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ABSTRAKSI 
 

HUBUNGAN ANTARA KONSEP DIRI AKADEMIK  DENGAN 
KEMANDIRIAN BELAJAR MATEMATIKA  

 
Kebutuhan akan pemahaman dan penerapan konsep-konsep matematika 

dalam berbagai lapangan kehidupan ini belum disadari dengan baik, karena 
kenyataan menunjukkan bahwa kemandirian siswa-siswa dalam pelajaran 
matematika relatif rendah sehingga sangat jarang ditemukan siswa yang 
memahami konsep dan penerapan matematika dengan baik. Kenyataan ini tentu 
mengkhawatirkan di tengah ketertinggalan bangsa Indonesia dalam bidang iptek 
dibandingkan dengan negara-negara lain. Tujuan penelitian ini yaitu ingin 
mengetahui : 1) Hubungan antara konsep diri akademik dengan kemandirian 
belajar matematika pada siswa SMP; 2) Tingkat ko nsep diri akademik  dan 
kemandirian belajar matematika pada siswa SMP; 3) Sumbangan atau peran 
konsep diri akademik terhadap kemandirian belajar matematika pada siswa SMP. 
Hipotesis yang diajukan: Ada hubungan positif antara konsep diri akademik 
dengan kemandirian belajar matematika, semakin tinggi konsep diri akademik 
maka akan semakin tinggi pula kemandirian belajar matematika, begitu pula 
sebaliknya.  

Subjek penelitian siswa-siswi SMP N 23 Surakarta kelas VIIIc, VIIId,  dan 
VIIIe  sebanyak 70 siswa. Alat ukur yang digunakan yaitu: skala konsep diri 
akademik dan akala kemandirian belajar matematika. Analisis data yang 
digunakan korelasi product moment.  

Berdasarkan analisis diperoleh nilai korelasi r = 0,437; p = 0,000 (p < 
0,01). Hasil ini menunjukkan ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 
konsep diri akademik dengan kemandirian belajar matematika. Sumbangan efektif 
konsep diri akademik terhadap kemandirian belajar matematika  sebesar 19,1% 
maka masih terdapat 80,9 faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemandirian 
belajar matematika selain variabel konsep diri akademik  Berdasarkan hasil 
analisis diketahui konsep diri akademik pada subjek penelitian tergolong sedang 
ditunjukkan oleh rerata empirik (RE) = 55,94;  dan rerata hipotetik (RH) =55. 
Sementara itu kemandirian belajar matematika pada subjek penelitian juga 
tergolong sedang, ditunjukkan oleh rerata empirik (RE) = 93,44 dan rerata 
hipotetik (RH) =85.  
 
Kata kunci : Konsep Diri Akademik, Kemandirian Belajar Matematika  
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PENGANTAR 

Perkembangan pendidikan di 

Indonesia dalam pelajaran 

matematika tertinggal dari negara-

negara lain di Asia. Sebagai contoh, 

berdasar skor yang dikeluarkan Word 

Competitiveness Yearbook (Alsa, 

2005), Singapura mencatat skor 

tertinggi yakni 604, disusul Korea 

Selatan (587), Taiwan (585), 

Hongkong (582), dan Jepang (579).  

Kemudian menyusul jauh di bawah 

Malaysia dengan skor 519, Amerika 

Serikat (502), Thailand (467), 

Indonesia (403), dan Filipina (345).  

Rendahnya kualitas 

pendidikan di Indonesia secara tidak 

langsung memunculkan berbagai 

masalah, salah satunya yaitu 

kemandirian belajar. Kemandirian 

belajar merupakan masalah yang 

patut diperhatikan, sebab tanpa 

kemandirian belajar siswa akan 

tergantung pada orang lain dan sulit 

mencapai prestasi belajar secara 

optimal.  

Menurut Rubino (1990) siswa 

yang mandiri dapat diketahui dari 

beberapa hal, diantaranya: aiswa tahu 

tujuan belajarnya , mempunyai rasa 

percaya diri dan keuletan dalam 

setiap belajarnya, teratur dan disiplin 

dalam belajar, konsentrasi dalam 

belajar, memanfaatkan perpustakaan, 

memiliki motivasi yang kuat, selalu 

menyelesaikan setiap tugas, adanya 

keinginan memperkaya materi 

pelajaran serta mempunyai sikap 

yang baik sewaktu mengikuti 

pelajaran di kelas.  

