan rangsangan dari luar 
dirinya. Dengan pengertian dalam 
mempersiapkan keberadaannya untuk 
ke depan. Oleh sebab itu motivasi 
ekstrinsiknya juga dapat dikatakan 
sebagai suatu bentuk motivasi yang 
didalamnya dilaksanakan aktivitas 
belajar yang dimulai dari luar dan 
diteruskan oleh individu itu sendiri 
yang dapat dikatakan secara tidak 
langsung merupakan aktivitas belajar 
itu sendiri. Motivasi ekstrinsik tidak 
kalah pentingnya dengan motivasi 
intrinsik

Sikap dukungan sosial yang 
dapat diberikan orang tua yang dapat 
mendorong perkembangan intelektual 
anak dalam berprilaku mandiri adalah 
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sikap responsif, interaktif terhadap 
anak, dan pemberian perhatian atau 
dukungan kepada anak serta 
tersedianya lingkungan rumah yang 
kondusif untuk belajar anak. Selain itu 
orang tua juga dapat menggunakan 
bahasa dan cara mengajar yang baik, 
sehingga dapat mendorong 
kemandirian dan kreativitas anak. 
Hasilnya anak akan menunjukkan 
hasrat ingin tahu, kreatif, 
mengeksplorasi situasi baru yang 
berkaitan dengan pendidikan (Stewart 
dan Koch, 1983). Bandura (1997)
bahwa diantara banyak faktor yang 
mempengaruhi kemandirian belajar, 
motivasi merupakan salah satu faktor 
yang mempengaruhi kemandirian 
siswa, dimana faktor motivasi 
merupakan faktor kepribadian siswa, 
atribut personal (seperti pengetahuan, 
kesiapan, nilai, locus of control) dan 
atribut perilaku seperti keterampilan 
serta motivasi pada diri siswa.    

METODE PENELITIAN

Analisis data kuantitatif pada 
penelitian ini dan uji hipotesis 
penelitian dengan menggunakan 
Analisis Korelasi Product Moment, 
dimana tekhnik analisis ini 
dilaksanakan dua kali, pertama 
menganalisis hubungan antara 
dukungan sosial orangtua (variabel 
bebas pertama X1) dengan 
kemandirian belajar (variabel terikat 
Y) dan yang kedua, melihat hubungan 
antara motivasi belajar (variabel bebas 
pertama X2) dengan kemandirian 
belajar (variabel terikat Y). Melalui 
tekhnik analisis Korelasi Product 
Moment ini nantinya akan diketahui 
keeratan hubungan antar setiap 
variabel bebas dengan variabel terikat. 
Selanjutnay dengan teknik analisis 
Korelasi Product Moment, juga akan 
dilihat kontribusi masing-

masingvariabel terikat dengan atau 
terhadap variabel terikat. 
Populasi adalah seluruh obyek yang 
dimaksudkan untuk diteliti, populasi 
dibatasi sebagai jumlah subyek atau 
individu yang paling sedikit memiliki 
suatu sifat yang sama (Arikunto, 
2006). Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas XI di SMA 
Negeri 7 Medan, dimana jumlah murid 
kelas XI ada sebanyak 360 
orang.Sampel 360 orang siswa kelas 
XI diambil 40 orang untuk keperluan 
uji coba angket. Artinya dari 360 orang 
siswa, 40 orang diantaranya diminta 
mengisi angket untuk keperluan 
pengujian validitas dari angket yang 
telah dibuat. Setelah diketahui tingkat 
validitas dan reliabilitas dari angket, 
barulah diadakan penelitian kepada 72 
orang siswa (30% dari jumlah 
populasi).

1. Skala Kemandirian Belajar
Skala kemandirian dalam penelitian ini 
disusun berdasarkan karakteristik 
kemandirian belajar yang dikemukakan 
Brockett & Hiemstra, (1991); Candy, 
(1991); Gibbons, (2002), yakni 
independence, self management, desire 
for learning, dan problem solving.

