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Abstrak—Indonesia memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) sejak tahun 

2015. Era MEA ini menuntut Indonesia mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) 

yang berkualitas agar dapat bersaing dengan sumber daya manusia dari negara 

ASEAN lainnya. Persiapan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap bersaing 

dengan negara lain dapat dilakukan sejak usia sekolah. Salah satu mata pelajaran yang 

dapat meningkatkan kualitas dan daya saing adalah matematika. Standar kompetensi 

matematika di sekolah dasar yang harus dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan 

pembelajaran adalah dapat mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. 

Dalam mengambil keputusan, siswa membutuhkan kemandirian dan rasa percaya diri 

yang tinggi. Siswa yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan kemandirian 

dalam belajar mampu membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawab terhadap 

keputusan tersebut. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk melatih 

kemandirian dan percaya diri siswa adalah metode Kumon. Metode kumon 

merupakan cara belajar individu. Tingkat materi pembelajaran untuk setiap siswa 

ditentukan secara individu sesuai kemampuannya. Siswa mulai belajar dengan 

mengerjakan soal dari materi yang dapat dikerjakannya sendiri dengan mudah dan 

tanpa kesalahan. Jika siswa dapat mengerjakan sendiri tanpa kesalahan maka siswa 

dapat melanjutkan mengerjakan soal dengan tingkat materi yang lebih sulit. Dengan 

siswa mengerjakan pekerjaannya sendiri diharapkan siswa dapat melatih kemandirian 

dan percaya diri siswa. 

Kata kunci: kemandirian, percaya diri, metode, kumon, matematika 

 

I. PENDAHULUAN 

Indonesia memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) sejak tahun 2015. Era MEA ini 

menuntut Indonesia mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas agar dapat bersaing 

dengan sumber daya manusia dari negara ASEAN lainnya. Sikap yang harus dimiliki untuk 

mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas adalah sikap mandiri dan percaya diri. Siswa yang 

memiliki kemandirian dan rasa percaya diri yang tinggi mampu membuat keputusan sendiri dan 

bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut.  

Sikap mandiri dan percaya diri dapat dilakukan sejak usia sekolah. Kemandirian dalam belajar 

merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki oleh siswa. Hal ini tercantum dalam Permendikbud 

tentang Standar Penilaian yang menyebutkan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik mencakup 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat 

digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. 

Penilaian kompetensi sikap dapat berupa skala penilaian terhadap rasa ingin tahu siswa, motivasi belajar, 

sikap siswa terhadap matematika, keaktifan siswa, dan kemandirian siswa [1]. 

Salah satu mata pelajaran yang dapat meningkatkan sikap mandiri dan percaya diri adalah matematika. 

Standar kompetensi matematika di sekolah dasar yang harus dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan 

pembelajaran adalah dapat mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Dalam mengambil 

keputusan, siswa membutuhkan kemandirian dan rasa percaya diri yang tinggi. Pentingnya rasa percaya 
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diri tercantum dalam Permendiknas tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, 

yang menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran matematika adalah siswa 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 [2]. Siswa yang 

memiliki rasa percaya diri diharapkan dapat mengambil keputusan secara tepat dalam menyelesaikan 

masalah. 

 Salah satu metode yang dapat digunakan untuk melatih kemandirian dan percaya diri siswa adalah 

metode Kumon. Metode kumon merupakan cara belajar individu. Tingkat materi pembelajaran untuk 

setiap siswa ditentukan secara individu sesuai kemampuannya. Dengan siswa mengerjakan pekerjaannya 

sendiri diharapkan siswa dapat melatih kemandirian dan percaya diri siswa. 

 

II. PEMBAHASAN 

A. Kemandirian 

Siswa yang memiliki kemandirian mampu memecahkan masalah dengan inisiatif sendiri dan tanpa 

bantuan orang lain. Umar Tirtarahardja dan La Sulo menyatakan bahwa kemandirian dalam belajar 

diartikan sebagai aktivitas belajar siswa didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung 

jawab sendiri [3]. Siswa yang memiliki kemandirian dalam belajar memiliki kemampuan mengendalikan 

diri. Hal ini dinyatakan oleh Uno bahwa kemandirian merupakan kemampuan untuk mengarahkan dan 

mengendalikan diri dalam berpikir dan bertindak, serta tidak merasa bergantung pada orang lain secara 

emosional [4].  

