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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu peranan penting dalam proses pembelajaran matematika di 

sekolah adalah hasil belajar matematika. Pada umumnya, hasil belajar matematika 

merupakan tolak ukur atau alat evaluasi yang digunakan untuk mengetahui dan 

menentukan tingkat keberhasilan siswa dalam memahami materi pelajaran 

matematika. Seorang siswa dikatakan berhasil dalam hasil belajar matematika 

apabila telah terjadi perubahan tingkah laku dalam dirinya baik dalam bentuk 

pengetahuan maupun prestasi-prestasi yang diperolehnya. 

Berbagai fenomena pembelajaran saat ini, masih banyak siswa yang 

belum mencapai hasil belajar matematika yang optimal seperti yang diharapkan. 

Hal ini dibuktikan adanya perolehan hasil belajar matematika siswa yang masih 

rendah dan kurang memuaskan. Fenomena tersebut disebabkan karena adanya 

faktor ekstern atau yang berasal dari luar diri siswa yang meliputi faktor keluarga 

dan faktor sekolah, faktor intern atau yang berasal dari diri siswa yang terdiri dari 

faktor jasmani, faktor psikologis seperti ketakutan dan kebencian siswa terhadap 

mata pelajaran matematika, dan faktor kelelahan baik jasmani maupun rohani, 

faktor kedisiplinan belajar, kemandirian belajar, dan kejujuran belajar siswa yang 

berbeda-beda dalam kegiatan belajar siswa.  
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Di sekolah siswa dituntut untuk menyesuaikan diri dengan segala 

sesuatu yang ada di sana termasuk, tata tertib, kedisiplinan, kemandirian, bergaul 

dengan guru, bergaul dengan teman dan sebagainya. Di sekolah siswa juga 

dituntut untuk dapat bersikap disiplin. Dimana, sikap disiplin memerlukan suatu 

latihan dalam suatu lembaga sekolah. Dengan terciptanya suatu kondisi yang 

teratur dapat menunjang kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. 

Siswa yang terbiasa disiplin dalam belajar, berarti mencerminkan bahwa 

siswa tersebut mempunyai sikap tanggung jawab yang tinggi. Kaitannya dengan 

kegiatan belajar matematika seorang siswa yang sudah terbiasa disiplin akan 

mempergunakan waktu belajar sebaik-baiknya, baik di rumah ataupun di sekolah. 

Dengan memiliki sikap disiplin, siswa dapat hidup teratur, serta dapat 

memanfaatkan waktu belajar yang mengakibatkan siswa dapat mengikuti kegiatan 

belajar mengajar ilmu matematika secara optimal. 

Selain sikap disiplin, siswa juga harus membiasakan diri bersikap 

mandiri baik di rumah maupun di sekolah. Siswa yang terbiasa hidup mandiri 

dalam belajar matematika, berarti menunjukkan bahwa siswa tersebut memiliki 

kesiapan belajar untuk bertindak dan mereaksi terhadap obyek-obyek yang 

berhubungan dengan bagaimana seseorang mengatur serta mengendalikan 

kegiatan belajarnya atas pertimbangan, keputusan dan tanggung jawabnya sendiri. 

Kaitannya dengan kegiatan belajar matematika seorang siswa yang sudah terbiasa 

melakukan proses belajar yang tidak tergantung pada faktor guru, teman, kelas 
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dan lain-lain. Siswa dapat belajar sendiri dari bahan cetak, program siaran, dan 

bahan dari internet, sehingga mengakibatkan siswa tersebut dapat mengikuti 

kegiatan belajar mengajar ilmu matematika dengan baik. 

Selain disiplin dan mandiri dalam belajar, siswa seharusnya ditanamkan 

kebiasaan untuk berkata dan berprilaku jujur. Siswa yang membiasakan diri 

berprilaku jujur baik ucapan maupun perbuatan dalam belajar maka siswa tersebut 

tidak akan berlaku curang, tidak mencotek, dan berusaha melakukan sesuatu 

sesuai keadaan yang sebenarnya, serta percaya pada kemampuannya sendiri. 

Kaitannya dengan kegiatan belajar matematika sikap jujur dapat mempengaruhi 

psikologis siswa dalam bersikap sesuai hati nurani, berusaha melakukan sepenuh 

hati, dan tidak meragukan kemampuannya sendiri, sehingga mengakibatkan siswa 

dapat menghasilkan hasil belajar matematika yang memuaskan. Banyaknya faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar yang sangat beragam, maka faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar matematika dibatasi pada kedisiplinan belajar, 

kemandirian belajar, dan kejujuran belajar.   

 

B. Identifikasi Masalah 

1. Hasil belajar matematika sampai saat ini belum sesuai harapan. 

2. Kedisiplinan belajar, kemandirian belajar, dan kejujuran belajar siswa yang 

berbeda-beda. 
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3. Pelajaran matematika merupakan pelajaran yang ditakuti dan dibenci oleh 

banyak siswa. 

4. Perhatian dan pengawasan terhadap siswa atau anak, kerapkali dilupakan oleh 

orang tua.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada hasil belajar dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar yang sangat beragam. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar dibatasi pada kedisiplinan belajar, kemandirian 

belajar, dan kejujuran belajar. 

 

D. Perumusan Masalah 

1. Apakah ada kontribusi kedisiplinan belajar, kemandirian belajar, dan kejujuran 

belajar terhadap hasil belajar matematika? 

2. Apakah ada kontribusi kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar matematika? 

3. Apakah ada kontribusi kemandirian belajar terhadap hasil belajar matematika? 

4. Apakah ada kontribusi kejujuran belajar terhadap hasil belajar matematika? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis kontribusi kedisiplinan belajar, kemandirian belajar, dan 

kejujuran belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII Semester 

II di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. 
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2. Untuk menganalisis kontribusi kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas VII Semester II di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. 

3. Untuk menganalisis kontribusi kemandirian belajar terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas VII Semester II di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. 

4. Untuk menganalisis kontribusi kejujuran belajar terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas VII Semester II di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Memberi gambaran tentang kontribusi antara kedisiplinan belajar, 

kemandirian belajar, dan kejujuran belajar terhadap hasil belajar matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberi masukan pada orang tua siswa dan sebagai dasar untuk 

meningkatkan kedisiplinan belajar, kemandirian belajar, dan kejujuran 

belajar terhadap hasil belajar matematika secara aktif khususnya dalam 

kegiatan belajar di rumah. 

b. Bagi para pendidik (Guru) sebagai masukan guna mengetahui 

perkembangan hasil belajar, memberikan motivasi pada siswa tentang 

belajar yang lebih intensif baik belajar di rumah ataupun di sekolah sebagai 

informasi tentang pentingnya memperhatikan perbedaan disiplin belajar, 

kemandirian belajar, kejujuran belajar dan sebagainya. 



6 
 

 

 

c. Bagi siswa dapat digunakan sebagai informasi untuk meningkatkan 

kedisiplinan belajar, kemandirian belajar siswa, dan kejujuran belajar 

sehingga hasil belajar matematika dapat meningkat. 

d. Bagi perpustakaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

sejumlah referensi dan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya. 


