
9 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. PERILAKU BELAJAR 

1. Pengertian Perilaku 

Perilaku adalah suatu perbuatan atau aktivitas atau sembarang 

respons baik itu reaksi, tanggapan, jawaban, atau itu balasan yang 

dilakukan oleh suatu organisme. Secara khusus pengertian perilaku 

adalah bagian dari satu kesatuan pola reaksi (Chaplin dalam Kartono, 

1999, h.53). 

Perilaku menurut (Walgito,2005,h.168) adalah suatu aktivitas yang 

mengalami perubahan dalam diri individu. Perubahan itu didapat dalam 

segi kognitif, afektif, dan dalam segi psikomotorik. 

2. Pengertian Perilaku Belajar 

Perilaku belajar dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas belajar. 

Konsep dan pengertian belajar sendiri sangat beragam, tergantung dari 

sisi pandang setiap orang yang mengamatinya. Belajar sendiri diartikan 

sebagai perubahan yang secara relatif berlangsung lama pada perilaku 

yang diperoleh kemudian dari pengalaman-pengalaman (Davidoff, 

1998, h.178).  

Morgan dkk(dikutip oleh Walgito,  2003, h.166) , memberikan 

definisi tentang belajar sebagai berikut: Belajar dapat diartikan sebagai 

perubahan yang relatif menetap pada perilaku yang terjadi sebagai 
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akibat dari latihan atau pengalaman. Hal yang muncul dalam definisi ini 

adalah bahwa perubahan perilaku atau performance itu relatif permanen. 

Di samping itu juga dikemukakan bahwa perubahan perilaku itu sebagai 

akibat belajar karena latihan (practice) atau karena pengalaman 

(experience). Pada pengertian latihan dibutuhkan usaha dari individu 

yang bersangkutan, sedangkan pada pengertian pengalaman usaha 

tersebut tidak tentu diperlukan. Ini mengandung arti bahwa dengan 

pengalaman seseorang atau individu dapat berubah perilakunya, di 

samping perubahan itu dapat disebabkan oleh karena latihan.  

Skinner memberikan definisi belajar sebagai sebuah proses adaptasi 

perilaku yang progresif. Belajar sendiri merupakan suatu proses dari 

tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti dan 

sebagainya, untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang lebih baik 

secara keseluruhan akibat interaksinya dengan lingkungannya. Dari 

definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa belajar itu merupakan suatu 

proses adaptasi perilaku yang bersifat progresif. Ini berarti bahwa 

sebagai akibat dari belajar adanya sifat progresivitas, adanya tendensi ke 

arah yang lebih sempurna atau lebih baik dari keadaan sebelumnya 

(dikutip oleh Walgito,  2003, h.166). 

Menurut Syah (2005, h. 92) Belajar adalah tahapan perubahan 

seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagi hasil 

pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses 

kognitif. Sehubungan dengan pengertian itu perlu diutarakan sekali lagi 

bahwa perubahan tingkah laku yang timbul akibat proses kematangan, 
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keadaan gila, mabuk, lelah, dan jenuh tidak dapat dipandang sebagai 

proses belajar. 

Meskipun secara teoritis belajar dapat diartikan sebagai perubahan 

tingkah laku, namun tidak semua perubahan tingkah laku organisme 

dapat dianggap belajar. Perubahan yang timbul karena proses belajar 

sudah tentu memiliki ciri-ciri perwujudan yang khas. Setiap perilaku 

belajar selalu ditandai oleh ciri-ciri perubahan yang spesifik. 

Karakteristik perilaku belajar ini dalam beberapa pustaka rujukan, antara 

lain psikologi pendidikan oleh Suryabrata, (1984, h. 32) disebut juga 

sebagai prinsip-prinsip belajar.  

Diantara ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik 

perilaku belajar yang terpenting adalah:  

1. Perubahan itu intensional   

2. Perubahan itu positif  dan aktif     

3. Perubahan itu efektif dan fungsional. 

Belajar merupakan kegiatan mental yang tidak dapat disaksikan 

dari luar. Apa yang sedang terjadi dalam diri seseorang yang sedang 

belajar, tidak dapat diketahui secara langsung hanya dengan mengamati 

orang itu. Bahkan, hasil belajar orang itu dapat langsung kelihatan, 

tanpa orang itu melakukan sesuatu yang menampakkan kemampuan 

yang telah diperoleh melalui belajar.  

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku belajar 

adalah suatu aktivitas mental / psikis, yang berlangsung dalam interaksi 

aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan 

dalam pengetahuan pemahaman, ketrampilan dan nilai sikap.  
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3. Perwujudan Perilaku Belajar 

Menurut Syah, (2005, h. 118) dalam memahami arti belajar dan inti 

dasar perubahan sikap karena belajar, para ahli sependapat bahwa 

perilaku belajar diwujudkan dalam sembilan bentuk, yaitu: kebiasaan, 

ketrampilan, pengamatan, berfikir asosiatif dan daya ingat, berfikir 

rasional dan kritis, sikap, inhibisi, apresiasi, dan tingkah laku afektif. 

