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Abstract. Today the concept of learning mathematics has changed from giving a
passive and non-contextual concept and procedure to actively constructing meaning
as a result of linking new ideas to a previous understanding. The focus in
mathematics education shifts from the mathematical content to how students learn
mathematics effectively. This implies that students should become independent
students and encourage school math programs in creating students who have selfreliance in learning. Students develop a deep understanding of mathematics
learning when they can control their learning, by determining learning goals,
monitoring their progress, assessing and reflecting on their thinking processes,
being confident in their abilities, and eager and diligent in the face of adversity. This
is the essence of Self Regulated Learning (SRL) or learning independence. The
following description deals with the SRL in mathematics learning and how to
measure it.
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Abstrak. Saat ini konsep tentang belajar matematika telah berubah dari pemberian
suatu konsep dan prosedur secara pasif dan tidak kontekstual menjadi
pengkonstruksian makna secara aktif sebagai hasil mengaitkan ide-ide baru pada
pemahaman terdahulu. Fokus dalam pendidikan matematika berubah dari muatan
matematika menjadi bagaimana siswa belajar matematika secara efektif. Hal ini
menyiratkan bahwa siswa harus menjadi siswa yang mandiri dan mendorong
program matematika sekolah dalam menciptakan siswa yang memiliki kemandirian
dalam belajar. Siswa membangun pemahaman yang mendalam dalam belajar
matematika ketika mereka dapat mengontrol belajarnya, dengan cara menentukan
tujuan belajar, memonitor kemajuannya, menilai dan merefleksi proses berpikirnya,
percaya diri terhadap kemampuannya, dan berkeinginan dan tekun dalam
menghadapi kesulitan. Inilah esensi dari Self Regulated Learning (SRL) atau
kemandirian belajar. Uraian berikut ini mengulas tentang SRL dalam pembelajaran
matematika dan bagaimana mengukurnya.
Kata Kunci: Self Regulated Learning (SRL), Pembelajaran Matematika

PENDAHULUAN
Saat ini konsep tentang belajar matematika telah berubah dari pemberian suatu
konsep dan prosedur secara pasif dan tidak kontekstual menjadi pengkonstruksian
makna secara aktif sebagai hasil pengaitan ide-ide baru pada pemahaman terdahulu.
Pandangan sebelumnya terhadap pendidikan matematika memiliki fokus utama pada
muatan matematika yang harus disampaikan secara berurutan, fakta-fakta yang statis,
prosedur dan konsep. Tujuan utamanya adalah siswa menguasai apa yang
disampaikan dan peran guru adalah menjelaskan fakta dan konsep,
mendemonstrasikan aturan dan prosedur sementara siswa diharapkan untuk
mengingat konsep dan menerapkan prosedur sampai ia menguasai materi itu.
Didasarkan pada teori perkembangan kognitif Piaget, fokus dalam pendidikan
matematika berubah dari muatan matematika kepada bagaimana siswa belajar

10

Dhia Octariani
Self Regulated Learning dalam Pembelajaran Matematika
matematika secara efektif. Pandangan terbaru tentang belajar matematika sebagai
suatu yang bersifat “dinamis, dikonstruksi, dan dikonstruksi kembali”, melalui proses
ini matematika ditampilkan sebagai aktivitas manusia. Sehingga dalam belajar
matematika didorong atau diberi kesempatan untuk menerapkan matematika secara
bermakna melalui kegiatan “re-invention” atau “re-construction” kembali ide dan
konsep matematika. Aktivitas ini menuntut siswa menyajikan dan
mengkomunikasikan ide-ide matematika, menginterpretasikan representasi
matematis dari orang lain, membuat koneksi antar ide-ide, menggunakan
keterampilan menalar, dan memecahkan masalah
Visi dari matematika sekolah memberikan harapan pada perubahan dalam
pembelajaran matematika. Secara khusus, pencapaian “mathematical proficiency”
memerlukan pencapaian yang terintegrasi dari pemahaman konsep, kelancaran
prosedur, kompetensi strategis, penalaran adaptis, dan disposisi produktif (Kilpatrick,
2001). Hal ini merupakan panggilan bagi guru dan siswa untuk menerima peran yang
berbeda. Guru lebih berperan sebagai model, fasilitator, pelatih, dibandingkan
sebagai pemberi informasi.
