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ABSTRAK 

 

HUBUNGAN SELF EFFICACY DAN KEMANDIRIAN 

BELAJAR DENGAN KEMAMPUAN PEMECAHAN 

MASALAH MATEMATIKA SISWA KELAS IV DI SDN 3 

SUKABARU LAMPUNG SELATAN 

 

Oleh  

Rafa Nabila Syah 

 

Pemecahan masalah matematika merupakan suatu usaha 

mencari jalan keluar dimana seseorang dihadapkan pada konsep dan 

keterampilan matematika untuk memecahkan masalah matematika. 

Akan tetapi, tanpa kesadaran, kemauan, serta keterlibatan peserta 

didik proses belajar tidak akan berhasil. Efikasi diri adalah keyakinan 

seseorang terhadap kemampuannya dalam mengelola dan mengatasi 

situasi yang dihadapi, sehingga peserta didik yang memiliki efikasi 

diri tinggi akan lebih merasa percaya diri dalam memecahkan 

masalah. Dengan demikian, semakin tinggi efikasi peserta didik akan 

semakin tinggi juga motivasi nya untuk memecahkan masalah. Selain 

efikasi diri, peserta didik dituntut untuk memiliki sifat mandiri. 

Dengan kemandirian yang tinggi peserta didik tidak akan bergantung 

dengan orang lain sehingga mampu menyelesaikan masalah 

matematika secara individu. Masalah yang melatarbelakangi 

penelitian ini adalah rendahnya kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan self efficacy dan kemandirian belajar dengan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa kelas IV di SDN 3 Sukabaru 

Lampung Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 

dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah 

53 siswa, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan total 

sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan tes. Uji 

hipotesis dalam penelitian ini menggunakan korelasi product moment 

dan regresi ganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang positif dan signifikan antara self efficacy dengan 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas IV di SDN 3 
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Sukabaru Lampung Selatan dengan nilai Sig 0.000 dan nilai pearson 

correlation positif sebesar 0.469; ada hubungan yang positif dan 

signifikan antara kemandirian belajar dengan kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa kelas IV di SDN 3 Sukabaru Lampung 

Selatan dengan nilai Sig 0.035 dan nilai pearson correlation positif 

sebesar 0.390; ada hubungan yang positif dan signifikan antara self 

efficacy dan kemandirian belajar dengan kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa kelas IV di SDN 3 Sukabaru Lampung 

Selatan dengan nilai Sig 0.004 dan nilai Fhitung 6,103 > Ftabel 3,18 serta 

dengan nilai R sebesar 0,443. 

 

Kata Kunci : Self Efficacy, Kemandirian Belajar, Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematika 
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MOTTO 

 

 

 
 

Artinya : “Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu 

menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka 

menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan 

mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan 

diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan 

terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak 

ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (Q.S. Ar-Ra’d/13:11) 

 

 
Artinya : “Janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih 

hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang 

yang beriman.” 

 

(Q.S Ali’Imran/3:139) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Menghindari kesalahpahaman yang terjadi pada judul skripsi 

berjudul “HUBUNGAN SELF EFFICACY DAN 

KEMANDIRIAN BELAJAR DENGAN KEMAMPUAN 

PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA SISWA KELAS 

IV DI SDN 3 SUKABARU LAMPUNG SELATAN”. Maka 

kata-kata dalam judul tersebut akan diuraikan, berikut 

penjelasannya: 

1. Hubungan berasal dari kata hubung yang menurut kamus 

besar bahasa Indonesia artinya bersambung atau berangkaian 

(yang satu dengan yang lain). Jadi hubungan dapat diartikan 

sebagai keterkaitan suatu hal dengan hal lainnya, seperti 

hubungan kekeluargaan, darah, dagang, diplomatik, analogi, 

hukum, formal, kebudayaan, variabel penelitian dan masih 

banyak lainnya. 

2. Bandura mengatakan bahwa self efficacy adalah keyakinan 

individu mengenai kemampuannya dalam menyelesaikan 

tugas atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil 

tertentu.
1
 Hjelle dan Ziegler dalam Asriana Kibtiyah 

mengartikan self efficacy sebagai keyakinan individu bahwa 

ia bisa menjalankan perilaku yang diperlukan untuk 

memproduksi respons tertentu.
2
 

3. Menurut Suhendri dalam Muhammad Nurul Huda 

mengartikan kemandirian belajar merupakan sebuah kegiatan 

belajar yang dilakukan oleh siswa tanpa bergantung kepada 

orang lain baik teman maupun gurunya untuk mencapai tujuan 

belajar yakni mengusai materi dengan baik dan kesadarannya 

                                                             
1 Albert Bandura. Self Efficacy The Exercise Of Control. USA: W.H 

Freeman and Company. 1997. Hal 5 
2 Asriana, Kibtiyah. Efikasi Diri Akademik. CV Amerta Media. 2021. Jawa 

Tengah. Hal 19. 
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sendiri, serta siswa dapat menerapkan pengetahuannya guna 

menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari.
3
 

4. Menurut Polya dalam Padilah Akbar mengemukakan bahwa 

pemecahan masalah merupakan usaha untuk mencari jalan 

keluar dari suatu tujuan yang tidak mudah dicapai.
4
 

5. Matematika merupakan memahami mengenai pola, 

hubungan/pola berpikir, suatu seni, suatu bahasa dan suatu 

alat. Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang 

mempunyai peranan penting untuk diajarkan di SD/MI karena 

matematika sangatlah berguna dalam kehidupan sehari-hari 

peserta didik dan sangat diperlukan sebagai dasar untuk 

mempelajari matematika lanjut dan mata pelajaran lainnya.
5
 

Maka dari itu, uraian diatas yang dimaksud dalam penulisan 

judul skripsi ini adalah penelitian yang memfokuskan sejauh mana 

Hubungan Self Efficacy dan Kemandirian Belajar dengan 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas IV di 

SDN 3 Sukabaru Lampung Selatan. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam perkembangan 

untuk memajukan suatu bangsa. Perkembangan kemajuan suatu 

bangsa tentu sangat berhubungan dengan sumber daya 

manusianya. Oleh karena itu jika SDM nya tidak berkualitas dari 

berbagai bidang yang ada, dapat dipastikan bangsa tersebut akan 

tertinggal dari segala aspek kehidupan.
6
 Dengan demikian, 

                                                             
3 Muhammad Nurul Huda, dkk. “Kemandirian Belajar Berbantuan Mobile 

Learning,” PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika. Volume 2. 2019. Hal 
800 

4 Padillah Akbar, dkk. “Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Dan 

Disposisi Matematik Siswa Kelas XI SMA Putra Juang Dalam Materi Peluang,” 

Jurnal Cendekia : Jurnal Pendidikan Matematika. vol 2, no. 1 (2018): Hal 146 
5 Hasan Sastra Negara, Buku Ajar Pembelajaran Matematika MI/SD, 

(Bandar Lampung: 2019), hal 2.  
6 Tatang Hidayat, Ahmad Syamsu Rizal, dan Fahrudin Fahrudin, 

“Pendidikan Dalam Perspektif Islam Dan Peranannya Dalam Membina Kepribadian 
Islami,” Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam 8, no. 2 

(2018), hal 219. 
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pendidikan lah yang mencetak sumber daya manusia yang 

berkualitas baik secara intelektual, mental dan spiritual. Sangat 

pantas jika pendidikan di utamakan dan dinomor satukan dalam 

segala aspek kehidupan bangsa. Sebagaimana Indonesia yang 

merupakan negara berkembang, perkembangan tersebut meliputi 

ilmu dan teknologi yang  berpengaruh terhadap laju 

perkembangan ekonomi, industri, serta terhadap pendidikan. Pada 

hakikatnya pendidikan adalah kebutuhan seluruh insan manusia 

dan menjadi hak asasi yang dimiliki setiap insan. Pendidikan 

merupakan usaha sadar, terencana dan berkelanjutan dalam 

mewujudkan serta mengembangkan potensi peserta didik agar 

memiliki potensi dan kekuatan spiritual keagamaan, pengenalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yang 

dibutuhkan dalam mengembangkan dirinya sendiri, masyarakat, 

bangsa serta negara. 

Undang-undang No.20 tahun 2003 Bab 2 pasal 3 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan “Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”. Dengan pendidikan serta 

pengetahuan manusia dapat mengetahui apa yang baik dan yang 

buruk, yang benar dan yang salah, yang membawa manfaat dan 

yang membawa madrat. Tidak semata-mata itu, bahkan al-quran 

memposisikan manusia yang memiliki pengetahuan dan 

pendidikan memiliki derajat yang tinggi, sebagaimana disebutkan 

dalam Al-Quran:  

 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan 

kepadamu, Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka 
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lapangkanlah, niscaya Allah akan Memberi kelapangan untukmu. 

Dan apabila dikatakan, Berdirilah kamu, maka berdirilah, 

niscaya Allah akan Mengangkat (derajat) orang-orang yang 

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa 

derajat. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan” (Q.S 

Al-Mujadalah/58:11) 

Ayat diatas memperlihatkan bahwa manusia yang beriman, 

berilmu, memiliki pengetahuan serta berpendidikan akan diangkat 

derajatnya oleh Allah SWT. Derajat yang dimaksudkan bisa 

bermakna kelebihan, kedudukan atau bahkan keutamaan dari 

makhluk lainnya. Semata-mata hanya Allah SWT yang lebih 

mengetahuinya tentang bentuk dan jenisnya serta kepada siapa 

yang akan ditinggikan derajatnya. Menurut Dictionary Of 

Education dalam Fahmi dan Budi mempertegas bahwa makna 

pendidikan bukan hanya semata-mata sebagai aktivitas pengajaran 

dan perpindahan pengetahuan dari guru kepada peserta didik, 

bukan hanya menjadikan anak dari tidak tahu menjadi tahu tetapi 

esensi nya lebih dari itu, hakikatnya pendidikan adalah usaha 

mengeluarkan dan mengembangkan sesuatu yang ada dalam diri 

peserta didik.
7
 

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

Standar Nasional Pendidikan, sudah ditetapkan struktur kurikulum 

pendidikan anak usia dini formal, dasar, menengah, dan 

nonformal. Struktur kurikulum pendidikan dasar berisi muatan 

pelajaran yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi 

spiritual keagamaan, sikap personal dan sosial, pengetahuan dan 

keterampilan. Salah satu muatan pembelajaran dalam struktur 

kurikulum SD/MI, SDLB, dan sederajat yaitu Matematika. 

Menurut Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 “Mata pelajaran 

Matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari 

sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 

                                                             
7 Mohammad Fahmi Nugraha, Budi Hendrawawan dkk. Pengantar 

Pendidikan Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar (Tasikmalaya, Jawa Barat: EDU 

PUBLISHER, 2020). Hal 10 
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kemampuan bekerjasama” Matematika perlu diberikan kepada 

peserta didik sejak sekolah dasar sebagai prasyarat guna 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, 

Matematika diberikan agar mampu membekali siswa untuk 

menjadi pelajar yang mandiri dan bisa mengatasi permasalahan 

yang timbul dalam kehidupan.
8
 Berdasarkan perkembangan 

intelektual yang dikembangkan oleh Piaget, peserta didik sekolah 

dasar sebagaian besar berada dalam tahap operasional konkrit. 

Oleh sebab itu pembelajaran matematika semaksimal mungkin 

dimulai dengan menyajikan masalah yang nyata atau realistis 

sehingga mampu dibayangkan oleh peserta didik. 

Tujuan umum pembelajaran Matematika dalam Permendiknas 

No.22 yaitu: (1) Memahami konsep matematika, menjelaskan 

keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau 

algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam 

pemecahan masalah; (2) Menggunakan penalaran pada pola dan 

sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat 

generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan matematika; (3) Memecahkan masalah yang meliputi 

kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh; (4) 

Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah; serta (5) 

Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam 

kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat 

dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri 

dalam pemecahan masalah. Rumusan tujuan pembelajaran 

matematika butir 1) sampai dengan 4) menerangkan kemampuan 

berpikir matematik, sedangkan rumusan butir ke 5) 

menggambarkan ranah afektif yang harus dimiliki siswa dalam 

pembelajaran matematika.
9
 

                                                             
8 Mira Azizah, Joko Sulianto, and Nyai Cintang, “Analisis Keterampilan 

Berpikir Kritis Siswa Sekolah Dasar Pada Pembelajaran Matematika Kurikulum 

2013,” Jurnal Penelitian Pendidikan vol 35, no. 1 (2018), hal 61. 
9 Heris Hendriana, Utari Soemarmo. Penilaian Pembelajaran Matematika.  

PT Refika Aditama. Bandung. 2019. Hal 7. 
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Chotimah & Bernard mengatakan, matematika merupakan 

salah satu mata pelajaran yang erat kaitannya dengan kehidupan 

nyata, tidak sedikit hal ataupun masalah yang ada di sekitar kita 

memerlukan matematika. Salah satu tujuan yang ingin dicapai 

dalam keberhasilan pembelajaran matematika adalah kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa.
10

 Oleh sebab itu, 

pembelajaran matematika bukan hanya memberikan informasi 

teori dan konsep yang hanya bersifat hafalan saja. Tetapi 

memusatkan pada peningkatan keterampilan-keterampilan yang 

dibutuhkan dalam pemecahan masalah siswa. 

