
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang penting. Dengan pendidikan 

masyarakat dapat mengembangkan pengetahuan, potensi, dan keahlian untuk 

memajukan suatu Negara. Untuk itu, seringkali pendidikan menjadi tolok 

ukur majunya sebuah Negara. Seberapa penting suatu Negara memandang 

pendidikan, itu dapat dilihat dari perkembangan Negara itu sendiri. 

Oleh karena itu, sangat penting pula meningkatkan kualitas mutu 

pendidikan. Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas mutu pendidikan, 

diantaranya: tenaga pengajar, sarana prasarana, siswa, serta proses 

pembelajaran itu sendiri. Dalam hal ini guru dituntut lebih dalam pengelolaan 

proses pembelajaran. Bagaimana seorang guru mengatur perencanaan, proses, 

maupun evaluasi dalam pembelajaran akan mempengaruhi keberhasilan suatu 

proses pembelajaran, dan itu dapat dilihat dari hasil belajar siswa melalui 

evaluasi pembelajaran.  

Namun demikian usaha yang dilakukan pemerintah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan matematika belum menampakkan hasil yang 

maksimal. Dapat dilihat dari hasil distribusi nilai akhir jumlah siswa tidak 

lulus Ujian Nasional (UN) tahun 2011/2012 masih tergolong tinggi yaitu 

15,945% dimana persentase tertinggi 8,34% pada mata pelajaran matematika 
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yaitu dari 666 jumlah siswa tidak lulus, sebanyak 229 siswa tidak lulus pada 

mata pelajaran matematika (http://e-dokumen.kemenag.go.id/). 

Di tingkat Internasional laporan TIMSS (Third International 

mathematics science Study) yang mengalami penurunan pada tahun 2011, 

hasil menunjukkan tahun 2007 Indonesia mendapatkan rata-rata matematika 

397, sedangkan pada tahun 2001 rata-rata matematika kelas 8 secara 

keseluruhan yang diperoleh Indonesia hanya 386,sedangkan TIMSS 

menggunakan titik pusat skala 500 sebagai titik acuan dari penilaian ke 

penilaian. Rata-rata matematika ditinjau dari dimensi kognitif yang meliputi 

pemahaman sebesar 378 (31%), penerapan sebesar 384 (23%)  dan penalaran 

388 (17%) (Ina et al., 2012: 462). Data ini semakin menyatakan bahwa mutu 

pendidikan matematika kita sangat rendah dibanding dengan negara lain. 

Rendahnya hasil belajar matematika ditinjau dari lima aspek yang 

terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 22 

Tahun 2006: "Untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah 

dinyatakan bahwa tujuan mata pelajaran matematika di sekolah adalah agar 

siswa mampu: 1) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 

antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat 

, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah, 2) menggunakan penalaran 

pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat 

generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan 

matematika, 3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan masalah, 

http://e-dokumen.kemenag.go.id/contents/download.php?id=1117&file=UCbywqJx1338784995
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menafsirkan solusi yang diperoleh, 4) mengkomunikasikan gagasan dengan 

simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau 

masalah, 5) memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam 

kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 

mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalampemecahan 

masalah”. 

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar 

yang dikelompokkan menjadi dua bagian, masing-masing faktor fisiologis 

dan faktor psikologis. Faktor fisiologis mencakup faktor material 

pembelajaran, faktor lingkungan, faktor instrumental dan faktor kondisi 

individual subjek didik, sedangkan faktor psikologis merupakan faktor yang 

berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar seperti perilaku individu, 

termasuk perilaku belajar, merupakan totalitas penghayatan dan aktivitas 

yang lahir sebagai hasil akhir saling pengaruh antara berbagai gejala 

(perhatian, pengamatan, ingatan, berfikir, dan motif)  (Depdikbud, 2004 : 11). 

