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Kata Kunci : Kemandirian Siswa Dalam Belajar 

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti temukan di kelas X IPS SMA 

Negeri 8 Kota Jambi Tahun Ajaran 2016/2017 menunjukkan bahwa sebagian besar 

siswanya bisa dikatakan masih kurang mandiri di dalam belajarnya. Karena hasil 

yang diperoleh dari siswa tersebut belum pasti dari dirinya sendiri, melainkan hasil 

mencontek dari temannya. Dari 325 orang siswa hanya terdapat 22 orang siswa yang 

nilainya di atas KKM (85). Hal ini dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemandirian belajar siswa.  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemandirian siswa 

didalam belajar pada mata pelajaran Ekonomi di kelas X IPS SMA Negeri 8 Kota 

Jambi Tahun Ajaran 2016/2017. 

Populasi seluruh siswa kelas X IPS SMA Negeri 8 Kota Jambi yang berjumlah 

325 siswa dan sampel sebesar 22 siswa. Metode pengumpulan data menggunakan 

observasi, wawancara/interview, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 

adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Yang 

diwawancarai dalam penelitian ini yaitu sebanyak 22 orang siswa, 3 guru mata 

pelajaran dan 8 wali kelas X IPS SMA Negeri 8 Kota Jambi. Hasil penelitian 

menunjukkan sebagian besar siswanya masih kurang mandiri. 

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan kemandirian siswa dalam belajar 

pada mata pelajaran ekonomi di kelas X IPS SMA Negeri 8 Kota Jambi dalam 

belajarnya bisa dikatakan masih kurang mandiri. 

Saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini yaitu guru ekonomi hendaknya 

memberikan pengarahan dan penguatan  bagaimana cara belajar yang baik, tentu anak 

itu harus bisa menangkap apa yang kita mau. kita mengarahkan ke siswa supaya lebih 

aktif lagi belajarnya di rumah maupun di sekolah dan mencari informasi materi 

pelajaran baik dari buku maupun dari internet. 

 