Konsep diri merupakan salah 

satu faktor psikologis yang secara 

teoretis diduga dapat mempengaruhi 

kemandirian belajar matematika. 

Berdasarkan penelitian penelitian 

Fauzi (2010) diketahui ada korelasi 

positif mengenai antara konsep diri 

dan kemandirian belajar dengan 

prestasi belajar. Selanjutnya 

penelitian Walsh (Pudjijogyanti, 

1995) membuktikan bahwa siswa-

siswa yang tergolong underachiever 

mempunyai konsep diri yang negatif. 

Konsep diri merupakan salah satu 

faktor penentu prestasi dalam 

pelajaran bahasa inggris dan 

matematika. Jones dan Grineeks 

(Pudjijogyanti, 1995) membuktikan 

bahwa konsep diri merupakan faktor 

yang paling baik diantara faktor non-

intelektual lain untuk meramalkan 

prestasi belajar  
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Naylor (Desmita, 2010) 

mengemukakan bahwa konsep diri 

dan prestasi belajar mempunyai 

hubungan yang erat. Penelitian 

membuktikan bahwa siswa yang 

memiliki konsep diri positif 

memperlihatkan prestasi yang baik di 

sekolah, sehingga secara tidak 

langsung dapat meningkatkan 

kemandirian dalam belajar 

matematika.  Konsep diri akademis 

yang spesifik ini lebih lanjut 

diungkapkan di dalam suatu studi 

utama yang diadakan oleh Patte rson 

(Burns, 1993) dengan menggunakan 

lebih dari 1.000 anak-anak yang 

berusia 12 tahun. Hasil- hasil 

memperlihatkan bahwa : 

(a)  Terdapat suatu korelasi positif 

yang cukup berarti di antara 

konsep diri dan penampilan di 

dalam peranan akademis; 

hubungan ini cukup besar bahkan 

ketika IQ terukur dikontrol. 

(b)  Terdapat konsep-konsep diri 

kemampuan yang spesifik yang 

berhubungan dengan bidang-

bidang tertentu dari penampilan 

peranan akademis yang berbeda 

dari konsep diri kemampuan 

yang umum. Konsep-konsep diri 

kemampuan spesifik ini 

merupakan, pada beberapa 

subyek, alat-alat perkiraan yang 

lebih berarti dari pencapaian 

prestasi akademis subyek yang 

spesifik dibandingkan dengan 

konsep diri kemampuan yang 

umum. 

(c)  Konsep diri berkorelasi dengan 

cukup berarti dan pos itif terhadap 

evaluasi-evaluasi yang 

dipersepsikan yang dipegang 

oleh orang-orang lain yang 

dihormati terhadap murid yang 

bersangkutan.  

Keterkaitan dengan 

kemandirian belajar matematika, 

maka konsep diri yang positif perlu 

dimiliki oleh seluruh siswa, terlebih 

pada pelajaran matematika yang 

selama ini dikenal lebih sulit 

dibandingkan pelajaran lain. Banyak 

siswa yang memiliki tingkat 

intelegensi tinggi mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan 

tugas-tugas sekolah dan memiliki 

prestasi di bawah potensi yang 

dimilikinya dikarenakan faktor-

faktor psikologis. Cahyani dan 

Sugiyanto (2008) pada penelitian 

yang telah dilakukan menyatakan 
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bahwa konsep diri akademik 

berpengaruh siginfikan terhadap 

prestasi akademik. Selain itu konsep 

diri membaca, sebagai bagian dari 

konsep diri akademik juga terkait 

secara bermakna dengan prestasi 

belajar bahasa Indonesia, prestasi 

akademik umum dan prestasi 

akademik matematika. Selanjutnya 

Widodo (2004) pada penelitian yang 

dilakukan menyimpulkan  

kemampuan verbal, konsep diri 

bahasa Inggris, dan efikasi diri 

bahasa Inggris baik secara bersama-

sama ataupun sendiri-sendiri 

berkorelasi secara signifikan dengan 

prestasi belajar bahasa Inggris siswa 

SLTP rayon kota Yogyakarta.  