Pada pembelajaran matematika, kemampuan yang harus 

dimiliki siswa pada saat proses pembelajaran adalah kemampuan 

pemecahan masalah. Namun, pada saat ini kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa di Indonesia sangat 

memprihatinkan. Berdasarkan hasil studi TIMSS tahun 2015 

(Trends in International Mathematics and Science Study) 

menunjukkan bahwa siswa Indonesia berada pada rangking amat 

rendah yaitu berada pada peringkat 45 dari 50 negara yang 

berpartisipasi dalam penilaian tersebut. Mahuda dalam M Faruq, 

Suyono, Pinta mengatakan bahwa kemampuan pemecahan 

masalah matematis adalah kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal matematis berdasarkan aspek memahami 

masalah, membuat rencana penyelesaian, membuat penyelesaian 

dan memeriksa kembali hasil yang diperoleh.
11

 Kemampuan 

pemecahan masalah merupakan kemampuan individu dalam 

menyelesaikan masalah, dimana pemecahan atau penyelesaian 

dari masalah tersebut tidak secara instan dapat ditemukan, 

melainkan membutuhkan beberapa usaha seperti menghubungkan 

dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya.  

                                                             
10 Siti Chotimah, Fathoni Ahmad, Martin Bernard, dkk. “Pengaruh 

Pendekatan Model –Eliciting Activities Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis 
Matematik Siswa SMP Negeri di Kota Cimahi” Journal On Education, Volume 01, 

No 02. 2019. Hal 69. 
11 M Faruq, Suyono, Pinta, “Pengaruh Metode Pembelajaran Berbasis 

Masalah Terhadap Self-Efficacy Dan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 
Ditinjau Dari Kemampuan Awal Matematika Siswa SMA” Jurnal Penelitian dan 

Pembelajaran Matematik, volume 11, no. 1 (2018), hal 118. 



 
 

7 

Kemampuan pemecahan masalah tidak hanya mengandalkan 

pengetahuan konsep yang telah dimiliki oleh peserta didik, tetapi 

juga pemahaman peserta didik terhadap masalah yang 

dihadapinya sehingga mereka bisa menentukan pendekatan dan 

juga strategi untuk memecahkan masalah tersebut. Kemampuan 

pemecahan masalah yang kurang baik dapat menjadi salah satu 

penyebab tidak tercapai tujuan yang diharapkan dalam 

pembelajaran matematika. Dalam proses penyelesaian pemecahan 

masalah siswa diharapkan mampu menerapkan aturan-aturan 

matematika yang telah dipelajari sebelumnya dan digunakan guna 

memecahkan masalah dengan memperhatikan langkah-langkah 

yang telah ditentukan.
12

 Namun pada kenyataannya, selama ini 

peserta didik masih beranggapan bahwa pelajaran matematika 

ialah pelajaran yang sulit dan menakutkan karena penuh dengan 

angka dan rumus. Oleh sebab itu pembelajaran matematika perlu 

mendapatkan penanganan yang serius agar peserta didik tidak 

beranggapan seperti itu. 

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian dengan pendidik, 

ibu Walhidayah S.Pd selaku wali kelas IV diperoleh informasi 

bahwa kebanyakan siswa masih bingung dalam menyelesaikan 

soal pemecahan masalah. Peserta didik mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan soal dengan tingkat kesukaran cukup tinggi 

yang disajikan dalam bentuk soal cerita. Dalam soal cerita inilah 

peserta didik dituntut untuk menyelesaikan soal dengan mengubah 

soal dalam bentuk matematika dan menyelesaikan soal 

berdasarkan prosedur matematika.
13

 Kemudian permasalahan 

tersebut diperkuat dengan sebuah data hasil pra penelitian di SDN 

3 Sukabaru terkait pemecahan masalah matematika yang 

diberikan oleh peneliti berikut ini: 

„ 

 

                                                             
12 Dianna Sulistyani, Yenita Roza, dan Maimunah. “Hubungan kemandirian 

belajar dengan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis” Jurnal Pendidikan 
Matematika. Vol 11 no 1. Januari 2020 hal 2. 

13 Hasil Wawancara Guru Kelas IV SDN 3 Sukabaru Lampung Selatan. 
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Tabel 1.1 

Nilai Pra Penelitian Peserta Didik Terkait Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematika 

No  Kelas  Nilai Kemampuan Pemecahan 

Masalah Matematika (x) 

Jumlah 

Siswa  

X ≤ 65 X ≥ 65 

1 IV a 18 (67%) 9 (33%) 27 (100%) 

2 IV b 17 (65%) 9 (35%) 26 (100%) 

Jumlah  35 (66 %) 18 (34 %) 53 (100%) 

Dari data hasil uji coba soal tes pra penelitian tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa kelas IV masih tergolong rendah. Berdasarkan 

tabel 1.1 diatas terlihat bahwa masih banyak siswa yang 

memperoleh skor dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

sehingga hal tersebut menunjukkan masih belum optimalnya 

kemampuan pemecahan masalah siswa pada pembelajaran 

matematika. Ada beberapa faktor internal dan eksternal yang 

menjadi penghambat keberhasilan belajar peserta didik. Faktor 

internal yaitu faktor yang berasal dari dalam yang berhubungan 

dengan psikologis serta dapat mempengaruhi hasil belajar peserta 

didik. Faktor psikologis tersebut diantaranya meliputi self efficacy 

(efikasi diri) dan kemandirian belajar.  

Self efficacy merupakan keyakinan dalam diri seseorang 

terhadap kemampuan yang dimilikinya, bahwa ia bisa melakukan 

dan menyelesaikan tugas dan berhasil dalam mengatasi hambatan 

yang dihadapi. Self efficacy merupakan bagian psikologis yang 

memberikan dampak signifikan terhadap keberhasilan siswa 

dalam menyelesaikan tugas dan pertanyaan-pertanyaan 

penyelesaian masalah dengan baik.
14

 Self efficacy dan 

                                                             
14 Yovika Sukma, Nanang Priatna, “Pengaruh Self-Efficacy Terhadap 

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada mata pelajaran matematika” vol 9, no. 1 

(2021): hal 76. 
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kemandirian belajar menentukan bagaimana seorang individu 

berpikir dan berperilaku untuk mencapai suatu tujuan yang telah 

ditentukan. Di dalam proses pembelajaran, self efficacy 

merupakan masalah penting karena self efficacy ini mempengaruhi 

perilaku dan aktivitas siswa.  

Santrock berpendapat bahwa siswa dengan level self efficacy 

tinggi lebih mungkin untuk tekun menguasai tugas pembelajaran 

ketimbang siswa yang memiliki level self efficacy rendah. Hal ini 

selaras dengan pendapat Ormrod yang menyatakan bahwa ketika 

individu memiliki kemampuan yang sama, individu yang yakin 

dapat melakukan suatu tugas lebih mungkin mencapai 

keberhasilan dibandingkan dengan individu yang tidak yakin akan 

sukses dalam tugas tersebut. Siswa dengan self efficacy yang 

rendah pada proses pembelajaran dapat menghindari banyak tugas 

belajar, khususnya yang menantang seperti pemecahan masalah 

matematika. Sedangkan siswa dengan self efficacy yang tinggi ia 

akan menghadapi tugas belajar dan tantangan tersebut dengan 

keyakinan dan keinginan yang besar untuk mencapai tujuan 

tertentu. Keyakinan yang kuat akan kemampuan diri 

menyebabkan seseorang terus berusaha sampai tujuannya tercapai. 

Self efficacy menurut Bandura dalam Andri, bukan selalu 

memperlihatkan kemampuan yang sebenarnya, akan tetapi 

berhubungan dengan suatu keyakinan yang dimiliki oleh setiap 

individu. Setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-

beda, begitu juga cara kemampuan dirinya dalam membangkitkan 

semangat dalam proses pembelajarannya.
15

  

Anshari mengatakan bahwa self efficacy yang dimiliki oleh 

peserta didik dalam pemecahan masalah dapat mempengaruhi 

hasil belajar siswa. Menurut Collins dalam Rosida Marasabessy, 

siswa yang berkemampuan matematika dan mempunyai 

keyakinan diri yang tinggi, mereka akan lebih tanggap dalam 

membuat strategi untuk memecahkan masalah dan memilih cara 

yang lebih akurat untuk mengerjakan kembali masalah yang 

                                                             
15 Andri Ferdyansyah, Euis Eti Rohaeti, dan Maya Masyita Suherman. 

Gambaran Self Efficacy Siswa Terhadap Pembelajaran, vol  3, no. 1 (2020): Hal 17. 
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belum mereka pecahkan.
16

 Kemudian hal tersebut selaras dengan 

hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rif‟ah Ulya dan Isti 

Hidayah, yang menunjukkan bahwa siswa dengan self efficacy 

tinggi mampu memahami masalah, merencanakan masalah, 

melaksanakan rencana pemecahan masalah serta memeriksa 

kembali dengan benar dan lengkap.
17

 Kemandirian belajar 

merupakan salah satu faktor penting dalam suatu pembelajaran.  

Kemandirian dalam belajar artinya peserta didik memiliki 

kesadaran sendiri untuk belajar, bisa menentukan sendiri langkah 

yang harus diambil dalam belajar, mampu mendapatkan sumber 

belajar sendiri, melakukan kegiatan evaluasi atas pembelajaran 

yang telah dilakukan.
18

 Peserta didik yang mandiri akan 

menyadari bahwa untuk mendapatkan pembelajaran yang efektif 

ia harus mampu mengatur diri sendiri secara langsung dalam 

pembelajaran. Kemandirian belajar juga menaruh pentingnya 

kemampuan peserta didik dalam mengendalikan diri sendiri, 

terutama ketika menghadapi tugas yang sulit. Kemandirian belajar 

juga meletakkan pada kedudukan akan pentingnya inisatif. Peserta 

didik yang mempunyai inisiatif ia akan memperlihatkan 

kemampuannya untuk menggunakan perasaan, pemikiran, tingkah 

laku, dan strategi yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan.  

Rohmah dan Herdiman mengemukakan bahwa kemandirian 

belajar sebagai keinginan siswa untuk mempelajari materi 

pelajaran tanpa bantuan guru atau teman sebaya. Sehingga siswa 

dapat belajar sendiri dan menemukan solusi dari permasalahan 

yang dihadapi dalam pelajaran.
19

 Perels, Dignath, dan Schmitz 

                                                             
16 Rosida Marasabessy. Kajian Kemampuan Self Efficacy Matematis Siswa 

Dalam Pemecahan Masalah Matematika. Jurnal Riset Teknologi dan Inovasi 

Pendidikan. Volume 3 No 2. 2020. Hal 178. 
17 Rif‟ah Ulya dan Isti Hidayah. “Kemampuan Pemecahan Masalah Ditinjau 

Dari Self Efficacy Siswa Dalam Model Pembelajaran Missouri Mathematics Project”. 
Volume 2 No 5. 2016. Hal 182. 

18 Mayang Gadih, Indah Budiarti, Benny Nawa. Pengaruh Kemandirian 

Belajar (Self Regulated Learning) Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Pada Mata 

Kuliah Struktur Aljabar. Vol 3 No 1. 2017. Hal 75. 
19 Maya Siti Rohmah dan Indri Herdiman. “Penerapan Pendekatan 

Brainstorming Round Robin Untuk Meningkatkan Kemampuan Penalaran Dan 
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dalam Evi Yuliasari mengatakan bahwa siswa yang memiliki 

kemandirian belajar yang baik mempunyai dampak pada prestasi 

matematika yang baik pula. Menurut Metallidou dan Vlachou 

dalam Evi Yuliasari mengatakan bahwa siswa yang mempunyai 

kemandirian belajar akan dapat menyelesaikan tugas-tugas yang 

diberikan dengan baik.
20

 Kemudian, berdasarkan hasil penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Icha, Joharman, dan Moh Salimi 

diperoleh kesimpulan bahwa kemandirian belajar memiliki 

hubungan yang positif terhadap hasil belajar matematika siswa. 

Berdasarkan penelitian tersebut dapat diartikan kemandirian 

belajar memiliki kontribusi terhadap hasil belajar, dimana siswa 

yang memiliki kemandirian belajar baik akan memiliki tingkat 

hasil belajar matematika yang tinggi. Sebaliknya siswa yang 

memiliki kemandirian belajar yang kurang baik menyebabkan 

rendahnya hasil belajar matematika.
21

 Kemandirian belajar dapat 

mengembangkan kebiasaan dan sikap belajar yang terlukis dalam 

karakteristik kemandirian belajar yaitu (1) menganalisis 

kebutuhan belajar matematika, merumuskan tujuan dan 

merancang program belajar; (2) memilih dan menerapkan strategi 

belajar; (3) memantau dan mengevaluasi diri apakah strategi telah 

dilaksanakan dengan benar, memeriksa hasil, serta merefleksi 

untuk memperoleh umpan balik. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

sebuah penelitian dengan judul “Hubungan Self Efficacy dan 

Kemandirian Belajar dengan Kemampuan Pemecahan 

Masalah Matematika Siswa Kelas IV di SDN 3 Sukabaru 

Lampung Selatan”. 

 

 

                                                                                                                                   
Koneksi Matematik Serta Kemandirian Belajar Siswa Mts Terpadu” Volume IV No 2. 

2017. Hal 98. 
20 Evi Yuliasari. Eksperimentasi Model PBL dan Model GDL Terhadap 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Ditinjau Dari Kemandirian Belajar. 

Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika. Volume 6, No 1. 2017. Hal 3.  
21 Icha Larasati, Joharman, dan Moh Salimi. “Hubungan Kemandirian 

Belajar dan Hasil Belajar Matematika Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan 

Buluspesantren”. Jurnal Pendidikan Dasar. Volume 2 No 2. 2020. Hal 132. 
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C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang 

masalah di atas maka dapat di identifikasi beberapa masalah 

terkait judul penelitian, sebagai berikut: 

1. Dilihat dari data hasil pra penelitian kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa kelas IV SDN 3 Sukabaru masih 

tergolong rendah.  

2. Peserta didik mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal 

dengan tingkat kesukaran cukup tinggi.  

3. Peserta didik masih mengalami kesulitan dalam memahami 

soal cerita matematika. 