Adapun penjabaran dari ke sembilan bentuk perilaku belajar adalah: 

1. Kebiasaan, setiap siswa yang telah mengalami proses belajar, 

kebiasaannya akan berubah. Kebiasaan itu timbul karena proses 

penyusutan kecenderungan respons dengan menggunakan stimulasi 

yang berulang. Dalam proses belajar, pembiasaan juga meliputi 

pengurangan perilaku yang tidak diperlukan, karena proses 

penyusutan inilah muncul suatu pola bertingkah laku baru yang 

relatif menetap dan otomatis. 

2. Ketrampilan, adalah kegiatan yang berhubungan dengan urat-urat 

syaraf dan otot-otot (neuromuscular) yang lazimnya tampak dalam 

kegiatan jasmaniah seperti menulis, mengetik, olah raga, dan 

sebagainya. Meskipun sifatnya motorik, namun ketrampilan itu 

memerlukan koordinasi gerak yang teliti dan kesadaran yang tinggi. 

Dengan demikian, siswa yang melakukan gerakan motorik dengan 

koordinasi dan kesadaran yang rendah dapat dianggap kurang atau 

tidak terampil. Disamping itu, ketrampilan adalah kemampuan 

melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi 

secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil 

tertentu. Ketrampilan bukan hanya meliputi gerakan motorik 
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melainkan juga pengejawantahan fungsi mental yang bersifat 

kognitif. Konotasinya pun luas sehingga sampai pada mempengaruhi 

atau mendayagunakan orang lain. Artinya, orang yang mampu 

mendayagunakan orang lain secara tepat juga dianggap sebagai 

orang yang terampil. 

3. Pengamatan, adalah proses menerima, menafsirkan, dan memberi 

arti rangsangan yang masuk melalui indra-indra seperti mata dan 

telinga. Berkat pengalaman belajar seorang siswa akan mampu 

mencapai pengamatan yang benar, obyektif sebelum mencapai 

pengertian. Pengamatan yang salah akan mengakibatkan pengertian 

yang salah pula. Perwujudan perilaku belajar ini dapat mewakili  

variabel bebas kemandirian dan dukungan sosial. 

4. Berpikir asosiatif dan daya ingat, secara sederhana dapat diartikan 

berpikir dengan cara mengasosiasikan sesuatu dengan lainnya. 

Berpikir asosiatif itu merupakan proses pembentukan hubungan 

antara rangsangan dengan respon. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa 

kemampuan siswa untuk melakukan hubungan asosiatif yang benar 

amat dipengaruhi oleh tingkat pengertian atau pengetahuan yang 

diperoleh dari hasil belajar. Disamping itu daya ingat pun merupakan 

perwujudan belajar, sebab merupakan unsur pokok dalam berpikir 

asosiatif. Jadi, siswa yang telah mengalami proses belajar akan 

ditandai dengan bertambahnya simpanan materi (pengetahuan dan 

pengertian) dalam memori, serta meningkatnya kemampuan 

menghubungkan materi tersebut dengan situasi atau stimulus yang 
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sedang dia hadapi.  Perwujudan perilaku belajar ini dapat mewakili  

variabel bebas kemandirian. 

5. Berpikir rasional dan kritis, adalah perwujudan perilaku belajar 

terutama yang bertalian dengan pemecahan masalah. Pada umumnya 

siswa yang berpikir rasional akan menggunakan prinsip-prinsip dan 

dasar-dasar pengertian dalam menjawab pertanyaan “bagaimana” 

(how) dan “mengapa” (why). Dalam berpikir rasional, siswa dituntut 

menggunakan logika (akal sehat) untuk menentukan sebab akibat, 

menganalisis, menarik kesimpulan-kesimpulan, dan bahkan juga 

menciptakan hukum-hukum (kaidah teoretis) dan ramalan-ramalan. 

Dalam hal berpikir kritis, siswa dituntut menggunakan strategi 

kognitif tertentu yang tepat untuk menguji keandalan gagasan 

pemecahan masalah dan mengatasi kesalahan atau kekurangan. 

Perwujudan perilaku belajar ini dapat mewakili  variabel bebas 

dukungan sosial. 

6. Sikap, dalam arti yang sempit diartikan sebagai pandangan atau 

kecenderungan mental. Sikap (attitude) adalah kecenderungan yang 

relatif menetap untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap 

orang atau barang tertentu. Dengan demikian, pada prinsipnya sikap 

itu dapat kita anggap suatu kecenderungan siswa untuk bertindak 

dengan cara tertentu. Dalam hal ini, perwujudan perilaku belajar 

siswa akan ditandai dengan munculnya kecenderungan-

kecenderungan baru yang telah berubah (lebih maju dan lugas) 

terhadap suatu obyek, tata nilai, peristiwa, dan sebagainya. 
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Perwujudan perilaku belajar ini dapat mewakili  variabel bebas 

kemandirian. 

