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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Uji hipotetsis 

Uji hipotesis ini menggunakan korelasi nonparamatric test. Hasil 

uji korelasi nonparamatric dengan menggunakan kendall’s tau yang 

menguji hubungan antara kemandirian belajar anak panti asuhan dengan 

pola asuh permisif pengasuh panti asuhan menghasilkan nilai korelasi 

sebesar 0,088 dengan p sebesar 0,310 (p>0,05), yang berarti hipotesis 

yang berbunyi “Ada hubungan negatif antara pola asuh permisif 

pengasuh panti asuhan dengan kemandirian belajar anak panti asuhan. 

Semakin permisif pola asuh dari pengasuh di panti maka anak semakin 

tidak memiliki kemandirian belajar dan sebaliknya” ditolak karena tidak 

berkolerasi secara signifikan. 

 

B. Pembahasan 

Hasil analisi data menunjukan bahwa koefisien korelasi kendall’s 

tau  antara kemandirian belajar pada anak panti asuhan dengan pola 

asuh permisif pengasuh panti asuhan yaitu rxy = 0,088 dengan p sebesar 

0,310 (p>0,05). Hal ini menunjukan bahwa hipotesis penelitian yaitu 

ada hubungan negatif antara pola asuh permisif pengasuh panti asuhan 

dengan kemandirian belajar anak panti asuhan ditolak. Semakin tinggi 

pola asuh permisif pengasuh panti asuhan tidak menyebabkan anak 
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semakin tidak mandiri, juga semakin rendah pola asuh permisif anak 

tidak menyebabkan kemandirian anak meningkat. Tidak ada korelasi 

antara kemandirian belajar anak panti asuhan dengan pola asuh permisif 

pengasuh. 

Hal ini sesuai dengan teori Himestra (1994, h. 1) berpendapat 

bahwa kemandirian belajar itu tidak sekedar pada kebebasan peserta 

didik untuk belajar dan memilih kompetensi yang dipilihnya, namun 

sampai pada pelaksanaan evaluasi. Himestra juga menegaskan bahwa 

kemandirian belajar merupakan sebuah bentuk studi yang tiap individu 

mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan, 

mengimplementasikan, sampai pada pelaksanaan evaluasi belajarnya. 

Kemandirian belajar secara luas dianggap sebagai sesuatu yang penting 

dalam pendidikan, dimana ada kebutuhan bagi siswa untuk belajar 

secara mandiri harus ada dukungan dari guru langsung dan keninginan 

untuk menghasilkan peserta didik yang mampu belajar mandiri. Hal ini 

juga semakin jelas bahwa dibutuhkan motivasi diri dari pelajar yang 

mandiri. Dalam rangka untuk mencapai hal ini, kemampuan dan 

kepercayaan diri dalam belajar mandiri sangat penting. (dalam Fry, 

dkk., 2015, h. 21). Dimana dari teori diatas dapat disimpulkan 

kemandirian belajar sangat ditentukan oleh masing-masing individu 

anak. Motivasi diri dari anak, kemampuan dan kepercayaan diri dalam 

belajar sangat mempengaruhi terbentuknya kemandirian belajar pada 
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anak, dan faktor-faktor tersebut dapat terbentuk melalui banyak hal, 

bukan hanya dari pola asuh. 

Peneliti juga mewawancarai dua subjek dan satu pengasuh panti 

pada tanggal 1 Oktober 2016 untuk memperkaya hasil penelitian yang 

peneliti peroleh. Dari pengasuh panti peneliti mendapatkan informasi 

bahwa beberapa anak di panti asuhan seribu pulau adalah anak-anak 

yang cerdas. Mereka tidak perlu banyak belajar namun beberapa dari 

mereka dapat berprestasi secara akademik. Namun ada juga beberapa 

anak yang tidak menonjol dalam prestasi akademik mereka. subjek 

pertama yang peneliti wawancara menyatakan bahwa tinggal di panti 

dengan pola asuh pengasuh seperti di Panti Asuhan Seribu Pulau justru 

membuatnya merasa harus lebih mandiri dibanding teman-teman yang 

tinggal bersama dengan orangtua mereka. walaupun subjek 1 sering kali 

menggunakan jam belajar yang sudah ditetapkan oleh panti asuhan 

untuk mengobrol dan bercanda dengan teman, namun subjek mengaku 

bahwa subjek tetap dapat mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik. 

Subjek 2 juga menyatakan bahwa pengasuh di panti hampir tidak 

pernah memantau anak-anak ketika jam belajar, banyak dari anak-anak 

yang memakai jam belajar untuk mengerjakan aktivitas lain, terutama 

apabila tidak ada tugas PR ataupun ulangan dari sekolah, namun 

beberapa dari anak panti memiliki kesadaran masing-masing untuk 

bertanggung jawab dengan sekolah mereka. 
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Hal berbeda dialami oleh subjek 3, dimana subjek 3 merasa 

seringkali tidak percaya diri apabila harus mengerjakan PR sendiri, 

subjek 3 hampir tidak pernah menggunakan jam belajar di panti untuk 

benar-benar belajar. Subjek 3 merasa bahwa secara akademik dirinya 

sangat lemah dan tidak seperti kebanyakan teman-teman lain di panti 

maupun di sekolahnya. 

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa kelemahan yang dapat 

mempengaruhi hasil penelitian, seperti jumlah subjek yang sedikit 

sehingga banyak item yang gugur dalam uji validitas dan reliabilitas. 

Selain dari jumlah subjek yang sedikit, peneliti tidak melakukan kontrol 

terhadap usia dan jenis keliamin, dimana usia dan jenis kelamin dapat 

mempengaruhi variabel kemandirian belajar.


