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Abstrak 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan seharusnya siswa program akselerasi memiliki 

tingkat kemandirian belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa regular karena padatnya materi 

pelajaran yang harus diselesaikan selama 2 tahun studi, tetapi pada kenyataannya ada siswa akselerasi yang 

tidak mencapai standar nilai program akselerasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau 

tidaknya perbedaan kemandirian belajar matematika antara siswa program akselerasi dan regular di SMP N 

1 Boyolali tahun ajaran 2012/2013.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian komparatif. Subyek penelitian ini adalah 33 siswa 

kelas akselerasi dan 33 siswa kelas VII reguler , dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2012/2013 

bulan Juni 2013.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan kemandirian belajar matematika antara siswa 

akselerasi dengan reguler pada siswa SMP Negeri 1 Boyolali tahun ajaran 2012/2013. Hal tersebut 

dibuktikan nilai thitung hasil analisis adalah sebesar 2,798, dengan p-value 0,007 < 0,05 dan perbedaannya 

sebesar 10,0303. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan kemandirian belajar siswa akselerasi dapat 

dijadikan contoh oleh siswa reguler. Begitu pula dengan penelitian selanjutnya digunakan perpaduan dalam 

analisis data, baik secara kuantitatif maupun cecara kualitatif. 

 

Kata kunci : Kemandirian Belajar, Program Akselerasi, Program Reguler 

 

A. PENDAHULUAN 

Padatnya materi pelajaran yang harus diselesaikan membuat siswa program 

akselerasi diharapkan memiliki tingkat kemandirian yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan siswa program reguler. Tetapi pada faktanya masih terdapat siswa akselerasi 

yang tidak mencapai standar nilai kelas akselerasi. Menurut  Steinberg (2002), 

kemandirian adalah kemampuan individu untuk berperilaku secara bebas, sesuai 

dengan emosi dan kognisi individu tersebut. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2010) menyatakan hasil uji 

menunjukan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara kemandirian belajar 

matematika dengan prestasi belajar matematika yang artinya bahwa semakin tinggi 

kemandirian belajar matematika siswa semakin tinggi pula prestasi belajar 

matematikanya. Slameto (2002) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif 

signifikan antara kemandirian belajar siswa dengan rata-rata prestasi belajar siswa 

serta dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Biologi. 

Proses pembelajaran program akselerasi dengan reguler berbeda. Perbedaannya 

adalah pada program akselerasi ditahun pertama, siswa akan mempelajari seluruh 

materi pelajaran kelas satu dan ditambah setengah meteri dikelas dua. Ditahun kedua, 

siswa akan mempelajari setengah materi tersisa dikelas dua dan seluruh materi dikelas 

tiga. Hal ini memungkinkan siswa yang pintar secara akademis mampu menyelesaikan 

sekolahnya dalam waktu yang singkat dan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dari 

siswa reguler, serta menekankan pada pengembangan kreatifitas dan proses berfikir. 

Hal ini memungkinkan adanya perbedaan kemandirian belajar diantara siswa program 

akselerasi dan reguler sesuai dengan pendapat Knowles (1989) yang mendefinisikan 

kemandirian belajar  sebagai  suatu proses belajar dimana setiap individu  dapat 

mengambil  inisiatif dengan atau tanpa bantuan orang lain, dalam hal mendiagnosa 

kebutuhan belajar, merumuskan tujuan belajar, mengidentifikasi sumber-sumber 

belajar (baik berupa orang maupun bahan), memilih dan menerapkan strategi belajar 

yang sesuai bagi dirinya, serta mengevaluasi  hasil belajarnya. Sedangkan di SMP  

Negeri 1 Boyolali masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan kemandirian 

serta masih menunjukkan adanya indikator ketidakmandirian pada kelas akselerasi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika kelas akselerasi, ada sebagian 

anak- anak kelas akselerasi bekerjasama dalam menyelesaikan tugas individu dikelas. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Apakah Terdapat Perbedaaan 

Kemandirian Belajar Matematika antara Siswa Program Akselerasi dan Reguler  di 

SMP N 1 Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013? 