Siswa yang memiliki kemandirian dalam belajar mampu mengelola pikirannya untuk berinisiatif 

belajar sendiri, belajar sendiri dari berbagai sumber atau referensi, menggunakan metode atau cara belajar 

yang sesuai untuk dirinya sendiri, dan mengevaluasi hasil belajarnya sendiri dengan atau tanpa bantuan 

orang lain. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Vohs & Baumiester bahwa kemandirian belajar adalah 

kemampuan mengendalikan diri baik pikiran, perilaku, dan emosi, mengamati perilaku sendiri, 

berinisiatif belajar dengan atau tanpa bantuan orang lain; mengidentifikasi kebutuhan belajarnya sendiri, 

merumuskan tujuan belajar; mengidentifikasi sumber belajar yang dapat digunakannya; memilih dan 

menerapkan cara belajar, dan mengevaluasi hasil belajarnya [5]. 

Kemandirian juga memberikan dampak positif terhadap kecerdasan siswa. Seperti yang diungkapkan 

oleh Yamin bahwa kemandirian belajar yang diterapkan oleh siswa membawa perubahan yang positif 

terhadap intelektualitas [6]. Sejalan dengan Yamin, Dettori & Persico menambahkan bahwa siswa yang 

mempunyai kemandirian belajar jauh lebih mungkin untuk menjadi berhasil daripada siswa yang tidak 

mempunyai kemandirian belajar [7]. Teori tersebut dikuatkan dengan penelitian Hargis yang 

menunjukkan adanya korelasi positif antara kemandirian belajar dan prestasi yang dicapai [8]. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa siswa yang memiliki kemandirian dalam belajar lebih berpotensi mendapatkan 

prestasi yang lebih baik dibandingkan siswa yang tidak memiliki kemandirian dalam belajar. 

 

B. Percaya Diri 

Percaya diri merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki oleh siswa, karena percaya diri 

merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi masa depan seseorang. Hal ini diungkapkan oleh 

Hannula, Maijanna, dan Pehkonen bahwa rasa percaya diri siswa menjadi alat prediksi yang penting 

dalam perkembangan di masa depan dan juga prestasi belajar [9].  
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Percaya diri merupakan rasa yakin atau kemantapan hati terhadap kemampuan yang dimiliki untuk 

memecahkan masalah dengan tepat dalam mencapai suatu tujuan. Bandura menyatakan kepercayaan diri 

adalah rasa percaya terhadap kemampuan diri dalam menggabungkan motivasi dan semua kemampuan 

yang dibutuhkan, dan memunculkannya dalam tindakan yang harus diselesaikan [10]. Sejalan dengan 

Bandura, Hakim mendefinisikan rasa percaya diri sebagai keyakinan terhadap segala aspek kelebihan 

yang dimiliki dan merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan [11]. Siswa yang memiliki rasa 

percaya diri akan merasa yakin dengan kemampuannya dalam menyelesaikan masalahnya. Siswa yang 

memiliki rasa percaya diri yang tinggi berpeluang memiliki prestasi yang lebih baik. Hal ini berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Srivastava yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara prestasi akademik dan level kepercayaan diri siswa, [12]. 

Terdapat beberapa cara untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Menurut Bandura [13] ada empat hal 

yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri siswa, yaitu:  1. Pengalaman otentik, kegagalan/keberhasilan 

yang dialami akan menurunkan/meningkatkan percaya diri seseorang untuk pengalaman yang serupa 

yang akan datang.   2. Pengalaman orang lain, dengan memperhatikan keberhasilan/kegagalan orang lain 

maka akan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mempertimbangkan kemampuan dirinya sendiri 

dalam menghadapi keadaan yang serupa yang dialami oleh orang lain. 3.Pendekatan sosial atau verbal, 

