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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan kewajiban bagi semua siswa selaku pelajar, dengan 
belajar siswa dapat mempersiapkan diri untuk masa depannya. Belajar tidak 
bisa dilakukan dengan seenaknya saja karena untuk melakukan kegiatan belajar 
dibutuhkan kerja keras, semangat serta kerajinan. Semakin giat siswa dalam 
belajar akan semakin baik hasil belajar yang akan diperolehnya. Belajar tidak 
hanya dilakukan sewaktu di sekolah saja melainkan juga di rumah, maka 
kemandirian dalam belajar harus terus ditingkatkan. Menurut Thoha (1996) 
kemandirian belajar adalah aktifitas belajar yang didorong oleh kemauan 
sendiri, pilihan sendiri dan tanggungjawab sendiri tanpa bantuan orang lain 
serta mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Siswa dapat memiliki 
kemandirian belajar jika memiliki ciri-ciri diantaranya mampu berpikir kritis, 
kreatif dan inovatif, tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain, tidak 
merasa rendah diri, terus bekerja dengan penuh ketekunan dan kedisiplinan 
serta mampu mempertanggungjawabkan tindakannya sendiri. Karnita dalam 
Khosun (2011) berpendapat bahwa kemandirian belajar merupakan suatu 
keadaan atau kondisi aktivitas belajar dengan kemampuan sendiri, tanpa 
bergantung kepada orang lain, dalam dirinya telah mempunyai kesadaran dan 
kebutuhan belajar melampaui tugas, kewajiban dan target jangka pendek, nilai 
serta prestasi. Jika aktivitas dan tugas yang dimaksud berkaitan dengan belajar 
matematika, maka dalam hal ini dinamakan sebagai kemandirian belajar 
matematika. 

Sugilar dalam Setiyawan (2012) merangkum pendapat Gugliemino, West & 
Bentley yang menyatakan bahwa karakteristik individu yang memiliki kesiapan 
dalam kemandirian belajarnya dicirikan oleh (1) kecintaan terhadap belajar; (2) 
kepercayaan diri sebagai siswa; (3) keterbukaan terhadap tantangan belajar; (4) 
sifat ingin tahu; (5) pemahaman diri dalam hal belajar dan (6) menerima 
tanggung jawab untuk kegiatan belajarnya, dalam kemandirian belajar inisiatif 
merupakan indikator yang sangat mendasar. 

Kenyataan yang dijumpai dalam proses pembelajaran matematika dari hasil 
wawancara yang dilakukan terhadap guru matematika di SMP Stella Matutina 
Salatiga adalah (1) masih ada siswa yang tergantung pada temannya bahkan 
hanya menyalin pekerjaan temannya ketika mengerjakan tugas atau tugas 
mandiri pada mata pelajaran matematika; (2) inisiatif siswa dalam mencari 
sumber bacaan khususnya matematika rendah, sementara sebenarnya ada 
banyak sumber yang dapat diakses; (3) sebagian besar siswa beranggapan 
bahwa guru adalah sumber utama belajar; (4) masih ada sebagian siswa yang 
hadir sekolah tanpa persiapan tetapi hanya berprinsip datang, duduk, diam dan 
catat; (5) keberanian siswa selama proses pembelajaran matematika masih 
didominasi oleh siswa yang kemampuannya menengah keatas. Sangatlah jelas 
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dari setiap kenyataan yang terjadi di SMP Stella Matutina Salatiga menunjukan 
bahwa belum sepenuhnya siswa memiliki kesadaran akan pentingnya 
kemandirian belajar khususnya dalam belajar matematika. 

Penelitian-penelitian juga telah dilakukan, namun dalam setiap penelitian 
dengan masalah yang sama belum tentu akan menghasilkan kesimpulan yang 
sama pula, sebagai contoh dalam sebuah penelitian yang pernah dilakukan 
oleh Afianti (2008) menunjukan hasil bahwa sebagian besar siswa memiliki 
tingkat kemandirian belajar yang baik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari 
(2010) yang menunjukan bahwa mayoritas siswa mempunyai tingkat 
kemandirian belajar matematika sedang, kemudian Setiyawan (2012) juga 
menunjukan hasil yang sama, yaitu sebagian besar siswa memiliki tingkat 
kemandirian belajar yang sedang dan rendah. Penelitian-penelitian tersebut 
hanya Sari (2010) saja yang menggunakan variabel kemandirian belajar 
matematika, sedangkan penelitian yang lainnya menggunakan variabel 
kemandirian belajar seluruh mata pelajaran yang diajarkan. 

Berdasarkan latar belakang, hasil wawancara serta beberapa hasil 
penelitian di atas, penelitian ini akan meneliti lebih lanjut mengenai tingkat 
kemandirian belajar matematika siswa dengan judul Tingkat Kemandirian 
Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMP Stella Matutina Salatiga. 

 
B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah kemandirian belajar matematika siswa kelas VII SMP Stella 
Matutina Salatiga? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kemandirian belajar 
matematika siswa kelas VII SMP Stella Matutina Salatiga. 

 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan 
pemahaman, khususnya dalam bidang pendidikan yaitu tentang 
kemandirian belajar matematika, ataupun dapat dijadikan sebagai bahan 
perbandingan untuk penelitian selanjutnya 

2. Manfaat praktis 
a. Bagi siswa 

Memberi masukan untuk selalu meningkatkan kemandirian belajar 
matematika. 

b. Bagi guru 
Memberikan gambaran bagi guru, khususnya guru matematika 
mengenai kemandirian belajar matematika siswanya, sehingga dapat 
mendesain pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemandirian 
belajar matematika yang selanjutnya dapat digunakan untuk 
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meningkatkan kemandirian belajar matematika pada siswa yang 
tingkat kemandirian belajar matematikanya masih rendah. 

c. Bagi sekolah 
Tingkat kemandirian belajar matematika yang telah diketahui dapat 
digunakan untuk mengambil kebijakan untuk meningkatkan 
kemandirian belajar matematika yang kemungkinan dalam hal ini 
sekolah belum berperan secara optimal dalam meningkatkan 
kemandirian belajar matematika pada siswa. 


