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ABSTRAK 
 

Kemandirian dalam belajar merupakan keharusan dalam pendidikan saat 
ini. Kemandirian belajar dalam diri mahasiswa dipengaruhi oleh motivasi pada 
diri mereka sendiri. Motivasi untuk belajar akan semakin besar jika mereka tahu 
tujuan belajar. Pada jenjang pendidikan tinggi mahasiswa diberi kebebasan dan 
keleluasaan dalam berpikir, bereksperimen, dan berkreativitas. Kebebasan ini 
akan membuat mahasiswa lebih aktif dalam belajar mandiri. Hal ini menunjukkan 
mahasiswa yang memiliki hasil belajar yang baik harus melakukan belajar 
mandiri agar dapat mendukung aktivitas belajar secara terstuktur sehingga 
berdampak pada hasil belajar yang memuaskan. Sebaliknya bila mahasiswa 
memiliki hasil belajar yang buruk mengindikasikan bahwa tidak adanya 
kemandirian belajar pada diri mahasiswa. 

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka dalam penelitian ini penulis 
mengajukan judul “pengaruh belajar mandiri terhadap hasil belajar mahasiswa 
Pendidikan Agama Islam di STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa”. Adapun rumusan 
masalahnya adalah Bagaimana pengaruh belajar mandiri terhadap hasil belajar 
mahasiswa  Pendidikan Agama Islam di STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa?,  
Faktor apa saja yang menjadi penghambat hasil belajar mahasiswa Pendidikan 
Agama Islam di STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa?, Bagaimana kiat-kiat 
meningkatkan hasil belajar mahasiswa Pendidikan Agama Islam di STAIN 
Zawiyah Cot Kala Langsa? 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belajar mandiri 
terhadap hasil belajar mahasiswa Pendidikan Agama Islam di STAIN Zawiyah 
Cot Kala Langsa, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat hasil belajar 
mahasiswa Pendidikan Agama Islam di STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, serta 
untuk mengetahui kiat-kiat meningkatkan hasil belajar mahasiswa Pendidikan 
Agama Islam di STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. 

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian lapangan (field research) 
dengan menggunakan pendekatan kualitatif, adapun teknik pengumpulan data 
yang peneliti gunakan adalah angket dan dokumentasi. Dalam menganalisis data 
peneliti melakukan langkah-langkah berupa mereduksi data, menyajikan data, dan 
melakukan penarikan kesimpulan. 

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah Adanya pengaruh belajar 
mandiri terhadap hasil belajar mahasiswa Pendidikan Agama Islam di STAIN 
Zawiyah Cot Kala Langsa, Faktor-faktor yang menjadi penghambat hasil belajar 
mahasiswa Pendidikan Agama Islam di STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 
diantaranya: tidak adanya motivasi intrinsik, dukungan dari lingkungan, sikap 
acuh, strategi mengajar dosen yang kurang menyenangkan, hingga kurikulum 
Perguruan Tinggi yang menurut mahasiswa susah terlaksana dengan baik menjadi 
penghambat dalam proses belajar, Kiat-kiat dalam meningkatkan hasil belajar 
mahasiswa Pendidikan Agama Islam di STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa 
diantaranya: menumbuhkan minat, mengetahui bakat diri, motivasi yang kuat, 
lingkungan belajar yang mendukung, sarana dan prasarana yang memadai, 
mengetahui tujuan belajar, persiapan belajar, rencana kegiatan belajar, disiplin, 
serta mengetahui kerja otak menjadi cara untuk meningkatkan hasil belajar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. 

Berhasil atau tidaknya suatu lembaga pendidikan sangat tergantung pada sistem 

pendidikan yang diterapkan. Melalui pendidikan diharapkan dapat menghasilkan 

lulusan-lulusan yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa serta dapat hidup 

secara layak di tengah-tengah masyarakat. 

Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dan bertujuan 

untuk mengembangkan kualitas manusia. Sebagai suatu kegiatan yang sadar akan 

tujuan, maka dalam pelaksanaannya berada dalam suatu proses yang 

berkesinambungan. Sehingga akan menciptakan seseorang yang berkualitas dan 

berkarakter serta memiliki pandangan yang luas kedepan untuk mencapai suatu 

cita-cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi secara tepat di dalam berbagai 

lingkungan.  

Dalam proses pendidikan terdapat aktivitas belajar yang merupakan unsur 

fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Itu 

berarti berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan sangat bergantung 

pada proses belajar yang dialami mahasiswa, baik ketika berada diperguruan 

tinggi maupun di lingkungan luar. 