 

D. Batasan Masalah 

Mengingat permasalahan yang ada mengenai self efficacy dan 

kemandirian belajar siswa dengan kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa. Pembatasan masalah bertujuan agar 

penelitian dilaksanakan dengan lebih efektif dan terarah. 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penelitian ini 

difokuskan pada “Hubungan Self Efficacy dan Kemandirian 

Belajar dengan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Siswa Kelas IV di SDN 3 Sukabaru Lampung Selatan”. Adapun 

sub fokus dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini akan dilaksanakan pada peserta didik kelas IV di 

SDN 3 Sukabaru. 

2. Kemampuan yang diukur dalam penelitian ini adalah 

pemecahan masalah matematika siswa. 

3. Materi yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa adalah keliling dan 

luas bangun datar. 

4. Indikator self efficacy yang akan digunakan mengacu pada 

dimensi self efficacy dari Albert Bandura. Sedangkan 

indikator kemandirian belajar yang akan digunakan dari Sanan 

dan Yamin yaitu tidak bergantung pada orang lain, tanggung 
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jawab, motivasi intrinsik, kreatif dan inovatif, serta percaya 

diri. 

  

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah, dan 

pembatasan masalah diatas. Maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada hubungan yang positif dan signifikan antara self 

efficacy dengan kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa kelas IV di SDN 3 Sukabaru Lampung Selatan?  

2. Apakah ada hubungan yang positif dan signifikan antara 

kemandirian belajar dengan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa kelas IV di SDN 3 Sukabaru Lampung 

Selatan? 

3. Apakah ada hubungan yang positif dan signifikan antara self 

efficacy dan kemandirian belajar dengan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa kelas IV di SDN 3 

Sukabaru Lampung Selatan? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui hubungan self efficacy dengan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa kelas IV di SDN 3 

Sukabaru Lampung Selatan. 

2. Untuk mengetahui hubungan kemandirian belajar dengan 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas IV 

di SDN 3 Sukabaru Lampung Selatan. 

3. Untuk mengetahui hubungan self efficacy dan kemandirian 

belajar dengan kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa kelas IV di SDN 3 Sukabaru Lampung Selatan.  
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G. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa 

memberikan kontribusi dalam perkembangan keilmuan 

khususnya pada mata pelajaran matematika, terkait dengan 

self efficacy dan kemandirian belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-

pihak sebagai berikut: 

a. Bagi Guru 

Bagi guru, khususnya yang mengampu mata pelajaran 

matematika penelitian ini bisa  memberikan referensi 

untuk mengembangkan proses pembelajaran matematika 

khususnya pada kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa. Dan dapat dijadikan sebagai masukan 

agar guru lebih memperhatikan self efficacy dan 

kemandirian belajar siswa, karena hal tersebut dapat 

berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa. 

b. Bagi Peserta Didik  

Bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan bisa 

memotivasi peserta didik dalam meningkatkan self 

efficacy (keyakinan diri), dan kemandirian belajar dalam 

mengelola dan mengatur proses pembelajaran matematika 

dalam memecahkan masalah.  

c. Bagi Sekolah 

Bagi sekolah, penelitian ini dapat memberikan 

wawasan hubungan self efficacy dan kemandirian belajar 

dengan kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa, sehingga pihak sekolah dapat memperbaiki sesuatu 

yang perlu diperbaiki dalam meningkatkan self efficacy, 
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kemandirian belajar, serta kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa. 

d. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti, hasil penelitan ini dapat menambah 

wawasan peneliti dalam dunia pendidikan khususnya 

dalam pemecahan masalah matematika siswa sehingga 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara 

meningkatkan self efficacy dan kemandirian belajar siswa. 

 

H. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

1. Penelitian Annisa Innasyithoh, dalam skripsinya yang 

berjudul “Hubungan Kecerdasan Emosional dengan 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika pada Peserta 

Didik Kelas V di MIN 1 Bandar Lampung”. Hasil analisis 

data diperoleh rhitung sebesar 0,915 > rtabel pada taraf signifikan 

0,05, sehingga disimpulkan terdapat hubungan yang positif 

antara kecerdasan emosional dengan kemampuan pemecahan 

masalah matematika pada siswa kelas V di MIN 1 Bandar 

Lampung.
22

 Penelitian diatas terdapat kesamaan yaitu sama-

sama meneliti tentang kemampuan pemecahan masalah 

matematika. Sedangkan perbedaannya, terletak pada 

hubungan variabel x, kelas dan sekolah yang diteliti. Annisa 

Innasyithoh meneliti hubungan kecerdasan emosional dan 

melakukan penelitian di kelas V MIN 1 Bandar Lampung. 

2. Jurnal Novi Cahyani dan Hendri Winata dengan judul “Peran 

Efikasi dan Disiplin Diri Dalam Peningkatan Hasil Belajar 

Siswa”. Penelitian ini menggunakan metode survey eksplanasi 

dan menyebarkan angket untuk teknik pengumpulan datanya. 

Teknik analisis data menggunakan regresi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa efikasi diri dan disiplin belajar memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa, 

                                                             
22 Annisa Innasyithoh, Hubungan Kecerdasan Emosional dengan 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika pada Peserta Didik Kelas V di MIN 1 

Bandar Lampung. (UIN Raden Intan Lampung, 2019) 
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baik secara parsial maupun simultan. Oleh karena itu, hasil 

belajar dapat ditingkatkan melalui peningkatan efikasi diri dan 

disiplin belajar.
23

 Persamaan penelitian tersebut dengan 

penelitian ini adalah sama sama menggunakan variabel self 

efficacy. Keterbaruan dari penelitian ini adalah menggunakan 

teknik analisis data korelasi dan responden dalam penelitian 

ini adalah siswa kelas IV Sekolah Dasar. 

3. Jurnal Ani Susilowati dengan judul “Pengaruh PBL Terhadap 

Kemandirian Belajar Siswa SD” Penelitian ini menunjukkan 

bahwa kebiasaan buruk anak dalam belajar berdampak 

terhadap prestasi belajar yang rendah. Sebelum dilakukannya 

treatment siswa yang tuntas hanya 48%. Setelah dilakukannya 

treatment dengan menggunakan model Problem Based 

learning mengalami peningkatan, menjadi 86,96% siswa yang 

memiliki prestasi belajar diatas rata-rata. Berdasarkan 

penelitian tersebut penggunaan model Problem Based 

Learning (PBL) dapat menumbuhkan kemandirian belajar 

siswa kelas V Sekolah Dasar.
24

 Persamaan penelitian tersebut 

dengan penelitian ini adalah sama sama meneliti kemandirian 

belajar. Keterbaruannya terletak pada jenis penelitian yang 

digunakan, pada penelitian tersebut menggunakan jenis 

penelitian kuantitatif quasi eksperimen, sedangkan dalam 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif 

korelasi. 

4. Penelitian Yora Sagita, dalam skripsinya yang berjudul 

“Hubungan Kemampuan Pemecahan Masalah dengan Hasil 

Belajar Matematika siswa Kelas IV SD N 27 Sungai Sapih 

Kota Padang” Teknik analisis data untuk pengujian hipotesis 

menggunakan Analisis Regresi Linier Sederhana. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan yang positif 

dan kuat antara kemampuan pemecahan masalah dengan hasil 

                                                             
23 Novi Cahyani dan Hendri Winata. Peran Efikasi Dan Disiplin Diri  

Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa. Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran. 

Volume 5, No 2. 2020. Hal 234.  
24 Ani Susilowati, “Pengaruh PBL Terhadap Kemandirian Belajar Siswa 

SD”, Indonesian Journal of Primary Education. Volume 2, No 1. 2018. Hal 72-77.  
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belajar matematika siswa kelas IV SD N 27 Sungai Sapih 

Kota Padang tahun pelajaran 2017/2018. Hubungan yang 

positif dan kuat ditunjukan oleh besarnya koefisien korelasi 

yaitu sebesar 0,7036. Pada penelitian ini terdapat kesamaan 

yaitu sama sama meneliti kemampuan pemecahan masalah 

siswa, sedangkan perbedannya terletak pada sekolah yang 

diteliti. 

5. Penelitian Hasna Fildzatun Nafisah, dalam skripsinya yang 

berjudul “Pengaruh Kemandirian Belajar (Self Regulated 

Learning) dan Motivasi Belajar Terhadap Kemampuan 

Penalaran Matematis Siswa materi Aritmatika Sosial Kelas 

VII di MTS Sunan Ampel Kepung Kediri” Analisis yang 

digunakan peneliti yaitu menggunakan analisis regresi 

sederhana dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 1) Ada pengaruh antara kemandirian 

belajar dengan kemampuan penalaran matematis sebesar 

16,6%; 2) Ada pengaruh antara motivasi belajar dengan 

kemampuan penalaran matematis sebesar 8%; 3) Ada 

pengaruh antara kemandirian belajar dan motivasi belajar 

dengan kemampuan penalaran matematis siswa sebesar 

22,6%.
25

 Pada penelitian ini terdapat kesamaan yaitu sama 

sama meneliti tentang kemandirian belajar (Self Regulated 

Learning). Sedangkan perbedaannya sekolah dan kemampuan 

yang diteliti. Pada penelitian Hasna Fildzatun Nafisah sekolah 

yang diteliti sudah ditingkat menengah yaitu di MTS Sunan 

Ampel Kepung Kediri dan kemampuan yang diteliti adalah 

kemampuan penalaran matematis siswa.  

6. Jurnal Eris Iswara dan Rostina Sundayana dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Problem Posing Dan Direct 

Intruction dalam Meningkatkan Kemampuan Pemecahan 

Masalah Matematis Siswa”. Berdasarkan hasil analisis secara 

statistik diperoleh kesimpulan bahwa peningkatan 

                                                             
25 Hasna Fildzatun Nafisah. Pengaruh Kemandirian Belajar (Self Regulated 

Learning) dan Motivasi Belajar Terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Siswa 
materi Aritmatika Sosial Kelas VII di MTS Sunan Ampel Kepung Kediri. (UIN SATU 

Tulung Agung, 2021). 
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kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang 

belajar dengan model pembelajaran Problem Posing lebih baik 

dari model pembelajaran Direct Instruction. Model 

pembelajaran Problem Posing direkomendasikan untuk 

mengembangkan kemampuan pemecahan matematis siswa.
26

 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah 

sama sama meneliti tentang kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa. Keterbaruan dalam penelitian ini adalah 

metode yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan 

metode kuasi eksperimen dengan desain pretest-posttest 

control grup, sedangkan penelitian ini menggunakan metode 

korelasi. 

7. Penelitian Wiwik Nor Indahsari, dalam skripsinya yang 

berjudul “Hubungan Sikap Belajar dan Efikasi Diri terhadap 

Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V SDN Gugus Ahmad 

Yani Kabupaten Kudus.” Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: (1) adanya hubungan yang positif dan signifikan sikap 

belajar terhadap hasil belajar matematika sebesar 0,483 

termasuk pada kategori sedang dengan r tabel sebesar 0,213 

dan taraf kesalahan 5%; (2) adanya hubungan yang positif dan 

signifikan efikasi diri terhadap hasil belajar matematika 

sebesar 0,423 termasuk pada kategori kuat dengan r tabel 

0,213 dan taraf kesalahan 5%;(3) adanya hubungan yang 

positif dan signifikan sikap belajar dan efikasi diri terhadap 

hasil belajar matematika sebesar 0,645 termasuk pada kategori 

kuat dengan r tabel 0,213 dan taraf kesalahan 5%. Simpulan 

penelitian yaitu sikap belajar dan efikasi diri mempunyai 

hubungan yang positif dan signifikan terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas V SDN Gugus Ahmad Yani 

Kabupaten Kudus.
27

 Pada penelitian ini terdapat kesamaan 

                                                             
26 Eris Iswara, Rostina Sundayana. “Penerapan Model Pembelajaran 

Problem Posing dan Direct Intruction dalam Meningkatkan Kemampuan Pemecahan 

Masalah Matematis Siswa”, Jurnal Pendidikan Matematika, Volume 1, No 2. 2021. 

Hal 223. 
27 Wiwik Nor Indahsari. Hubungan Sikap Belajar dan Efikasi Diri terhadap 

Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V SDN Gugus Ahmad Yani Kabupaten Kudus. 