Penelitian lain oleh Guay dkk (2003) 

menyatakan adanya korelasi yang 

signifikan antara konsep diri 

akademik dengan motivasi 

berprestasi. Berdasarkan paparan di 

atas menunjukkan faktor-faktor 

psikologis termasuk konsep diri 

berperan penting dalam mendukung 

kesuksesan belajar, termasuk 

membentuk kemandirian belajar.   

Sebagaimana yang diketahui 

bersama, pelajaran matematika telah 

menjadi momok dan seringkali 

menimbulkan kecemasan bagi 

sebagian besar siswa. Hal ini 

disebabkan banyak kegagalan-

kegagalan berupa nilai ujian yang 

jelek sudah menjadi hal yang lumrah 

dalam pelajaran tersebut. Kegagalan 

ini menjadi pengalaman buruk bagi 

mereka dan secara berangsur-angsur 

memicu kecemasan serta akhirnya 

dapat mempengaruhi kemandirian 

belajar siswa. 

Perilaku mandiri merupakan 

aspek penting bagi individu dalam 

proses belajar mengajar serta 

berdampak positif pada kualitas 

belajar individu karena menyangkut 

inisiatif individu. Siswa dengan 

Kemandirian belajar tinggi akan 

memiliki perilaku bebas, percaya 

diri, sifat original, tidak 

mengharapkan pengarahan orang 

lain, dan mencoba sendiri. Menurut 

Hamalik (2006) faktor- faktor yang 

dapat mempengaruhi kemandirian 

belajar khususnya dalam pelajaran 

matematika diantaranya yaitu konsep 

diri.  

Konsep diri akademik 

mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam perkembangan siswa 

terutama dalam kelangsungan 
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pendidikannya. Konsep diri 

akademik terbentuk dari pandangan 

para siswa tentang kemampuannya 

dalam pelajaran disekolah. Setiap 

mata pelajaran disekolah menjadi 

suatu dimensi spesifik yang 

menyusun konsep diri akademik 

yang berbeda-beda satu sama lain. 

Gambaran siswa tentang kemampuan 

dirinya dalam pelajaran disekolah 

dan persepsi siswa tentang 

pandangan guru dan teman-teman 

terhadap kemampuannya tersebut 

akan membentuk konsep diri 

akademik yang selanjutnya 

berpengaruh terhadap prestasi belajar 

siswa. 

  Naylor (Desmita, 2010) 

mengemukakan bahwa konsep diri 

dan prestasi belajar mempunyai 

hubungan yang erat. Penelitian 

membuktikan bahwa siswa yang 

memiliki konsep diri positif 

memperlihatkan prestasi yang baik di 

sekolah. Ditambahkan oleh Burns 

(1993), konsep diri terus berkembang 

sepanjang kehidupan manusia meski 

pada tahap tertentu perkembangan 

tersebut mulai berjalan dalam tempo 

yang lebih lambat.  Brookover 

(dalam Burns, 1993), dengan 

menggunakan sebuah pendekatan 

longitudinal dengan 307 anak-anak 

perempuan dan 255 anak laki-laki 

selama 6 tahun diantara usia 12-17 

tahun, mendapatkan suatu kaitan 

yang cukup berarti diantara konsep 

diri mengenai kemamp uan akademis, 

dan prestasi akademis masing-

masing di tingkat usia. Penelitian 

tersebut menunjukkan hasil yang 

penting bahwa perubahan-perubahan 

di dalam konsep diri mengenai 

kemampuan diri sendiri terhadap 

suatu mata pelajaran akan 

direfleksikan di dalam perubahan-

perubahan positif dalam prestasi 

akademis. Prestasi akademis disini 

dapat berupa kemampuan dalam 

menyelesaikan masalah dalam satu 

pelajaran maupun secara kumulatif 

dari semua pelajaran.  

  Konsep diri merupakan salah 

satu faktor psikologis yang secara 

teoretis diduga dapat mempengaruhi 

kemandirian belajar matematika. 