7. Inhibisi, secara ringkas diartikan sebagai upaya pengurangan atau 

pencegahan timbulnya suatu respon tertentu karena adanya proses 

respon lain yang sedang berlangsung. Dalam hal belajar, yang 

dimaksud dengan inhibisi adalah kesanggupan siswa untuk 

mengurangi atau menghentikan tindakan yang tidak perlu, lalu 

memilih atau melakukan tindakan lainnya yang lebih baik ketika ia 

berinteraksi dengan lingkungannya. Kemampuan siswa dalam 

melakukan inhibisi pada umumnya diperoleh lewat proses belajar. 

Oleh sebab itu, makna dan perwujudan perilaku belajar seorang 

siswa akan tampak pula dalam kemampuannya melakukan inhibisi 

ini. Perwujudan perilaku belajar ini dapat mewakili  variabel bebas 

dukungan sosial. 

8. Apresiasi, pada dasarnya berarti suatu pertimbangan (judgment) 

mengenai arti penting atau nilai sesuatu. Dalam penerepannya, 

apresiasi sering diartikan sebagai penghargaan atau penilaian 

terhadap benda-benda baik abstrak maupun konkrit yang memiliki 

nilai luhur. Apresiasi adalah gejala rana afektif yang pada umumnya 

ditujukan pada karya-karya seni budaya seperti seni sastra, musik, 

lukis, drama, dan sebagainya. Tingkat apresiasi seorang siswa 

terhadap nilai sebuah karya sangat bergantung pada tingkat 

pengalaman belajarnya. Dengan demikian, pada dasarnya, seorang 

siswa baru akan memiliki apresiasi yang memadai terhadap  obyek 

tertentu apabila sebelumnya ia telah mempelajari materi yang 
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berkaitan dengan obyek yang dianggap mengandung nilai penting 

dan indah tersebut. Perwujudan perilaku belajar ini dapat mewakili  

variabel bebas dukungan sosial. 

9. Tingkah laku afektif, adalah tingkah laku yang menyangkut 

keanekaragaman perasaan seperti takut, marah, sedih, gembira, 

kecewa, senang, benci, waswas, dan sebagainya. Tingkah laku 

seperti ini tidak terlepas dari pengaruh pengalaman belajar. Oleh 

karenanya, dia juga dapat dianggap sebagai perwujudan perilaku 

belajar. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan perilaku belajar terwujud 

dalam bentuk kebiasaan, ketrampilan, pengamatan, berpikir asosiatif 

dan daya ingat, berpikir rasional dan kritis, sikap, inhibisi, apresiasi dan 

tingkah laku afektif. Dari ke sembilan bentuk perilaku belajar, penulis 

hanya mengambil lima bentuk sebagai aspek dalam pembuatan skala 

sikap, yaitu pengamatan, berpikir asosiatif, berpikir rasional dan kritis, 

inhibisi, dan apresiasi. Alasannya, karena didalam kelima aspek tersebut 

sudah  dapat mewakili secara keseluruhan. 

Peneliti hanya mengambil satu teori dari satu tokoh saja karena 

tokoh tersebut dalam bukunya sudah merangkum pendapat-pendapat 

tokoh yang lain. 

 

4. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Perilaku Belajar 

Menurut Syah (2005, h. 132), secara global faktor – faktor yang 

mempengaruhi perilaku belajar siswa dapat dibedakan kedalam : 
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a. Faktor Internal Siswa 

1. Fisiologis  

Tonus Jasmani 

Yang menandai tingkat kebugaran organ – organ tubuh dan sendi–

sendinya, dapat mempengaruhi semangat dan intesitas siswa 

dalam mengikuti pelajaran. Kondisi organ tubuh yang lemah, 

apalagi jika disertai pusing–pusing kepala misalnya, dapat 

menurunkan kualitas ranah cipta ( kognitif ) sehingga materi yang 

dipelajarinya pun kurang atau tidak berbekas. 

2. Psikologis 

a. Inteligensi  

Inteligensi pada umumnya dapat diartikan sebagai 

kemampuan psiko – fisik untuk mereaksi rangsangan atau 

menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat. 

b. Sikap  

Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa 

kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara 

yang relatif  tetap terhadap obyek orang, barang, dan 

sebagainya, baik secara positif maupun negatif.  

c. Bakat 

Secara umum bakat adalah kemampuan potensialyang 

dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa 

yang akan datang. Dengan demikian, sebetulnya setiap orang 

pasti memiliki bakat dalam arti berpotensi untuk mencapai 

prestasi sampai ketingkat tertentu sesuai dengan kepasitas 
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masing – masing. Jadi secara global itu bakat itu mirip dengan 

inteligensi. 

d. Minat  

Minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau 

keinginan yang besar terhadap sesuatu.  

 

e. Motivasi  

Motivasi adalah keadaan internal organisme – baik manusia 

maupun hewan- yang mendorongnya berbuat sesuatu. Dalam 

pengertian ini, motivasi berarti pemasok daya ( energizer ) 

untuk bertingkah laku secara terarah. 

