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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang Masalah 

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        
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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, 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 % ). 

Cara mengajar guru yang kurang menarik merupakan salah satu faktor 

yang sangat berpengaruh terhadap kemandirian siswa. Guru kurang menerapkan 

strategi pembelajaran yang bervariasi selama kegiatan belajar mengajar dikelas. 

Pembelajaran yang biasa diterapkan selama ini menggunakan metode 

konvensional yang menyebabkan siswa mengalami kejenuhan yang berakibat 

kurangnya antusias belajar siswa. Siswa juga kurang diberi arahan dan 

bimbingan mandiri dalam penyampaian materi pembelajaran. Selain itu siswa 

juga kurang diberi kesempatan untuk berpartisipasi selama proses pembelajaran 

berlangsung. 
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Pada saat kegiatan belajar mengajar siswa cenderung pasif, hal ini 

disebabkan adanya perasaan takut dalam belajar matematika yang dikarenakan 

siswa menganggap bahwa matematika merupakan pelajaran yang sulit dan sangat  

menakutkan. Selain itu pada saat mengerjakan soal yang diberikan guru, siswa 

cenderung tidak percaya pada kemampuan dirinya sendiri. Siswa sering 

menyontek dan bertanya kepada temannya pada saat mengerjakan soal, padahal 

jawaban yang diberikan oleh temannya belum tentu benar. 

Faktor dominan yang menyebabkan rendahnya kemandirian belajar siswa 

di kelas X AP 1 SMK Negeri 1 Banyudono adalah guru matematika yang kurang 

menarik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Guru kurang menerapkan 

strategi pembelajaran yang menarik siswa sehingga siswa merasa bosan dan 

kurang berpartisipasi aktif selama pembelajaran dikelas. Selain itu siswa kurang 

diberi arahan dan bimbingan mandiri. Akibatnya kemandirian belajar siswa 

masih rendah. 

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). 
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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 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. 

Keunggulan dari strategi Survey, Question, Read, Reflect, Recite, Review 

ini adalah membantu siswa dalam mengikuti pembelajaran secara terstruktur dan 

mempermudah siswa untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. 

Selain itu strategi ini didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa 

secara mandiri dan menuntut untuk tidak saling ketergantungan dengan teman 

dan lingkungan. 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada, “Adakah peningkatan kemandirian belajar 

matematika setelah pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran aktif 

Survey, Question, Read, Reflect, Recite, Review pada siswa kelas X AP 1 

semester genap SMK Negeri 1 Banyudono tahun ajaran 2011/2012?”. 
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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. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kemandirian 

siswa dalam pembelajaran matematika. 

Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan proses 

pembelajaran matematika melalui strategi pembelajaran aktif Survey, Question, 

Read, Reflect, Recite, Review dan mendeskripsikan peningkatan kemandirian 

belajar matematika pada siswa. Kemandirian siswa dalam pembelajaran 

matematika dilihat 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. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 

sumbangan terhadap pembelajaran matematika, utamanya pada peningkatan 

kemandirian belajar siswa. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi kepada pembelajaran matematika yang berupa 

pergeseran dari pembelajaran yang hanya mementingkan hasil ke 

pembelajaran yang mementingkan proses. 
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2. Manfaat Praktis 

Bagi guru, penelitian ini merupakan masukan dalam memperluas 

pengetahuan dan wawasan tentang metode pembelajaran terutama dalam 

meningkatkan kemandirian siswa dalam pembelajaran matematika. Bagi 

siswa, penelitian ini dapat memberikan pengalaman langsung mengenai 

belajar matematika seacara aktif dan menyenangkan melalui kegiatan yang 

sesuai dengan perkembangan berpikirnya. Untuk sekolah, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran, kualitas guru, dan pada akhirnya kualitas sekolah. 

 

E. Definisi Istilah 

1. Kemandirian belajar 

Kemandirian belajar siswa ditunjukkan dengan sikap bertanggung 

jawab atas pembuatan keputusan yang berkaitan dengan proses belajarnya 

dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya. 

Kemandirian siswa dalam pembelajaran matematika dilihat 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. 
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2. Strategi Pembelajaran aktif Survey, Question, Read, Reflect, Recite, 

Review 

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

aktif dimana guru hanya sebagai fasilitator dan siswa yang aktif dalam 

proses pembelajaran. Langkah – langkah stategi pembelajaran aktif Survey, 

Question, Read, Reflect, Recite, Review adalah  

a. Siswa diberikan hand out  materi.  

b. Siswa mencermati materi kemudian menandai kata kunci. (Aktivitas 

Survey). 

c. Siswa diberi pertanyaan mengenai materi yang dipelajari. (Aktivitas 

Question). 

d. Siswa membaca materi dan mencari jawaban dari pertanyaan (Aktivitas 

Read). 

e. Siswa memberi contoh yang kemudian didiskusikan dalam 

kelompoknya. (Aktivitas Reflect). 

f. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. 

g. Siswa dengan kelompoknya mempertimbangkan jawaban yang 

diberikan kemudian mencatat sebagai hasil diskusi. (Aktivitas Recite). 

h. Siswa dan guru melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah 

terlaksana. (Aktivitas Review). 