Tabel 1. Distribusi Penyebaran Butir Skala 
Kemandirian Belajar Sebelum Uji Coba

2. Skala Dukungan Sosial Orangtua 
Skala dukungan sosial orangtua, disusun 
berdasarkan aspek-aspek dukungan sosial 

No

Karakterisi
k 
Kemandiri
an Belajar

NOMOR BUTIR

Jlh
Favourable

Unfavour
able

1
Independe
nce

1,9,17,25,33,
41

2,10,18,26
,34,42

6

2
Self 
manageme
nt

3,11,19,27,3
5,43

4,12,20,28
,36,44

6

3
Desire for 
learning

5,13,21,29,3
7,45

6,14,22,30
,38,46

6

4
Problem 
solving

7,15,23,31,3
9,47

8,16,24,32
,40,48

6

TOTAL 24 24 48
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yang dikemukakan Sarafino (1998), yakni 
dukungan penghargaan, dukungan 
emosional, dukungan instrumental, 
dukungan informasi dan dukungan 
jaringan.
Tabel 2. Distribusi Penyebaran Butir Skala 

Dukungan Sosial Orangtua Sebelum 
UjiCoba

3. Skala Motivasi Belajar
Angket motivasi belajar dikembangkan 
peneliti berdasarkan aspek-aspek   
motivasi yang dikemukakan Sardiman 
(2003) antara lain motivasi belajar 
intrinsik dan motivasi belajar ekstrinsik.
Tabel 3. Distribusi Penyebaran Butir Skala 
Motivasi Belajar Sebelum Uji Coba

HASIL DAN PEMBAHASAN
Melalui tekhnik analisis Korelasi Product 
Moment ini nantinya akan diketahui 
keeratan hubungan antar setiap variabel 
bebas dengan variabel terikat. Selanjutnya
dengan teknik analisis Korelasi Product 
Moment, juga akan dilihat kontribusi 
masing-masingvariabel terikat dengan atau 
terhadap variabel terikat. Berdasarkan 
hasil analisis yang menggunakan Analisis 
Korelasi Product Moment, diketahui 
bahwa terdapat hubungan positif yang 
sangat signifikan antara dukungan sosial 
orangtua dengan kemandirian belajar. 
Hasil ini dapat dilihat dari koefisien 
korelasi rx1y = 0,459 > rtabel = 0,227 atau p 

< 0,010. Artinya semakin tinggi dukungan 
sosial orangtua, maka semakin tinggi 
kemandirian belajar. Sebaliknya semakin 
rendah dukungan sosial orangtua, maka 
semakin rendah kemandirian belajar 
Dengan demikian maka hipotesis yang 
diajukan dinyatakan diterima. Berikut 
adalah tabel yang menggambarkan 
hubungan antara variabel bebas pertama 
(dukungan sosial orangtua dengan 
kemandirian belajar).

Rangkuman Perhitungan  r Product Moment 
X1 dengan Y

Statisti
k

Koefisie
n  (rxy)

Koef
. 

Det. 
(R2)

p BE
%

Ke
t

X1 – Y 0,459 0,21
0

0,00
0

21 SS

Demikian pula halnya dengan hubungan 
antara motivasi belajar dengan 
kemandirian belajar, dimana diperoleh 
koefisien korelasi rx2y = 0,463 > rtabel = 
0,227 p < 0,010. Artinya semakin tinggi 
motivasi belajar, maka semakin tinggi 
kemandirian belajar. Sebaliknya semakin 
rendah motivasi belajar, maka semakin 
rendah juga kemandirian belajar. Dengan 
demikian maka hipotesis yang diajukan 
dinyatakan diterima.

Rangkuman Perhitungan  r Product Moment 
X2 dengan Y

Statisti
k

Koefisie
n  (rxy)

Koef
. 

Det. 
(R2)

p BE
%

Ke
t

X2 – Y 0,463 0,21
5

0,00
0

21,
5

SS

Kemudian dari perhitungan, diketahui 
bobot sumbangan dari variabel dukungan 
sosial orangtua terhadap variabel 
kemandirian belajar adalah sebesar 0,210 
atau sebesar 21%. Kemudian variabel 
motivasi belajar memberikan kontribusi
sebesar 0,215 atau sebesar 21,5%. 
Berdasarkan hasil ini, diketahui bahwa 
total sumbangan kedua variabel bebas 