 

b. Faktor Eksternal  

1. Lingkungan sosial 

Lingkungan sosial sekolah seperti guru dan teman sekelas, yang 

dapat mempengaruhi semangat belajar seorang siswa sehingga 

menjadi daya dorong yang positif bagi kegiatan belajar siswa.  

Lingkungan sosial yang lebih banyak mempengaruhi kegitan 

belajar ialah orang tua dan siswa itu sendiri, karena sifat – sifat  

dan  pengelolaan keluarga semunya dapat memberi dampak baik 

dan buruk terhadap kegiatan belajar dan hasil yang dicapai 

nantinya. 

2 Lingkungan Non – sosial 

Yang termasuk disini adalah : gedung sekolah dan letaknya, 

rumah tempat tinggal keluarga dan letaknya, alat – alat belajar, 
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keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan siswa. Faktor – 

faktor ini dipandang turut menentukan tingkat keberhasilan 

belajar siswa.  

c. Faktor pendekatan belajar 

 Pendekatan belajar, seperti yang telah diuraikan secara panjang lebar 

pada sub bab sebelumnya, dapat dipahami sebagai segala cara atau 

strategi yang digunakan siswa dalam menunjang efektivitas dan efisiensi 

proses pembelajaran materi tertentu. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor – faktor 

yang mempengaruhi perilaku belajar adalah faktor internal yang terdiri 

dari fisiologis dan psikologis, faktor eksternal yang terdiri dari 

lingkungan sosial dan non sosial, dan yang terakhir faktor pendekatan 

belajar siswa. Peneliti hanya mengambil satu teori dari satu tokoh saja 

yaitu Syah, karena tokoh tersebut dalam bukunya sudah merangkum 

pendapat-pendapat tokoh yang lain. Faktor – faktor diatas sudah dapat 

mewakili dukungan sosial dan kemandirian. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat faktor internal dan faktot 

eksternal sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku belajar dengan 

alasan kedua faktor tersebut ada dalam dukungan sosial dan 

kemandirian. 

B. DUKUNGAN SOSIAL 

1. Pengertian Dukungan Sosial 

House (dalam Gottlieb, 1988, h.74) mengatakan bahwa dukungan 

sosial sering dihubungkan dengan karakteristik kelompok besar dan 
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dukungan interpersonal yang melindungi seseorang dan bahlan 

sekelompok orang dari tingkah laku negatif dan stres. Jadi, individu 

yang berada di tengah-tengah orang lain diasumsikan memiliki 

dukungan yang lebih besar daripada hidup sendiri. 

Sarason (1987, h.23) memandang dukungan sosial sebagai 

keberadaan dan kebersediaan orang lain yang dapat dipercaya, 

memperhatikan, menghargai, dan menyayangi individu. Keberadaan dan 

kebersediaan orang-orang di lingkungan sekitar individu merupakan hal 

penting untuk meyakinkan individu agar dapat merasakan atau 

menerima dukungan sosial. Dalam hal ini Sarason lebih melihat 

dukungan sosial dari ada atau tidaknya orang-orang yang bisa 

memberikan dukungan sosial tersebut. 

Dukungan sosial merupakan bagian dari lingkungan, yaitu 

dukungan yang diperoleh seseorang berasal dan ditentukan oleh 

lingkungannya (Sarason, 1987, h. 45). Cobbs (dalam Gottlieb, 1988, 

h.22) menambahkan dukungan sosial lebih menekankan pada perasaan 

dan pikiran seseorang. Hal ini disebabkan karena dukungan sosial 

merupakan informasi yang penting yang diperoleh dari orang lain, 

sehingga individu menjadi percaya bahwa dirinya diperhatikan, dicintai, 

dihargai, dihormati dan juga merasa menjadi bagian dari lingkungannya. 

Apabila seseorang berada dalam kesulitan akan mendapatkan bantuan 

dan dukungan dari kelompok atau lingkungannya. 

Gottlieb (1988 h.19) mendefinisikan dukungan sosial sebagai 

informasi atau nasehat verbal atau non verbal, bantuan nyata atau 

tindakan yag diberikan oleh keakraban sosial atau didapat melalui 
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kehadiran mereka dan mempunyai manfaat emosional atau efek perilaku 

bagi pihak penerima. Gottlieb juga menambahkan bahwa setiap 

informasi apapun dari lingkungan sosial yang mempersiapkan persepsi 

subyek bahwa dirinya menerima efek positif, dukungan emosional atau 

bantuan juga menandakan ungkapan sosial.  

Wortman dan Conway ( dalam Rosyid, 1996 h. 5) menyatakan 

bahwa dukungan sosial dapat diperoleh dari partner, anggota keluarga, 

teman, serta ahli-ahli di bidang keahlian yang sesuai. Dijelaskan pula 

oleh Johnson ( dalam Rosyid, 1996, h. 5) dukungan sosial dapat berasal 

dari orang-orang penting yang dekat (significant others ) bagi individu 

yang membutuhkan bantuan. 