Berdasarkan penelitian penelitian 

Fauzi (2010) diketahui ada korelasi 

positif mengenai antara konsep diri 

dan kemandirian belajar dengan 

prestasi belajar.  Selanjutnya 

penelitian Walsh (Pudjijogyanti, 
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1995) membuktikan bahwa siswa-

siswa yang tergolong underachiever 

mempunyai konsep diri yang negatif. 

Konsep diri merupakan faktor 

penentu prestasi dalam pelajaran 

bahasa inggris dan matematika.  

  Berdasarkan uraian di atas 

dapat disimpulkan bahwa 

kemandirian belajar pada hakikatnya 

merupakan cerminan dari usaha 

belajar. Pada umumnya semakin baik 

usaha belajarnya semakin baik pula 

kemandirian belajarnya pada 

dasarnya keberhasilannya ditentukan 

oleh dua faktor yaitu faktor eksternal 

dan internal. Faktor internal yaitu 

faktor yang berasal dari dalam diri 

siswa antara lain konsep diri.  Siswa 

yang memiliki konsep positif akan 

memiliki sikap dan perilaku yang 

positif terhadap tugas-tugasnya 

sebagai pelajar, misalnya tekun 

belajar, berangkat sekolah tepat 

waktu, tidak pernah membolos, tidak 

pernah menyontek, selalu mentaati 

peraturan sekolah, menghormati 

guru, dan sebagainya.Berdasarkan 

uraian di atas, penulis mengajukan 

hipotesis:  Ada hubungan positif 

antara konsep diri akademik  dengan 

kemandirian belajar matematika, 

semakin tinggi konsep diri akademik  

maka akan semakin tinggi pula 

kemandirian belajar matematika, 

begitu pula sebaliknya.  

METODE   

 Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantatif deskriptif.  

Variabel bebas nya yaitu  konsep diri 

akademik. Variabel tergantung  

kemandirian belajar matematika. 

Subjek untuk penelitian adalah 

siswa-siswi VIII SMP Negeri 23 

Surakarta. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini 

menggunakan cluster random 

sampling. Subjek penelitian siswa-

siswi SMP N 23 Surakarta kelas 

VIIIc, VIIId,  dan VIII e  sebanyak 70 

siswa. Alat ukur yang digunakan 

yaitu: skala konsep diri akademik 

dan akala kemandirian belajar 

matematika. Analisis data yang 

digunakan korelasi product moment.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil 

perhitungan diperoleh nilai koefisien 

korelasi r = 0,437; p = 0,000 (p < 

0,01). Hasil ini menunjukkan ada 

hubungan positif yang sangat 

signifikan antara konsep diri 

akademik dengan kemandirian 
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belajar matematika. Artinya variabel 

konsep diri akademik dapat 

digunakan sebagai prediktor untuk 

memprediksikan kemandirian belajar 

matematika. Semakin tinggi konsep 

diri akademik maka akan semakin 

tinggi pula kemandirian belajar 

matematika, begitu pula sebaliknya.  

Semakin rendah konsep diri 

akademik maka akan semakin rendah 

pula kemandirian belajar matematika 

Sumbangan efektif 

menunjukkan seberapa besar peran 

atau kontribusi variabel bebas 

terhadap variabel tergantung yang 

ditunjukkan oleh koefesien 

determinan. Hasil koefisien 

determinan (r2) sebesar 0.191. Hal ini 

berarti sumbangan konsep diri 

akademik terhadap kemandirian 

belajar matematika  sebesar 19,1% 

maka masih terdapat 80,9 faktor-

faktor lain yang mempengaruhi 

kemandirian belajar matematika 

selain variabel konsep diri akademik 

misalnya kondisi kesehatan fisik, 

motivasi, lingkungan sekolah,  

sarana dan prasana belajar, perhatian 

orangtua, guru dan sebagainya. 

Berdasarkan hasil analisis 

diketahui konsep diri akademik pada 

subjek penelitian tergolong sedang 

ditunjukkan oleh rerata empirik (RE) 

= 55,94;  dan rerata hipotetik (RH) 

=55. Sementara itu kemandirian 

belajar matematika pada subjek 

penelitian juga tergolong sedang, 

ditunjukkan oleh rerata empirik (RE) 

= 93,44 dan rerata hipotetik (RH) 

=85. 

 Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa Konsep diri 

akademik mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam perkembangan 

siswa terutama dalam kelangsungan 

pendidikannya. Seperti pada 

penelitian Sukhron (2010) yang 

menyatakan ada hubungan positif 

antara konsep diri, kemandirian 

belajar dengan presta si belajar. 

Naylor (Desmita, 2010) 

mengemukakan bahwa konsep diri 

dan prestasi belajar mempunyai 

hubungan yang erat. Penelitian 

membuktikan bahwa siswa yang 

memiliki konsep diri positif 

memperlihatkan prestasi yang baik di 

sekolah. Konsep diri merupakan 

salah satu faktor psikologis yang 

secara teoretis diduga dapat 

mempengaruhi kemandirian belajar. 

Berdasarkan penelitian penelitian 
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Fauzi (2010) diketahui ada korelasi 

positif mengenai antara konsep diri 

dan kemandirian belajar dengan 

prestasi belajar.  

Baron (Sarwono dan 

Meinarno, 2009) mengemukakan 

gambaran diri atau konsep diri yang 

diinginkan dapat mempengaruhi 

motivasi seseorang, misalnya rajin 

belajar, les privat, belajar kelompok, 

berolahraga dan lain- lain. 

Ditambahkan oleh Suryadi (2009) 

siswa dengan kemandirian yang 

tinggi, akan berusaha untuk 

bertanggung jawab terhadap 

kemajuan prestasinya, mengatur diri 

sendiri, memiliki inisiatif yang tinggi 

dan memiliki dorongan yang kuat 

untuk terus menerus mengukir 

prestasi. Mereka juga berusaha 

mendapatkan dan menggunakan 

segala fasilitas dan sumber belajar 

dengan sebaik -baiknya. Sikap 

mandiri siswa dalam mengerjakan 

tugas harus dipupuk sedini mungkin, 

karena dengan sikap mandiri dapat 

menunjukkan inisiatif, berusaha 

untuk mengejar prestasi, mempunyai 

rasa percaya diri  

  Adapun penelitian 

Safarzadeh, Esfahaniasl & Bayat 

(2012)  tentang konsep diri dan 

motivasi berpestasi pada 200 pelajar 

menyatakan bahwa konsep diri 

berkorelasi positif dengan motivasi 

berprestasi. Begitu pula penelitian 

Guay,  Marsh & Boivin (2003) 

menyatakan adanya korelasi yang 

signifikan antara konsep diri dengan 

motivasi berprestasi. Hasil- hasil 

penelitian tentang konsep diri 

menunjukkan bahwa konsep diri 

yang baik atau positif akan 

berpengaruh secara positif terhadap 

perilaku manusia, begitu pula 

sebaliknya konsep diri yang buruk 

atau negatif juga berpotensi buruk 

terhadap perilaku manusia.  

Sumbangan efektif 

menunjukkan seberapa besar peran 

atau kontribusi variabel bebas 

terhadap variabel tergantung yang 

ditunjukkan oleh koefesien 

determinan. Hasil koefisien 

determinan (r2) sebesar 0.191. Hal ini 

berarti sumbangan konsep diri 

akademik terhadap kemandirian 

belajar matematika  sebesar 19,1% 

maka masih terdapat 80,9 faktor-

faktor lain yang mempengaruhi 

kemandirian belajar matematika 

selain variabel konsep diri akademik 
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misalnya kondisi kesehatan fisik, 

motivasi, lingkungan sekolah,  

sarana dan prasana belajar, perhatian 

orangtua, guru dan sebagainya. 

Seperti yang telah dikemukakan oleh 

Hamalik (2006) faktor- faktor yang 

dapat mempengaruhi kemandirian 

belajar antara lain:  a) faktor  

fisiologis  seperti sakit, cacat tubuh;  

b) faktor psikologis seperti 

inteligensi, konsep diri, bakat, minat,  

motivasi; c) faktor lingkungan 

seperti keluarga, hubungan orangtua 

dan anak, suasana rumah atau 

keluarga ; d) faktor sekolah  antara 

lain guru, sarana belajar, kondisi 

gedung.   