N
o

Aspek-aspek 
Dukungan 

Sosial 
Orangtua

NOMOR BUTIR

Jlh
Favourable Unfavourable

1 Emosional 1,11,21,31,41,51 2,12,22,32,42,52 12

2 Penghargaan 3,13,23,33,43,53 4,14,24,34,44,54 12

3 Instrumental
5,15,25,35,45,55,61,

65
6,16,26,36,46,56,

62,66
16

4 Informasi 7,17,27,37,47,57,63
8,18,28,38,48,56,

64
14

5 Jaringan 9,19,29,39,49,59 10,20,30,40,50,6
0

12

TOTAL 66

No
Indikator 
Motivasi 
Belajar

NOMOR BUTIR
Jlh

Favourable Unfavourable

1 Instrinsik
1,5,9,13,17,21,25,2

9,
33,37,41,43,45,47

2,6,10,14,18,22,
26,30,

34,38,42,44,46,4
8

28

2 Ekstrinsik
3,7,11,15,19,23,

27,31,35,39
4,8,12,16,20,24,

28,32,36,40
20

TOTAL 24 24 48
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terhadap variabel terikat adalah sebesar 
0,425 atau 42,5%. 
Berdasarkan hasil penelitian ini maka 
dapat dikatakan bahwa masih terdapat 
0,575 atau 57,5% pengaruh dari variabel 
lain terhadap kemandirian belajar, dimana 
faktor-faktor lain tersebut dalam 
penelitian ini tidak dikaji, diantaranya 
adalah faktor situasional seperti 
lingkungan, masalah transportasi, 
kurangnya kepedulian terhadap anak; 
faktor disposisional seperti kurangnya 
kepercayaan diri, perasaan bosan; faktor 
institusional seperti jadwal belajar yang 
tidak nyaman, lokasi belajar (Cross dalam 
Riza, 2010); faktor yang terdapat di 
dalam diri sendiri (keturunan, konstitusi 
tubuh), faktor-faktor yang terdapat di luar 
diri seperti lingkungan keluarga dan 
masyarakat (Basri, 1994).

Berdasarkan hasil penelitian ini 
diketahui bahwa terdapat hubungan positif 
yang sangat signifikan antara dukungan 
sosial orangtua dengan kemandirian
belajar. Hasil ini dapat dilihat dari 
koefisien hubungan rx1y = 0,459 > rtabel = 
0,227 atau p < 0,010. Artinya semakin 
tinggi dukungan sosial orangtua, maka 
semakin tinggi kemandirian belajar. 
Sebaliknya semakin rendah dukungan 
sosial orangtua, maka semakin rendah 
kemandirian belajar Dengan demikian 
maka hipotesis yang diajukan dinyatakan 
diterima. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 
pendapat yang dikemukakan Santrock 
(2007), dukungan orangtua merupakan 
dukungan dimana orangtua memberikan 
kesempatan pada anak agar dapat 
mengembangkan kemampuan yang 
dimilikinya, belajar mengambil inisiatif, 
mengambil keputusan mengenai apa yang 
ingin dilakukan dan belajar 
mempertanggungjawabkan segala 
perbuatannya. Dengan demikian anak akan 
dapat mengalami perubahan dari keadaan 
yang sepenuhnya tergantung pada orangtua 
menjadi mandiri. Dukungan sosial yang 

dapat diberikan orangtua menurut Stewart 
dan Koch (dalam Riza, 2010) dapat 
mendorong perkembangan intelektual anak 
dalam berprilaku mandiri adalah sikap 
responsif, interaktif terhadap anak, dan 
pemberian perhatian atau dukungan 
kepada anak serta tersedianya lingkungan 
rumah yang kondusif untuk belajar anak. 
Selain itu orang tua juga dapat 
menggunakan bahasa dan cara mengajar 
yang baik, sehingga dapat mendorong 
kemandirian dan kreativitas anak. Hasilnya 
anak akan menunjukkan hasrat ingin tahu, 
kreatif, mengeksplorasi situasi baru yang 
berkaitan dengan pendidikan.

Selanjutnya dari penelitian ini juga 
diketahui terdapat hubungan yang sangat 
signifikan antara motivasi belajar dengan 
kemandirian belajar, dimana diperoleh 
angka korelasi rx2y = 0,463 > rtabel = 0,227 
atau p < 0,010. Artinya semakin tinggi 
motivasi belajar, maka semakin tinggi 
kemandirian belajar. Sebaliknya semakin 
rendah motivasi belajar, maka semakin 
rendah kemandirian belajar. Dengan 
demikian maka hipotesis yang diajukan 
dinyatakan diterima.

