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ABSTRAK 
Kemampuan matematis merupakan kemampuan yang penting untuk dikuasai siswa. Dengan kemampuan matematis siswa akan 
mampu menyelesaikan berbagai permasalahan matematis yang ia temui. Kemandirian belajar mendukung siswa untuk menguasai 
kemampuan matematis. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kemandirian belajar dan mengetahui perbedaan tingkat 
kemandirian belajar mempengaruhi kemampuan matematis siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 
literatur dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). Adapun data penelitian berasal dari berbagai 
sumber yang relevan seperti jurnal, skripsi, tesis dan artikel yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah. Menurut kajian beberapa artikel 
dapat disimpulkan perbedaan tingkat kemandirian belajar mempengaruhi kemampuan matematis. Siswa dengan kemandirian 
belajar tinggi cenderung menguasai kemampuan matematis lebih baik daripada siswa dengan kemandirian belajar sedang dan 
rendah. 
 
Kata Kunci : kemampuan matematis, kemandirian belajar, perbedaan tingkat kemandirian belajar. 
 

PENDAHULUAN 

Kehadiran Corona Virus Disease (Covid-19) berdampak besar bagi suatu negara juga sistem yang 
ada di dalamnya. Begitupun ketika covid-19 mewabah di indonesia sistem pendidikan yang ada di dalamnya 
mendapat pengaruh yang cukup besar. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara tentatif dan berimbas 
pada ketidak maksimalan kegiatan belajar mengajar yang berlangsung. Padahal menurut Herlianita et al., 
(2021) “Ketika proses pembelajaran berlangsung, terjadi interaksi antara guru dengan siswa yang 
memungkinkan bagi guru untuk dapat mengenali karakteristik serta potensi yang dimiliki siswa”. Akibatnya 
guru kurang mengenal karakteristik serta potensi yang dimiliki siswa. Siswa yang dahulunya terbiasa belajar 
dengan penjelasan guru secara maksimal harus mengikuti pembelajaran yang dilakukan dengan penjelasan 
guru yang terbatas. Siswa dituntut belajar secara mandiri untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan dan 
mendapat pemahaman yang maksimal dari pembelajaran yang kurang maksimal. 

Kemandirian belajar setiap siswa di berbagai daerah tentunya berragam serta dipengaruhi banyak 
faktor. Kemandirian siswa yang berragam membuat kemampuan siswa dalam menguasai materi 
pembelajaran turut berragam pula. Siswa dengan kemandirian belajar tinggi mungkin akan memiliki 
penguasaan materi pembelajaran lebih baik daripada siswa dengan kemandirian belajar rendah. Begitupun 
dalam sebuah kemampuan matematis, siswa yang memiliki kemandirian belajar akan mampu menguasai 
kemampuan matematis. 

Kemampuan matematis didefinisikan oleh NCTM (dalam Ernawati, 2016) sebagai kemampuan untuk 
menghadapi permasalahan, baik dalam matematika ataupun kehidupan nyata. Kemampuan matematis 
terbagi menjadi beberapa jenis kemampuan, diantaranya kemampuan komunikasi matematis, kemampuan 
penalaran matematis, pemecahan masalah matematis, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir 
kreatif, kemampuan pemahaman konsep matematis, kemampuan koneksi matematis, dan beberapa 
kemampuan matematis lainnya. 

Pada penelitian ini akan dikaji kemandirian belajar dalam kemampuan matematis dari berbagai 
literatur untuk mengetahui bagaimana perbedaan tingkat kemandirian belajar mempengaruhi kemampuan 
matematis siswa. 
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METODE PENEITIAN 
Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah studi literatur dengan mencatat dan 

mengolah data dari berbagai sumber literatur. Menurut Danial dan Warsiah (dalam Judithia, 2019) studi 
literatur merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, 
majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Studi literatur dapat diartikan pula sebagai 
studi kepustakaan karena data penelitiannya bersumber dari pustaka peneliti-peneliti sebelumnya. Dari 
sumber pustaka tersebut kemudian dilakukan analisis isi untuk menggambarkan pengaruh kemandirian 
belajar terhadap kemampuan matematis. 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kemandirian belajar terbentuk dari dua kata dasar yakni mandiri dan belajar. Menurut KBBI mandiri 

berarti dalam keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain. Sedangkan belajar berarti 
berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu; berlatih; berubah tingkah laku atau tanggapan yang 
disebabkan oleh pengalaman. Kemandirian belajar dapat diartikan sebagai keadaan dimana seorang siswa 
tidak bergantung pada orang lain untuk memperoleh kepandaian atau ilmu. 