Berdasarkan hasil analisis 

diketahui konsep diri akademik pada 

subjek penelitian tergolong sedang 

ditunjukkan oleh rerata empirik (RE) 

= 55,94;  dan rerata hipotetik (RH) 

=55. Berdasarkan perhitungan 

frekuensi diketahui dari 70 subjek 

terdapat 18 subjek (25,7%) memiliki 

konsep diri  akademik tinggi, 41 

subjek (58,6%) memiliki konsep diri 

akademik sedang, 10 subjek (14,3%) 

memiliki konsep diri akademik 

rendah dan satu subjek (1,4%) 

memiliki konsep diri akademik 

sangat rendah. Ormrod  (2009) 

mengemukakan umumnya para siswa 

yang memiliki persepsi diri yang 

positif cenderung berhasil secara 

akademis, sosial dan fisik. Misalnya 

jika memandang diri mereka sendiri 

sebagai siswa-siswa yang baik,  

mereka lebih mudah memberi 

perhatian, mengikuti petunjuk, 

bekerja secara independent dan gigih 

menyelesaikan soal-soal yang sulit, 

dan melibatkan diri dalam berbagai 

mata pelajaran yang menantang, 

meyakini bahwa mereka adalah 

individu yang menyenangkan. 

Sebaliknya perasaan diri yang rendah 

dapat menyebabkan perilaku yang 

kurang produktif, yang menyebabkan 

jarangnya individu yang 

bersangkutan meraih kesuksesan. 

Orang yang memiliki konsep diri 

negatif akan menunjukkan perilaku 

yang negatif pula dalam pergaulan 

dan sulit untuk melakukan kontrol 

atau mengendalikan diri jika 

menghadapi suatu situasi tertentu, 

dengan demikian konsep diri sangat 

menentukan tingkah laku individu 

sekarang dan masa mendatang baik 

tingkah laku yang berhubungan 
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dengan keadaan psikologis maupun 

sosial.   

Secara umum Kemandirian 

belajar matematika pada subjek 

penelitian juga tergolong sedang, 

ditunjukkan oleh rerata empirik (RE) 

= 93,44 dan rerata hipotetik (RH) 

=85.  Berdasarkan perhitungan 

frekuensi diketahui dari 70 subjek, 

terdapat 32 subjek (54,3%) memiliki 

tingkat kemandirian belajar 

matematika tinggi dan 28 subjek 

(45,7%) memiliki  tingkat 

kemandirian belajar  sedang.  

Siswa dengan kemandirian 

yang tinggi, akan berusaha untuk 

bertanggung 

jawab terhadap kemajuan 

prestasinya, mengatur diri sendiri, 

memiliki inisiatif yang tinggi dan 

memiliki dorongan yang kuat untuk 

terus menerus mengukir prestasi. 

Mereka juga berusaha mendapatkan 

dan menggunakan segala fasilitas 

dan sumber belajar dengan sebaik-

baiknya. Sikap mandiri siswa dalam 

mengerjakan tugas harus dipupuk 

sedini mungkin, karena dengan sikap 

mandiri dapat menunjukkan inisiatif, 

berusaha untuk mengejar prestasi, 

mempunyai rasa percaya diri.  

 Hasil penelitian menunjukkan 

ada hubungan positif yang sangat 

signifikan antara konsep diri 

akademik dengan kemandirian 

belajar matematika. Artinya variabel 

konsep diri akademik dapat 

digunakan sebagai prediktor untuk 

memprediksikan kemandirian belajar 

matematika, namun generalisasi 

hasil- hasil penelitian terbatas pada 

subjek dan lokasi penelitian 

dilakukan yaitu siswa kelas VIII 

SMPN 2 Surakarta, sehingga 

generalisasi pada sekolah lain perlu 

dilakukan penelitian kembali.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis 

data yang telah dilakukan dapat 

diambil kesimpulan bahwa : 

1. Koefisien korelasi r = 

0,437; p = 0,000 (p < 0,01). Hasil ini 

menunjukkan ada hubungan positif 

yang sangat signifikan antara konsep 

diri akademik dengan kemandirian 

belajar matematika. Semakin tinggi 

konsep diri akademik maka akan 

semakin tinggi pula kemandirian 

belajar matematika, begitu pula 

sebaliknya. Semakin rendah konsep 
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diri akademik maka akan semakin 

rendah pula kemandirian belajar 

matematika. 