Sarason (dikutip oleh Effendi dan Tjahyono, 1999, h. 281) 

berpendapat bahwa dukungan sosial dapat berupa pemberian informasi, 

pemberian bantuan tingkah laku atau materi yang didapat dari dukungan 

sosial yang akrab atau hanya disimpulkan dari keakraban mereka yang 

membuat individu merasa diperhatikan, bernilai, dan dicintai.  

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial adalah pemberian 

bantuan baik itu tingkah laku, perhatian, informasi maupun materi yang 

didapat dari hubungan sosial yang baik sehingga membuat individu 

merasa diterima, dihargai, diperhatikan dan dicintai. Dukungan Sosial 

ini dapat diperoleh individu dalam interaksi sehari-hari. Dalam 

penelitian ini dukungan sosial yang diterima oleh siswa adalah 

dukungan dari orangtua mereka baik secara materiil (sarana dan 
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prasarana) dan secara imateriil (kasih sayang, informasi dan perhatian), 

dan didapat dari teman serta para guru. 

2. Jenis-jenis Dukungan Sosial 

Secara global dukungan sosial terbagi dua, yaitu segi struktural dan 

fungsional. Pada segi struktural meliputi pengaturan hidup, frekuensi 

dari saling kontak antar sesama dalam melakukan hubungan, 

keikutsertaan dalam kegiatan sosial maupun keterlibatan dalam jaringan 

sosial. Dari seringnya bertemu dengan sesama anggota jaringan sosial 

dan dengan keikutsertaan dalam kegiatan jaringan sosial, seseorang akan 

merasa memiliki dukungan. 

Segi fungsional meliputi dukungan emosi, yaitu mendorong untuk 

mengungkapkan perasaan, memberikan nasehat atau informasi serta 

bantuan yang lebih nyata dengan bantuan material (Ritter dikutip Smet, 

1994, h.134). 

Defares dan De Soomer (dikutip Sarafino, 1990, h.110) 

berpendapat bahwa dukungan yang diperlukan orang akan tergantung 

pada keadaan dari masing-masing orang yang sedang mengalami 

tekanan. Misalnya dukungan instrumental akan efektif diberikan untuk 

orang-orang yang mengalami kesukaran karena kemiskinan daripada 

sekedar dukungan penghargaan. 

House (dikutip Smet, 1994, h.136-137) mengatakan ada empat jenis 

dari dukungan sosial, yaitu sebagai berikut: 

1. Dukungan emosional, mencakup ungkapan empati, kepedulian dan 

perhatian terhadap orang yang bersangkutan serta rasa aman, rasa 

saling memiliki dan rasa dicintai. 
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2. Dukungan penghargaan, terjadi lewat ungkapan hormat atau 

penghargaan positif untuk orang itu, dorongan untuk maju atau 

persetujuan dengan gagasan atau perasaan individu, dan 

perbandingan positif dengan orang lain. 

3. Dukungan instrumental, meliputi bantuan langsung sesuai dengan 

yang dibutuhkan oleh seseorang, misalnya memberikan uang pada 

orang yang benar-benar membutuhkan uang tersebut. 

4. Dukungan informatif, mencakup pemberian saran-saran, nasihat, 

petunjuk dan umpan balik. 

 

Menurut Cutrona dan Oxford (dalam Sinta, 1995, h. 36) ada lima 

dimensi fungsi dasar dukungan sosial, yaitu: 

1. Dukungan materi. Biasa juga disebut sebagai bantuan nyata 

(Tangiable Aid) atau dukungan alat (Instrumental Support) 

2. Dukungan Emosi. Berhubungan dengan hal-hal yang bersifat 

emosional atau menjaga keadaan emosi, afeksi atau ekspresi. 

3. Dukungan Penghargaan. Dukungan yang terjadi bila ada ekspresi 

penilaian positif terhadap seseorang. 

4. Dukungan Informasi. Berupa pemberian informasi, saran-saran, dan 

petunjuk. 

5. Integritas Sosial. Dapat diartikan sebagai perasaan seseorang yang 

merupakan bagian dari suatu kelompok yang memiliki minat dan 

pikiran yang sama.  

Berdasarkan jenis-jenis dukungan sosial yang telah diuraikan di 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial memiliki empat 
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jenis, yaitu dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan 

instrumental, dan dukungan informatif.  

C. KEMANDIRIAN 

1. Pengertian Kemandirian 

Manusia selalu dituntut untuk menjadi lebih baik, terlebih lagi jika 

memasuki lingkungan yang lebih luas. Kepribadian perlu dikembangkan 

dan dibina guna nantinya membentuk manusia yang berkepribadian 

baik. Salah satu unsur kepribadian yang dianggap penting bagi 

kehidupan manusia dalam kaitannya dengan dunia sekitar adalah 

kemandirian. 