pendekatan yang meyakini bahwa ia memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu. Pernyataan positif 

dan negative akan memberikan dampak yang berbeda pada seseorang. Pernyataan negatif tentang 

kompetensi seseorang sangat berakibat buruk terhadap kepercayaan dirinya, misalnya pernyataan bahwa 

perempuan tidak sesuai untuk belajar matematika, akan mengakibatkan perempuan akan percaya bahwa 

mereka tidak kompeten dalam matematika. 4.Indeks psikologis, status fisik dan emosi akan 

mempengaruhi kemampuan seseorang. Emosi yang tinggi, seperti math anxiety akan membuat 

kepercayaan diri seseorang tentang kemampuan matematikanya rendah.  

C. Metode Kumon 

Metode Kumon dikembangkan pertama kali oleh Toru Kumon. Kumon merupakan suatu metode 

pembelajaran individu. Dalam metode ini setiap siswa belajar dengan kemampuan dan kecepatan masing-

masing dan siswa didorong untuk mengerjakan konsep yang sama sampai akhirnya menguasai konsep 

tersebut dan dapat maju ke pelajaran yang lebih tinggi dengan kemampuannya sendiri. Hal tersebut 

merupakan tujuan dari Metode Kumon yaitu membantu siswa merasakan pengalaman kegembiraan dalam 

belajar dan maju dengan kemampuan sendiri, membantu perkembangan siswa agar menjadi orang yang 

memiliki semangat untuk belajar dan membangun kekuatan menghadapi masalah yang nantinya 

dibutuhkan untuk kehidupan kelak [14].  

Dalam pembelajarannya, metode kumon menggunakan lembar kerja atau worksheet yang tersusun 

secara “small steps” sehingga dapat leluasa disesuaikan dengan kemampuan belajar dan kemajuan anak. 

Lembar kerja disusun agar dapat memungkinkan anak mengerjakan soal-soal secara bertahap dari level 

sesuai kemampuannya ke level yang lebih tinggi dengan kemampuannya sendiri. Siswa diminta 

mengerjakan lembar kerja dengan waktu yang telah ditentukan. Gambar 1 merupakan contoh lembar 

kerja kumon.  
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Metode Kumon memiliki alur belajar mulai dari tes kemampuan awal hingga menyelesaikan soal 

dalam lembar kerja. Alur Pembelajaran Metode Kumon: 

1. Sebelum memulai pelajaran siswa diberikan tes untuk mengetahui kemampuan awal atau 

pengetahuan mereka terhadap materi yang diberikan, kemudian siswa mulai dari bagian yang 

dapat dikerjakan siswa dengan mudah dan secara bertahap dilanjutkan ke tingkat yang lebih 

tinggi. 

2. Setelah siswa mengetahui kemampuan awalnya, siswa mengambil lembar kerja (worksheet) 

kemudian kembali ke tempat duduknya. 

3. Siswa mengerjakan lembar kerja dengan memperhatikan contoh pada lembar kerja tersebut.Siswa 

mengerjakan soal sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 

4. Setelah selesai mengerjakan, siswa mengumpulkan lembar kerja kepada guru. 

5. Guru memeriksa lembar kerja siswa 

6. Siswa mengambil lembar kerja yang telah selesai dikoreksi.  

7. Jika masih ada yang salah, siswa diminta untuk mencoba lagi dengan memeriksa kesalahannya 

dan memperbaikinya sendiri. Guru memberi dukungan verbal seperti “coba lagi, pasti kamu bisa”, 

“perhatikan contohnya, kamu pasti mampu”, dsb. 

8. Jika sudah mendapatkan nilai 100 atau benar semua maka siswa akan mendapatkan lembar kerja 

yang baru yang tingkat kesulitannya sama atau lebih tinggi tergantung dari analisis guru. 

 

 
       

      GAMBAR 1. Lembar Kerja Kumon 
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D. Melatih Kemandirian dan Percaya Diri Siswa Dalam Pembelajaran Matematika Melalui Metode 

Kumon 

Metode Kumon dianggap efektif untuk meningkatkan kemampuan matematika siswa karena dalam 

pembelajarannya lebih menekankan kegiatannya pada kemampuan masing-masing siswa, sehingga 

peserta didik dapat menggali potensi dirinya dan mengembangkan kemampuannya secara maksimal. 