(Universitas Negeri Semarang, 2017).  
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yaitu sama sama meneliti efikasi diri (self efficacy) siswa. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada sekolah yang diteliti 

dan variabel terikat nya, penelitian Wiwik Nor IndahSari 

dilaksanakan di SDN Gugus Ahmad Yani Kabupaten Kudus 

dan variabel terikatnya adalah hasil belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Self Efficacy  

1. Pengertian Self Efficacy 

Self efficacy merupakan turunan dari teori sosial kognitif 

yang pertama kali diperkenalkan oleh Albert Bandura. Teori 

ini menganggap bahwa prestasi manusia bergantung pada 

interaksi manusia atas faktor personal (pemikiran dan 

keyakinan, dan kondisi lingkungan).
28

 Sullivan dan Mahalik 

dalam Asriana Kibtiyah menganggap efikasi diri sebagai 

struktur kognitif yang diciptakan melalui pengalaman belajar 

kumulatif yang menunjukkan pada keyakinan atau harapan 

seseorang dapat berhasil melakukan tugas dan aktivitas 

tertentu. Reivich dan Shatte mengartikan efikasi diri sebagai 

keyakinan atas kemampuan diri sendiri untuk menghadapi dan 

memecahkan masalah dengan efektif. Kemudian, Brady 

mengartikan efikasi diri sebagai keyakinan diri individu 

bahwa ia bisa menyelesaikan tugas dan meraih tujuannya.
29

 

Bandura mengatakan bahwa self efficacy adalah 

keyakinan individu mengenai kemampuannya dalam 

menyelesaikan tugas atau tindakan yang diperlukan untuk 

mencapai hasil tertentu. Menurut Bandura, efikasi diri tidak 

berhubungan dengan kecakapan yang dimiliki, tetapi 

berhubungan dengan keyakinan individu mengenai hal apa 

yang dapat dilakukan dengan kecakapan yang ia miliki untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Self efficacy adalah 

penilaian diri, apakah bisa melakukan tindakan yang baik atau 

buruk, benar atau salah, bisa atau tidak bisa mengerjakan 

sesuai dengan yang dipersyaratkan. Self efficacy berbeda 

                                                             
28 Asriana, Kibtiyah. Efikasi Diri Akademik. CV Amerta Media. 2021. Jawa 

Tengah. Hal 19.  
29 Ibid., Hal 20 
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dengan aspirasi (cita-cita), karena cita-cita menggambarkan 

sesuatu yang ideal yang seharusnya dapat dicapai, sedangkan 

self efficacy menggambarkan penilaian kemampuan diri.
30

 

 Istilah “self efficacy” yaitu keyakinan seorang individu 

terhadap kemampuannya dalam melakukan suatu bentuk 

kontrol terhadap fungsi orang itu sendiri dan kejadian dalam 

lingkungannya. Dalam ranah pendidikan efikasi diri dapat 

diartikan sebagai keyakinan peserta didik ketika memahami 

dan menguasai materi pelajaran.
31

 Pakar psikologi Alwisol 

dalam Tri Anjaswari menjelaskan self efficacy adalah persepsi 

individu dalam menilai kemampuan dirinya untuk berfungsi 

dalam situasi tertentu atau berhubungan dengan keyakinan diri 

atas kemampuannya untuk melakukan tindakan sesuai dengan 

yang diharapkan.
32

 Efikasi diri adalah salah satu aspek 

pengetahuan tentang diri atau self knowledge yang paling 

berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari manusia karena 

efikasi diri mempunyai konstribusi dalam menentukan 

tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, dan 

memperkirakan tantangan yang akan dihadapi. Hal tersebut 

sejalan dengan pendapat Robbins dalam Syamsu Alam bahwa 

self efficacy merupakan faktor yang ikut mempengaruhi 

kinerja seseorang dalam mencapai tujuan tertentu.
33

 Wood 

dalam Ghufron dan Risnawita menjelaskan self efficacy 

mengacu pada keyakinan atau kemampun individu untuk 

                                                             
30 Albert Bandura. Self Efficacy The Exercise Of Control. USA: W.H 

Freeman and Company. 1997. Hal 5 
31 Bahar Agus, Tabroni, dkk. AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN 

Kajian Riset Metakognisi, Efikasi Diri, Dan Motivasi Siswa Dalam Efektivitas 

Pembelajaran, Academia Publication (Malang, Jawa Timur., 2021). Hal 15 

 14 
 

32 Tri Anjaswarni, Nursalam, Sri Widati, dkk. Deteksi Dini Potensi 

Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) Dan Solusi. Zifatama Jawara. 2019. 

Sidoarjo. Hal 58 
33 Syamsu Alam, “APA ITU MATHEMATICS SELF-EFFICACY”. Volume 

04, Nomor 1. Prosiding Seminar Nasional. Universitas Negeri Surabaya. 2018. Hal 

270 
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menggerakkan motivasi, kemampuan kognitif dan tindakan 

yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan situasi.
34

 

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

self efficacy merupakan keyakinan dalam diri seseorang 

terhadap kemampuan yang dimilikinya, bahwa ia bisa 

melakukan dan menyelesaikan sesuatu dan berhasil dalam 

mengatasinya. 

 

2. Klasifikasi Self Efficacy 

Pada dasarnya setiap individu mempunyai self efficacy 

dalam dirinya. Hal yang membedakan adalah seberapa besar 

tingkat self efficacy tersebut apakah tergolong tinggi atau 

rendah. Bandura dalam Uswatun, Nuriana, dan Isnaini 

menyatakan ciri-ciri pola tingkah laku individu yang 

mempumyai self efficacy tinggi dan self efficacy rendah 

sebagai berikut.
35

 

a. Self efficacy tinggi 

Self efficacy dalam diri seseorang dapat 

mempengaruhi tindakan yang mereka pilih, usaha yang 

ditentukan untuk mencapai tujuan, serta kekuatan individu 

dalam menghadapi kesulitan dan rintangan. Individu yang 

percaya terhadap kemampuannya akan optimis dalam 

menghadapi rintangan-rintangan baru dan seterusnya akan 

menetapkan tujuan yang lebih tinggi dari sebelumnya. 

Seseorang dengan self efficacy tinggi akan berusaha 

menyelesaikan tugas sekalipun tugas tersebut menantang 

dan sulit diselesaikan. Keyakinan yang tinggi dalam diri 

seseorang akan kemampuannya mengakibatkan perilaku 

yang lebih baik juga. 

                                                             
34 M. Nur Ghufron dan Rini Risnawita. “Teori-Teori Psikologi”. Ar-Ruzz 

Media. 2021. Jogjakarta. Hal 74 
35 Uswatun Hasanah, Nuriana Rachmani, dan Isnaini Rosyida. “Self-

Efficacy Siswa SMP Pada Pembelajaran Model Learning Cycle 7E (Elicit, Engange, 
Explore, Explain, Elaborate, Evaluate, and Extend)”. PRISMA, Prosiding Seminar 

Nasional Matematika. Volume 2. 2019. Hal 553 
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b. Self efficacy rendah 

Seseorang yang memiliki self efficacy rendah akan 

menghindari tugas-tugas yang sulit, hal tersebut terjadi 

karena individu tidak percaya terhadap kemampuannya. 

Keyakinan diri yang rendah bisa menyebabkan seseorang 

merasa lemah dan  cepat putus asa dalam menghadapi 

rintangan. Ketika menghadapi tugas yang sulit, mereka 

hanya fokus pada kekurangan dirinya, hambatan-

hambatan yang mereka hadapi, dan adanya keyakinan 

bahwa sekali mengalami kegagalan, seterusnya mereka 

akan gagal. 

Tabel 2.1 

Klasifikasi Self Efficacy Menurut Bandura 

No Self Efficacy Tinggi Self Efficacy Rendah 

1 Aktif memilih 

kesempatan yang baik 

Pasif  

2 Mengolah situasi dan 

menetralkan halangan 

Menghindari tugas-

tugas yang sulit 

3 Menetapkan tujuan 

dengan menciptakan 

standar 

Mengembangkan 

aspirasi yang lemah 

4 Mempersiapkan, 

merencanakan, dan 

melaksanakan tindakan 

Memusatkan diri pada 

kelemahan diri sendiri 

5 Mencoba dengan keras 

dan gigih 

Tidak pernah mencoba 

6 Secara kreatif 

memecahkan masalah 

Menyerah dan menjadi 

tidak bersemangat 

7 Belajar dari pengalaman 

masa lalu 

Menyalahkan masa lalu 

karena kurangnya 

kemampuan 

8 Memvisualisasikan Khawatir, menjadi 
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kesuksesan stress, dan menjadi 

tidak berdaya 

9 Membatasi stress Memikirkan alasan / 

pembenaran untuk 

kegagalannya 

 

3. Indikator Self Efficacy  

Pengukuran efikasi diri seseorang mengarah pada 

beberapa macam dimensi. Menurut Albert Bandura, secara 

umum self efficacy ditentukan oleh tiga dimensi yaitu 

magnitude/level, strength, dan generality.
36

 

a. Magnitude/level (dimensi tingkat) 

Dimensi ini berhubungan dengan derajat kesulitan 

tugas saat seseorang merasa mampu menyelesaikannya. 

Ketika seseorang dihadapkan dengan tugas yang disusun 

berdasarkan derajat kesulitannya. Ada peserta didik yang 

menganggap sebagai tugas yang mudah, cukup sulit, dan 

ada pula yang menggangap sangat sulit, semua itu akan 

mempengaruhi efikasi diri yang dirasakan peserta didik. 

Oleh karena itu, seseorang akan melakukan tindakan yang 

ia rasa mampu melakukannya dan menghindari tindakan 

yang berada diluar batas kemampuannya untuk memenuhi 

tuntutan perilaku yang dibutuhkan bagi masing-masing 

tingkatan tersebut.
37

 

 Pada suatu tugas atau aktivitas, jika tidak terdapat 

suatu halangan, maka tugas tersebut akan sangat mudah 

dilakukan dan semua orang pasti mempunyai self efficacy 

tinggi pada permasalahan ini. Sebagai contoh Bandura 

menjelaskan keyakinan akan kemampuan melompat pada 

seorang atlet. Seorang atlet menilai kekuatan dari 

keyakinan bahwa ia mampu melampaui kayu penghalang 

                                                             
36 Albert Bandura. Self Efficacy The Exercise Of Control. USA: W.H 

Freeman and Company. 1997. Hal 37 
37 Op. Cit. M Nur Ghufron dan Rini Risnawita. Hal 80. 
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pada ketinggian yang berbeda. Seseorang dapat 

memperbaiki atau meningkatkan self efficacy dengan 

mencari kondisi yang mana dapat menambah tantangan 

dan kesulitan yang lebih tinggi levelnya. 

b. Strength (dimensi kekuatan) 

Dimensi ini berhubungan dengan tingkat kekuatan 

atau kemantapan pada keyakinan individu terhadap 

kemampuan yang dimilikinya dalam menyelesaikan 

tugasnya. Seseorang yang memiliki keyakinan kuat 

terhadap kemampuannya mereka tidak akan mudah 

frustasi dan tekun dalam bertindak menghadapi masalah 

meskipun banyak sekali rintangan dan kesulitannya. 

Dengan demikian, dimensi ini berhubungan langsung 

dengan aspek level, yakni semakin tinggi tingkat kesulitan 

tugas, maka akan semakin lemah keyakinan untuk 

menyelesaikannya. Begitupun sebaliknya, semakin rendah 

tingkat kesulitan tugas, akan semakin tinggi keyakinan 

untuk menyelesaikannya.
38

 

c. Generality  

Dimensi generalisasi ini berhubungan dengan luas 

bidang tugas yang dihadapi seseorang. Sejauh mana 

individu merasa yakin atas kemampuannya dalam 

menyelesaikan berbagai macam serangkaian tugas dengan 

situasi yang bervariasi. Peserta didik merasa yakin dengan 

kemampuannya pada bidang tertentu saat ia merasa 

mampu mencapai prestasi. Keyakinan peserta didik pada 

kemampuannya dalam menyelesaikan tugas akan 

mempengaruhi efikasi dirinya. Beberapa jenis 

pengalaman menciptakan efikasi diri yang terbatas, 

sementara pengalaman pencapaian yang lain memberikan 

efikasi diri yang lebih luas. Sebagai contoh: saat peserta 

didik berhasil mengerjakan tugas dalam bidang 

matematika, maka dengan pencapaian tersebut akan 

                                                             
38 M Nur Ghufron dan Rini Risnawita. Loc. Cit 
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meningkatkan efikasi dirinya dalam mengerjakan tugas 

dalam bidang lain yang setara, misalnya mata pelajaran 

fisika.
39

 

Tabel 2.2 

Indikator Self Efficacy 

No Dimensi Indikator Sub Indikator 

1 Magnitude 

(level)  

Keyakinan 

menyelesaikan 

masalah atau 

tugas menurut 

tingkat 

kesulitannya. 

a. Siswa 

optimis 

dapat 

mengerjakan 

tugas atau 

soal 

pemecahan 

masalah 

matematika. 

b. Siswa 

sanggup dan 

yakin dapat 

mengerjakan 

tugas. 

c. Siswa 

berminat 

dalam 

menyelesaik

an soal 

pemecahan 

masalah 

matematika. 

d. Siswa 

memiliki 

semangat 

                                                             
39 Asriana, Kibtiyah. Efikasi Diri Akademik. CV Amerta Media. 2021. Jawa 

Tengah. Hal 24 
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dalam 

mengerjakan 

soal 

matematika 

yang sulit. 

2 Kekuatan 

(Strenght) 

Kekuatan 

keyakinan siswa 

dalam 

menghadapi 

tugas yang sulit. 

a. Siswa yakin 

akan 

kemampuan 

diri sendiri 

dalam 

menyelesaik

an masalah. 

b. Siswa 

meningkatka

n upaya 

dalam 

menyelesaik

an soal 

pemecahan 

masalah 

matematika. 

c. Siswa 

pantang 

menyerah 

dan ulet 

dalam 

menghadapi 

masalah 

matematika. 

d. Siswa 

memiliki 

kemantapan 

hati untuk 

menyelesaik

an masalah 
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matematika 

3 Generalisasi  

(Generality) 

Keyakinan 

mengenai 

keluasan bidang 

atau spesifik 

tugas dalam 

berbagai materi 

pelajaran. 

a. Siswa yakin 

dapat 

menyelesaik

an tugas 

dengan baik 

meskipun 

tugas 

tersebut luas 

atau 

spesifik. 