Gerakan reformasi yang ada juga menyiratkan bahwa siswa harus menjadi
siswa yang mandiri dan mendorong program pendidikan matematika menciptakan
siswa yang memiliki kemandirian dalam belajar. Siswa membangun pemahaman
yang mendalam dari muatan matematika ketika mereka dapat mengontrol belajarnya,
dengan cara menentukan tujuan belajar, memonitor kemajuannya, menilai dan
merefleksi proses berpikirnya, menjadi lebih percaya diri terhadap kemampuannya,
dan menjadi sesorang yang berkeinginan dan tekun dalam menghadapi kesulitan.
Namun demikian ini bukanlah hal yang mudah dicapai oleh kebanyakan siswa dan
merupakan tantangan bagi para peneliti untuk mencari jalan bagaimana menjadikan
siswa sebagai seseorang yang menguasai proses belajarnya sendiri.

PEMBAHASAN
Konsep SRL atau kemandirian belajar memberikan suatu kerangka
komprehensif untuk memahami proses yang berperan dalam menjadikan siswa
sebagai seseorang yang aktif dalam proses belajarnya sendiri. Meskipun para peneliti
berbeda dalam memandang SRL tetapi menurut Zeidner, Boekaerts, & Pintrich
(2000) terdapat suatu konsensus yakni SRL meliputi komponen kognitif, afektif,
motivasional, dan behavioral yang memungkinkan siswa menyesuaikan tujuan dan
tindakan untuk mencapai apa yang dinginkan sesuai dengan perubahan lingkungan.
Tiga karakteristik sentral SRL itu dapat diuraikan berikut ini.
1. Kesadaran Berpikir
Untuk menjadi siswa yang memiliki kemandirian dalam belajar, salah satu
bagiannya adalah kesadaran tentang berpikir efektif dan analisis terhadap
kebiasaan berpikir. Ini merupakan proses metakognitif/berpikir tentang berpikir.
Memang tidak mudah membuat siswa berpikir tentang berpikirnya sendiri, tetapi
guru dapat membimbing siswa membuat rencana tentang apa yang akan
dilakukannya, strategi yang dipilih dan menginterpretasi kinerjanya sedemikian
hingga kesadaran ini akan membimbing mereka memecahkan masalah secara
efektif.
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2. Penggunaan Strategi
Bagian kedua dari SRL melibatkan sejumlah strategi seseorang untuk belajar,
mengendalikan emosi, berusaha mencapai tujuan, dan sebagainya. Menurut Paris,
Lipson, & Wixson (1983) ada 3 aspek metakognitif yang penting dari strategi
yaitu: 1) Pengetahuan deklaratif (Apakah strategi itu?), 2) Pengetahuan prosedural
(Bagaimana strategi itu bekerja?), 3) Pengetahuan kondisional (Kapan dan
bagaimana strategi itu diterapkan?). Karakteristik dari strategi dapat membantu
siswa membedakan mana taktik yang produktif dan mana yang tidak.
3. Motivasi yang Berkelanjutan.
Bagian ketiga dari SRL adalah motivasi, karena pada dasarnya belajar
memerlukan usaha dan pilihan. SRL meliputi pengambilan keputusan yang
memotivasi tujuan aktivitas, termasuk kesulitan dan makna dari tugas, persepsi
diri tentang kemampuan siswa melaksanakan tugas dan manfaat potensial dari
kesuksesan atau kegagalan. Kesadaran dan refleksi akan menuntun siswa pada
bermacam tindakan tergantung pada motivasinya.
Sejumlah pakar (Butler, 2002, Corno dan Randi, 1999, Hargis, 2000, Kerlin,
1992, Paris dan Winograd, 1998, Schunk dan Zimmerman, 1998,), mendefinisikan
SRL agak berbeda, namun semuanya memuat tiga karakteritik utama yang serupa,
yaitu merancang tujuan, memilih stategi, dan memantau proses kognitif dan afektif
yang berlangsung ketika seseorang menyelesaikan suatu tugas akademik.
Menurut Kerlin (1992), SRL terdiri atas dua kategori yaitu: 1) proses
pencapaian informasi, proses transformasi informasi, proses pemantauan, dan
proses perancangan, 2) proses kontrol metakognitif. Bandura (1994) mendefinisikan
kemandirian belajar sebagai kemampuan memantau perilaku sendiri, dan merupakan
kerja-keras personaliti manusia. Schunk dan Zimmerman (1998) mendefinisikan
kemandirian belajar sebagai proses belajar yang terjadi karena pengaruh dari
pemikiran, perasaan, strategi, dan perilaku sendiri yang berorientasi pada pencapaian
tujuan. Terdapat tiga phase utama dalam siklus kemandirian belajar yaitu: merancang
belajar, memantau kemajuan belajar selama menerapkan rancangan, dan
mengevaluasi hasil belajar secara lengkap.
