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Abstract 

The purpose of the research is to investigate and to describe the increasing 

of math learning autonomous on ranks and row material through strategy survey, 

question, read, reflect, recite, review. This research is Classroom Action 

Research. The subject receiving action is students of X grade AP 1 SMK Negeri 1 

Banyudono consisting 36 students, while the object is the math learning 

autonomous. The method of collecting data is done by using observation, test, 

documentation, field records. Technique of collecting data is done by using plot 

descriptive qualitative. The validity of the data uses triangulation technique; 

source triangulation and method triangulation. The result of this research is that 

there is increasing of math learning autonomous which can be seen from the 

increased indicator: 1) able to finish the task without any helps before action 

36,11%, cycle I 47,22%, and cycle II 83,33%, 2) able to solve the learning 

problem, before action 25%, cycle I 36,11% and cycle II  58,33%, 3) self esteem, 

before action 22,22%, cycle I 36,11% and cycle II 55,55%, 4) able to control their 

self, before action 22,22%, cycle I 38,88% and cycle II 66,66%. Based on the 

description above, it can be concluded that the application of strategy survey, 

question, read, reflect, recite, review in math learning can increase the math 

learning autonomous. 
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PENDAHULUAN 

Kemandirian belajar merupakan salah satu hal yang penting dalam 

suatu proses pembelajaran. Karena kemandirian belajar dapat melatih siswa 

untuk tidak bergantung pada orang lain. Selain itu kemandirian yang dimiliki 

siswa juga dapat menumbuhkan kepercayaan diri.  Salah satu hambatan 

dalam pendidikan adalah rendahnya rasa kemandirian belajar siswa, sehingga 

dengan adanya hambatan tersebut akan mengakibatkan rendahnya mutu 

pendidikan. 

Tuntutan terhadap kemandirian sangat besar dan jika tidak direspon 

secara tepat bisa saja menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi 

perkembangan psikologis anak di masa mendatang. Kondisi tersebut terjadi 

karena menjadi mandiri merupakan salah satu tugas perkembangan anak. 

Anak dituntut untuk mandiri agar dapat menyelesaikan tugas perkembangan 

selanjutnya. Untuk dapat mandiri anak membutuhkan kesempatan, dukungan 

dan dorongan  agar dapat mencapai otonomi atas diri sendiri.  

Menurut Umar Tirtiraharjo (Anik Wijayanti, 2004: 5) kemandirian 

siswa dalam belajar adalah aktivitas belajar yang lebih didorong oleh 

kemauan sendiri, pilihan sendiri dan bertanggung jawab sendiri dan 

pembelajar. Belajar mandiri sangat bermafaat bagi siswa dan guru, siswa 

yang  mempunyai kesadaran untuk belajar mandiri tanpa dorong orang lain 

akan mudah menerima informasi dari guru daripada siswa yang harus dipaksa 

ketika ingin belajar. Siswa yang memiliki kesadaran belajar secara mandiri 

akan memiliki motivasi yang kuat dan minat yang tinggi untuk belajar, 
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sehingga guru mempunyai waktu yang lebih untuk memperhatikan siswa 

secara individu, dengan seperti itu prestasi akan baik. 

Berdasarkan hasil observasi awal di SMK Negeri 1 Banyudono 

khususnya kelas X AP 1 yang berjumlah 36 siswa, terdiri dari siswa putri 

semua dalam belajar matematika bahwa kemandirian siswa secara umum 

masih relatif rendah. Hal ini terlihat dalam hal: 1) menyelesaikan tugasnya 

sendiri ada 13 siswa (36,11%); 2) mengatasi masalah belajarnya sendiri ada 9 

siswa (25%), 3) percaya pada diri sendiri ada 8 siswa (22,22%);  4) mengatur 

diri sendiri ada 8 siswa ( 22,22 % ). 

Untuk mengantisipasi masalah tersebut, hendaknya guru matematika 

mampu memilih dan menerapkan strategi pembelajaran yang mampu 

merangsang siswa untuk mandiri belajar secara aktif dan meningkatkan 

kemampuan siswa dalam memahami pelajaran matematika. Dari strategi 

pembelajaran yang ada, strategi pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan yaitu melalui strategi pembelajaran aktif SQ4R (Survey, 

Question, Read, Reflect, Recite, Review). 

