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BAB V 
PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas (58,54%) siswa kelas VII 
SMP Stella Matutina Salatiga mempunyai tingkat kemandirian belajar 
matematika tinggi, 35,37% cukup dan hanya sebagian kecil siswa kemandirian 
belajar matematikanya sangat tinggi dan rendah yaitu masing-masing 4,88% dan 
1,22%. Hasil tersebut tentunya tidak begitu baik karena meskipun sebagian 
besar siswa memiliki tingkat kemandirian belajar matematika yang tinggi, masih 
ada 35,37% siswa yang tingkat kemandirian belajar matematikanya tergolong 
cukup bahkan masih ada 1,22% siswa dengan tingkat kemandirian belajar 
matematikanhya rendah. Secara keseluruhan aspek yang cenderung 
menunjukan tingkat kemandirian belajar matematikanya kurang adalah 
tanggung jawab dalam belajar yaitu sebesar 51,22% dan 3,66% siswa dengan 
tingkat kemandirian belajar matematikanya  masing-masing cukup dan rendah. 
Hasil lain menyatakan bahwa setiap aspek dalam kemandirian belajar saling 
berkaitan, setiap aspek mempunyai pengaruh yang kuat dan saling melengkapi 
dalam membentuk kemandirian belajar dalam diri siswa. 

 
B. Saran 

Terdapat 35,37% dan 1,22% siswa yang tingkat kemandirian belajar 
matematikanya tergolong cukup dan rendah. Siswa sebaiknya meningkatkan 
kemandirian belajar matematika khususnya  meningkatkan  tanggung jawab 
dalam belajar dalam hal lebih percaya diri atas kemampuannya, tidak selalu 
bergantung pada orang lain serta tanggung jawab dalam menentukan sendiri 
arah belajarnya. Usaha setiap siswa untuk meningkatkan tanggung jawabnya 
dalam belajar ini tidak terlepas oleh campur tangan dari seorang guru. Guru 
perlu memotivasi siswa agar terbiasa percaya pada diri sendiri atas 
kemampuannya, sehingga siswa tidak lagi bergantung kepada orang lain ketika 
menyelesaikan masalah matematikanya juga siswa akan mempunyai kesadaran 
dan tanggung jawab untuk menentukan sendiri arah belajarnya. Orang tua siswa 
tentunya juga sangat berperan penting dalam meningkatkan kemandirian 
belajar matematika karena siswa lebih banyak menghabiskan waktunya 
bersama orang tua di rumah, oleh karena itu sekolah diharapkan mampu untuk 
menjalin kerjasama yang baik dengan setiap orangtua atau wali siswa serta 
terus mengingatkan akan pentingnya kemandirian belajar yang harus dimiliki 
oleh setiap siswa. 