 

4. Sumber-sumber self efficacy  

Albert Bandura menyatakan bahwa keyakinan 

seorang individu terhadap kemampuan mereka dalam 

melaksanakan tugasnya dikembangkan oleh empat sumber 

utama yaitu penguasaan pengalaman (mastery experience), 

pengalaman vikarius (vicarious experience), persuasi sosial 

(social persuasion), dan kondisi fisik dan emosional 

(psysiological and emotional state).
40

 

a. Penguasaan pengalaman (mastery experience)  

Penguasaan pengalaman merupakan sumber self 

efficacy yang utama, karena sumber ini berdasarkan 

pengalaman individu itu sendiri. Pengalaman ini tentu 

sangat berdampak pada keyakinan diri seseorang, karena 

kesuksesan dan kegagalan yang dialami sebelumnya akan 

meningkatkan atau menjatuhkan self efficacy seseorang 

untuk pengalaman yang sama di masa yang akan datang.
41

 

Dengan demikian, mastery experience berhubungan 

dengan efikasi diri siswa, apabila siswa berhasil akan 

                                                             
40 Albert Bandura. Op. Cit. Hal 80 
41 Herdina Indrijati, Psikologi Perkembangan & Pendidikan Anak Usia 

Dini, 2017.  (Jakarta: Kencana). Hal 62 
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meningkatkan efikasi diri dan pengalaman kegagalan akan 

menurunkan efikasi diri siswa. 

b. Pengalaman vikarius (vicarious experience) 

Vicarious experience diperoleh melalui pengalaman 

orang lain. Melalui penglihatan orang lain yang mampu 

melakukan sebuah tindakan dalam situasi yang terdesak 

tanpa mengalami akibat yang merugikan bisa 

memunculkan harapan bagi pengamatnya. Sehingga akan 

menumbuhkan keyakinan dalam diri seseorang, ketika ia 

mengamati seseorang berhasil dalam sebuah aktivitas, 

maka ia nantinya akan berhasil juga jika ia berusaha 

secara maksimal dan tekun. Pengalaman keberhasilan dan 

kegagalan orang lain dapat dijadikan sebagai sumber 

informasi dan bahan pertimbangan mengenai sesuatu yang 

akan dilakukan. Hal ini akan berdampak jika seseorang 

menemukan keadaan yang serupa dengan pengalaman 

orang lain. Meningkatnya derajat self efficacy disebabkan 

oleh pengamatan atas keberhasilan orang lain, kemudian 

sebaliknya menurunnya self efficacy disebabkan oleh 

pengamatan atas kegagalan orang lain.
42

 

c. Persuasi sosial (social persuasion) 

Bandura dalam Hafiziani, persuasi sosial berkaitan 

dengan umpan balik atas kinerja seseorang. Pendekatan 

sosial verbal dilakukan atas dasar guna meyakinkan 

seseorang bahwa ia mempunyai kemampuan untuk 

melakukan sesuatu.
43

 Pernyataan buruk tentang kinerja 

seseorang akan berdampak buruk terhadap mereka yaitu 

menurunnya keyakinan diri. Sosial persuasi paling ampuh 

jika dikombinasi dengan performan keberhasilan sehingga 

dapat meyakinkan seseorang untuk bertindak sesuatu, 

kemudian jika tindakan tersebut berhasil maka akan 

                                                             
42 Ibid., Hal 63 
43 Hafiziani Eka Putri, dkk. Kemampuan-Kemampuan Matematis Dan 

Pengembangan Instrumennya (Sumedang, Jawa Barat.: UPI Sumedang Press, 2020). 

Hal 91 
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meningkatkan keyakinan diri. Menurut Bandura, persuasi 

verbal tidak terlalu mempengaruhi karena tidak 

memberikan pengalaman secara langsung kepada 

individu. 

d. Kondisi fisik dan emosional (psysiological and emotional 

state) 

Hal ini berkaitan dengan kecemasan yang dikaitkan 

dengan kegagalan.
44

 Kemampuan seseorang dapat 

dipengaruhi oleh kondisi fisik dan emosionalnya. Ketika 

seseorang menghadapi tugas tertentu, apabila ia 

mengalami kecemasan dan kekhawatiran maka kondisi 

tersebut akan menurunkan self efficacy seseorang. Ketika 

seseorang mengalami ketakutan yang hebat, kecemasan 

yang tinggi, dan stress mencapai titik puncak, hal tersebut 

dapat dijadikan sebagai indikator kegagalan. Namun 

apabila ia bergairah dan bersemangat dalam menghadapi 

tugas tertentu maka keyakinan dirinya akan meningkat 

dan dengan keyakinan yang tinggi seseorang dapat 

mencapai kebehasilan. 

 

B. Kemandirian Belajar 

1. Pengertian Kemandirian Belajar 

Istilah kemandirian belajar terdiri atas dua kata, yaitu 

kemandirian dan belajar. Pada referensi bahas asing, 

kemandirian sering disebut autonomy. Kemandirian juga 

berasal dari kata “independence” yang berarti suatu keadaan 

ketika seseorang tidak tergantung kepada orang lain untuk 

menentukan keputusan dan adanya sikap percaya diri. 

Kemandirian adalah kemampuan guna mengelola segala 

sesuatu yang dimilikinya sendiri yaitu mengetahui bagaimana 

mengelola waktu, berjalan dan berfikir secara mandiri, disertai 

                                                             
44 Syamsu Alam, “APA ITU MATHEMATICS SELF-EFFICACY”. Volume 

04, Nomor 1. Prosiding Seminar Nasional. Universitas Negeri Surabaya. 2018. Hal 

273 
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dengan kemampuan dalam mengambil resiko dan 

memecahkan masalah. Dengan kemandirian, tidak ada 

kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan orang lain ketika 

hendak mengambil keputusan.
45

 

Basri dalam Muhammad Sobri mengartikan kemandirian 

yaitu kondisi seseorang atas kehidupannya untuk melakukan 

dan mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Disamping 

itu, Santrock dalam Muhammad Sobri, kemandirian 

berhubungan dengan mengatur diri sendiri dan kebebasan. 

Kemandirian yang dilihat pada kebebasan fokus kepada cara 

individu untuk memperlakukan diri sendiri.
46

  

Kemandirian bisa digunakan dalam berbagai hal, salah 

satunya adalah dalam belajar. Aunnurrahman mengemukakan 

belajar adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang guna 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

menyeluruh, sebagaimana hasil dari pengalaman seseorang itu 

sendiri setelah berinteraksi dengan lingkungannya. Abdillah 

dalam Aunnurrahman mengemukakan belajar adalah suatu 

usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang atas perubahan 

tingkah laku yang lebih baik lagi melalui latihan yang 

berhubungan dengan aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif 

guna memperoleh tujuan tertentu.
47

 Belajar membuktikan 

sebuah kegiatan pada diri individu yang disengaja atau 

disadari. Belajar juga merupakan interaksi seseorang dengan 

ligkungannya, lingkungan yang dimaksud dalam hal ini dapat 

berupa manusia dan objek-objek lainnya yang dapat dijadikan 

sumber pengetahuan dan pengalaman, baik pengetahuan yang 

baru ataupun pengetahuan yang sudah pernah diperoleh 

                                                             
45 Imam Musbikin, Penguat Karakter Kemandirian, Tanggung Jawab, dan 

Cinta Tanah Air. (Pepustakaan Nasional RI: Nusa Media, 2021). Hal 4 
46 Muhammad Sobri, Kontribusi Kemandirian Dan Kedisiplinan Terhadap 

Hasil Belajar (Indonesia: Guepedia, 2020). Hal 7 
47 Aunnurrahman, Belajar Dan Pembelajaran (Bandung: Alfabeta, 2019). 

Hal 34 
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individu sehingga memungkinkan terjadinya interaksi dengan 

lingkungannya.
48

 

Menurut Regina, Belajar merupakan suatu aktivitas yang 

dapat dilakukan secara psikologis maupun fisiologis. 

Aktivitas yang bersifat psikologis yaitu aktivitas proses 

mental seperti aktivitas berfikir, memahami, menyimpulkan, 

menyimak, menelaah, membandingkan, membedakan, 

mengungkapkan, dan menganalisis. Aktivitas yang bersifat 

fisiologis yaitu proses penerapan atau praktik seperti 

melakukan eksperimen atau percobaan, latihan, kegiatan 

praktik, dan membuat karya atau produk.
49

  

Menurut Wira Suciono, kemandirian belajar adalah salah 

satu elemen sikap yang sangat penting dimiliki oleh setiap 

siswa. Pada dasarnya kemandirian belajar adalah kemampuan 

mengatur perilaku diri sendiri terhadap suatu keadaan 

tertentu.
50

 Tahar dan Enceng dalam Lisa, Susilo, dan 

Bambang berpendapat bahwa kemandirian belajar adalah 

aktivitas belajar yang dilakukan seseorang dengan inisiatif 

seperti mengelola sendiri waktu, tempat, mengelola dan 

menggunakan sumber belajar yang dibutuhkan, tanpa bantuan 

orang lain dalam menentukan tujuan belajar. Sehingga bisa 

dikatakan, bahwa seseorang yang memiliki kemandirian 

belajar ia akan mampu memanajemen kegiatan belajar nya 

dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
51

 

Suhendri mengartikan kemandirian belajar merupakan 

sebuah kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa tanpa 

bergantung kepada orang lain baik teman maupun gurunya 

untuk mencapai tujuan belajar yakni mengusai materi atau 

                                                             
48 Ibid., Hal 35 
49 Regina Ade Darman. Belajar Dan Pembelajaran. (Indonesia: Guepedia, 

2020) Hal 10-11 
50 Wira Suciono, Berpikir Kritis (Ditinjau Melalui Kemandirian Belajar, 

Kemampuan Akademik, Dan Efikasi Diri) (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021). 

Hal 1.  
51 Lisa Nur Aulia, Susilo Susilo, dan Bambang Subali, “Upaya Peningkatan 

Kemandirian Belajar Siswa Dengan Model Problem-Based Learning Berbantuan 

Media Edmodo, ”Jurnal Inovasi Pendidikan IPA"  vol 5, no. 1 (2019): Hal 70.  



 
 
34 

pengetahuan dengan baik atas kesadarannya sendiri, serta 

siswa dapat menerapkan pengetahuannya guna menyelesaikan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari.
52

 Selain itu, 

kemandirian belajar juga diartikan sebagai usaha aktif dan 

inisiatif yang dilakukan oleh seseorang guna meningkatkan 

prestasi belajarnya melalui kemampuan metakognisi, 

meningkatkan motivasi, dan memanfaatkan lingkungan untuk 

menunjang kegiatan belajar.  

Charter Jr, R. A., Rice, M. Yang, S., & Jackson, H. A 

dalam Wira Suciono mengemukakan bahwa kemandirian 

belajar yang berkualitas yaitu dengan menjaga motivasi, 

meregulasi dan menerapkan strategi belajar, baik strategi 

kognitif maupun strategi mengelola lingkungan belajar.
53

 

Menurut Hadi dan Farida dalam Dede, Ana, Fildzah, Hary, 

kemandirian belajar adalah aktivitas yang terjadi atas 

dorongan kemampuan sendiri, pilihan sendiri, serta 

bertanggung jawab sendiri. Seorang individu telah dikatakan 

mampu belajar mandiri jika mampu menyelesaikan tugas 

belajar tanpa ketergantungan pada orang lain.
54

  

Dengan demikian, kemandirian dalam belajar bisa 

mengembangkan aktivitas belajar dan menumbuhkan 

kesadaran siswa untuk mau belajar tanpa paksaan (inisiatif) 

dari lingkungan sekitar guna mewujudkan peserta didik yang 

bertanggung jawab dalam menghadapi kesulitan belajar. 

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli diatas, 

dapat diambil kesimpulan bahwa kemandirian belajar adalah 

suatu proses belajar yang berlangsung atas dorongan atau 

kemauan sendiri, dan peserta didik mampu bertanggung jawab 

tanpa mengharapkan bantuan dan bergantung dengan orang 

lain dalam hal menentukan strategi belajarnya seperti 

                                                             
52 Huri Suhendri. “Pengaruh Kecerdasan Matematis Logis Dan Kemandirian 

Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika”. Jurnal Formatif, Volume 1 No 1. 2011. 

Hal 34 
53  Op. Cit. Wira Suciono. Hal 3.  
54 Dede Rahmat Hidayat, Ana Rohaya, dkk. “Kemandirian Belajar Peserta 

Didik Dalam Pembelajaran Daring Masa Pandemi Covid 19”.  Perspektif Ilmu 

Pendidikan. Volume 34 No 2. (2020). Hal 148.  
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merumuskan tujuan belajar, menentukan sumber belajar, 

memeriksa, mengontrol, dan mengatur diri atas kebutuhan dan 

proses pembelajaran. 

 

2. Ciri-ciri Kemandirian Belajar 

Irfan, Savitri dan Larasati menyebutkan ciri-ciri 

kemandirian belajar antara lain sebagai berikut: 

a. Tidak menggantungkan diri pada orang lain, siswa harus 

berusaha sendiri. Siswa harus memiliki percaya diri kuat 

b. Mempunyai ide yang menarik dan cemerlang, siswa 

harus memiliki terobosan yang baru agar bisa 

memberikan perubahan yang lebih baik. 

c. Bisa memberikan solusi setiap ada permasalahan yang 

datang. Siswa harus memberikan jalan keluar pada saat 

menghadapi masalah.
55

 

Selain itu, M Chabib Thoha dalam Wiwik Suciati juga 

membagi ciri-ciri kemandirian belajar kedalam delapan jenis, 

yaitu:  

a. Mampu berfikir secara responsif, imajinatif, dan kritis.  

b. Memiliki keteguhan diri sehingga tidak mudah 

terpengaruh oleh orang lain. 

c. Bisa menghadapi rintangan dan tantangan.  

d. Mampu berfikir kritis dalam menyelesaikan masalah 

e. Bisa memecahkan masalah tanpa bantuan orang lain. 

f. Merasa percaya diri walaupun harus berbeda dengan 

orang lain. 

g. Melakukan sesuatu dengan penuh kegigihan dan 

kedisiplinan; serta 

                                                             
55 Irfan Sugianto, dkk. EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN 

INKUIRI TERHADAP KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA DI RUMAH. Jurnal 

Inovasi Penelitian., vol 1 No 3. (2020)  Hal 164 
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h. Bertanggung jawab atas segala tindakan yang diperbuat.
56

 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Fatimah dalam Irfan 

Sugianto juga menyebutkan ciri-ciri kemandirian belajar 

sebagai berikut:  

a. Memiliki rasa keinginan yang tinggi dalam berkompetensi 

dan harus bisa menerima resiko yang dibuat sebelumnya. 

b. Memiliki ketetapan dan ide dan mampu berfikir kritis agar 

mampu memecahkan persoalan yang dimilikinya.  

c. Mempuyai keyakinan dalam melakukan sesuatu pekerjaan 

dan harus bisa memberikan solusi yang terbaik. 

d. Memiliki komitmen yang kuat dan menerima resiko 

tentang apa yang sudah diperbuat.
57

 

Ciri-ciri kemandirian belajar ditunjukkan dengan tingkah 

laku atau kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalah yang 

dihadapi. Kemudian, tingkah laku tersebut mengarahkan pada 

kesadaran untuk bisa belajar dan melakukan dengan sendiri 

didorong oleh sifat inisiatif. Dengan adanya perubahan 

tingkah laku maka peserta didik akan berkembang dalam 

berfikir, belajar sendiri tanpa bergantung dan mengharapkan 

bantuan orang lain, dan mampu bertanggung jawab secara 

penuh terhadap proses belajar yang dilaluinya. Kemandirian 

belajar diberikan kepada peserta didik dengan tujuan agar 

peserta didik mempunyai tanggung jawab dalam mengatur 

dirinya dan mengembangkan kemampuan belajar atas 

kemauan atau inisiatif dirinya sendiri.
58

 

 

 

 

                                                             
56 Wiwik Suciati. Kiat Sukses Melalui Kecerdasan Emosional dan 

Kemandirian Belajar. Bandung, CV.Rasi Terbit. 2016. Hal 35 
57 Irfan Sugianto, dkk. Loc. Cit 
58 Rusman, Model-Model Pembelajaran (Mengembangkan Profesionalisme 
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3. Faktor yang mempengaruhi Kemandirian Belajar 

Muhammad Sobri menjelaskan ada beberapa faktor yang 

bisa mempengaruhi perkembangan kemandirian belajar, 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Gen atau keturunan orang tua.  