Hargis dan Kerlin, (dalam Hendriana et al., 2017) mendefinisikan kemandirian belajar sebagai 
“proses perancangan dan pemantauan diri yang seksama terhadap proses kognitif dan afektif dalam 
menyelesaikan suatu tugas akademik”. Kemandirian belajar dimaknai sebagai kesiapan diri terhadap proses 
yang dihadapi untuk menggapai tujuan belajar yang dicita-citakan. Dalam praktiknya seorang individu harus 
mampu menyesuaikan diri agar tujuan belajarnya dapat dicapai. 

Kemandirian belajar erat kaitannya dengan seorang siswa karena predikat siswa identik dengan 
seseorang yang sedang berusaha memperoleh kepandaian. Seorang siswa harus mempunyai kemandirian 
belajar untuk melatih tanggung jawab dan kedisiplinan dirinya. Sikap belajar mandiri perlu ditanamkan dalam 
benak siswa agar siswa terbiasa mengandalkan dan berusaha meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. 
Dengan keterbiasaan belajar mandiri seorang siswa akan terbiasa menyelesaikan masalah dengan 
kemampuan yang dimilikinya. 

Menurut Muhammad Nur Syam (dalam Teguh, 2012), ada dua faktor yang mempengaruhi, 
kemandirian belajar yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan indikator tumbuhnya 
kemandirian belajar yang terpancar dalam fenomena antara lain: 1) Sikap bertanggung jawab untuk 
melaksanakan apa yang dipercayakan dan ditugaskan, 2) Kesadaran hak dan kewajiban siswa disiplin moral 
yaitu budi pekerti yang menjadi tingkah laku, 3) Kedewasaan diri mulai konsep diri, motivasi sampai 
berkembangnya pikiran, karsa, cipta dan karya (secara berangsur), 4) Kesadaran mengembangkan 
kesehatan dan kekuatan jasmani, rohani dengan makanan yang sehat, kebersihan dan olahraga, 5) Disiplin 
diri dengan mematuhi tata tertib yang berlaku, sadar hak dan kewajiban, keselamatan lalu lintas, 
menghormati orang lain, dan melaksanakan kewajiban. 

Faktor eksternal sebagai pendorong kedewasaan dan kemandirian belajar meliputi: potensi jasmani 
rohani yaitu tubuh yang sehat dan kuat, lingkungan hidup, dan sumber daya alam, sosial ekonomi, keamanan 
dan ketertiban yang mandiri, kondisi dan suasana keharmonisan dalam dinamika positif atau negatif sebagai 
peluang dan tantangan meliputi tatanan budaya dan sebagainya secara kumulatif. 

Menurut Ngalim Purwanto (dalam Jeklin, 2016) perbedaan kemandirian belajar dapat dikategorikan ke 
dalam lima kriteria seperti pada tabel 1. 
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Tabel 2. Klasifikasi kemandirian belajar 
Persentase Kriteria 

≤ 54% Kurang sekali 

55-59% Kurang 

60-75% Cukup 

76-85% Baik 

86-100% Sangat baik 

 

Secara sederhana dapat dikatakan kemandirian belajar dengan rentang ≤ 59% termasuk dalam 
kategori rendah, 60-75% termasuk dalam kategori sedang dan 76-100% termasuk dalam kategori tinggi. 
Kategori kemandirian belajar mempengaruhi siswa dalam banyak hal. Hasil penelitian (Darma et al., 2016) 
mengungkapkan : 1) Terdapat hubungan yang signifikan antara kemandirian belajar dengan kemampuan 
pemecahan masalah matematis mahasiswa calon guru Program Studi Pendidikan Matematika. Artinya, 
semakin tinggi kemandiran belajar seseorang, maka akan semakin tinggi pula kemampuan pemecahan 
masalah, 2) Kontribusi kemandirian belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis 
mahasiswa calon guru program studi pendidikan matematika positif dan kuat (baik). Sebagai mahasiswa 
calon guru penting untuk menguasai kemampuan pemecahan masalah matematis sehingga penting pula 
untuk mengembangkan kemandirian belajarnya. 

