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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Kemajuan Ilmu  Pengetauan dan Teknologi berpengaruh pada dunia 

pendidikan di  Indonesia  yaitu  peningkatan mutu pendidikan yang  akhirnya 

akan mengacu pada peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan sumber 

daya  manusia  hanya  dapat  dilakukan  melalui  cara  meningkatkan  mutu 

pendidikan baik ditingkat sekolah dasar maupun di tingkat perguruan tinggi, 

misalnya  melalui  perbaikan cara  pengajaran di  berbagai  disiplin ilmu serta 

perbaikan cara belajar siswa.

Namun  proses  belajar  mengajar  akan  berjalan  dengan  baik  jika 

sebelumnya siswa sudah mempunyai bekal yang cukup. Bekal yang dimaksud 

adalah persiapan-persiapan siswa dalam belajar yaitu kesiapan fisik maupun 

kesiapan non fisik.Ini sangat mendukung kelancaran proses belajar mengajar 

karena  siswa  tidak  hanya  menerima  dan  mendengarkan  penjelasan  dari 

guru.Setidaknya dengan bekal  tersebut siswa akan mudah menerima materi 

pelajaran  disekolah  sehingga  dapat  membantu  tercapainya  tujuan 

pembelajaran.

Selain  itu  yang  perlu  diperhatikan  adalah  ketika  proses  belajar 

mengajar berlangsung seringkali siswa menghadapi berbagai masalah.Masalah 

–masalah tersebut tentunya sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa 

sehingga diperlukan a usaha untuk menyelesaikannya.
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Usaha-usaha yang dilakukan hendaknya disertai dengan dukungan sifat 

mandiri  dalam belajar  karena  dengan  sifat  mandiri  akan  mendorong  siswa 

untuk berkonsentrasi dalam belajar dan memperbanyak latihan. “Dari latihan 

yang dilakukan siswa tersebut akan memperoleh pengalaman tersendiri  dan 

dengan  pengalaman  memberikan  manfaat  untuk  kehidupan  selanjutnya”. 

(Hildegan Wenzler-Camer.1999:XVI).

Terlebih lagi untuk pelajaran matematika yang banyak menggunakan 

perhitungan sangat  menuntut  adanya latihan-latihan  yang  dilakukan berupa 

pengerjaan soal-soal yang ada dalam buku yang bertujuan untuk menunjang 

pemahaman siswa terhadap materi. terhadap pokok bahasan tertentu saja yang 

ada  didalam  mata  pelajaran  matematika..Jadi  siswa  dituntut  untuk  benar-

benar memehaminya.

Untuk  pengambilan  lokasi  penelitian  mengambil  tempat  di   MTsN 

Boyolali karena mengingat kondisi siswa yang ada disana merupakan sekolah 

keagamaan (setingkat dengan SLTP) mempunyai dua kurikulum.Diantaranya 

adalah  kurikulum keagamaan  (mata  pelajaran  keagamaan  )  dan  kurikulum 

umum  mata  pelajaran  umum  /  sesuai  dengan  kurikulum  SMU).  Dengan 

adanya  dua  kurikulum  tersebut  secara  langsung  maupun  tidak  langsung 

berpengaruh pada siswa, diasumsikan karena semakin banyak mata pelajaran 

yang  harus  dipelajari.  Ini  terlihat  dengan  seringkali  mata  pelajaran  umum 

terlebih matematika dikesampingkan begitu saja.Justru matematika dijadikan 

pelajaran yang paling menakutkan bagi siswa atau banyak siswa yang tidak 

begitu  berminat  terhadap  mata  pelajaran  umum,sehingga  tidak   ada  situasi 
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yang kompetitif untuk berprestasi dengan mata pelajaran umum terutama mata 

pelajaran  matematika.Selain  itu  siswa  siswa  terlihat  tidak  serius  ketika 

mengikuti mata pelajaran matematika. Kondisi ini sangatlah tidak baik dalam 

upaya peningkatan hasil belajar siswa sehingga  diperlukan solusi yang dapat 

membantu mengatasinya.

Berbagai   fenomena  diatas  tentu  kurang  menguntungkan  bagi 

keberhasilan pelajaran matematika. Berangkat dari hal inilah penulis merasa 

terdorong untuk memberikan sumbangan pemikiran yaitu dengan kemandirian 

dalam belajar yang dilandasi oleh sifat mandiri dalam belajar.

