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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
A. Kemandirian Belajar Matematika 
1. Definisi Kemandirian Belajar 

Menurut Setiawan dalam Ryekado (2013) kemandirian belajar adalah 
aktivitas yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri 
dan tanggungjawab sendiri dari belajar. Good dalam Sari (2010) menyatakan 
hal yang sama yaitu mengatakan bahwa kemandirian belajar adalah  belajar 
yang dilakukan dengan sedikit atau tanpa bantuan dari pihak luar sama sekali. 
Kemandirian belajar dapat diartikan sebagai sifat dan sikap serta kemampuan 
yang dimiliki siswa untuk melakukan kegiatan belajar secara sendirian maupun 
dengan bantuan orang lain berdasarkan motivasinya sendiri untuk menguasai 
suatu kompetensi tertentu sehingga dapat digunakannya untuk memecahkan 
masalah yang dijumpainya di dunia nyata (Dhesiana, 2009). 

Sumarmo dalam Khosun (2011) mengungkapkan “kemandirian belajar 
sebagai upaya memperdalam dan memanipulasi jaringan asosiatif dalam suatu 
bidang tertentu”, dengan kata lain kemandirian belajar merupakan suatu 
proses perancangan dan pemantauan diri yang seksama terhadap proses 
kognitif dan afektif dalam menyelesaikan tugas akademik. Jika bidang yang 
dimaksud berkaitan dengan belajar matematika, maka hal ini dinamakan 
sebagai kemandirian belajar matematika. Menurut Arifin dalam Sari (2010) 
kemandirian belajar matematika adalah suatu kemampuan untuk menimbulkan 
dorongan pada diri sendiri secara berkelanjutan untuk senantiasa terlibat 
dalam penyelesaian masalah matematika. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemandirian 
belajar merupakan aktivitas belajar siswa yang didorong oleh kemauan sendiri 
tanpa ketergantungan pada orang lain untuk menyelesaikan tugas akademik 
dan mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan kemandirian belajar 
matematika adalah suatu aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran 
matematika yang didorong oleh kemauan sendiri tanpa bergantung pada orang 
lain dalam menyelesaikan masalah matematika. 
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Belajar 

Woolfolk dalam Khosun (2011) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi kemandirian belajar meliputi : pengetahuan (knowledge), 
motivasi (motivation) dan disiplin pribadi (self-discipline). Agar dapat 
mempunyai kemandirian belajar, siswa harus mempunyai pengetahuan 
tentang dirinya, tentang apa yang akan dipelajari, tentang tugas. Siswa dengan 
kemandirian belajar yang baik mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Mereka 
mengetahui alasan mengapa mereka belajar, sehingga mereka melakukan 
sesuatu merupakan kemauan mereka sendiri dan bukan karena paksaan orang 
lain. Siswa dengan kemandirian belajar yang baik juga mempunyai disiplin 
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pribadi yang baik, khususnya mereka disiplin dalam menggunakan waktu untuk 
belajar secara mandiri. 

Menurut Basri (2000) kemandirian belajar dipengaruhi oleh faktor yang 
terdapat dalam dirinya sendiri (internal) dan faktor yang terdapat diluar dirinya 
(eksternal). Faktor internal adalah semua pengaruh yang bersumber dari dalam 
dirinya sendiri, seperti keadaan keturunan dan segala sesuatu yang dibawa 
sejak lahir. Segala sifat dasar dari orang tua mungkin juga akan ditemui dalam 
diri seseorang, seperti potensi, bakat dan intelektual. Faktor eksternal atau 
faktor linkungan adalah semua keadaan yang berasal dari luar dirinya. 
Lingkungan yang dihadapi setiap individu sangatlah mempengaruhi 
perkembangan seseorang, baik dalam segi positif maupun negatif. Lingkungan 
yang baik akan membentuk kepribadian, termasuk dalam hal kemandiriannya. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi kemandirian belajar siswa antara lain bersumber dari dalam 
dirinya sendiri seperti pengetahuan, kedisiplinan, dan motivasi yang tinggi 
untuk belajar, kemudian faktor keturunan dari orang tua, dan juga faktor 
lingkungan dimana individu bertumbuh dan berkembang. 
3. Komponen-Komponen Kemandirian Belajar 

Potter dkk dalam Prasetyoningsih (2010) mengatakan bahwa teori 
kemandirian yang dikenal sebagai teori locus of control menyimpulkan adanya 
5 komponen kemandirian belajar yaitu (1) Kemampuan untuk mengambil 
inisiatif seperti dalam perilaku yang eksploratif, kreatif, mampu menyatakan 
buah pikiran, mampu mengekspresikan diri dan bertindak secara spontan. 
Contohnya siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru matematika 
secara kritis dan sesuai dengan pendapatnya secara langsung dan percaya diri; 
(2) Berusaha mengatasi masalah yang dihadapi dalam lingkungan dengan rasa 
percaya diri tanpa mengharapkan bantuan orang lain, serta bebas dalam 
mengambil keputusan. Contohnya seorang siswa mengerjakan soal-soal tes 
matematika dengan rasa percaya diri tanpa minta bantuan atau mencontek 
pekerjaan temannya; (3) Melakukan aktifitas tambahan sesuai dengan 
kehendak sendiri, mengerjakan sesuatu tanpa memperdulikan apa yang 
dipikirkan orang lain. Contohnya siswa belajar matematika sendiri dirumah, 
mengerjakan soal-soal latihan tanpa menunggu perintah guru; (4) Puas 
terhadap hasil kerja yang telah dilakukan, yaitu perilakunya diarahkan kepada 
diri sendiri. Contohnya menerapkan ilmu dan kemampuan dalam kehidupan, 
seperti guru mengajarkan ilmu yang dikuasai kepada siswa; (5) Mampu 
melakukan tugas rutin sendiri dalam semua aspek kehidupan. Contohnya 
berusaha mengerjakan tugas-tugas sekolah tanpa meminta bantuan orang lain. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulkan bahwa 
komponen-kmponen kemandirian belajar meliputi percaya diri, tegas, 
mempunyai inisiatif, berfikir kreatif, berani mengambil keputusan, dan yang 
pasti mandiri. 
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4. Aspek -Aspek Kemandirian Belajar 
Dalam keseharian siswa sering dihadapkan pada permasalahan yang 