Kemandirian menurut Havinghurst (dikutip Satmoko, 1989,   

h.153) adalah tindakan dari seseorang untuk mencoba memecahkan 

masalah yang dihadapi tanpa mengharapkan bantuan daari orang lain. 

Orang tersebut akan bertanggung jawab pada keputusan yang telah 

diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari dirinya sendiri. 

Sukadji (1986, h.27) mengemukakan arti kemandirian dengan 

kemampuan mengatur diri sendiri sesuai dengan hak dan kewajiban 

yang dimiliki, bertanggung jawab atas keputusan, tindakan, dan 

perasaan sendiri. Baik yang berhubungan dengan tindakan secara fisik  

ataupun perasaan secara psikis. Selain itu juga mampu membuang 

perilaku yang menghindari kenyataan, sehingga seseorang yang terlatih 

untuk berdiri sendiri dapat mengatasi masalahnya sendiri. Kemandirian 

disebut sebagai kebebasan seseorang untuk menentukan sendiri masa 
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depannya. Artinya orang tersebut membuat rencana untuk hidupnya 

berdasarkan keinginan dirinya sendiri. 

Kemandirian sebenarnya bukan suatu kesatuan dengan 

ketergantungan namun hal tersebut berkaitan satu sama lain. Perubahan 

dalam aspek ketergantungan menuju halnya penurunan dari 

ketergantungan itu dinamakan kemandirian (Lindgren, 1976, h. 142). 

Beller (dikutip Levin, 1983, h. 86) mengatakan bahwa tingkah laku 

manusia yang menunjukkan ketergantungan adalah mencari kontak 

fisik, mencari bantuan, mencari perhatian, mencari pendekatan dan 

pengakuan terhadap keberadaan dirinya. Cronbach (dikutip Levin, 1983, 

h. 86) mengatakan bahwa kemandirian membuat seseorang mungkin 

memiliki rasa tanggung jawab pada dirinya. Tidak tergantung pada 

bantuan orang lain dalam bekerja dan bertingkah laku. Kemandirian 

memungkinkan seseorang untuk berperan secara otonom, berusaha 

untuk mengarah pada kesempurnaan individu dan mencapai tujuan 

hidupnya. Menurut Elkind dan Weiner (dalam Nuryoto, 1993, h. 51) 

mengungkapkan bahwa kemandirian mencakup pengertian kebebasan 

untuk bertindak, tidak tergantung pada orang lain, tidak terpengaruh 

lingkungan, dan bebas mengatur kebutuhan sendiri.  

Pengertian dari kemandirian menurut Masrun dkk (dalam Nashori, 

1999, h. 32) adalah suatu sifat yang memungkinkan seseorang untuk 

bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk 

kebutuhan sendiri, penuh ketekunan serta berkeinginan untuk 

mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Selain itu seseorang 

harus mampu berpikir dan bertindak original, kreatif, dan penuh 
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inisiatif, mampu mengendalikan tindakan - tindakannya, mampu 

mempengaruhi lingkungannya, mempunyai rasa percaya terhadap 

kemampuan diri sendiri, menghargai keadaan dirinya, dan memperoleh 

kepuasan dari usahanya juga. Kemandirian mendorong seseorang untuk 

berprestasi dan berkreasi, karena itu kemandirian dapat merupakan 

modal untuk lebih produktif dan efisien serta membawa dirinya ke arah 

kemajuan. Lebih lanjut Masrun dkk mengatakan kemandirian begitu 

penting dalam kehidupan seseorang karena dengan kemandirian 

seseorang berusaha untuk menyesuaikan diri secara aktif dengan 

lingkungannya, tetapi sebaliknya ia akan banyak menerima pengaruh 

dari lingkungan dan dikuasai oleh lingkungan.  Seseorang yang 

memiliki kemandirian akan menunjukkan perilaku yang eksploratif, 

mampu mengambil keputusan, percaya diri dan kreatif dalam 

menyelesaikan masalahnya. Karena kemandirian adalah kemampuan 

seseorang dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi tanpa 

bergantung pada orang lain. 

Kemandirian bukanlah satu-satunya istilah yang digunakan untuk 

menunjukkan kemampuan berdiri sendiri dan mengatasi masalah yang 

dihadapinya. Ada istilah-istilah lain seperti otonomi dan kompetensi 

atau dorongan berprestasi secara otonom (Bandura dikutip Soetjipto, 

1989, h.23). Sudarsono (1995, h.20) mengatakan bahwa kemandirian 

berasal dari kata Autonomy. Dengan kata dasar Auto yang artinya 

sendiri, sehingga dapat diartikan suatu keadaan dimana seseorang 

individu dapat melakukan segala sesuatu berdasarkan dirinya sendiri 

dan tidak tergantung kepada orang lain.  Pada teori kepribadian 
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dikatakan bahwa kemandirian berhubungan dengan suatu aktivitas yang 

dilakukan atas dorongan diri seseorang yang pada akhirnya akan 

mencapai puncak dari tujuan untuk mengaktualisasikan diri (Maslow, 

1984, h. 184). 