Maka judul yang diambil “ Hubungan Sifat Kemandirian Siswa dengan 

Prestasi Belajar Matematika Pokok Bahasan Bangun Ruang  Kelas I Semester 

II MTsN Boyolali.

B.  Identifikasi Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut  timbul  permasalahan-

permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Siswa  belum  mempunyai  cita-cita  sehingga  asal  datang  kesekolah 

tanpa  tujuan  yang  pasti.Hal  ini  mengakibatkan  siswa  didalam kelas 

bersikap acuh dan pasif.

2. Siswa  belum  tahu  cara  belajar  yang  efektif  dan  efisien.Hal  ini 

dibuktikan  dengan  mudahnya  siswa  terpengaruh  oleh  situasi 

lingkungan.Misalnya TV,radio dll.
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3. Siswa tidak mempunyai  semangat dalam belajar,dalam hal ini siswa 

belum menyadari tugasnya sebagai pelajar yaitu belajar.

C.  Pembatasan Masalah

Suatu istilah dapat ditafsirkan dengan makna yang berbeda-beda.Untuk 

menghindari penafsiran yang salah mengenai judul skripsi ini, maka penelitian 

ini di fokuskan  pada :

1. Sifat mandiri

Sifat mandiri adalah: sifat yang dalam tingkah laku ditandai dengan 

kebebasan  berfikir,senang  mencari  pengalaman  baru,bebas  dalam 

menentukan  pendapat  dan  tidak  begitu  saja  menerima  pendapat 

orang lain.(Utami Muhandar,1982:45).

2. Hasil belajar

Hasil  belajar  diartikan sebagai  hasil  yang telah dicapai (dari  yang 

telah dilakukan,dikerjakan dan sebagainya).

3. Subyek penelitian adalah siswa kelas 1 MTsN Boyolali Semester II 

tahun ajaran 2004/2005

D.  Perumusan Masalah

Dari  identifikasi  dan  pembatasan  masalah  diatas  dapat  dirumuskan 

masalah sebagai berikut :

Adakah  hubungan  yang  signifikan  antara  sifat  kemandirian  siswa  dengan 

prestasi belajar metematika.
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E.  Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah :

1. untuk  mengetahui  sifat  kemandirian  siswa  dalam  belajar  matematika 

khususnya  pokok  bahasan  bangun  ruang  kelas  1  semester  II  MTsN 

Boyolali. 

2. Untuk  mengetahui  hubungan  sifat  kemandirian  siswa  dengan  prestasi 

belajar  matematika  khususnya  pokok  bahasan  bangun  ruang  kelas  1 

semester II MTsN Boyolali.

F.  Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat  memberikan  masukan  bagi  guru  maupun  calon  guru,khususnya 

guru bidang studi matematika.

2. Diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan  pada  peningkatan  mutu 

pendidikan.

3. Dapat memberikan pengalaman sekaligus mengembangkan pengetahuan 

bagi penulis.

G.  Sistematika Skripsi

Skripsi  ini  terdiri  dari  tiga  bagian  yaitu:bagian  awal,bagian  isi  dan 

bagian akhir.

1. Bagian  awal  skripsi  ini  berturut  -turut  adalah  :  halaman 

judul,abstraksi,halaman  pengesahan,kata  pengantar,daftar  isi,  dan 

daftar lampiran.
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2. Bagian isi

Bagian isi ini terdiri dari 5 bab, terperinci sebagai   berikut :

  BAB I :  PENDAHULUAN

Bab  ini  berisi  tentang  latar  belakang         masalah, 

identifikas  masalah  perumusan  masalah 

,pembatasanmasalah,  tujuan  penelitian,  manfaat 

penelitian

         BAB II  : LANDASAN TEORI

Tinjauan  pustaka,  tinjauan  teori,  kerangka 

pemikiran,hipotesis

          BAB II : METODE PENELITIAN

Tempat  dan  waktu  penelitian,  populasi,     sampel  dan 

sampling,teknik  pengumpulan  data  dan  teknik  analisa 

data.

BAB IV : LAPORAN PENELITIAN

Deskripsi data,  pengujian persyaratan,   analisis,  analisis 

data dan pengujian hipotesis,  pembahasan hasil  analisis 

data.

BAB V : PENUTUP

Penutup dari skripsi ini meliputi kesimpulan dan saran.

3. Bagian akhir

Yang  termasuk  didalam bagian  akhir  dari  penulisan  skripsi  ini 

adalah pustaka dan lampiran-lampiran.
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