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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, baik dilaksanakan secara 

langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan berbagai media 

pembelajaran. Menurut Dewi dan Septa (2019), bahwa pembelajaran yang monoton 

dapat membuat peserta didik merasa bosan sehingga malas untuk mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Dengan adanya salah satu model pembelajaran saat ini 

diterapkan berkaitan dengan wabah Corona Virus Disease (COVID–19) yang 

menyebar di Indonesia adalah pembelajaran dilakukan secara online sesuai dengan 

diterapkannya social distancing (menjaga jarak), sehingga pemerintah 

mengeluarkan surat tentang pembelajaran secara online  guna mencegah 

penyebaran  Corona Virus Disease (COVID–19) hal ini dapat memberikan suasana  

pembelajaran yang berbeda.  

 

Pembelajaran online merupakan sistem yang menyediakan fasilitas untuk belajar 

kapan pun dan di mana pun selama masih dapat mengakses sistem tersebut. Tanpa 

terbatas oleh jarak, ruang dan waktu atau secara singkat dapat di artikan 

pembelajaran jarak jauh (PJJ). Praherdhiono & Pramono Adi (2017), menjelaskan 

bahwa Pembelajaran berbasis online menggunakan beberapa definisi pembelajaran 

yang tidak lagi terbatas oleh bangunan secara fisik dengan pemanfaatan teknologi 

digital yang fleksibel untuk berbagai aktivitas belajar  
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berbagai aktivitas belajar dan pembelajarannya. Selain itu peserta didik dapat 

melakukan kajian pengembangan diri  dalam proses pembelajaran online serta 

memberikan suasana belajar baru untuk peserta didik. Hal ini tidak menutup 

kemungkinan bahwa melalui pembelajaran online dapat meningkatkan 

keterampilan sosial, mengingat pembelajaran adalah proses sosial. 

 

Mata pelajaran yang sering menjadi permasalahan dalam proses pembelajaran 

online  adalah matematika. Dimana pembelajaran online menjadikan matematika 

sebagai mata pelajaran yang lebih efektif jika di laksanakan secara tatap muka atau 

langsung. Ulfa (2019) mengungkapkan pentingnya meningkatkan kemampuan 

peserta didik dalam pembelajaran matematika  karena matematika merupakan tolak 

ukur dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Matematika sendiri 

adalah ilmu yang mempelajari tentang besaran, struktur, ruang, dan perubahan 

sehingga menjadi hambatan tersendiri baik bagi pendidik maupun peserta didik 

dalam proses pembelajaran. Menurut Barry Mikhael Cavin Sianturi kepala sekolah 

Erudio Indonesia, hal yang sangat penting untuk mengatasi kesulitan proses 

pembelajaran online terutama pelajaran matematika adalah dengan adanya 

kemandirian belajar peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan Permendiknas nomor 

22 tahun 2006 yang berisi bahwa salah satu tujuan umum satuan pendidikan 

menengah adalah meningkatkan keterampilan hidup mandiri. Diniyah (2012), 

berpendapat kemandirian yang dimiliki peserta didik yaitu untuk menumbuhkan 

rasa percaya diri yang sangat penting bagi peserta didik. 

 

Menurut Desmita (2009) indikator-indikator kemandirian belajar terdiri dari (1) 
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Adanya hasrat yang kuat untuk belajar, (2) Mampu mengambil keputusan dan 

inisiatif untuk menghadapi masalah, (3) Tanggung jawab atas apa yang 

dilakukannya, (4) Percaya diri dan melaksanakan tugas-tugas secara mandiri. Salah 

satu karakter yang dibutuhkan oleh peserta didik adalah karakter mandiri karakter 

ini dapat dibentuk dengan metode pembelajaran yang tepat. Mandiri adalah kata 

dasar dari kemandirian yang berarti berdiri sendiri, yaitu sesuai dengan keadaan 

yang memungkinkan seseorang mengatur dan mengarahkan diri sesuai tingkat 

perkembangannya. Menurut Mujiman (2011) Belajar mandiri adalah belajar 

dengan motivasi dan terarah yang didorong oleh motif untuk menguasai suatu 

kompetensi dengan bekal pengetahuan kompetensi yang telah dimiliki peserta 

didik.  