Berdasarkan penjabaran di atas, kemandirian yang dimaksud adalah 

yang mengarah pada kebebasan yang dimiliki seseorang, jika orang 

tersebut dapat bebas dalam menentukan rencana, pilihan dan mengambil 

keputusan. Untuk menentukan rencana dan melaksanakan rencana 

sesuai keinginan, maka seseorang akan melakukan secara ulet dan 

progresif. Orang yang mandiri juga akan menunjukkan kreativitas dan 

inisiatif, misalnya dengan mencetuskan ide-ide baru dan bila dirinya 

mempunyai masalah akan berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri 

tanpa bantuan orang lain. Pada orang yang mandiri, kemampuan 

mengendalikan diri dalam mengerjakan sesuatu dengan rasional tanpa 

emosi dan rasa percaya diri terhadap kemampuannya atau kemantapan 

diri, serta bertanggung jawab terhadap hal-hal yang telah diputuskan. 

2. Aspek-aspek kemandirian 

Seseorang yang mempunyai kemandirian akan menunjukkan 

perilaku yang eksploratif, mampu mengambil keputusan, percaya diri 

dan kreatif dalam penyelesaian masalah personalnya (Masrun, dkk 

dalam Nashori, 1999, h. 32). Berikut ini empat aspek kemandirian 

menurut Lindgren (1976, h.143) 

1. Mampu mengambil inisiatif dan keputusan. 

2. Berusaha mengatasi rintangan dari lingkungan. 
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3. Memperoleh kepuasan dari kerja. 

4. Berusaha mengerjakan sendiri tugas-tugas rutinnya. 

Dalam penelitian tentang kemandirian, Masrun (1986, h.12-13) 

menjabarkan ada lima aspek pokok yaitu: 

1. Bebas, aspek ini ditunjukkan dengan tindakan yang dilakukan atas 

dasar kehendak sendiri, bukan karena orang lain dan tidak 

tergantung pada orang lain. 

2. Progresif dan ulet, ditunjukkan dengan adanya usaha untuk 

mewujudkan harapan-harapannya, mengejar prestasi dengan penuh 

ketekunan. 

3. Inisiatif, hal-hal yang termasuk dalam aspek ini adalah kemampuan 

untuk berpikir dan bertindak secara original, kreatif, dan penuh 

inisiatif. 

4. Pengendalian diri dari dalam. Yang termasuk dalam aspek ini 

adalah perasaan mampu untuk mengatasi permasalahan yang 

dihadapi, kemampuan mempengaruhi lingkungannya yang 

dilakukan sebagai usahanya sendiri. 

5. Kemantapan diri. Aspek ini mencakup rasa percaya diri, baik akan 

kemampuan, penerimaan diri dan merasa puas terhadap hasil dari 

usaha-usaha yang telah dilakukan. 

Afiatin (1993, h.9) mengatakan bahwa aspek-aspek dari 

kemandirian ada 8, yaitu sebagai berikut: 

1. Kemampuan mengerjakan tugas rutin sehari-hari. 

2. Kemampuan mengatasi masalah. 

3. Berinisiatif. 
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4. Rasa percaya diri. 

5. Mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan. 

6. Mendapatkan kepuasan atas usaha-usahanya. 

7. Kontrol diri. 

8. Mempunyai sifat-sifat eksploratif. 

Beller (dalam Johnson dan Medinnus, 1974, h.213) merincikan 

aspek-aspek kemandirian sebagai berikut: 

1. Mampu mengambil inisiatif. 

2. Berusaha mengatasi rintangan dari lingkungan. 

3. Mengarahkan perilakunya menjadi lebih sempurna. 

4. Berusaha mengerjakan sendiri tugas-tugas rutinnya. 

Berdasarkan penjabaran beberapa tokoh tentang aspek-aspek 

kemandirian dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek kemandirian adalah 

suatu pencerminan dari tingkah laku yang bersifat bebas, ulet dan 

progresif, inisiatif, kontrol diri dan rasa kemantapan diri. 

 

D. HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL DAN KEMANDIRIAN 

DENGAN PERILAKU BELAJAR 

Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku belajar. Segala jenis 

masukan (input) yang terdiri atas masukan mentah, masukan instrument, 

dan masukan lingkungan akan berinteraksi dalam proses belajar, yang 

pada akhirnya akan mempengaruhi hasil belajar (Walgito,2003, h.169). 

Dukungan sosial adalah termasuk dalam salah satu masukan (input), 

yakni masukan lingkungan. Ini berarti bahwa dukungan sosial secara 

langsung mempengaruhi perilaku belajar manusia.  
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Para ahli memberikan definisi bahwa belajar itu merupakan suatu 

proses. Prosesnya sendiri tidak nampak, namun hasil akhirnya akan 

nampak. Belajar adalah suatu proses, maka dalam belajar muncul 

masukan  yang akan diproses sehingga mencapai sebuah hasil. Belajar 

merupakan sesuatu yang terjadi dalam diri individu yang disebabkan 

karena latihan dan pengalaman (Walgito,2003, h.168). 

