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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika adalah bahasa simbolis yang mengekspresikan ide-ide, 

struktur atau hubungan yang logis termasuk konsep-konsep abstrak sehingga 

memudahkan manusia untuk berpikir (Sutama, 2010:82). Matematika 

merupakan salah satu mata pelajaran yang kurang disukai oleh siswa 

sehingga sering kali Matematika dianggap sebagai momok. Hal ini dapat 

ditunjukkan dengan hasil belajar siswa yang rendah. 

Hasil belajar dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor yang berasal 

dari dalam (intern) dan faktor yang berasal dari luar (ekstern). Faktor yang 

berasal dari dalam diri siswa meliputi kematangan, kemandirian, kerja keras, 

kedisiplinan, minat baca, dan faktor pribadi. Faktor yang berasal dari luar 

antara lain  keluarga, guru, media pembelajaran, dan faktor lingkungan. 

Faktor dari dalam diri siswa adalah sangat penting dalam proses 

pembelajaran. Hal tersebut dapat dimengerti karena siswa merupakan subjek 

utama yang menjadi sasaran dalam proses belajar. 

Kerja keras merupakan salah satu faktor dari dalam diri siswa yang 

mempengaruhi hasil belajar. Kerja keras siswa sangat diperlukan dalam 

proses belajar. Siswa yang bekerja keras dapat ditunjukkan dengan 

kesungguhannya dalam mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya. Siswa 
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tersebut tidak mudah menyerah dan tidak akan berhenti sebelum tugasnya 

selesai dikerjakan. 

Selain itu, kemandirian juga faktor dari dalam diri siswa yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar. Siswa yang mandiri akan dapat mengerjakan 

semua tugasnya dengan baik. Siswa yang mandiri seperti itu akan percaya 

pada kemampuannya sendiri dan jarang membutuhkan orang lain untuk 

meminta bimbingan dalam belajar. 

Bertolak dari latar belakang diatas peneliti terdorong untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Kerja Keras Dan Kemandirian Siswa 

Terhadap Hasil Belajar Matematika”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka 

dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. 

1. Hasil belajar matematika yang dipengaruhi kerja keras siswa. 

2. Hasil belajar matematika yang dipengaruhi kemandirian siswa. 

3. Kerja keras dan kemandirian berpengaruh dengan hasil belajar 

Matematika. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar proses penelitian dapat terarah, maka peneliti membatasi 

masalah pada pengaruh kerja keras dan kemandirian siswa terhadap hasil 

belajar matematika siswa kelas X SMA N 1 Jatinom Klaten. 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut. 

1. Adakah pengaruh kerja keras terhadap hasil belajar matematika? 

2. Adakah pengaruh kemandirian terhadap hasil belajar matematika? 

3. Adakah pengaruh kerja keras dan kemandirian terhadap hasil belajar 

matematika? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis dan menguji 

hasil belajar matematika ditinjau dari kerja keras dan kemandirian siswa. 

Adapun secara khusus, penelitian ini bertujuan sebagai berikut. 

1. Mengetahui pengaruh kerja keras terhadap hasil belajar Matematika. 

2. Mengetahui pengaruh kemandirian terhadap hasil belajar Matematika. 

3. Mengetahui pengaruh kerja keras dan kemandirian terhadap hasil belajar 

Matematika. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoretis 

Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian 

lebih lanjut tentang pengaruh hasil belajar Matematika ditinjau dari kerja 

keras dan kemandirian siswa. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa  

Memberikan informasi tentang pengaruh kerja keras dan kemandirian 

siswa terhadap hasil belajar Matematika. 

b. Bagi guru 

Sebagai acuan meningkatkan hasil belajar Matematika ditinjau dari 

kerja keras dan kemandirian siswa. 

c. Bagi sekolah 

Pembinaan dan evaluasi untuk peningkatan hasil belajar siswa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