Bandura menyarankan tiga langkah dalam melaksanakan SRL yaitu: 1)
Mengamati dan mengawasi diri sendiri, 2) Membandingkan posisi diri dengan
standar tertentu, 3) Memberikan respons sendiri (positif atau negatif). Selanjutnya,
Schunk dan Zimmerman (1998), membagi SRL dalam 4 fase yaitu:1) Fase
merancang belajar, 2) Fase memantau,3) Fase mengevaluasi, 4)Fase merefleksi: Fase
ini berlangsung pada tiap phase selama silkus berjalan.
Butler (2002) mengemukakan bahwa kemandirian belajar merupakan siklus
kegiatan kognitif yang berulang-ulang yang berupa kegiatan menganalisis tugas,
memilih, mengadopsi, atau menemukan pendekatan strategi untuk mencapai tujuan
tugas, dan memantau hasil dari strategi yang telah dilaksanakan.
Rochester Institute of Techonology (dalam Hargis), mengidentifikasi beberapa
karakteristik dalam kemandirian belajar, yaitu: memilih tujuan belajar, memandang
kesulitan sebagai tantangan, memilih dan menggunakan sumber yang tersedia,
bekerjasama dengan individu lain, membangun makna, memahami pencapaian
keberhasilan tidak cukup hanya dengan usaha dan kemampuan saja namun harus
disertai dengan kontrol diri.
Sementara Paris dan Winograd, mengemukakan karakteristik yang termuat
dalam kemandirian belajar yaitu: kesadaran akan berfikir, penggunaan strategi, dan
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motivasi yang berkelanjutan. kemandirian belajar tidak hanya berfikir tentang
berfikir, namun membantu individu menggunakan proses berfikirnya dalam
menyusun rancangan, memilih strategi belajar, dan menginterpretasi penampilannya
sehingga individu dapat menyelesaikan masalahnya secara efektif.
Kemandirian belajar mengacu pada penggunaan proses yang aktif dan
pengetahuan yang berkelanjutan, perilaku dan sikap dalam mencapai tujuan (Schunk
& Zimmerman, 1997). Menurut Bandura (1986), SRL memuat 3 proses yang saling
terkait yaitu: 1) self-observation, 2) self-evaluation, dan 3) self-reaction. Selfobservation merupakan proses memberikan perhatian pada aspek khusus dari
perilaku diri. Self-judgment merupakan proses membandingkan kemajuan yang
dicapai dengan tujuan yang harus dicapai. Self-reaction merupakan proses membuat
tanggapan evaluative terhadap kinerja diri.
Siswa yang mandiri bersifat fleksibel. Mereka tidak melakukan suatu hal hanya
sekali. Seringkali mereka membuat daftar yang harus di lakukan kemudian melihat
apa yang sudah dikerjakannya dan menilai pekerjaannya.
Hal ini seperti
dikemukanan oleh Butler & Winne (1995), Carver & Scheier (1990) dan
Zimmerman (1989). Selain itu seorang siswa yang mandiri mengatur proses
belajarnya dengan cara mengobservasi apakah mampu melakukanya, kemudian
membandingkannya dengan suatu standar dan membuat pertimbangan tentang
kualitas kinerjanya, akhirnya membuat rencana apa yang harus dilakukan
selanjutnya.
McCombs (1989), Schunk (1994), dan Zimmerman (1994) mengemukakan
bahwa secara umum kemandirian diri secara akademis memuat keterampilanketerampilan sbb:
1) Menilai proses belajarnya dan mengantsipasi hasilnya.
2) Menentukan kinerja yang akan dicapai.
3) Merencanakan dan mengatur waktu.
4) Memiliki keyakinan yang positif akan kemampuan dirinya.
5) Menghadiri dan berkonsentrasi dalam pembelajaran
6) Mengorganisir, melatih diri, dan menandai informasi secara efektif.