 

B. KAJIAN TEORI 

Kemandirian Belajar 

Menurut Grieve (2003) kemandirian belajar adalah atribut personal, kesiapan 

psikologis seseorang dalam mengontrol atau bertanggung jawab dalam proses 



belajarnya. Sedangkan menurut Merriam dan Caffarella (1999), kemandirian belajar 

merupakan proses pembelajaran dimana pelajar membuat inisiatif sendiri dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari pengalaman pembelajarannya, yang 

diambil dari berbagai sumber atau literatur.  

Kemandirian belajar lebih kepada bagaimana individu belajar tentang 

pemikirannya, membuat rencana dan mengambil tindakan, memikirkan ide untuk 

dapat mengambil keputusan yang baik dan memikirkan keputusan agar mendapatkan 

hasil yang diharapkan, memikirkan proses-proses yang akan mereka jalani, serta solusi 

dari masalah yang dihadapi dan strategi untuk mengembangkan kemampuannya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud kemandirian 

belajar matematika adalah proses belajar matematika dimana setiap individu  dapat 

mengambil  inisiatif tanpa bantuan orang lain dalam hal menentukan kegiatan 

belajarnya seperti merumuskan tujuan belajar, sumber belajar (baik berupa orang 

ataupun bahan), mendiagnosa kebutuhan belajar, dan mengontrol sendiri proses 

pembelajarannya. 

Menurut Thoha (1996) ciri-ciri kemandirian belajar pada siswa adalah sebagai 

berikut. (1) mampu berfikir secara kritis dan kreatif, (2) tidak mudah terpengaruh 

orang lain, (3) tidak lari atau menghindari masalah dalam belajar, (4) mampu 

memecahkan masalah sendiri tanpa bantuan orang lain, (5) belajar dengan penuh 

ketekunan dan kedisiplinan, (6) bertanggung jawab 

 

Akselerasi 

Pengertian accleration diberikan oleh Pressey (Hawadi, 2004) suatu kemajuan 

yang diperoleh dalam program pengajaran, pada waktu yang lebih cepat atau usia yang 

lebih muda dari pada konvensional. Dengan kata lain peserta didik dapat 

menyesuaikan cara belajarnya lebih cepat dari siswa lainnya (siswa yang mengikuti 

program reguler). Secara singkat akselerasi mengandung pengertian yaitu: (1) sebagai 

model pembelajaran yaitu lompat kelas dimana peserta didik berbakat yang memiliki 

kemampuan unggul diberi kesempatan untuk mengikuti pelajaran pada kelas yang 

lebih tinggi, (2) kurikulum atau akselerasi program, menunjuk pada peringkasan 

program sehingga dapat dijalankan dalam waktu yang lebih cepat, (3) memperoleh 

konten materi dengan nama yang lebih dipercepat sesuai dengan kemampuan potensial 

siswa. 



 

C. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian komparatif. Komparatif adalah suatu 

penelitian yang bersifat membandingkan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP N 1 Boyolali yang 

terdiri dari 6 kelas regular yang berjumlah 149 siswa dan 2 kelas akselerasi yang 

berjumlah 49 siswa. Untuk menentukan berapa jumlah sampel yang akan diambil 

dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Slovin (Umar, 2003). 

)(1 2Ne

N
n


  

Keterangan: 

n    : Jumlah sampel 

N   : Jumlah populasi 

e   : Kelonggaran   ketidaktelitian  karena     kesalahan pengambilan sampel 

yang dapat ditolerir (maksimal 10%) 

1    : Angka konstan 

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh sampel sebanyak 66 orang responden,  

yaitu 33 orang siswa kelas akselerasi, dan  33 orang siswa kelas regular. Dalam 

penelitian ini untuk menentukan jumlah responden sebanyak 66 orang tersebut peneliti 

menggunakan teknik proportionate simple random sampling, yaitu metode yang 

digunakan untuk memilih sampel dari populasi dengan cara sedemikian rupa sehingga 

setiap anggota populasi mempunyai pelung yang sama besar untuk diambil sebagai 

sampel (Supramono dan Sugiarto, 1993). 

Penelitian ini merupakan penelitian satu variabel pada dua sampel. Variabel 

bebas penelitian ini adalah kemandirian belajar pada dua sampel yaitu akselerasi dan 

regular. 