Survey, Question, Read, Reflect, Recite, Review adalah strategi 

membaca yang dapat mengembangkan meta kognitif siswa, yaitu dengan 

menugaskan siswa untuk membaca bahan belajar secara seksama dan cermat, 

dengan sintaks: Survey dengan mencermati teks bacaan dan mencatat-

menandai kata kunci, Question dengan membuat pertanyaan (mengapa-

bagaimana, darimana) tentang bahan bacaan (materi bahan ajar), Read dengan 

membaca teks dan cari jawabannya, Reflect dengan memberikan contoh dari 
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bahan bacaan dan membayangkan konteks aktual yang relevan, Recite dengan 

pertimbangkan jawaban yang diberikan (catat-bahas bersama), dan Review 

dengan cara meninjau ulang seluruh materi dan membuat kesimpulan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan 

peningkatan kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada 

materi barisan dan deret melalui strategi pembelajaran Survey, Question, 

Read, Reflect, Recite, Review. Kemandirian siswa tersebut diamati dari 

indikator : 1) kemampuan menyelesaikan tugasnya sendiri; 2) kemampuan 

mengatasi masalah belajarnya sendiri; 3) kemampuan untuk percaya pada diri 

sendiri; 4) kemampuan siswa mengatur dirinya sendiri. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Penelitian tindakan kelas merupakan tindakan nyata yang dilakukan pada 

suatu kelas untuk memecahkan masalah yang dihadapi di kelas tersebut. 

Penelitian tindakan kelas  merupakan penelitian yang bersifat reflektif. 

Kegiatan berangkat dari permasalahan riil yang dihadapi guru dalam proses 

belajar mengajar. Karakteristik penelitian tindakan kelas adanya perbaikan 

terus menerus sampai tercapai tujuan peneltian. Penelitian tindakan 

merupakan kegiatan pemecahan masalah yang dimulai dari: 1) dialog awal, 2) 

Perencanaan, 3) Pelaksanaan, 4) Observasi dan Monitoring, 5) Refleksi, 6) 

Evaluasi, dan 7) Penyimpulan. 

Perencanaan yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan 

penyebab rendahnya kemandirian belajar siswa. Faktor yang menyebabkan 
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rendahnya kemandirian belajar siswa yaitu, guru masih monoton dalam 

penyampaian materi sehingga siswa merasa bosan dan kurang berpartisipasi 

aktif selama pembelajaran berlangsung selain itu siswa kurang diberi arahan 

dan bimbingan mandiri.  

Pelaksanaan tindakan berdasarkan pada perencanaan, namun tindakan 

tidak mutlak dikendalikan oleh rencana. Suatu tindakan yang diputuskan 

mengandung berbagai resiko karena terjadi dalam situasi nyata. Oleh karena 

itu, rencana tindakan harus representative, sementara, fleksibel dan siap 

diubah dengan keadaan yang ada sebagai usaha kearah perbaikan. Pada tahap 

ini peneliti melakukan pengamatan dan mencatat semua hal yang terjadi 

selama tindakan berlangsung. 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan, 1) observasi 

yaitu suatu usaha untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis 

dengan jalan melihat dan mengamati kegiatan secara langsung, 2) tes 

digunakan sebagai dasar untuk memperoleh data mengenai kemampuan 

penguasaan materi sebelum dan setelah tindakan, 3) catatan lapangan yaitu 

untuk mendapatkan data yang sedetail mungkin, sehingga proses penelitian 

dapat berjalan secara efektif dan efisien, 4) dokumentasi digunakan  untuk 

memperoleh atau mengetahui sesuatu dengan buku-buku, arsip yang 

berhubungan dengan yang diteliti. Penerapan strategi pembelajaran Survey, 

Question, Read, Reflect, Recite, Review ini diaplikasikan pada pokok bahasan 

barisan dan deret pada siswa kelas X AP 1 SMK Negeri 1 Banyudono dengan 

melibatkan guru mata pelajaran matematika. 
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Proses analisis data dimulai dari kegiatan pemilihan data, 

penyederhanaan serta transformasi data kasar dari hasil catatan lapangan. 