Belajar berlangsung secara aktif dengan berbagai macam bentuk perbuatan 

dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan sebagai bekal untuk hidup. Secara 

umum belajar merupakan tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang 
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relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang 

melibatkan proses kognitif, afektif, dan psikomotorik.1 

Dalam proses belajar dibutuhkan pendorong yang mengubah energi dalam 

diri seseorang kedalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dorongan ini bersumber pada kebutuhan yang berisi keharusan untuk menjadi 

orang yang terdidik dan berpengetahuan sehingga selalu ingin maju dalam belajar. 

Dorongan ini akan melahirkan keinginan untuk melakukan aktivitas belajar 

mandiri. Kemandirian belajar merupakan suatu prinsip belajar yang bertumpu 

pada kegiatan dan tanggungjawab diri sendiri bukan merupakan perintah atau 

anjuran orang lain.  Kemandirian merupakan suatu kecederungan menggunakan 

kemampuan diri sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah secara bebas, 

progresif, dan penuh dengan inisiatif. Sehingga akan memunculkan rasa 

tanggungjawab dan tidak tergantung kepada orang lain.  

Kemandirian dalam belajar merupakan keharusan dalam pendidikan saat 

ini. Kemandirian belajar dalam diri mahasiswa dipengaruhi oleh motivasi pada 

diri mereka sendiri. Motivasi untuk belajar akan semakin besar jika mereka tahu 

tujuan belajar. Pada jenjang pendidikan tinggi mahasiswa diberi kebebasan dan 

keleluasaan dalam berpikir, bereksperimen, dan berkreativitas. Hal  ini 

dikarenakan setiap mahasiswa dianggap sebagai seorang dewasa yang tahu akan 

kebutuhan, hak, dan tanggung jawab dirinya. Kebebasan yang diberikan juga 

untuk menentukan apa yang akan di pelajarinya selama satu semester. Kebebasan 

ini akan membuat mahasiswa lebih aktif dalam belajar mandiri. 

                                                        
1 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Berbasis Integrasi dan 

Kompetensi) (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hal. 82 
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Salah satu perguruan tinggi yang memberikan kebebasan dan keleluasaan 

bagi mahasiswanya untuk menentukan Mata kuliah yang akan diambil adalah 

STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Mata kuliah yang akan diambil juga harus 

disesuaikan dengan hasil belajar atau Indeks Prestasi yang didapat mahasiswa. 

STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa juga merupakan perguruan tinggi yang 

memiliki standar tersendiri untuk mengevaluasi mahasiswanya. Terdapat lima 

aspek sebagai bahan penilaian untuk melihat keberhasilan dalam belajar 

diantaranya, kehadiran berbobot 10%, tugas terstuktur berbobot 20%, ujian tanpa 

pemberitahuan 10%, ujian pertengahan semester 20%, ujian akhir semester 40%. 

Dari kelima aspek diatas mahasiswa dituntut untuk dapat belajar secara 

maksimal. Dosen pembimbing hanya memberikan sedikit pengetahuan sedangkan 

pengetahuan lain yang dibutuhkan harus dicari sendiri oleh mahasiswa diluar 

belajar terstuktur. Hal ini menunjukan bahwa seorang mahasiswa memiliki 

tanggungjawab untuk mencari dan mendapatkan informasi tentang materi 

perkuliahan secara mandiri.  

Hal ini senada seperti yang diungkapkan oleh Masliana Safitri mahasiswa 

prodi Pendidikan Agama Islam, semester VI yang mengatakan  

“Ketika saya sedang belajar terstuktur maka materi yang disampaikan 
sangatlah sedikit karena dosen hanya masuk satu minggu sekali dalam 
waktu kurang dari 2 jam sehingga pengetahuan saya tentang materi yang 
diajarkan sangatlah sedikit, sehingga saya harus mencari sendiri tentang 
materi yang telah diberikan dosen, belum lagi tugas yang diberikan dosen 
berupa makalah, maka mau tidak mau saya harus belajar dan mencari 
informasi sendiri.”2 
 

                                                        
2 Wawancara: Pada tanggal 18 Oktober 2013 di STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. 
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Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa yang memiliki hasil belajar 

yang baik harus melakukan belajar mandiri sehingga dapat memenuhi kelima 

aspek evaluasi tersebut. Sebaliknya bila mahasiswa memiliki hasil belajar yang 

buruk mengindikasikan bahwa tidak adanya kemandirian belajar pada diri 

mahasiswa. 

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka dalam penelitian ini penulis 

mengajukan judul “Pengaruh Belajar Mandiri Terhadap Hasil Belajar 

Mahasiswa Pendidikan Agama Islam di STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh belajar mandiri terhadap hasil belajar mahasiswa  

Pendidikan Agama Islam di STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa? 

2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat hasil belajar mahasiswa 

Pendidikan Agama Islam di STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa? 