 

Menurut Putri & Dewi (2020) menyatakan bahwa proses pembelajaran matematika 

pada dasarnya bukan sekedar memberikan gagasan namun proses membangun 

pengetahuan peserta didik. Peserta didik mengatur dan menyesuaikan tindakan 

mereka untuk mencapai tujuan yang diinginkan serta mampu mengambil keputusan 

sendiri dan bertanggung jawab. Setiap individu mengambil inisiatif, tanpa bantuan 

orang lain dalam hal menemukan kegiatan belajarnya seperti merumuskan tujuan 

belajar, sumber belajar, kebutuhan belajar dan mengontrol sendiri proses 

pembelajarannya. Puspaningtyas (2019) berpendapat bahwa keterampilan yang 

dapat dikembangkan melalui pembelajaran matematika adalah kemampuan 

berpikir karena, kemampuan berfikir dapat mendukung pembelajaran secara aktif 

dan peserta didik lebih keatif dalam proses pembelajaran berlangsung. Oleh karena 

itu, kemandirian belajar peserta didik sangat penting dalam pelajaran matematika. 
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Namun pada proses pembelajaran berbeda dengan kenyataan dimana peserta didik 

bergantung pada sumber yang diberikan oleh pendidik. Mereka tidak memiliki 

inisiatif untuk belajar meskipun mereka memiliki bahan belajar seperti buku materi 

pelajaran atau LKS yang dapat dipelajari sendiri serta dapat mencari bahan belajar 

dari sumber lain. Serta sebagian peserta didik ketika diberikan tugas  oleh pendidik 

mereka saling bergantung kepada temannya yang lain apalagi pembelajaran 

dilaksanakan secara online. 

 

Melihat permasalahan diatas di mana pembelajaran yang dilaksanakan secara 

online peneliti melakukan analisis kemandirian belajar peserta didik pada 

pembelajaran online studi pada mata pelajaran matematika. Peneliti merasa perlu 

melakukan penelitian ini karena kemandirian belajar adalah salah satu tujuan 

penting yang harus dicapai dalam proses pembelajaran matematika terutama 

pembelajaran yang dilakukan secara online dimasa Corona Virus Disease 

(COVID–19). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada pendidik dan pihak sekolah tentang kemandirian belajar peserta didik pada 

mata pelajaran matematika melalui pembelajaran online.  

 

1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, analisis kemandirian 

belajar matematika peserta didik SMPN 2 Pesawaran–Lampung pada pembelajaran 

daring, tersusun rumusan masalah yang akan dipelajari yaitu : 

Bagaimana  kemandirian belajar matematika peserta didik SMPN 2 Pesawaran–

Lampung pada pembelajaran daring? 
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1.3    Tujuan Penelitian 

Untuk mendeskripsikan kemandirian belajar matematika peserta didik SMPN 2 

Pesawaran–Lampung pada pembelajaran daring.  

 

1.4    Manfaat  Penelitian  

Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam 

hal kemandirian belajar peserta didik dengan pembelajaran secara online. Bagi 

sekolah hasil penelitian dapat menjadi sebuah informasi bagi pendidik tentang 

bagaimana kemandirian belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika 

secara online  di SMP N 2 Pesawaran. 

 

1.5    Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini berfokus pada analisis kemandirian belajar matematika peserta 

didik SMPN 2 Pesawaran–Lampung pada pembelajaran daring. Dalam penelitian 

ini berfokus pada indikator kemandirian belajar yaitu : (1) Adanya hasrat yang kuat 

untuk belajar, (2) Mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk menghadapi 

masalah, (3) Tanggung jawab atas apa yang dilakukannya, (4) Percaya diri dan 

melaksanakan tugas-tugas secara mandiri. 