Hasil penelitian ini juga sejalan 
dengan pendapat yang dikemukakan 
Bandura (1997) bahwa diantara banyak 
faktor yang mempengaruhi kemandirian 
belajar, motivasi merupakan salah satu 
faktor yang mempengaruhi kemandirian 
siswa, dimana faktor motivasi merupakan 
faktor kepribadian siswa, atribut personal 
(seperti pengetahuan, kesiapan, nilai, locus 
of control) dan atribut perilaku seperti 
keterampilan serta motivasi pada diri 
siswa.  

Diketahui bobot sumbangan dari 
variabel dukungan sosial orangtua 
terhadap variabel kemandirian belajar 
adalah sebesar 21%. Kemudian variabel 
motivasi belajar memberikan kontribusi
sebesar 21,5%. Berdasarkan hasil ini, 
diketahui bahwa total sumbangan kedua 
variabel bebas terhadap variabel terikat 
adalah sebesar 42,5%. Berarti masih 

R2 = 0,215 atau 21,5%
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terdapat 57,5% pengaruh dari variabel lain 
terhadap kemandirian belajar, dimana 
faktor-faktor lain tersebut dalam penelitian 
ini tidak dikaji, diantaranya adalah faktor 
situasional seperti lingkungan, masalah 
transportasi, kurangnya kepedulian 
terhadap anak; faktor disposisional seperti 
kurangnya kepercayaan diri, perasaan 
bosan; faktor institusional seperti jadwal 
belajar yang tidak nyaman, lokasi belajar 
(Cross dalam Riza, 2010); faktor yang 
terdapat di dalam diri sendiri (keturunan, 
konstitusi tubuh), faktor-faktor yang 
terdapat di luar diri seperti lingkungan 
keluarga dan masyarakat (Basri, 1994).

Hasil lain yang diperoleh dari 
penelitian ini, yakni subjek penelitian ini 
dinyatakan memiliki dukungan sosial 
orangtua tinggi, sebab nilai rata-rata 
empirik lebih besar daripada nilai rata-rata 
hipotetik. Kemudian subjek penelitian ini 
dinyatakan memiliki motivasi belajar yang 
cenderung tinggi, sebab nilai rata-rata 
empirik lebih besar daripada nilai rata-rata 
hipotetik, namun selisih kedua nilai rata-
rata tersebut tidak melebihi bilangan SD 
12,572. Selanjutnya diketahui bahwa 
subjek penelitian ini dinyatakan memiliki 
kemandirian belajar yang tinggi, sebab 
nilai rata-rata empirik lebih besar daripada 
nilai rata-rata hipotetik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil-hasil yang telah 
diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat 
disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1. Dukungan sosial yang diberikan oleh 

orangtua terhadap siswa, memberikan 
peran atau kontribusi terhadap 
kemandirian belajar siswa. Hal ini 
dapat dilihat dari koefisien korelasi rx1y

= 0,459 > rtabel = 0,227 atau p < 0,010. 
Artinya semakin tinggi dukungan 
sosial orangtua, maka semakin tinggi 
kemandirian belajar. Sebaliknya 
semakin rendah dukungan sosial 
orangtua, maka semakin rendah 
kemandirian belajar Berdasarkan hasil 
penelitian ini, maka dapat dinyatakan 
bahwa hipotesis yang diajukan 
dinyatakan diterima.

2. Selain faktor dukungan sosial 
orangtua, penelitian ini membuktikan 
bahwa faktor dalam diri, yakni 
motivasi belajar memiliki pengaruh 
terhadap kemandirian belajar. Angka 
korelasi yang diperoleh rx2y = 0,463 > 
rtabel = 0,227 atau p < 0,010, 
menunjukkan hubungan positif yang 
sangat signifikan. Artinya semaki 
tinggi motivasi belajar, maka semakin 
tinggi kemandirian belajar. Sebaliknya
semakin rendah motivasi belajar, maka 

semakin rendah juga kemandirian 
belajar. Berdasarkan hasil penelitian 
ini, maka hipotesis yang diajukan 
dinyatakan diterima.