Data disusun sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan 

memiliki makna tertentu. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap 

untuk memperoleh derajat kepercayaan tinggi. Analisis hasil pada penelitian 

ini ditekankan pada kemandirian belajar siswa yang diamati dari indikator : 1) 

kemampuan menyelesaikan tugasnya sendiri; 2) kemampuan mengatasi 

masalah belajarnya sendiri; 3) kemampuan untuk percaya pada diri sendiri; 4) 

kemampuan siswa mengatur dirinya sendiri. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan pembelajaran secara keseluruhan sampai berakhirnya 

tindakan putaran II, diperoleh kesepakatan antara peneliti dan guru 

matematika kelas X AP 1 bahwa dengan menggunakan strategi pembelajaran 

aktif Survey, Question, Read, Reflect, Recite, Review perilaku siswa yang 

berkaitan dengan kemandirian belajar telah meningkat. Indikator – indikator 

yang tampak diantaranya menyelesaikan tugasnya sendiri, mengatasi masalah 

belajarnya sendiri, percaya pada diri sendiri, dan mengatur dirinya sendiri. 

Berdasarkan data pelaksanaan tindakan diatas mengenai kemandirian 

belajar matematika pada kelas X AP 1 SMK Negeri 1 Banyudono dari 

sebelum tindakan sampai tindakan kelas putaran II dapat disajikan dalam tabel 

berikut. 
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Tabel 4.1 

Data Peningkatan Kemandirian Belajar Matematika Dari 36 Siswa 

Kemandirian Belajar 

Matematika 

Sebelum 

Putaran 

Putaran I  Putaran II  

Menyelesaikan tugasnya sendiri 13 siswa  

(36,11%) 

17 siswa 

(47,22%) 

30 siswa 

(83,33%) 

Mengatasi masalah belajarnya 

sendiri 

9 siswa 

(25%) 

13 siswa 

(36,11%) 

21 siswa 

(58,33%) 

Percaya pada diri sendiri 8 siswa 

(22,22%) 

13 siswa 

(36,11%) 

20 siswa 

(55,55%) 

Mengatur dirinya sendiri 8 siswa 

(22,22%) 

14 siswa 

(38,88%) 

24 siswa 

(66,66%) 

 

Adapun grafik peningkatan dari sebelum tindakan sampai tindakan kelas 

putaran II dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

Gambar 4.1 

Grafik Peningkatan Kemandirian Belajar Matematika 
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Gambar diatas menunjukkan bahwa perubahan tindak belajar yang 

berkaitan dengan kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran matematika 

setelah dilakukan tindakan selama 2 putaran mengalami peningkatan. 

Peningkatan kemandirian belajar siswa yang diamati dari indikator : 1) mampu 

menyelesaikan tugasnya sendiri, sebelum tindakan 36,11 %, putaran I 47,22%, 

dan putaran II 83,33 %, 2) mampu mengatasi masalah belajarnya sendiri, 

sebelum tindakan 25 %, putaran I 36,11 %, dan putaran II 58,33%, 3) percaya 

pada diri sendiri, sebelum tindakan 22,22 %, putaran I 36,11%, dan putaran II 

55,55%, 4) mampu mengatur dirinya sendiri, sebelum tindakan 22,22%, 

putaran I 38,88 %, dan putaran II 66,66%. 

Pengamatan yang dilakukan peneliti setelah dilakukan tindakan, 

penerapan strategi Survey, Question, Read, Recite, Reflect, Review dalam 

pembelajaran matematika, guru banyak mengalami perubahan dalam proses 

pembelajaran misalnya guru sudah banyak memberikan motivasi dan 

perhatian kepada siswa selama proses pembelajaran. Guru sudah berperan 

menjadi motivator dan fasilitator yang baik. Guru sudah memberikan arahan 

yang mengakibatkan siswa menjadi lebih mandiri dalam belajar. 

Penelitian tentang peningkatan kemandirian belajar matematika telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu salah satunya penelitian yang telah 

dilakukan oleh Irma Nur Azizah (2011) menyimpulkan adanya peningkatan 

kemandirian belajar siswa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kemauan 

mencapai ketuntasan belajar dengan menggunakan strategi Make A Match. 
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Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah strategi pembelajaran 

yang digunakan. Sedangkan persamaannya terletak pada hasil yang dicapai 

yaitu terdapat peningkatan indikator kemandirian belajar matematika pada 

setiap putaran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah 

meningkatkan kemandirian belajar matematika melalui strategi Survey, 

Question, Read, Recite, Reflect, Review.  