Salah satu gejala pada faktor psikologis yang terjadi pada 

permasalahan ini adalah motif. Motif merupakan keadaan dalam diri subjek 

didik yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Motif 

boleh jadi timbul dari rangsangan luar, seperti pemberian hadiah bila 

seseorang dapat menyelesaikan satu tugas dengan baik. Motif semacam ini 

sering disebut motif ekstrensik. Tetapi tidak jarang pula motif tumbuh di 

dalam diri subjek didik sendiri yang disebut motif intrinsik, motif intrinsik 
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seperti tangggungjawab, kemandirian, rasa ingin tahu. Dalam konteks belajar, 

motif intrinsik tentu selalu lebih baik, dan biasanya berjangka panjang. 

Dalam hal ini kemandirian memegang peranan penting untuk mendasarinya, 

dengan adanya dorongan dari dalam diri atau individual untuk melakukan 

sesuatu hal, maka akan diperoleh proses belajar bermakna yang tentu sesuatu 

yang bermakna akan diingat dalam waktu jangka panjang (Intama, Rini. 

2009. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Dan Hasil Belajar Anak” 

(online),  (http://kiddienglish.wordpress.com/)). 

Dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia (Permendiknas) No. 22 Tahun 2006 bahwa beban belajar 

penugasan terstruktur dan Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur (KMTT) 

dengan waktu yang sudah ditentukan yaitu untuk penugasan terstruktur dan 

KMTT bagi peserta didik pada SMP/MTs/SMPLB maksimum 50% dari 

jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan. 

Menurut Danu Supriyanto (2013) yang mengemukakan tentang pentingnya 

suatu kemandirian belajar yang merupakan kekuatan psikis yang mendorong 

siswa untuk disiplin, aktif, semangat dalam proses belajar, rendah atau tidak 

adanya kemandirian belajar yang dimiliki oleh siswa akan melemahkan 

dalam semangat belajar dengan demikian hasil belajar akan menjadi rendah 

atau kurang. Oleh karena itu, kemandirian belajar tersebut harus dibina dan 

ditingkatkan terus menerus. Kemandirian juga merupakan faktor utama 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa, dimana di dalam kemandirian 

terdapat sikap tanggung jawab dan percaya diri terhadap segala sesuatu hal 
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yang dilakukan.  Kemandirian meliputi kemauan untuk belajar dan tidak 

hanya tergantung kepada orang lain, seorang anak yang memiliki sifat 

mandiri akan terbiasa dalam melakukan proses belajar karena memiliki 

tujuan yang sudah matang dan mengetahui untuk mendapatkan tujuan 

tersebut siswa akan terbiasa melakukan pemecahan masalah secara mandiri 

dan sifat malas serta hanya mengharapkan bantuan orang lain tidak akan 

pernah tercapai.  

Menurut Bruner (dalam Trianto 2009:07), bahwa berusaha sendiri 

untuk mencari pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya, 

menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Suatu konsekuensi 

logis, karena dengan berusaha untuk mencari pemecahan masalah secara 

mandiri akan memberikan suatu pengalaman konkret, dengan pengalaman 

tersebut dapat digunakan pula memecahkan masalah-masalah serupa, karena 

pengalaman itu memberikan makna tersendiri bagi peserta didik. 

Melihat pentingnya kegiatan mandiri bagi hasil belajar matematika, 

maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

pengaruh Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur (KMTT) terhadap hasil belajar 

matematika kelas VII SMP Al-Islam 1 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. Hasil belajar matematika yang sampai saat ini masih rendah. 
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2. Rendahnya dimensi kognitif pada rata-rata hasil belajar matematika yang 

mencakup pemahaman, penalaran, penerapan yang dapat ditunjang dengan 

kemandirian.  

 

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, dimana penelitian hanya membahas 

faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika yang dibatasi pada 

Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur (KMTT) pada kelas VII SMP Al-Islam 1 

Surakarta tahun ajaran 2012/2013. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan suatu permasalahan, yaitu apakah pengaruh KMTT terhadap 

hasil belajar matematika? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh KMTT terhadap hasil belajar matematika. 
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F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran mengenai pengaruh KMTT terhadap hasil belajar matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan masukan bagi lembaga pendidikan maupun pengajar 

dalam menerapkan KMTT khususnya pada mata pelajaran matematika. 

b. Sebagai bahan acuan ataupun referensi untuk penelitian yang relevan 

bagi peneliti lain. 

 