3. Bagaimana kiat-kiat meningkatkan hasil belajar mahasiswa Pendidikan 

Agama Islam di STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh belajar mandiri terhadap hasil belajar 

mahasiswa Pendidikan Agama Islam di STAIN Zawiyah Cot Kala 

Langsa 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat hasil belajar mahasiswa 

Pendidikan Agama Islam di STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa 
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3. Untuk mengetahui kiat-kiat meningkatkan hasil belajar mahasiswa 

Pendidikan Agama Islam di STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa 

D. Manfaat Penelitian 

Setelah tercapainya tujuan penelitian diatas maka berikut akan penulis 

kemukakan beberapa manfaat dari penulisan proposal ini, antara lain adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya teori-teori yang 

berkaitan dengan belajar mandiri, faktor-faktor penghambat hasil belajar 

dan kiat-kiat meningkatkan hasil belajar serta sebagai kerangka acuan 

strategi penelitian tentang hal yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada mahasiswa 

terkait seberapa besar pengaruh positif belajar mandiri  terhadap hasil 

belajar. Secara khusus penulis sendiri dapat memanfaatkan kajian 

dimaksud untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan belajar mandiri. 

E. Penjelasan Istilah 

1. Pengaruh  

Pengaruh merupakan daya yang timbul dari sesuatu baik orang maupun 

benda yang dapat menimbulkan rangsangan atau stimulus.3 

                                                        
3 W.J.S Perwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 

hal. 26 
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Adapun kata pengaruh yang penulis maksud adalah daya atau kekuatan 

yang mengajak jiwa mahasiswa untuk mau belajar tanpa adanya unsur 

paksaan. 

2. Belajar Mandiri 

Belajar mandiri merupakan belajar atas inisiatif sendiri tanpa tergantung 

pada dukungan atau suruhan dari orang lain, seperti orang tua, guru, dosen 

atau lainnya.4 

Belajar mandiri juga dapat diartikan sebagai suatu proses, metode atau 

filosofi pendidikan dimana peserta didik dapat memperoleh pengetahuan 

dengan usaha sendiri dan mengembangkan kemampuan untuk 

mengadakan penyelidikan dan evaluasi kritis.5 

Sementara menurut penulis belajar mandiri adalah aktivitas belajar yang 

dilakukan mahasiswa prodi Pendidikan Agama Islam di STAIN Zawiyah 

Cot Kala Langsa yang didapatkan dari buku, media cetak, elektronik, alam 

atau yang lainnya dan dilakuakan diluar belajar secara terstuktur yang 

didapat melalui dosen pengasuh. 

3. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah “hasil usaha yang dilakukan guru dalam mengfasilitasi 

dan menciptakan kondisi kegiatan belajar mengajar sehingga dapat terjadi 

                                                        
4 Thursan Hakim, Belajar Secara Efektif, Panduan Menemukan Teknik Belajar, Memilih 

Jurusan Dan Menentukan Cita-Cita (Jakarta: Puspa Swara, 2005), hal. 39 
5 Muhammad Yaumi, Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligences (Jakarta: Dian 

Rakyat, 2010), hal. 180 
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perubahan pada pribadi siswa yang meliputi tiga bidang kognitif, afektif, 

dan psikomotorik.”6  

Sementara menurut penulis hasil belajar dalam karya tulis ilmiah ini 

adalah Indeks Prestasi (IP) belajar yang diperoleh mahasiswa Pendidikan 

Agama Islam setelah mengikuti proses perkuliahan selama satu semester. 

4. Mahasiswa Pendidikan Agama Islam 

Mahasiswa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “ orang yang 

belajar diperguruan tinggi”.7 Sedangkan menurut pendapat lain yang 

dikemukakan oleh Singgih mahasiswa adalah “Masyarakat intelektuan 

yang memiliki kedewasaan yang cukup tinggi, dewasa ini tidak dapat 

diukur dengan usia tetapi dilihat dari tanggung jawabnya terhadap diri 

sendiri. Dengan kata lain, pengertian mahasiswa sama juga dengan setiap 

individu yang sedang menuntut ilmu pengetahuan dalam suatu perguruan 

tinggi secara formal fungsional.”8 

Adapun yang penulis maksud dengan mahasiswa Pendidikan Agama Islam 

adalah semua mahasiswa yang sedang belajar dan menuntut ilmu 

pengetahuan khususnya yang berada pada bidang studi/jurusan Pendidikan 

Agama Islam tahun 2013-2014 di STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. 

 

 

                                                        
6 Departemen Agama RI, Metodologi Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Dirjen Bagais, 

2002), hla. 56 
7 Depdikbut RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 

1991), hal. 696 
8 Singgih, Psikologi Praktis, Anak Remaja Dan Keluarga (Jakarta: Gunung Mulia,1991), 

hal. 127 