Hasil penelitian (Kurnia et al., 2018) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara kemandirian 
belajar dan self efficacy terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Secara garis besar kemandirian 
belajar dan self efficacy secara bersama - sama memiliki hubungan terhadap kemampuan komunikasi 
matematis siswa dengan memberikan kontribusi sebesar 51,55% dan 48,45% diantaranya dipengaruhi oleh 
faktor yang lain. Dengan kata lain, jika kemandirian belajar dan self efficacy siswa tergolong baik maka 
kemampuan komunikasinya pun akan baik pula. Kontribusi tersebut menjadi pendongkrak kemampuan 
komunikasi matematis dan kemampuan-kemampuan matematis siswa lainnya. 

Hasil penelitian (Zannati et al., 2018) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kemampuan 
penalaran matematis siswa dengan kemandirian belajar. Hubungan antara kemandirian belajar dengan 
kemampuan penalaran matematis dikategorikan kuat. Pengaruh kemandirian belajar dengan kemapuan 
penalaran matematis siswa sebesar 57,33% dan sisanya 42,67% ditentukan oleh faktor lain. Hubungan 
tersebut menunjukkan bahwa kemandirian belajar memiliki peranan penting dalam penguasaan kemampuan 
penalaran matematis siswa. 

Hasil penelitian (Jayanti & Widyaninggar, 2019) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif 
motivasi dan kemandirian belajar secara bersama-sama terhadap kemampuan pemecahan masalah 
matematika dengan nilai konstribusi kedua variabel bebas (X1 dan X2 ) sebesar 41,43% terhadap variabel 
terikat (Y). Sedangkan pengaruh positif motivasi belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah 
matematika sebesar 12,27%, dan pengaruh positif kemandirian belajar terhadap kemampuan pemecahan 
masalah matematika sebesar 39,93%. Membangun motivasi belajar dan kemandirian belajar berarti 
membangun pengaruh positif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. 

Hasil penelitian (Nafiasih, 2020) menyatakan bahwa Kemampuan pemecahan masalah matematika 
yang dilakukan peserta didik kelas VII A SMP Saya Mina Bulakamba yang memiliki kemandirian belajar tinggi 
memenuhi 3 indikator kemampuan pemecahan masalah yang ditentukan yaitu (1) memahami masalah, (2) 
menentukan rencana, dan (3) melaksanakan rencana penyelesaian. Sedangkan kemampuan pemecahan 
masalah matematika yang dilakukan peserta didik yang memiliki kemandirian belajar rendah memenuhi 1 
indikator kemampuan pemecahan masalah yang ditentukan yaitu memahami masalah. Kemampuan 
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pemecahan masalah dipengaruhi kemandirian belajar karena ketika siswa terbiasa bertemu dengan masalah 
maka siswa akan terbiasa pula mencari penyelesaian dari masalah yang dihadapinya. 

Hasil penelitian (Sulistyani et al., 2020) menjelaskan bahwa terdapat hubungan positif yang 
signifikan antara kemandirian belajar dan kemampuan pemecahan masalah matematis. Hasil analisis 
tersebut menunjukkan bahwa kemandirian belajar dapat dijadikan sebagai prediktor untuk mengukur 
kemampuan pemecahan masalah matematis dengan nilai korelasi Pearson yaitu 0,764 dari signifikansi 
0,000 < 0,05 yang artinya terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara kemandirian belajar 
dengan kemampuan pemecahan masalah matematis, semakin tinggi kemandirian belajar peserta didik, 
maka peserta didik mempunyai kemampuan pemecahan masalah matematis yang baik, begitu pun 
sebaliknya, semakin rendah kemandirian belajarnya, maka peserta didik mempunyai kemampuan 
pemecahan masalah matematis yang kurang baik. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kemandirian 
belajar untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. 