Metode kumon tidak hanya meningkatkan kemampuan kognitif siswa tetapi juga kemampuan peserta 

didik untuk lebih mandiri, fokus dalam mengerjakan sesuatu dan percaya diri.  

Kumon mendefinisikan kemampuan belajar mandiri sebagai kemampuan untuk menentukan tujuan 

dan menyelesaikan soal yang sulit secara mandiri [14]. Kemandirian siswa dapat ditingkatkan melalui 

metode kumon dari kegiatan berikut: 

1. Siswa mengambil lembar kerja (worksheet) kemudian kembali ke tempat duduknya. Dalam hal ini 

siswa mengambil sendiri lembar kerjanya, guru tidak membagikan kepada siswa.  

2. Siswa mengerjakan lembar kerja di tempat duduknya dengan membaca petunjuk dan 

memperhatikan contoh yang ada pada lembar kerja. Pada kegiatan ini, siswa mengerjakan lembar 

kerja tanpa bantuan guru. Jika siswa terbiasa mengerjakan tanpa bantuan maka hal ini akan 

menanamkan kemandirian belajar siswa. 

3. Siswa mengumpulkan lembar kerja kepada guru. Kemudian mengambil lembar kerja yang telah 

selesai dikoreksi. Dalam hal ini siswa mengumpulkan sendiri lembar kerjanya, guru tidak 

menariknya dari siswa.  

4. Jika masih ada yang salah, siswa diminta untuk mencoba lagi dengan memeriksa kesalahannya 

dan memperbaikinya sendiri. Dengan memperbaiki sendiri kesalahannya, maka siswa akan 

terbiasa mandiri dalam mengerjakan tugasnya. 

Metode Kumon juga dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan 

berikut: 

1. Siswa mengerjakan sendiri lembar kerjanya tanpa bantuan orang lain. Hal ini membuat siswa 

yakin dengan kemampuannya sehingga percaya dirinya meningkat. 

2. Jika pekerjaan siswa masih ada yang salah kemudian memperbaikinya, maka siswa akan menjadi 

lebih tahu dimana letak kesalahannya. Hal tersebut menjadi tambahan informasi untuk 

menghadapi soal yang serupa sehingga siswa lebih yakin dengan  kemampuannya. 

3. Jika pekerjaan siswa sudah mendapatkan nilai 100, maka siswa akan merasa senang, puas dan 

merasa percaya diri  serta tertantang untuk mengerjakan soal selanjutnya. 

 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

Era MEA menuntut Indonesia mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat 

bersaing dengan sumber daya manusia dari negara ASEAN lainnya.  Sikap mandiri dan percaya diri 

merupakan beberapa sikap yang harus dimiliki untuk menjadi manusia yang berkualitas. Siswa yang 

memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan kemandirian mampu membuat keputusan sendiri secara tepat 

dan bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Sikap mandiri dan percaya diri dapat ditumbuhkan 

sejak masih sekolah. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran untuk menumbuhkan 

kemandirian dan rasa percaya diri adalah metode kumon. 

Kumon merupakan metode dengan pembelajaran individu. Metode ini menggunakan lembar kerja atau 

worksheet dalam pembelajarannya. Lembar kerja ini berisi materi dan contohnya. Tingkat materi 

pembelajaran untuk setiap siswa ditentukan sesuai kemampuannya. Siswa mulai belajar dengan 
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mengerjakan soal dari materi yang dapat dikerjakannya sendiri dengan mudah dan tanpa kesalahan. Siswa 

mengerjakan soal dengan memperhatikan contoh dalam lembar kerja. Jika siswa dapat mengerjakan sendiri 

tanpa kesalahan maka siswa dapat melanjutkan mengerjakan soal dengan tingkat materi yang lebih sulit. 

Dengan siswa mengerjakan pekerjaannya sendiri diharapkan siswa dapat melatih kemandirian dan percaya 

diri siswa. 
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