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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu aspek kehidupan yang sangat mendasar 

dan tidak pernah lepas bagi pembangunan suatu bangsa dan nagara. Salah 

satu pembangunan di bidang pendidikan dilaksanakan di sekolah. Oleh 

karena itu sekolah sebagai pusat pendidikan yang mampu melaksanakan 

fungsi pendidikan secara optimal dalam mengembangkan kemampuan 

meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa indonesia. 

Banyak persoalan yang kini dihadapi oleh bangsa Indonesia. Salah 

satu permasalahan bangsa yaitu tentang bagaimana meningkatkan kualitas

pendidikan, yang pada umumnya berkaitan dengan tinggi rendahnya hasil 

belajar. Hasil belajar pada dasarnya adalah pencapaian terakhir setelah 

melakukan proses belajar. Hasil belajar sering juga disebut sebagai  prestasi 

belajar biasanya dapat diukur dengan memberikan tes terhadap siswa.

Sebagian besar siswa menganggap matematika adalah mata pelajaran 

yang sulit dipahami dan dipelajari (Abdurrahman, 2003:251). Anggapan 

inilah yang menyebabkan siswa kurang bersemangat dalam mengikuti 

pelajaran. Siswa menjadi malas dan kurang fokus terhadap materi yang 

diberikan oleh guru sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar. 

Matematika sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang 

memegang peranan penting dalam kehidupan. Selain itu Berdasarkan 
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ketetapan Depdikbud (1994: 1) peran matematika dalam tujuan pendidikan 

adalah mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan 

yang selalu berkembang melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran kritis, 

rasional dan cermat serta dapat menggunakan pola pikir matematika baik 

dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan maupun dalam kehidupan 

sehari-hari. Dalam sistem pendidikan di Indonesia, matematika merupakan 

bidanng studi yang dipelajari secara berkelanjutan mulai dari tingkan Sekolah 

Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas 

(SMA) hingga tingkat perguruan tinggi.

Dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang diadakan setiap 

tahun, hasil UN mata pelajaran Matematika terus menunjukkan daya serap 

yang rendah. Hal ini dikuatkan oleh Mohammad Nuh selaku Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan bahwa pada tahun 2012, nilai 

rata-rata UN murni hanya 7,74 sedangkan untuk tahun ajaran 2011, nilai rata-

rata UN mencapai angka 7,88. (http://koran-jakarta.com)

Berdasarkan data dari Trends in International Mathematics and 

Science Study (TIMSS) pada tahun 2011 menunjukkan bahwa rata-rata skor 

prestasi matematika tingkat SMP indonesia masih di bawah rata-rata 

internasional. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Asosiasi Internasional 

untuk Evaluasi Prestasi Pendidikan (IEA) Indonesia berada pada urutan 38 

untuk matematika dari 42 negara. Para siswa indonesia tingkat SMP hanya 

mendapatkan nilai rata-rata 386 poin untuk nilai matematika. Padahal rata-

rata dunia adalah 500 poin. 
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Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar 

diantaranya faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang 

berasal dari diri individu yang sedang belajar (siswa) meliputi faktor fisiologi 

dan factor psikologi, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal 

dari luar diri siswa meliputi faktor lingkungan (keluarga, sekolah, masyarakat 

dan waktu) dan faktor instrumen (Ngalim Purwanto, 2011:107).

Salah satu faktor ekternal yang sering terjadi dalam permasalahan ini

adalah peletakan jam pelajaran. Sering kali jam pelajaran yang diterapkan 

oleh sekolah tampak belum efektif khususnya, pada pelajaran matematika.

Peletakan jam pelajaran matematika tidaklah sama untuk tiap-tiap kelas. 

Terdapat kelas yang mendapatkan pelajaran matematika di jam awal dan juga 

pelajaran di jam akhir. Pada suasana jam terakhir secara fisik siswa sudah 

mulai letih karena pengaruh tubuh yang mulai merasakan kelaparan dan 

melemahnya otot-otot tubuh yang disebabkan karena kekurangan energi 

(smkpakong dalam smknpakong.wordpress.com).

Menurut J.Biggers (1980) belajar pada pagi hari lebih efektif 

daripada belajar pada waktu-waktu lainnya. Pelajaran pada jam awal kondisi 

badan masih segar, semangat belajar masih tinggi serta kosentrasi siswa 

masih terfokus pada materi pelajaran sehingga proses belajar mengajar dapat 

berjalan dengan baik. Ini dikarenakan matematika merupakan mata pelajaran 

yang dalam memahaminya memerlukan kosentrasi tinggi. 

Slameto (2003: 68) menyatakan pada jam akhir pelajaran kondisi 

siswa nampak lelah, baik secara jasmani maupun rohani, daya berfikirnya 
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berkurang, semangat belajar rendah serta kosentrasi tidak sepenuhnya tertuju 

pada pelajaran. 

Melihat pentingnya pengaturan letak jam pelajaran bagi prestasi 

belajar, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti pengaruh 

jadwal pelajaran matematika terhadap prestasi belajar siswa kelas VII SMP 

Al Islam Surakarta tahun ajaran 2012/2013.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka masalah pada penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Prestasi belajar matematika yang sampai saat ini masih rendah.

2. Penempatan jam pelajaran matematika yang kurang mendukung.

3. Kondisi siswa pada jam pelajaran akhir nampak lelah.

C. Pembatasan Masalah

Agar masalah dalam penelitian ini dapat dikaji secara mendalam, 

maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah 

dalam penelitian ini disesuaikan dengan judul, yaitu penelitian ini hanya 

membahas faktor yang mempengaruhi prestasi belajar matematika yang 

dibatasi pada jadwal pelajaran matematika pada kelas VII SMP Al Islam 

Surakarta tahun ajaran 2012/2013.



5

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan suatu permasalahan, yaitu “apakah ada pengaruh jadwal

pelajaran matematika terhadap prestasi belajar siswa kelas VII SMP Al-Islam 

1 Surakarta?”.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui ada atau tidaknya pengaruh jadwal pelajaran matematika 

terhadap prestasi belajar siswa. 

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran mengenai pengaruh jadwal pelajaran matematika terhadap

prestasi belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai bahan masukan bagi lembaga pendidikan dalam 

menempatkan jadwal pelajaran khususnya pelajaran matematika. 

b. Sebagai bahan acuan ataupun referensi untuk penelitian yang relevan 

bagi peneliti lain.