Penelitian – penelitian terdahulu mengenai penerapan strategi Survey, 

Question, Read, Recite, Reflect, Review diantaranya, Lastri (2010). Terdapat 

pengaruh yang signifikan terhadap motivasi belajar matematika dengan 

menggunakan strategi pembelajaran Survey, Question, Read, Reflect, Recite, 

Review. Setelah diterapkannya pembelajaran matematika dengan 

menggunakan strategi pembelajaran Survey, Question, Read, Reflect, Recite, 

Review maka guru banyak mengalami perubahan dalam proses pembelajaran, 

misalnya guru sudah melibatkan siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran, 

siswa juga lebih termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Persamaan 

penelitian terdahulu dengan peneliti adalah strategi pembelajaran yang 

digunakan. Sedangkan perbedaannya terletak pada hasil yang dicapai. 

Henys Yunitasari (2011) penggunaan stategi Survey, Question, Read, 

Reflect, Recite, Review dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran membaca. Pemahaman siswa yang terbagi dalam pembelajaran 

menentukan ide pokok, menyimpulkan cerita, dan menceritakan kembali 
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cerita yang dibaca. Strategi Survey, Question, Read, Reflect, Recite, Review 

juga dapat mengembangkan kemampuan berfikir kreatif siswa karena strategi 

ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih mengemukakan 

pendapat atau pertanyaan ketika tahap diskusi kelompok yang sedang 

berlangsung, sehingga akan meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menemukan dan merumuskan alternatif pemecahan terhadap masalah materi 

pelajaran yang dihadapi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti 

adalah indikator dan hasil yang dicapai, adapun persamaan terletak pada 

strategi yang digunakan 

Berdasarkan hasil yang telah dicapai dalam penelitian tindakan yang 

dilakukan oleh peneliti, berarti peneliti memperkuat penelitian terdahulu dan 

memperkuat pendapat para ahli. Kara J. Meyer (2005) penggunaan strategi 

Survey, Question, Read, Reflect, Recite, Review dapat membantu dalam 

meningkatkan kelas-point nilai ujian rata-rata dan prestasi dalam belajar 

siswa. Survey, Question, Read, Reflect, Recite, Review merupakan strategi 

yang fleksibel yang dapat disesuaikan untuk berbagai siswa dan dapat  

digunakan di hampir semua tingkat kelas. 

Penerapan strategi Survey, Question, Read, Recite, Reflect, Review ini 

mampu menarik perhatian siswa dan mampu membuat siswa antusias 

mengikuti proses pembelajaran. Siswa mampu mengerjakan tugas, siswa tidak 
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takut untuk bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan, siswa juga 

mampu mengerjakan soal mandiri tanpa bantuan temannya.  

 

SIMPULAN 

Penerapan strategi Survey, Question, Read, Recite, Reflect, Review 

dalam pembelajaran matematika, guru banyak mengalami perubahan dalam 

proses pembelajaran misalnya guru sudah banyak memberikan motivasi dan 

perhatian kepada siswa selama proses pembelajaran. Guru sudah berperan 

menjadi motivator dan fasilitator yang baik. Guru sudah memberikan arahan 

yang mengakibatkan siswa menjadi lebih mandiri dalam belajar. 

Berdasarkan proses pembelajaran kemandirian belajar matematika 

mengalami peningkatan. Peningkatan kemandirian belajar matematika diamati 

dari empat indikator. Peningkatan masing-masing indikator diuraiakan sebagai 

berikut: 1) mampu menyelesaikan tugasnya sendiri, sebelum tindakan 36,11 

%, pada akhir tindakan 83,33 %, 2) mampu mengatasi masalah belajarnya 

sendiri, sebelum tindakan 25 %, pada akhir tindakan 58,33%, 3) percaya pada 

diri sendiri, sebelum tindakan 22,22 %, pada akhir tindakan 55,55%, 4) 

mampu mengatur dirinya sendiri, sebelum tindakan 22,22%, pada akhir 

tindakan 66,66%. 
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