Orang tua yang mempunyai sifat kemandirian tinggi 

kemungkinan besar akan menurunkan sifat tersebut 

kepada anaknya juga. Namun, faktor keturunan ini masih 

menjadi perdebatan karena ada yang berpendapat bahwa 

sesungguhnya bukan sifat kemandirian orang tuanya itu 

menurun kepada anaknya, melainkan bagaimana cara 

orang tuanya mendidik anaknya.
59

 

b. Pola asuh orang tua.  

Lingkungan keluarga seperti pola asuh orang tua yang 

memanjakan anaknya akan berdampak pada kemandirian 

anak tersebut. Cara orang tua mengasuh dan mendidik 

juga akan mempengaruhi perkembangan kemandirian 

anak.
60

 Pola asuh orang tua yang baik akan mendorong 

perkembangan kemandirian anak sehingga perkembangan 

kemandirian anak akan optimal, sedangkan pola asuh 

yang tidak baik akan dapat menghambat perkembangan 

kemandirian anak. Orang tua yang menciptakan suasana 

aman dalam interaksi keluarganya akan mendorong 

perkembangan kemandirian anak. Begitu juga dengan 

orang tua yang cenderung sering membanding-

bandingkan anak yang satu dengan lainnya akan 

berpengaruh kurang baik terhadap perkembangan 

kemandirian anak 

Anak yang serba diperintah oleh orang tua nya untuk 

melakukan sesuatu, selalu dicegah dalam bertindak agar 

tidak berbuat kesalahan, hal tersebut cenderung akan 
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60 Ibid., Hal 12 
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membuat anak takut dalam mengambil keputusan, dan 

saat anak mendapatkan rintangan dan hambatan dalam 

menyelesaikan tugasnya, ia akan cenderung cepat 

menyerah dan tidak mampu menyelesaikan tugas secara 

mandiri. Kemandirian anak akan berkembang apabila 

orang tua mengarahkan anaknya untuk menyelesaikan 

kegiatan dan tugasnya sendiri. 

c. Sistem pendidikan di sekolah.  

Sistem pendidikan di sekolah akan menentukan 

perkembangan kemandirian belajar anak. Proses 

pendidikan yang terlalu menekankan pentingnya 

pemberian sanksi atau hukuman saat anak melakukan 

kesalahan dapat menghambat perkembangan kemandirian 

anak. Sebaliknya, proses pendidikan yang lebih 

menekankan pentingnya pemberian penghargaan potensi 

anak seperti memberikan reward atas pencapaian mereka, 

dan penciptaan kompetisi yang positif akan 

mempermudah perkembangan kemandirian anak. 

d. Sistem kehidupan di masyarakat.  

Sistem kehidupan masyarakat yang kurang 

menghargai potensi anak dalam kegiatan produktif 

dimasyarakat dapat menghambat perkembangan 

kemandirian anak. Sebaliknya, lingkungan masyarakat 

yang suportif, menghargai pencapaian potensi anak dalam 

bentuk berbagai kegiatan akan memancing dan 

mendorong perkembangan kemandirian anak.
61

 

 

4. Indikator Kemandirian Belajar 

Dalam konteks pembelajaran, kemandirian belajar 

peserta didik sangat penting untuk dikembangkan agar 

mempermudah proses pembelajaran, sehingga tujuan 

pembelajaran yang sudah ditetapkan akan tercapai. Amral dan 
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Asmar mengemukakan indikator kemandirian belajar sebagai 

berikut: 

a. Percaya diri, aspek yang diamati diantaranya peserta 

didik belajar tidak bergantung pada orang lain, peserta 

didik memiliki keberanian untuk bertindak, dan peserta 

didik yakin terhadap diri sendiri.  

b. Tanggung jawab, aspek yang diamati diantaranya peserta 

didik memiliki kesadaran diri dalam belajar, peserta didik 

mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru, 

peserta didik aktif dan bersungguh-sungguh dalam 

belajar. 

c. Berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri, aspek yang 

diamati diantaranya peserta didik belajar atas keinginan 

sendiri, peserta didik bertanya dan menjawab tanpa 

disuruh orang lain, peserta didik mencari referensi belajar 

lain tanpa disuruh oleh guru 

d. Disiplin, aspek yang diamati diantaranya peserta didik 

memperhatikan penjelasan guru ketika pembelajaran 

berlangsung, peserta didik tidak menunda tugas yang 

diberikan guru, dan peserta didik tidak malas belajar.
62

 

Menurut Sumarmo dalam Rani Rahim, ada beberapa 

indikator yang dapat dijadikan tolak ukur untuk mengukur 

kemandirian belajar siswa, diantaranya: 

a. Inisiatif belajar. 

b. Mendiagnosa kebutuhan belajar.  

c. Menetapkan target dan tujuan belajar.  

d. Memonitor, mengatur dan mengontrol kemajuan belajar. 

e. Memandang kesulitan sebagai tantangan.  

f. Memanfaatkan dan mencari sumber yang relevan. 

g. Memilih dan menerapkan strategi belajar. 
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h. Mengevaluasi proses dan hasil belajar, dan  

i. Memiliki self concep (konsep diri).
63

 

Dalam penelitian ini, untuk mengukur kemandirian 

belajar menggunakan indikator menurut Sanan dan Yamin. 

Sanan dan Yamin menyebutkan bahwa kemandirian anak 

dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut: 

a. Memiliki motivasi intrinsik atau dorongan untuk 

bertindak yang berasal dari dalam diri individu.  

b. Kreatif dan inovatif; 

c. Bertanggung jawab dan menerima resiko atas segala 

tindakan yang dilakukannya, serta; 

d. Tidak bergantung pada orang lain (melakukan pekerjaan 

secara mandiri, tanpa mengharapkan bantuan dari orang 

lain). 

e. Percaya pada kemampuan diri sendiri.
64

 

Tabel 2.3 

Indikator Kemandirian Belajar Menurut Sanan dan 

Yamin 

No  Indikator Sub Indikator 

1 Motivasi intrinsik a. Siswa belajar atas 

kemauan dalam diri 

sendiri. 

b. Siswa membuat 

perencanaan dalam 

belajar 

c. Siswa mampu belajar 

dengan tekun 
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d. Siswa mampu 

menetapkan target dan 

tujuan pembelajaran. 

2 Kreatif dan inovatif a. Siswa mampu membuat 

ringkasan sekreatif 

mungkin agar lebih 

mudah  memahami 

materi pelajaran. 

b. Siswa mampu 

mendiagnosa kebutuhan 

belajar 

3 Bertanggung jawab a. Siswa memiliki 

kesadaran diri dalam 

belajar. 

b. Siswa mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh guru  

c. Siswa mampu mengatur, 

mengontrol, dan 

memonitor kegiatan 

pembelajaran 

4 Tidak bergantung 

pada orang lain 

a. Siswa mampu mengatasi 

kesulitan belajar sendiri 

tanpa bantuan orang lain 

b. Siswa mampu 

menyiapkan alat belajar 

sendiri.  

c. Siswa mampu mencari 

sendiri sumber belajar 

yang relevan. 

5 Percaya diri a. Siswa percaya terhadap 

kemampuan yang 

dimilikinya. 

b. Siswa tidak malu 
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bertanya saat mengalami 

kesulitan; dan 

c. Siswa aktif menjawab 

pertanyaan saat proses 

pembelajaran 

berlangsung. 

 

C. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika  

1. Pengertian Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Salah satu hal yang tidak terlepas dari kehidupan manusia 

adalah masalah. Masalah dapat berarti saat kita membacanya, 

melihatnya atau mendengarnya pada waktu dan situasi 

tertentu, dan kita tidak bisa menyelesaikannya pada saat itu 

juga.
65

 Masalah merupakan suatu situasi atau pertanyaan yang 

dihadapi seorang individu atau kelompok ketika mereka tidak 

mempunyai aturan, algoritma atau prosedur tertentu yang 

segera dapat digunakan untuk menemukan jawaban.
66

 

  Masalah dalam matematika adalah soal yang menantang 

dimana cara penyelesaiannya tidak segera dapat dilihat oleh 

siswa. Dengan demikian pemecahan masalah adalah proses 

berpikir yang diarahkan untuk memperoleh jawaban dari 

masalah. Dengan demikian, proses siswa dalam memperoleh 

jawaban dalam memecahkan masalah lebih diperhatikan 

dibandingkan dengan jawabannya. Implikasi dalam 

pembelajaran adalah guru seharusnya lebih memperhatikan 

bagaimana siswa memperoleh jawabannya (prosesnya).
67

  

Menurut Tatag, pemecahan masalah adalah suatu 

proses atau upaya individu untuk merespons atau mengatasi 

halangan atau kendala ketika suatu jawaban atau metode 

                                                             
65 Goenawan Roebyanto, dan Sri Harmini. Pemecahan Masalah 

Matematika Untuk PGSD (PT REMAJA ROSDAKARYA, 2017). Hal 3. 
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jawaban belum tampak jelas.
68

 Pemecahan masalah termasuk 

ke dalam kemampuan dasar dalam proses pembelajaran 

matematika.  Dengan kemampuan pemecahan masalah ini 

peserta didik akan melalui proses dalam menyelesaikan 

masalah dengan mengaplikasikan pengetahuan dan 

keterampilan yang mereka miliki. Kemampuan pemecahan 

masalah mengacu pada usaha individu untuk mencapai tujuan 

karena mereka tidak dapat memecahkan masalah dalam 

kehidupan peserta didik pada hari ini dan masa yang akan 

datang secara langsung.
 69

  

Pemecahan masalah matematika juga merupakan 

sebuah proses ketika seseorang dihadapkan dengan konsep, 

keterampilan, dan proses matematika untuk menyelesaikan 

masalah matematika. Dan tentu saja hal ini membutuhkan 

rancangan dan pengaplikasian beberapa langkah-langkah 

untuk mencapai tujuan sesuai dengan situasi yang diberikan. 

Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu tujuan 

pembelajaran matematika yang harus dicapai oleh siswa yang 

terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 

Tahun 2006. Sebagai tujuan umum pengajaran matematika 

dimana peserta didik dituntut untuk memecahkan masalah 

sampai akhir dan berhasil. Selain itu, konsep mengenai 

kemampuan pemecahan masalah juga tercantum dalam Al-

Qur‟an: 
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“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu 

menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka 

menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak 

akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 

mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada 

yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka 

selain Dia.” (Q.S. Ar-Ra‟d/13:11) 

Ayat diatas memperlihatkan dan memaknai bahwa Allah 

tidak akan memecahkan masalah suatu kaum sebelum mereka 

memecahkan masalahnya sendiri. Elita, Habibi, Putra, & 

Ulandari mengatakan pada proses pembelajaran matematika 

perlu diutamakan kemampuan pemecahan masalah, karena 

dengan menghadapi masalah peserta didik akan didorong 

untuk berpikir secara intensif dan secara kreatif dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapinya.
70

 Kemudian 

Gunantara, Suarjana, dan Riastini dalam Mulia Lucky dan 

Tika mengartikan kemampuan pemecahan masalah adalah 

suatu kecakapan atau potensi yang dalam diri siswa sehingga 

ia dapat menyelesaikan permasalahan dan dapat 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
71

  

Polya mengartikan pemecahan masalah sebagai suatu 

usaha mencari jalan keluar dari sebuah kesulitan untuk 

mencapai suatu tujuan yang tidak segera dapat dicapai. 