7) Menyiapkan suatu lingkungan kerja yang produktif
8) Menggunakan sumber daya sosial secara efektif
9) Mengutamakan pengaruh positif
10) Membuat ciri-ciri yang bermanfaat untuk mencapai kesuksesan dan menghindari
kegagalan.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama
Kemandirian belajar adalah perilaku dalam belajar yang memiliki ciri: 1)
menganalisis kebutuhan belajar matematika dan merancang program belajar, 2)
memilih dan menerapkan strategi belajar, 3) memantau dan mengevaluasi apakah
strategi telah dilaksanakan dengan benar, memeriksa hasil, dan merefleksi untuk
memperoleh umpan balik.
Pentingnya SRL dalam Pembelajaran Matematika
Memahami kemandirian adalah penting bagi guru, karena mengajar
memerlukan pemecahan masalah dan penemuan. Guru-guru sering menjumpai
masalah dan tantangan yang bersifat kompleks dan jarang langsung dapat
diselesaikan. Schon (1987) menyatakan, mengajarkan guru tentang fakta dan model
pengambilan keputusan yang kaku kurang efektif bila dibandingkan dengan
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memelihara kapasitas dan keterampilan guru untuk berhubungan dengan
permasalahan dunia nyata yang sulit. Corno dan Randi (1997) menyarankan agar
guru memberikan konteks yang sama, tantangan-tantangan, dan pilihan yang
menguntungkan bagi siswa.
Pemahaman tentang SRL akan meningkatkan keterampilan guru untuk lebih
reflektif, karena SRL menyediakan suatu tambahan pemahaman terhadap isu-isu
tentang belajar dan mengajar, khususnya yang muncul ketika guru berhadapan
dengan tantangan untuk mengaitkan pembelajarannya pada dunia nyata. Memahami
lebih dalam tentang berpikirnya, mengembangkan strategi yang efektif, dan
mempertahankan motivasi merupakan hal penting bagi guru yang ingin membuat
sekolah lebih relevan dengan dunia sekelilingnya.
Lebih banyak guru memahami cara berpikirnya maka lebih baik juga mereka
menjadi model bagi siswanya. Pemahaman tentang kemandirian dapat membantu
guru membuat berpikir itu dikenali dan terlihat. Berpikir tentang strategi, kebebasan
memilih strategi yang tepat, keingintahuan tentang bagaimana strategi itu bekerja,
kemudian menjadi suatu topik dalam diskusi kelas dan menjadi tujuan yang pasti dari
pendidikan. Memahami perilaku kemandirian dan bagaimana hal ini dipelihara dapat
merintis suatu peran dan hubungan yang mungkin antara guru dan siswa.
Cara Mengukur SRL
Untuk mengukur SRL, Winne & Perry (dalam Montalvo & Torres, 2004)
membedakan atas dua kategori yaitu: 1) Instrumen yang mengukur SRL sebagai
sikap. 2) Instrumen yang mengukur SRL sebagai aktivitas. Untuk kategori pertama
instrumen yang digunakan berupa angket, wawancara terstruktur, dan judgement
guru. Sedang untuk kategori kedua instrumen yang digunakan berupa metode think
aloud protocol, metode pendeteksian kesalahan dalam mengerjakan tugas, trace
methodologist, dan observasi yang seringkali diikuti oleh wawancara.
Angket yang digunakan untuk mengukur SRL memiliki indikator: 1) strategi
yang digunakan siswa untuk belajar. Instumen ini antara lain telah dikembangkan
oleh Weinstein, Schulte & Palmer tahun 1987 yang dinamakan The Learning and
Study Strategies Inventory (LASSI), 2) strategi motivasi untuk belajar. Instrumen ini
antara lain telah dikembangkan oleh Pintrich et al, tahun 1991 yang dinamakan The
Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) yang kemudian diterapkan
untuk level berbeda oleh Roces, Tourón & González Torres tahun 1995 dan
dinamakan Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje y Motivation (CEAM II), dan
3) komponen SRL itu sendiri. Instrumen ini antara lain telah dikembangkan oleh
Niemivirta tahun 1998 yang dinamakan The Components of Self-Regulated Learning
(CSRL) yang bertujuan mengukur motivasi dan komponen kognitif yang dilibatkan
dalam SRL dalam hal ini yang diukur adalah pembangunan tujuan, pegontrolan
keyakinan diri dan self-esteem.Wawancara terstruktur untuk mengukur SRL telah
dikembangkan antara lain oleh Zimmerman & Martinez-Pons tahun 1986 dan 1988
yaitu The Self-Regulated Learning Interview Schedule (SRLIS). Sedangkan
judgement guru adalah pengukuran SRL melalui aktivitas akademik sehari-hari.