2. Sumbangan konsep diri 

akademik terhadap kemandirian 

belajar matematika  sebesar 19,1% 

maka masih terdapat 80,9% faktor-

faktor lain yang mempengaruhi 

kemandirian belajar matematika 

selain variabel konsep diri akademik 

misalnya kondisi kesehatan fisik, 

motivasi, lingkungan sekolah,  

sarana dan prasana belajar, perhatian 

orangtua, guru dan sebagainya. 

3. Konsep diri akademik pada 

subjek penelitian tergolong sedang 

ditunjukkan oleh rerata empirik (RE) 

= 55,94;  dan rerata hipotetik (RH) 

=55. Sementara itu kemandirian 

belajar matematika pada subjek 

penelitian juga tergolong sedang, 

ditunjukkan oleh rerata empirik (RE) 

= 93,44 dan rerata hipotetik (RH) 

=85.  

Saran-saran  

1. Bagi Kepala sekolah  

Di sarankan  meningkatkan 

konsep diri akademik para siswa 

yang masih tergolong sedang, 

dengan mengoptimalkan aspek-aspek 

konsep diri akademik yaitu aspek 

perceptual, conceptual dan aspek 

attitudinal. Secara operasional  dapat 

dilakukan dengan menciptakan 

suasana belajar (sekolah) yang 

nyaman, tenang dan menyenangkan 

dengan fasilitas belajar yang 

lengkap, metode pembelajaran aktif, 

kreatif, inovatif, efektif dan 

menyenangkan (paikem) sehingga 

mampu merubah pandangan siswa 

bahwa matematika bukanlah 

pelajaran yang sulit untuk dipelajari, 

selain itu siswa akan termotivasi,  

semangat dan terbiasa untuk 

berusaha mempelajari matematika 

secara mandiri.  

2. Bagi guru matematika 

Di sarankan meningkatkan 

konsep diri akademik dan 

kemandirian belajar matematika 

siswa-siswi SMPN 23 Surakarta  

dengan cara menciptakan suasana 

belajar dan metode belajar yang 

menyenangkan sehingga siswa lebih 

tertarik terhadap pelajaran 

matematika. Guru matematika perlu 

memberikan juga memberikan 

metode- metode yang tepat dan 

mudah sehingga siswa lebih cepat 

mempelajari matematika.Misalnya 

dengan metode RANI (Ramah, 
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Terbuka dan Komunikatif); dan  

MATOA (Menyenangkan Atraktif 

Terukur Objektif dan Aktif) 

3. Bagi orangtua 

Disarankan dapat meningkatkan 

konsep diri akademik  putra-

putrinya dengan berusaha 

merubah pandangan pada anak 

bahwa matematika adalah 

pelajaran yang dapat dengan 

mudah dipelajari sebagaimana 

pelajaran lainnya, oleh karena itu 

orangtua senatiasa memberi 

motivasi, semangat dan dorangan 

pada putra-putrinya. Secara 

teknis dapat dilakukan dengan 

menemani anak belajar, memberi 

fasilitas belajar yang lengkap, 

mengikuti les matematika, serta 

tidak memberi stigma yang buruk 

pada anak yang mendapatkan 

nilai jelek pada pelajaran 

matematika. 

4. Bagi peneliti  

Hasil penelitian menunjukkan 

masih terdapat 80,9% faktor-

faktor lain yang mempengaruhi 

kemandirian belajar matematika 

oleh karena itu peneliti 

selanjutnya yang tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan 

tema yang sama diharapkan 

agar memperhatikan faktor-

faktor lain yang mempengaruhi 

kemandirian belajar matematika 

seperti kondisi kesehatan fisik, 

motivasi, lingkungan sekolah,  

sarana dan prasana belajar, 

perhatian orangtua,  
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