Kemampuan pemecahan masalah matematika adalah usaha 

peserta didik dalam menggunakan keterampilan dan 

pengetahuannya untuk menemukan solusi dari masalah 

                                                             
70 Geni Sri Elita, Muhammad Habibi dkk. “Pengaruh Pembelajaran Problem 

Based Learning dengan Pendekatan Metakognisi terhadap Kemampuan Pemecahan 

Masalah Matematis”.Jurnal Pendidikan Matematika. Volume 8 Nomor 3. 2019. Hal 
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matematika.
72

 Polya mengklasifikasikan masalah dalam 

matematika berdasarkan (1) tujuan dari masalah dan (2) 

banyaknya jawaban. 

a. Masalah berdasarkan tujuannya 

1) Masalah untuk menemukan (problem to find) 

Masalah ini terjadi ketika kita mencoba untuk 

memaparkan semua jenis objek atau informasi yang 

dapat diaplikasikan dalam menyelesaikan masalah 

yang dihadapi. Bagian utama dari masalah ini yaitu 

dapat menemukan (membentuk, menghasilkan, 

mendapatkan, atau mengidentifikasi) nilai tertentu 

yang tidak diketahui di soal. 

2) Masalah untuk membuktikan (problem to prove) 

Masalah ini terjadi ketika kita akan membuktikan 

sebuah kebenaran dari pernyataan, yakni apakah 

pernyataan itu benar atau salah. Masalah jenis ini 

mengacu pada sebuah hipotesis dari suatu teorema 

yang kebenarannya harus dibuktikan. Soal 

membuktikan terdiri atas bagian hipotesis dan 

kesimpulan. Untuk membuktikan kita harus mampu 

membuat sebuah pernyataan yang logis dari hipotesis 

menuju kesimpulan. Sedangkan untuk membuktikan 

sebuah pernyataan tidak benar atau kita harus 

memberikan contoh penyangkalnya sehingga 

pernyataan tersebut menjadi tidak benar. 

b. Masalah berdasarkan banyaknya jawaban 

1) Masalah tertutup adalah masalah yang hanya 

memiliki satu jawaban. 

2) Masalah berakhir terbuka adalah masalah yang 

memiliki lebih dari satu jawaban.
73
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Siswa dapat dikategorikan mampu menyelesaikan 

masalah jika mereka bisa memahami, mempunyai strategi 

yang tepat, kemudian digunakannya dalam kehidupan nyata. 

Dengan demikian, peserta didik yang mempunyai kemampuan 

pemecahan masalah, secara tidak langsung ia mampu 

meningkatkan pengambilan keputusan dan menyelesaikan 

masalah dalam kehidupan sehari-harinya.  

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat diambil 

kesimpulan bahwa kemampuan pemecahan masalah 

matematika adalah suatu kemampuan dalam proses dimana 

peserta didik dihadapkan pada konsep, keterampilan, dan 

proses matematika untuk menemukan solusi dan 

menyelesaikan permasalahan matematika tersebut. 

 

2. Langkah-langkah Pemecahan Masalah Matematika  

Menurut Polya, untuk memecahkan suatu masalah ada 

empat langkah yang dapat dilakukan, yaitu: 

a. Memahami masalah (understanding the problem) 

Sebelum memecahkan masalah, peserta didik harus 

memahami dengan detail masalah yang akan dihadapi. 

Peserta didik tidak akan bisa menyelesaikan masalah 

dengan benar, apabila ia tidak paham masalah yang 

dihadapi. Pemecahan masalah harus bisa menentukan apa 

(data) yang diketahui, apa yang tidak diketahui 

(ditanyakan), dan apa syarat atau kondisi yang diberikan, 

dengan mengetahui hal tersebut dapat menunjukkan arah 

yang jelas. Pada tahap ini melibatkan pendalaman 

keadaan masalah, menentukan hubungan fakta dan 

membuat formulasi mengenai pertanyaan masalah. 

b. Merencanakan pemecahan 

Rencana pemecahan masalah dibangun dengan 

mempertimbangkan struktur masalah dan pertanyaan yang 

harus dijawab. Langkah ini sangat berhubungan dengan 

pengalaman siswa dalam menyelesaikan masalah. Dengan 
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begitu, semakin bervariasi pengalaman siswa, maka siswa 

akan cenderungan lebih kreatif dalam menyusun rencana 

penyelesaian masalah. Pada langkah ini kegiatan yang 

dapat dilakukan yaitu memilih konsep atau pola yang 

telah dipelajari, mencari tau masalah terdahulu atau 

masalah serupa yang pernah diselesaikan, kemudian 

dikolaborasikan sehingga dapat menyusun prosedur atau 

gagasan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 

masalah yang dihadapi. 

c. Menyelesaikan masalah sesuai rencana 

Berdasarkan rencana pemecahan yang telah disusun 

pada langkah sebelumnya, kemudian selanjutnya adalah 

menjalankan prosedur yang telah disusun untuk 

memperoleh penyelesaian. Langkah menyelesaikan 

masalah harus dikoreksi agar tidak ada yang keliru. Guru 

harus menegaskan kepada siswa untuk mengecek masing-

masing langkah, dengan menanyakan “Apakah kamu 

yakin bahwa langkah itu benar?” 

d. Memeriksa kembali hasil yang diperoleh 

Bagian terpenting dari proses pemecahan masalah 

yaitu tahap memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Saat 

sudah memperoleh penyelesaian masalah dan 

mendapatkan jawaban, pada tahap ini kegiatan yang dapat 

dilakukan adalah menganalisis dan mengevaluasi apakah 

hasil yang diperoleh benar. Alernatif proses pemecahan 

masalah tidak boleh terabaikan. Aspek yang harus 

dimasukkan pada langkah ini meliputi penyimpulan atas 

jawaban yang telah diperoleh. Oleh sebab itu, dalam 

pemecahan masalah sangat penting untuk dilakukan 

pemeriksaan kembali proses pemecahan masalah yang 

sudah dilakukan.
74
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Sementara itu, langkah yang ditempuh Gagne dalam 

melakukan pemecahan masalah matematika adalah: 

a. Menyajikan masalah dalam bentuk yang lebih jelas; 

b. Menyatakan masalah dalam bentuk yang operasional; 

c. Menyusun hipotesis alternatif dan prosedur kerja yang 

diperkirakan baik untuk digunakan dalam menyelesaikan 

masalah tersebut; 

d. Menguji hipotesis dan melakukan kerja untuk 

memperoleh jawaban; 

e. Mengecek kembali apakah jawaban yang diperoleh itu 

benar atau memilih pemecahan yang lebih baik. 

Strategi pemecahan masalah matematika yang dijelaskan 

oleh Hudoyo dalam Goenawan dan Sri meliputi 4 langkah 

utama dengan sejumlah langkah pendukung. Langkah tersebut 

dijabarkan sebagai berikut:
75

 

a. Mengerti masalah, termasuk: 

1) Apa yang ditanyakan atau dibuktikan? 

2) Data apa yang diketahui? 

3) Bagaimana syarat-syaratnya? 

b. Merencanakan penyelesaian, termasuk: 

1) Pengumpulan informasi yang berkaitan dengan syarat 

yang ditentukan. 

2) Menganalisis informasi dengan menggunakan analogi 

masalah. 

3) Jika siswa menemui jalan buntu, guru dapat 

membantu mereka menyelesaikan masalah dari sudut 

pandang yang berbeda. 
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c. Melaksanakan penyelesaian 

Dalam menyelesaikan masalah, setiap langkah 

dikoreksi apakah sudah benar atau belum. 

d. Melihat kembali, pengecekan dilakukan guna mengetahui: 

1) Kecocokan hasil. 

2) Apakah ada hasil yang lain. 

3) Apakah ada cara yang lain untuk menyelesaikan 

masalah tersebut? 

4) Dengan cara yang berbeda apakah hasil yang 

diperoleh tetap sama?  

 

3. Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah 

matematika tentu diperlukan beberapa indikator. Indikator ini 

digunakan sebagai acuan untuk menilai kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik. Adapun indikator 

pemecahan masalah menurut Sumarmo dalam Wirda dan 

Nurbaiti sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi unsur yang diketahui, yang ditanyakan, 

dan kecukupan unsur yang diperlukan 

b. Merumuskan masalah matematika dan membuat model 

matematika 

c. Menerapkan strategi guna  menyelesaikan masalah di 

dalam atau luar matematika dan 

menjelaskan/menginterpretasikan hasil sesuai 

permasalahan.  

d. Menyelesaikan model matematika dan masalah nyata. 

e. Menggunakan matematika secara bermakna.
76
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Dalam penelitian ini kemampuan pemecahan masalah 

yang akan diukur menggunakan langkah-langkah pemecahan 

masalah menurut Polya yaitu: (1) memahami masalah, (2) 

menyusun rencana pemecahan masalah, (3) melaksanakan 

rencana penyelesaikan masalah, dan (4) memeriksa kembali 

hasil yang diperoleh, dengan alasan langkah-langkah 

pemecahan masalahnya sangat mudah dimengerti dan sangat 

sederhana, kegiatan yang dilakukan setiap langkah jelas dan 

secara keseluruhan sudah mencakup semua langkah 

pemecahan dari pendapat ahli lain. Berikut ini diuraikan 

indikator kemampuan pemecahan masalah berdasarkan 

tahapan pemecahan masalah menurut Polya: 

Tabel 2.4 

Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematika Menurut Polya.
77

 

Langkah Pemecahan 

Masalah 

Indikator 

1 Memahami 

Masalah 

(Understanding 

the problem) 

Siswa mampu 

menuliskan/menyebutkan 

informasi-informasi yang 

diberikan dari pertanyaan 

yang diajukan seperti:  

a. Menentukan hal yang 

diketahui dari soal. 

b. Menentukan hal yang 

ditanyakan dari soal. 

2 Menyusun 

rencana 

penyelesaian 

(devising a plan) 

a. Siswa mampu 

menentukan syarat lain 

yang tidak diketahui 

pada soal seperti rumus 

atau informasi lain jika 
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ada. 

b. Siswa mampu 

mengaplikasikan semua 

informasi yang ada 

pada soal. 

c. Siswa mampu 

menyusun langkah-

langkah penyelesaian 

dari soal tersebut 

3 Menyelesaikan 

masalah sesuai 

perencanaan 

(currying out the 

plan) 

a. Siswa mampu 

menyelesaikan masalah 

yang ada sesuai dengan 

strategi/ langkah-

langkah yang telah 

disusun. 

b. Siswa mampu 

menjawab soal dengan 

benar. 

4 Memeriksa 

kembali (looking 

back) 

a. Siswa memeriksa 

kembali kebenaran 

hasil atau jawaban dari 

soal dengan 

menggunakan langkah  

yang benar. 

b. Siswa yakin terhadap 

jawaban yang telah 

mereka kerjakan.  

c. Siswa mampu 

menyimpulkan jawaban 

yang telah diperoleh. 
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D. Hakikat Matematika 

1. Pengertian Matematika 

Salah satu mata pelajaran yang memiliki kontribusi 

penting untuk diajarkan di sekolah adalah matematika, karena 

matematika sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari 

peserta didik dan sangat dibutuhkan sebagai pengantar untuk 

mempelajari matematika lanjut dan mata pelajaran lainnya.
78

 

Kata matematika di ambil dari kata latin “mathematika” yang 

awalnya diadopsi dari bahasa Yunani “mathematike” yang 

memiliki arti mempelajari, kata tersebut berasal dari kata 

“mathema” yang artinya pengetahuan/ilmu (knowledge, 

science). Mathematike berhubungan dengan kata lain yang 

hampir sama, yaitu mathein atau mathenein yang artinya 

belajar (berpikir). Berdasarkan asal katanya memaknai bahwa 

matematika merupakan pengetahuan atau ilmu yang diperoleh 

dengan nalar (pikiran).
79

 Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) mengartikan matematika sebagai ilmu yang 

berhubungan dengan bilangan serta prosedur operasional yang 

digunakan untuk menyelesaikan masalah mengenai bilangan.  

 Matematika menjadi suatu kebutuhan sebagai bekal 

hidup manusia, hal tersebut terlihat dari kegiatan dalam 

kehidupan manusia yang tidak terlepas dari matematika. 

Mengingat bahwa matematika sangat penting dalam 

kehidupan manusia, Allah SWT berfirman: 

 

 

“Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda 

(kebesaran Kami), kemudian Kami hapuskan tanda malam 

                                                             
78 Hasan Sastra Negara, “Buku Ajar Pembelajaran Matematika MI/SD”, 

(Bandar Lampung: 2019), hal 2. 
79 Siti Ruqoyyah, Sukma Murni, dan Linda. “Kemampuan Pemahaman 

Konsep Dan Riseliensi Matematika Dengan VBA Microsoft Excel”. CV. Tre Alea 

Jacta Pedagogie, (Purwakarta, 2020), Hal 1.  
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dan Kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar 

kamu (dapat) mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu 

mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Dan 

segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.” (Q.S Al-

Isra/17: 12) 

Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-

hari manusia ilmu matematika sangatlah penting karena dalam 

menjalankan kehidupan manusia tentu akan banyak sekali 

ditemui dengan berbagai macam persoalan yang memerlukan 

matematika seperti perhitungan, kegiatan mengukur besaran, 

membilang benda, jual-beli, dan lain sebagainya yang 

memerlukan keterampilan berhitung. 