Instrument penelitian berupa angket kemandirian belajar matematika yang 

disusun berdasarkan teori Thoha (1996). Angket tersebut terdiri dari 40 item 

pertanyaan tertulis yang terdiri dari aspek-aspek yangakan diukur. Jenis angket yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup, artinya responden hanya tinggal 

member tanda centang atau check mark  ( ) pada salah satu alternatif jawaban yang 

telah disediakan. Terdapat 5 jawaban yang disediakan yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai 

(S), Kadang-kadang (K), Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai (STS). 



Pengambilan data untuk variabel kemandirian belajar matematika di SMP N 1 

Boyolali dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2013. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 33 siswa kelas akselerasi dan 33 siswa kelas reguler. Angket 

tersebut diambil pada tanggal 13 Juni 2013. 

Pengujian validitas alat ukur dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi 

Pearson Product Moment. Berdasarkan perhitungan uji vaiditas angket kemandirian 

belajar matematika ini terdapat 1 item yang tidak valid, sehingga hasilnya terdapat 39 

item soal yang valid. Pengukuran reliabilitas angket kemandirian belajar matematika 

menggunakan teknik Alpha Crobach dengan menggunakan SPSS for Windows Version 

16.0 untuk mengolah data. Setelah item tidak valid dihilangkan kemudian dilakukan 

uji reliabilitas diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,929. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari teknik analisis deskriptif 

dan teknik analisis inferensial. Analisi deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan 

hasil pengukuran variabel yang diukur yaitu kemandirian belajar matematika. Analisis 

inferensial dalam penelitian dilakukan untuk menguji perbedaan rata-rata  kemandirian 

belajar matematika siswa program akselerasi dan non akselerasi. Sebelum diuji beda 

rata-rata, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnof. Uji 

normalitas dilakukan untuk mengetahui datanya berdistribusi normal atau tidak. Data 

yang berdistribusi normal merupakan syarat uji parametrik yaitu menggunakan uji t 

sedangkan kalau datanya tidak normal digunakan uji nonparametrik yaitu uji Mann-

Whitney U. Pengolahan data dilakukan dengan  menggunakan bantuan Statistical 

Package for the Social Sciences versi 16.00 (SPSS versi 16.00). 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil uji normalitas data dengan menggunakan alat analisis kolmogorove-

smirnove, asumsi data normal menurut analisis ini apabila nilai p-value (asymp. sig) > 

0,05. Berdasarkan hasil uji kolmogorov-smirnov pada table 1 diperoleh nilai 

kolmogorov-smirnov untuk data kelas akselerasi sebesar 0,553, dan kelas reguler 

sebesar 1,036 dengan nilai p-value masing-masing sebesar 0,920 dan 0,233. Sehingga 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan nilai jika nilai p-value>0,05, maka data 

terdistribusi normal. 

 

 



Tabel 1 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Akselerasi Reguler 

N 33 33 

Normal Parameters(a,b) Mean 143,8485 133,8182 

  Std. Deviation 13,80698 15,27959 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 
,096 ,180 

  Positive ,095 ,180 

  Negative -,096 -,139 

Kolmogorov-Smirnov Z ,553 1,036 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,920 ,233 

 

a  Test distribution is Normal. 

b  Calculated from data. 

 

Pengujian hipotesis penelitian digunakan uji t untuk dua sample yang independent 

atau bebas, untuk mengetahuiada atau tidak perbedaan kemandirian belajar matematika pada 

siswa program akselerasi dan reguler di SMP N 1 Boyolali. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 

2. 

Tabel 2 

 
Berdasarkan tabel 2 diperoleh nilai thitung hasil analisis adalah sebesar 2,798 

sedangkan nilai ttabel 2,000 yang berarti thitung  ttabel dengan p-value 0,007 < 0,05, dan 

menunjukkan perbedaan sebesar 10,0303 sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat 

perbedaan yang sangat signifikan antara kemandirian belajar matematika siswa  kelas 

akselerasi dengan kelas reguler.  