menuntut siswa untuk mandiri dan menghasilkan suatu keputusan yang baik. 
Nurjannah (1995) menyebutkan bahwa kemandirian terdiri dari beberapa 
aspek, yaitu (a) Tanggung jawab dalam belajar, hal ini terlihat dari adanya rasa 
percaya pada diri sendiri atas kemampuannya, tidak tergantung secara terus 
menerus pada orang lain dan menentukan sendiri arah belajarnya; (b) Tegas 
dalam mengambil keputusan, dalam hal ini terlihat adanya kebebasan dan 
keberanian dalam mengambil keputusan, selalu mengandalkan diri sendiri dan 
mampu mengatasi atau memecahkan masalah; (c) Memburu minat baru, 
dalam hal ini bertindak kreatif, keberanian mencoba hal baru, dan mampu 
menyatakan buah pikiran. 
5. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 
dilakukan oleh Afianti pada tahun 2008 dengan judul “Hubungan Antara 
Kemandirian Belajar Siswa Dengan Nilai Portofolio Dalam Pembelajaran 
Matematika”. Populasi penelitian terebut adalah siswa kelas V SD Laboratorium 
Universitas Negeri Malang sejumlah 53 siswa. Hasil penelitian tersebut 
menunjukan bahwa sebagian besar siswa memiliki tingkat kemandirian belajar 
yang baik dengan presentase 77,36% (41 siswa), sangat baik 15,09% (8 siswa), 
cukup 7,55% (4 siswa), dan tidak ada siswa yang mempunyai tingkat 
kemandirian yang kurang. 

Bertentangan dengan hasil penelian di atas, hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Sari pada tahun 2010 yang berjudul “Hubungan Antara Kemandirian 
Belajar Matematika Dengan Prestasi Belajar Matematika Pada Siswa Kelas XI 
IPA SMA Negeri 1 Salatiga Semester 1 Tahun Ajaran 2009/2010” dengan subjek 
penelitian sebanyak 224 siswa menunjukan hasil bahwa jurstru mayoritas 
tingkat kemandirian belajar matematika adalah sedang, yaitu sebanyak 133 
siswa (62,15%). Tingkat kemandirian belajar matematika kategori tinggi 
sebanyak 68 siswa (31,78%), kategori rendah terdapat 11 siswa (5,14%), 
kategori sangat tinggi terdapat 2 siswa (0,93%) dan tidak ada satupun siswa 
yang tergolong dalam kategori sangat rendah. Jauh berbeda dengan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Setiyawan pada tahun 2012 dengan judul 
”Efektifitas Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Problem Solving 
Dalam Meningkatkan Kemandirian Belajar Siswa Kelas XI IPA SMA 
Muhammadyah Plus Salatiga Tahun Pelajaran 2011/2012” yang menunjukan 
hasil kebanyakan kemandirian belajar siswa adalah termasuk dalam kategori 
sedang yaitu sebanyak 10 siswa (41,6%) dan tingkat kategori rendah sebanyak 
9 siswa (37,5%), sedangkan tingkat kategori tinggi sebanyak 3 siswa (12,5%), 
tingkat kategori sangat tinggi dan sangat rendah masing-masing hanya 1 siswa 
(4,2%). Subjek penelitian tersebut adalah siswa kelas XI IPA SMA 
Muhammadyah Plus Salatiga tahun pelajaran 2011/2012 sebanyak 24 siswa. 
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Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa dari beberapa penelitian yang 
sama belum tentu memperoleh hasil kesimpulan yang sama pula. Penelitian 
yang dilakukan oleh Afianti terhadap siswa kelas V SD Laboratorium Universitas 
Negeri Malang memberikan hasil bahwa tingkat kemandirian belajar siswa 
mayoritas adalah tinggi dan sangat tinggi. Hasil yang berbeda ditunjukan dalam 
penelitian yang dilakukan oleh Sari terhadap siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 
Salatiga yang menyatakan bahwa sebagaian besar tingkat kemandirian belajar 
matematika siswa adalah sedang, demikian pula hasil penelitian oleh Setiyawan 
terhadap siswa kelas XI IPA SMA Muhammadyah Plus Salatiga  yang 
menunjukan justru kebanyakan siswa mempunyai tingkat kemandirian belajar 
yang sedang dan rendah. Dalam penelitian ini juga akan meneliti tentang 
tingkat kemandirian belajar siswa tetapi dengan berfokus hanya pada mata 
pelajaran matematika. Tujuan diadakan penelitian ini adalah supaya siswa lebih 
lagi memiliki kesadaran untuk terus meningkatkan kemandirian belajar 
matematikanya. 
6. Kerangka Berfikir 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
 
 
 
 
 
  
  
 

Gambar 1 Kerangka Berfikir 
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 Siswa dalam belajar matematika akan memperoleh hasil belajar. Hasil 
belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, salah satu faktor 
internalnya adalah kemandirian belajar yang mempunyai tiga aspek, yaitu 
tanggung jawab dalam belajar, tegas dalam mengambil keputusan, dan 
memburu minat baru. Ketiga aspek tersebut akan mewarnai tinggi rendahnya 
tingkat kemandirian belajar matematika siswa kelas VII SMP Stella Matutina 
Salatiga. 