Menurut Lilis, matematika adalah ilmu yang mempelajari 

konsep, angka-angka, dan simbol sebagai sarana dalam 

memecahkan masalah.
80

 Matematika adalah ilmu yang 

mutlak, oleh karena itu matematika dikenal sebagai ilmu 

deduktif yang berdasarkan pada satu kesatuan sistem dalam 

pembuktian matematika. Hal tersebut sejalan dengan pendapat 

Russefendi dalam Rifka, Nuryami dkk bahwa matematika 

adalah ilmu mengenai pola keteraturan, ilmu tentang struktur 

yang terorgansasi, mulai dari unsur-unsur yang tidak 

terdefinisikan, definisi, aksioma-aksioma, dan dalil-dalil, 

dimana dalil-dalil tersebut dibuktikan kebenarannya.
81

 

Kemudian, Siswono dalam Rifka, Nuryami dkk 

menyampaikan pengertian matematika dapat dikelompokkan, 

1) matematika ilmu tentang bilangan dan ruang, 2) 

matematika mempelajari tentang besaran (kuantitas), 3) 

matematika merupakan ilmu yang mencakup tentang 

bilangan, bangun ruang, besaran, dan luas, 4) matematika 

adalah ilmu yang berkaitan dan memiliki relasi (hubungan), 5) 

                                                             
80 Lilis Sulastri. Model Kooperatif Jigsaw Dalam Pembelajaran 

Matematika. Cahaya Ghani Recovery. Semarang Jawa Tengah. 2022. Hal 6 
81 Rifka Agustiani, Nuryami, Nurul Aini dkk. Filsafat Pendidikan 

Matematika. PT Global Eksekutif Teknologi. Sumatera Barat. 2022. Hal 11 
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matematika adalah ilmu yang abstrak, 6) matematika 

merupakan ilmu yang deduktif.
82

 

Matematika merupakan bahasa istilah yang didefinisikan 

dengan cermat, jelas, dan akurat representasinya dengan 

simbol yang padat, lebih seperti bahasa simbol mengenai ide 

daripada mengenai bunyi. Maka, matematika ialah ilmu 

pengetahuan yang menekankan peserta didik untuk berpikir 

secara matematis. Berpikir matematis yaitu cara berpikir yang 

logis, rasional, dan kritis. Kemampuan berpikir matematis 

tersebut diperoleh dari kegiatan berpikir yang terbentuk dari 

hasil pengalaman secara empiris.   

Berdasarkan definisi matematika menurut beberapa para 

ahli diatas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa 

matematika adalah sebuah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari tentang logika, bentuk, susunan, besaran, dan 

konsep yang berhubungan satu dengan lainnya dan diperoleh 

melalui bernalar secara cermat dalam pemecahan masalah 

yang berkaitan dengan bilangan (angka). 

 

2. Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Di usia perkembangan berpikirnya, siswa sekolah dasar 

masih terikat dengan benda-benda yang konkrit yang dapat 

ditangkap dengan panca indera. Pada umumnya, siswa 

sekolah dasar berusia sekitar 6 atau 7 tahun sampai 12 atau 13 

tahun. Berdasarkan teori perkembangan intelektual yang 

dikembangkan oleh Piaget, siswa sekolah dasar sebagaian 

besar berada pada tahap operasioanal konkrit. Oleh karena itu, 

pembelajaran di sekolah dasar sebisa mungkin dimulai dengan 

menyajikan permasalahan yang konkrit (nyata) dan realistis 

sehingga bisa dibayangkan oleh peserta didik. Apabila siswa 

sekolah dasar dihadapkan dengan pembelajaran matematika 

yang abstrak maka dalam pembelajaran dibutuhkan sebuah 

                                                             
82 Ibid., Hal 12 
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alat bantu berupa media atau alat peraga yang berfungsi untuk 

membantu siswa memahami apa yang disampaikan guru.
83

 

Selain itu, pembelajaran matematika di Sekolah Dasar 

diterapkan secara bertahap mulai dari konsep yang sederhana 

menuju ke konsep yang lebih kompleks, dari masalah-masalah 

yang mudah kemudian masalah-masalah yang sulit. 

Pembelajarannya dimulai dari tahap konkret, semi konkret 

kemudian abstrak. Pada tahap konkret, proses 

pembelajarannya menggunakan benda-benda nyata. 

Selanjutnya pada tahap semi konkret yang menggunakan 

media gambar dalam pembelajarannya dan terakhir pada tahap 

abstrak dalam pembelajarannya menggunakan simbol-simbol. 

Pembelajaran secara bertahap diharapkan mampu 

mewujudkan pemahaman dan pikiran peserta didik agar terus 

berkembang.
84

 

Pada jenjang sekolah dasar, pembelajaran matematika 

digunakan dengan metode induktif. Metode induktif adalah 

suatu metode yang bermula dari „khusus‟ menuju ke „umum‟ 

dengan memperhatikan unsur fakta setelah terjadi 

pengamatan. Siswa SD lebih mudah mengumpulkan fakta-

fakta kemudian menarik generalisasi dibanding memahami 

generalisasi kemudian mengumpulkan fakta. Contohnya pada 

pembelajaran materi bidang datar, pada siswa sekolah dasar, 

mempelajari bidang datar  tidak dimulai dari definisi. Jika 

dimulai dari sebuah definisi saja, siswa sekolah dasar akan 

sulit membayangkan bangun datar tersebut. Oleh karena itu, 

siswa akan lebih mudah memahami apabila dimulai dengan 

memberikan dan memperhatikan contoh/gambar dari bidang 

tersebut kemudian mengenal namanya. Menemukan sifat-sifat 

yang terdapat pada bidang datar tersebut sehingga peserta 

didik dapat memahami konsep bidang datar dengan mudah.
85

 

                                                             
83 Siti Ruqoyyah, Sukma Murni, dan Linda. Op. Cit. Hal 2 
84 Isrok‟atun, Nurdinah Hanifah, dkk. Pembelajaran Matematika Dan Sains 

Secara Integratif Melalui Situation-Based Learning (Jawa Barat: UPI Sumedang 
Press, 2020). Hal 15 

85 Isrok‟atun, Nurdinah Hanifah, dkk. Loc. Cit 
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3. Tujuan Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar 

menurut Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) 

matematika terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Tujuan umum, tujuan umum pembelajaran matematika di 

jenjang Pendidikan Dasar adalah: 

1) Mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi 

perubahan zaman dalam kehidupan dan dunia yang 

selalu berkembang, melalui latihan bertindak atas 

dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, 

jujur, efektif dan efisien. 

2) Mempersiapkan peserta didik agar mampu 

menggunakan matematika dan pola pikir matematika 

dalam kehidupan sehari-hari dan untuk mempelajari 

berbagai ilmu pengetahuan lainnya. 

b. Tujuan khusus, tujuan khusus pembelajaran matematika 

di Sekolah Dasar (SD) adalah: 

1) Meningkatkan dan mengembangkan keterampilan 

berhitung (menggunakan bilangan) sebagai alat dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2) Meningkatkan kemampuan siswa ketika 

dialihgunakan, melalui kegiatan matematika 

3) Mengembangkan pengetahuan dasar matematika 

sebagai bekal belajar lebih lanjut di Sekolah Lanjutan 

Tingkat Pertama (SLTP). 

4) Membentuk sikap logis, kritis, cermat, kreatif, dan 

disiplin.  

Tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar 

tercantum dalam Permendiknas Nomor 22 tahun 2006. 

Tujuannya agar siswa sekolah dasar memiliki kemampuan 

sebagai berikut: 

a. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 

antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, 
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secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan 

masalah. 

b. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 

manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, 

menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan matematika. 

c. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang 

diperoleh. 

d. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 

diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau 

masalah. 

e. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam 

kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan 

minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan 

percaya diri dalam pemecahan masalah.
86

 

Handayani dalam isrok‟atun mengungkapkan tujuan 

pembelajaran matematika adalah agar siswa mampu 

memecahkan masalah matematika, melihat manfaat yang 

sistematis, mengaplikasikan penalaran abstrak, mencari dan 

mengembangkan cara-cara baru untuk menggambarkan situasi 

permasalahan matematika. Mempelajari matematika sangatlah 

penting karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak dapat 

terlepas dari aplikasi matematika. Selain itu, matematika juga 

bisa meningkatkan kesadaran kita mengenai nilai nilai secara 

esensial. Nuraini & Ramadhani dalam isrok‟atun mengatakan 

dengan mempelajari matematika akan membuat seseorang 

terbiasa berpikir secara logis dan kritis serta dapat 

mengembangkan kreativitasnya. Oleh karena itu, 

pembelajaran matematika sepantasnya sangat dibutuhkan oleh 

peserta didik, karena keadaan kehidupan masa depan akan 

                                                             
86 Heris Hendriana, Utari Soemarmo. Penilaian Pembelajaran Matematika.  

PT Refika Aditama. Bandung. 2019. Hal 7. 
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semakin berkembang dan salah satu solusinya dapat 

dipecahkan dengan pola berpikir matematika.
87

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar agar 

peserta didik memiliki kemampuan memahami konsep 

matematika secara utuh, mampu meningkatkan keterampilan 

penalaran matematika, mengembangkan keterampilan dalam 

memecahkan masalah, meningkatkan komunikasi dalam 

menyampaikan gagasan matematika, serta mengaplikasikan 

matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

 

E. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan penjabaran sementara terhadap 

gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka 

berpikir dibutuhkan sebab adanya sebuah masalah dan landasan 

teori yang sudah dijelaskan untuk memperoleh hipotesis 

penelitian. Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono, kerangka 

berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi 

sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik ialah 

kerangka yang menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel 

yang hendak diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan 

antar variabel bebas dan terikat.
88

 Variabel-variabel dalam 

penelitian ini yaitu self efficacy (X1), kemandirian belajar (X2) 

dan kemampuan pemecahan masalah matematika (Y).  

Berdasarkan permasalahan dan kajian teoritis yang ada, jadi 

kerangka berpikir pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

Efikasi diri dan kemandirian belajar menentukan bagaimana 

seorang individu berpikir dan berperilaku untuk mencapai suatu 

tujuan yang telah ditentukan. Selain itu, efikasi diri dan 

kemandirian belajar juga menaruh pentingnya kemampuan peserta 

                                                             
87 Isrok‟atun, Nurdinah Hanifah, dkk. Op. Cit Hal 17 
88 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2019). Hal 95 
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didik dalam mengendalikan diri sendiri, terutama ketika 

menghadapi tugas yang sulit. Santrock berpendapat bahwa siswa 

dengan level self efficacy tinggi lebih mungkin untuk tekun 

menguasai tugas pembelajaran ketimbang siswa yang memiliki 

level self efficacy rendah. Siswa dengan self efficacy yang rendah 

pada proses pembelajaran dapat menghindari banyak tugas 

belajar, khususnya yang menantang seperti pemecahan masalah 

matematika. Sedangkan siswa dengan self efficacy yang tinggi ia 

akan menghadapi tugas belajar dan tantangan tersebut dengan 

keyakinan dan keinginan yang besar untuk mencapai tujuan 

tertentu. Keyakinan yang kuat akan kemampuan diri 

menyebabkan seseorang terus berusaha sampai tujuannya tercapai. 

Kemandirian belajar merupakan salah satu faktor penting dalam 

suatu pembelajaran. Menurut Uno, kemandirian adalah 

kemampuan untuk membawa dan mengarahkan serta mengatur 

diri dalam berpikir dan berperilaku, dan tidak bergantung pada 

orang lain. Kemandirian dalam belajar artinya peserta didik 

mempunyai kesadaran sendiri untuk belajar, bisa menetapkan 

sendiri langkah yang harus diambil dalam belajar, bisa 

mendapatkan sumber belajar sendiri, dan melakukan kegiatan 

evaluasi atas pembelajaran yang telah diterapkan. Dengan 

demikian dapat disimpulkan efikasi diri dan kemandirian belajar 

memiliki kontribusi dalam menentukan keberhasilan belajar 

peserta didik. 

Berdasarkan uraian diatas self efficacy (efikasi diri) dan 

kemandirian belajar peserta didik berperan sangat penting dalam 

menyelesaikan pemecahan masalah matematika. Selain menjadi 

tuntutan dalam pembelajaran kemampuan tersebut juga berguna 

dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Siswa dengan efikasi 

diri dan kemandirian belajar yang tinggi akan mampu mengatasi 

berbagai permasalah yang dihadapinya dengan suatu perencanaan, 

pengelolaan dan pengaturan kegiatan belajar yang baik. 
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Gambar 2.1 

Gambar Bagan Kerangka Berpikir 

 

F. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Disebut sementara karena 

jawaban yang diperoleh baru didasarkan pada teori yang relevan 

belum diperoleh melalui fakta-fakta empirik dalam 

mengumpulkan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai 

jawaban teoritis terhadap suatu rumusan masalah penelitian, 

bukan berdasarkan jawaban yang empirik.
89

 Kerlinger dalam 

Imam dan Haris menjelaskan bahwa hipotesis adalah pernyataan 

dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis 

selalu mengambil bentuk kalimat pernyataan dan menghubungkan 

baik secara umum maupun khusus variabel yang satu dengan yang 

lainnya.
90

  

Adapun hipotesis yang diajukan pada penelitian yang berjudul 

“Hubungan Self Efficacy dan Kemandirian Belajar dengan 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas IV di 

SDN 3 Sukabaru Lampung Selatan” ini adalah: 

Ho1 :  Tidak ada hubungan yang positif dan signifikan 

antara self efficacy dengan kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa kelas IV di SDN 3 

Sukabaru Lampung Selatan.  

Ha1  : Ada hubungan yang positif dan signifikan antara self 

efficacy dengan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa kelas IV di SDN 3 Sukabaru 

Lampung Selatan.  

Ho2 :  Tidak ada hubungan yang positif dan signifikan 

antara kemandirian belajar dengan kemampuan 

                                                             
89 Ibid., Hal 100 
90 Imam Santoso, Harries Madiistriyanto. “Metode Penelitian Kuantitatif”. 

(Tangerang, Indigo Media, 2021). Hal 30.  
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pemecahan masalah matematika siswa kelas IV di 

SDN 3 Sukabaru Lampung Selatan.  

Ha2 : Ada hubungan yang positif dan signifikan antara 

kemandirian dengan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa kelas IV di SDN 3 Sukabaru 

Lampung Selatan. 

Ho3 : Tidak ada hubungan yang positif dan signifikan 

antara self efficacy dan kemandirian belajar dengan 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

kelas IV di SDN 3 Sukabaru Lampung Selatan. 

Ha3 : Ada hubungan yang positif dan signifikan antara self 

efficacy dan kemandirian belajar dengan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa kelas IV di 

SDN 3 Sukabaru Lampung Selatan. 
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