Rogers menunjukkan sejumlah prinsip-prinsip dasar humanistik 

proses belajar yang penting diantaranya ialah : 

1. Belajar diperlancar bilamana siswa dilibatkan dalam proses 

belajar dan ikut bertanggung jawab terhadap proses belajar itu. 

2. Belajar inisiatif sendiri yang melibatkan pribadi siswa seutuhnya, 

baik perasaan maupun intelek, merupakan cara yang dapat 

memberikan hasil yang mendalam dan lestari. 

3. Kepercayaan terhadap diri sendiri, kemerdekaan, kreativitas, lebih 

mudah dicapai terutama jika siswa dibiasakan untuk mawas diri 

dan mengritik dirinya sendiri dan penilaian dari orang lain 

merupakan cara kedua yang penting. 

Ketiga hal tersebut hanya mampu diperoleh apabila siswa memiliki 

tingkat kemandirian yang tinggi (Trimanjuniarso,2007,h.2) 

Apabila seorang siswa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri 

bagaimana dia menemukan pola belajarnya, dan orang tua percaya 

bahwa siswa ini mampu mencari pola belajar tersebut, maka perilaku 

belajar yang baik akan mulai terbentuk. Demikian juga dengan 

kepedulian para guru untuk membiarkan siswanya melakukan 

kreativitas untuk mencari sendiri cara mereka untuk belajar di sekolah 
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meski terkadang di luar kebiasaan. Ketika siswa mencoba untuk 

melakukan yang terbaik dalam belajar, seperti menghapalkan pelajaran, 

menulis di buku catatan, dan mencoba berdiskusi dengan guru atau 

temannya sebagai perwujudan dari semangat progresif dan ulet, dan 

guru memberikan pujian atas usahanya atau memberitahukan 

kesalahannya, itu akan membuat siswa lebih merasa dihargai (Walgito, 

2003, h.172). 

Ketika anak belajar untuk menemukan nilai baik dalam dirinya 

seperti jujur terhadap diri sendiri, dan teman - teman menerima dia di 

dalam kelompoknya maka anak akan terbiasa berlaku jujur dalam 

belajar, seperti berhenti mencontek atau berbohong. Demikian halnya 

juga apabila ketika anak berinisiatif membuat suatu karya dan guru 

memuji dan mendukung karya itu, maka anak juga akan bisa 

berapresiasi terhadap karya orang lain (Syah, 2005, h.118). 

Dukungan sosial dan kemandirian berperan penting untuk 

membantu siswa mencapai perilaku belajar yang baik. Siswa yang tidak 

mendapat dukungan terutama oleh lingkungan sekitarnya seperti orang 

tua, teman sebaya, dan guru-gurunya secara perlahan akan menurunkan 

semangat dan minatnya untuk belajar. Ini akan berakibat pada 

menurunnya kualitas belajar seseorang. Sementara apabila kemandirian 

siswa kurang dikembangkan, dia akan kehilangan kreativitas dan 

inisiatif untuk selalu mencari pola belajar yang baru. Dia akan terjebak 

pada rutinitas belajar yang monoton, sehingga lambat laun hasilnya pun 

akan sama, yaitu penurunan kualitas belajarnya (Bandura, dikutip 

Soetjipto, 1989, h.23). Maksud dari teori tersebut adalah ketika anak 
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didukung secara emosional untuk mencari sendiri pola belajar yang 

disukai, maka perilaku belajar anak itu akan berkembang. Ketika anak 

juga diberi kesempatan untuk mandiri mencari informasi bukan hanya 

berpedoman pada sekolah, namun juga di tempat lain seperti internet, 

maka kemampuan belajarnya menjadi berkembang. 

Siswa yang mandiri adalah siswa yang mendapatkan dukungan 

sosial yang tepat dengan porsi yang tepat pula. Namun demikian, tidak 

bisa dikatakan bahwa perilaku belajar yang baik hanya bisa dicapai 

dengan kemandirian saja. Begitu juga apabila siswa didukung secara 

maksimal namun tidak diberi kesempatan untuk mandiri hasilnya juga 

tidak akan jauh berbeda. Siswa akan cenderung tergantung dan pasif. 

E. HIPOTESIS 

Hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah: 

A. Hipotesis Mayor 

Ada hubungan antara dukungan sosial dan kemandirian dengan 

perilaku belajar. Artinya, semakin sering siswa mendapat dukungan 

sosial dan memiliki kemandirian, semakin baik perilaku belajarnya. 

B. Hipotesis Minor 

1. Ada hubungan positif antara dukungan sosial dengan perilaku 

belajar. Semakin sering siswa mendapat dukungan sosial, semakin 

baik perilaku belajarnya. 

2. Ada hubungan positif antara kemandirian dengan perilaku belajar.  

Semakin tinggi tingkat kemandirian siswa, semakin baik perilaku 

belajarnya. 
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