Hasil penelitian (Hidayati, 2020) menyatakan : 1) Peserta didik dengan kemandirian belajar tinggi 
memiliki kemampuan koneksi mateamatis pada kategori cukup dengan rata-rata 2,39 dari skor maksimal 4, 
2) Peserta didik dengan kemandirian belajar sedang memiliki kemampuan koneksi matematis pada kategori 
kurang sekali dengan rata-rata 2,01 dari skor maksimal 4, 3) Peserta didik dengan kemandirian belajar 
rendah memiliki kemampuan koneksi matematis pada kategori kurang sekali dengan rata-rata 0,89 dari skor 
maksimal 4. Siswa sebagai generasi penerus penting untuk mempunyai kemandirian belajar sehingga bukan 
hanya menguasai kemampuan koneksi matematis namun juga menguasai kemampuan-kemampuan 
matematis lainnya. 

Hasil penelitian (Fajriyah et al., 2021) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh signifikan 
kemandirian belajar terhadap kemampuan penalaran matematis siswa sehingga kemandirian belajar 
berpengaruh positif terhadap kemampuan penalaran matematis siswa sebesar 46,6 % dan 53,4 % 
dipengaruhi oleh faktor lain diluar kemandirian belajar. Artinya peningkatan kemandirian belajar akan 
berpengaruh positif pula pada kemampuan penalaran matematis siswa. 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdapat kemampuan-kemampuan matematis yang dipengaruhi 
oleh kemandirian belajar. Kemampuan-kemampuan matematis tersebut yaitu kemampuan pemecahan 
masalah matematis, kemampuan komunikasi matematis, kemampuan penalaran matematis dan 
kemampuan koneksi matematis. Dari hasil-hasil penelitian tersebut pula dapat digaris bawahi bahwa tingkat 
kemandirian belajar sangat berpengaruh terhadap kemampuan matematis, semakin tinggi kemandirian 
belajar siswa maka akan semakin baik pula kemampuan matematisnya. “Mengetahui kemandirian belajar 
siswa sangat penting dalam menunjang keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, 
maka guru harus mengembangkannya dengan sangat baik sehingga siswa yang akan menjadi generasi 
penerus memiliki karakter yang kuat dan dapat memajukan bangsa Indonesia baik dalam segi pendidikan 
maupaun yang lainnya” (Salima, 2019). 

 
KESIMPULAN 

Kemandirian belajar dipengaruhi banyak hal tidak hanya faktor internal namun juga dipengaruhi oleh 
faktor eksternal. Perbedaan tingkat kemandirian belajar menunjukkan hasil yang berbeda pula pada berbagai 
bidang khususnya kemampuan matematis. Siswa dengan tingkat kemandirian belajar tinggi cenderung lebih 
menguasai kemampuan matematis dibanding siswa dengan tingkat kemandirian belajar sedang dan rendah. 
Upaya peningkatan kemandirian belajar siswa adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 
meningkatkan kemampuan matematis siswa. 
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REKOMENDASI 
Hendaknya kemandirian belajar siswa menjadi hal yang perlu kita tingkatkan bersama. Peningkatan 

kemandirian belajar bukan hanya menjadi tugas guru tapi perlu juga peran dari banyak pihak baik itu sekolah, 
mau pun orang tua untuk ikut andil meningkatkan kemandirian belajar siswa. Sekolah hendaknya 
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembelajaran yang mendukung siswa meningkatkan kemandirian 
belajar. Guru pun perlu memberikan motivasi dan inovasi dengan berbagai kegiatan yang mengasah 
kemandirian belajar siswa. Orang tua hendaknya membimbing dan mendukung kemandirian belajar siswa 
agar siswa terbiasa meningkatkan kemandirian belajar. 
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