Zimmerman & Martinez-Pons tahun 1988 telah mengembangkannya.
Think aloud protocol adalah metode menentukan SRL berdasarkan respon
verbal siswa. Metode ini pernah di terapkan oleh Pressley (2000) dan Pressley &
Afflerbach (1995). Sedangkan pendeteksian kesalahan dalam mengerjakan tugas
biasanya diterapkan untuk mengobservasi proses pemahaman bacaan. Dalam hal ini
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siswa diberi suatu materi yang di dalamnya terdapat kesalahan, kemudian siswa
diminta mengobservasi kesalahan itu dan guru menilai apa yang dilakukan oleh
siswa ketika menemukan kesalahan tersebut. Metode ini pernah di terapkan oleh
Bakker & Cerro (2000) dan Gardener (1987). Trace methodologist merupakan
instrumen yang didasarkan pada indicator proses kognitif yang digunakan siswa
ketika mengerjakan tugas. Misalnya apakah siswa menuliskan lebih banyak
informasi dibandingkan yang diperlukan pada sisi catatan atau pada buku teks.
Metode ini pernah di terapkan oleh Bakker & Cerro (2000) dan Winne & JamiesonNoel (2003). Observasi yang diikuti oleh wawancara merupakan suatu teknik untuk
melihat apa yang siswa lakukan sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh hasil
pekerjaannya. Metode ini pernah di terapkan oleh Perry (1998).
Hasil Uji coba Skala SRL
Ujicoba skala SRL siswa dalam matematika dilakukan di salah satu SMP di
Kab. Serdang Bedagai dengan sampel berjumlah 40 orang siswa. Skala tentang SRL
dalam matematika ini memuat tiga indikator yaitu:1) Inisiatif untuk belajar, 2)
Memilih dan menerapkan strategi belajar, 3) Evaluasi dan refleksi. Banyaknya item
atau pernyataan untuk mengukur ketiga indikator ini berjumlah 39 item. Pernyataan
dilengkapi dengan empat pilihan jawaban yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), tidak
setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). Skor untuk setiap pilihan jawaban dari
setiap pernyataan berkisar antara 1 s.d 6 yang penetuan skornya berdasarkan
penskalaan respon oleh Azwar (2007).
Dari hasil ujicoba tersebut diperoleh kesimpulan bahwa secara keseluruhan
siswa: (1) berinisiatif dalam belajar matematika. Hal ini dapat dilihat dari skor SKL
siswa sebesar 4,25. Skor ini lebih besar dari skor sikap netral yang besarnya 2,90. (2)
dapat memilih dan menerapkan strategi yang tepat dalam belajar matematika. Hal ini
dapat dilihat dari skor SKL siswa sebesar 3,48. Skor ini lebih besar dari skor sikap
netral yang besarnya 2,65. (3) mengevaluasi proses dan hasil belajar serta melakukan
refleksi dalam belajar matematika. Hal ini dapat dilihat dari skor SKL siswa sebesar
3,41. Skor ini lebih besar dari skor sikap netral yang besarnya 2,84.

KESIMPULAN
SRL merupakan salah satu aspek afektif yang cukup penting dalam pendidikan
matematika. Pemahaman tentang SRL akan meningkatkan keterampilan guru untuk
lebih reflektif, karena SRL menyediakan suatu tambahan pemahaman terhadap isuisu tentang belajar dan mengajar, khususnya yang muncul ketika guru berhadapan
dengan tantangan untuk mengaitkan pembelajarannya dengan dunia nyata.
Memahami lebih dalam tentang berpikirnya, mengembangkan strategi yang efektif,
dan mempertahankan motivasi merupakan hal penting bagi guru yang ingin membuat
sekolah lebih relevan dengan dunia sekelilingnya.
Untuk mengukur SRL ada dua kategori instrumen yang dapat dikembangkan
yaitu: 1) Instrumen yang mengukur SRL sebagai sikap dan 2) Instrumen yang
mengukur SRL sebagai aktivitas. Pada ujicoba yang dilakukan digunakan instrumen
yang mengukur sikap berupa angket. Dari hasil uji coba diketahui bahwa secara
keseluruhan siswa berinisiatif dalam belajar matematika, memilih dan menerapkan
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strategi yang tepat, mengevaluasi proses dan hasil belajar serta melakukan refleksi
dalam belajar matematika.
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