3. Diketahui bobot sumbangan dari 
variabel dukungan sosial orangtua 
terhadap variabel kemandirian belajar 
adalah sebesar 21%. Kemudian 
variabel motivasi belajar memberikan 
kontribusi sebesar 21,5%. Berdasarkan 
hasil ini, diketahui bahwa total 
sumbangan kedua variabel bebas 
terhadap variabel terikat adalah sebesar 
42,5%. Berarti masih terdapat 57,5% 
pengaruh dari variabel lain terhadap 
kemandirian belajar, dimana faktor-
faktor lain tersebut dalam penelitian ini 
tidak dikaji, diantaranya adalah faktor 
situasional seperti lingkungan, masalah 
transportasi, kurangnya kepedulian 
terhadap anak; faktor disposisional 
seperti kurangnya kepercayaan diri, 
perasaan bosan; faktor institusional 
seperti jadwal belajar yang tidak 
nyaman, lokasi belajar (Cross dalam 
Riza, 2010); faktor yang terdapat di 
dalam diri sendiri (keturunan, 
konstitusi tubuh), faktor-faktor yang 
terdapat di luar diri seperti lingkungan 
keluarga dan masyarakat (Basri, 1994).

4. Subjek penelitian ini dinyatakan 
memiliki dukungan sosial orangtua 
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tinggi, sebab nilai rata-rata empirik 
lebih besar daripada nilai rata-rata 
hipotetik. Kemudian subjek penelitian 
ini dinyatakan memiliki motivasi 
belajar yang cenderung tinggi, sebab 
nilai rata-rata empirik lebih besar 
daripada nilai rata-rata hipotetik, 
namun selisih kedua nilai rata-rata 
tersebut tidak melebihi bilangan 
12,572. Selanjutnya diketahui bahwa 
subjek penelitian ini dinyatakan 
memiliki kemandirian belajar yang 
tinggi, sebab nilai rata-rata empirik 
lebih besar daripada nilai rata-rata 
hipotetik.

  
Saran

Sejalan dengan kesimpulan yang 
telah dibuat, maka berikut ini dapat 
diberikan beberapa saran, antara lain :
1. Kepada Subjek Penelitian 

Melihat kondisi kemandirian 
belajar yang tergolong tinggi dan motivasi 
belajar yang cenderung tinggi, maka 
disarankan kepada para siswa untuk dapat 
mempertahankan kemandirian belajar dan 
motivasi belajar seperti yang selama ini 
dimiliki. Diharapkan dengan tingginya 
tingkat kebiasaan dan motivasi belajar para 
siswa akan lebih mudah dalam mencapai 
apa yang dicita-citakan, seperti proses 
penyelesaian pendidikan. 
2. Kepada Pihak SMA Negeri 7

Melihat kemandiian belajar yang 
dimiliki siswa tergolong tinggi dan 
motivasi belajar yang cenderung tinggi, 
maka disarankan kepada pihak SMA 
Negeri 7 untuk dapat terus memotivasi 
siswa meningkatkan kemandirian 
belajar, misalnya dengan mengadakan 
perlombaan-perlombaan yang dapat 
memacu meningkatnya kemandirian 
dan motivasi belajar para siswa. 

3. Saran Kepada Peneliti Berikutnya
Menyadari hasil penelitian yang 

menyatakan bahwa masing-masing 
variabel bebas, yakni dukungan sosial 
orangtua dan motivasi belajar memiliki 

kontribusi terhadap peningkatan 
kemandirian belajar, maka disarankan 
kepada peneliti selanjutnya yang ingin 
melanjutkan penelitian ini mencari faktor-
faktor lain yang berhubungan dengan 
kemandirian belajar diantaranya mengkaji 
faktor situasional seperti lingkungan, 
masalah transportasi, kurangnya 
kepedulian terhadap anak; faktor 
disposisional seperti kurangnya 
kepercayaan diri, perasaan bosan; faktor 
institusional seperti jadwal belajar yang 
tidak nyaman, lokasi belajar; faktor yang 
terdapat di dalam diri sendiri (keturunan, 
konstitusi tubuh), faktor-faktor yang 
terdapat di luar diri seperti lingkungan 
keluarga dan masyarakat. Diharapkan 
dengan dilakukannya penelitian lanjutan 
ini dapat diperoleh hasil yang lebih 
lengkap.
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