Proses pembelajaran program akselerasi dengan reguler berbeda. Perbedaannya 

adalah pada program akselerasi ditahun pertama, siswa akan mempelajari seluruh 

materi pelajaran kelas satu dan ditambah setengah meteri dikelas dua. Ditahun kedua, 

siswa akan mempelajari setengah materi tersisa dikelas dua dan seluruh materi dikelas 

tiga. Hal ini memungkinkan siswa yang pintar secara akademis mampu menyelesaikan 

sekolahnya dalam waktu yang singkat dan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dari 

siswa reguler, serta menekankan pada pengembangan kreatifitas dan proses berfikir. 

Independent Samples Test

1,644 ,204 2,798 64 ,007 10,0303 3,58489 2,86865 17,19195

2,798 63,354 ,007 10,0303 3,58489 2,86725 17,19336

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Kemandirian Belajar

F Sig.

Levene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means



Hal ini memungkinkan adanya perbedaan kemandirian belajar diantara siswa program 

akselerasi dan regular. Lubis (Hawadi, 2004) menyatakan bahwa strategi pembelajaran 

untuk program akselerasi lebih diwarnai dengan kecepatan, lebih menekankan 

perkembangan kreativitas, dan proses berpikir yang lebih tinggi dibandingkan pada 

strategi pembelajaran pada program regular. 

Secara eksplisit jelas bahwa materi yang disampaikan pada kelas akselerasi 

lebih padat dari pada di kelas regular untuk itu sudah menjadi suatu keharusan bagi 

setiap siswa kelas akselerasi untuk menjadi lebih mandiri dalam proses belajarnya 

dibandingkan dengan siswa pada kelas reguler. Pernyataan tersebut didukung oleh 

pendapat Kiato (Semiawan, 1997) bahwa dalam pelaksanaan program pendidikan 

berbakat harus berbeda dari program pendidikan untuk anak lainnya, dengan 

penekanan luar biasa pada perkembangan kreatif dan proses berpikir tinggi. Hafalan 

dalam pembelajaran bagi anak berbakat harus sejauh mungkin dicegah dengan 

memberikan teknik yang berorientasi pada penemuan  dan pendekatan induktif. Jadi 

kurikulum dalam kelas akselerasi ini sangat khusus disesuaikan dengan anak dengan 

kecerdasan tinggi. Sehingga kemandirian, kecepatan, dan kompleksitas sangat 

dibutuhkan. 

Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka hasil penelitian yang menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kemandirian belajar 

matematika siswa  kelas akselerasi dengan kelas reguler sejalan dengan pendapat-

pendapat yang diungkapkan oleh para ahli di atas. 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima yang menyatakan ada perbedaan 

kemandirian belajar matematika antara siswa akselerasi dengan reguler pada siswa 

SMP Negeri 1 Boyolali menggunakan uji t untuk dua sampel yang independent 

dengan hasil nilai thitung sebesar 2,798 sedangkan nilai ttabel 2,000 yang berarti thitung  

ttabel, p-value 0,007 < 0,05 dan perbedaannya sebesar 10,0303. Perbedaannya ada pada 

waktu untuk menyelesaikan materi yang disampaikan pada kelas akselerasi lebih 

pendek dari pada kelas regular untuk itu sudah menjadi suatu keharusan bagi setiap 

siswa kelas akselerasi untuk menjadi lebih mandiri dalam proses belajarnya 



dibandingkan dengan siswa pada kelas reguler karena kelas akselerasi harus mengejar 

materi yang cukup banyak. Kemudian kurikulum dalam kelas akselerasi sangat khusus 

disesuaikan dengan anak dengan kecerdasan tinggi. Sehingga kemandirian, kecepatan, 

dan kompleksitas sangat dibutuhkan. 

 

Saran 

Sesuai dengan analisis, pembahasan dan simpulan, maka saran yang dapat 

peneliti berikan adalah: 

a. Saran Bagi Siswa 

Kemandirian belajar matematika siswa kelas akselerasi ada baiknya dapat 

dijadikan contoh bagi siswa kelas reguler. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 

membina hubungan pertemanan yang baik dengan anak kelas akselerasi sehingga tahu 

bagaimana mereka belajar matematika. 

 

b. Saran Bagi Guru 

Baiknya jika dalam mengajar guru meniru sistem pembelajaran siswa pada 

kelas reguler dengan sistem yang sama dengan siswa kelas akselerasi yang tentu saja 

dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan siswa kelas reguler.  
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