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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting dalam menciptakan 

sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan yang bermutu tinggi akan 

menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing, handal, dan siap 

menghadapi segala permasalahan. Dengan pendidikan seseorang mampu meraih 

cita-cita atau hal yang menjadi tujuan hidupnya, serta pendidikan berlangsung 

seumur hidup dari lahir hingga ia meninggal. 

Matematika merupakan salah satu pelajaran yang ada pada setiap jenjang 

pendidikan, mulai dari jenjang paling rendah sampai jenjang tertinggi. 

Matematika merupakan mata pelajaran penting karena merupakan dasar dari 

pelajaran yang lainnya. Namun kenyataannya, kualitas hasil belajar matematika 

di Indonesia masih sangat rendah. Hasil Trends in Mathematics and Science 

Study (TIMSS) pada tahun 2011 Indonesia mengalami penurunan 11 poin dari 

penilaian tahun 2007. Untuk bidang Matematika, Indonesia berada di urutan ke-

38 dengan skor 386 dari 42 negara. Hal ini menunjukkan Indonesia masih berada 

pada level rendah (kompas.com). 

Rendahnya hasil belajar matematika juga terjadi di SMK Muhammadiyah 

Delanggu. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Jawa Tengah 

terdapat 207 siswa SMK Muhammadiyah Delanggu, Klaten yang mengikuti 

Ujian Nasional 2013/2014 dengan kelulusan 100%. Namun hanya 6 siswa yang 

berhasil mendapat nilai rata-rata diatas 8 untuk mata pelajaran matematika dan 

rata-rata nilai ujian nasional matematika sekolah hanya mencapai 5,86. Menurut 

informasi yang didapat dari para guru yang mengajar banyak faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

siswa dalam belajar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam individu, sebagai 

contohnya adalah minat dan kemandirian belajar siswa. Menurut Slameto (2010: 
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57) minat belajar adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Minat belajar mempunyai pengaruh besar 

terhadap hasil belajar karena jika bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai 

dengan minat siswa maka siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, 

sehingga siswa kurang memperhatikan bahan pelajaran tersebut.  

Kemandirian belajar merupakan kesiapan dari peserta didik yang mau dan 

mampu untuk belajar dengan kemauan sendiri. Sehingga, siswa yang 

mempunyai kemandirian belajar mampu menganalisis permasalahan yang 

dihadapi, mampu bekerja secara individual maupun bekerjasama dengan 

kelompok, serta berani dalam mengemukakan gagasan. Namun dalam 

kenyataannya masih ada siswa yang belum mandiri dalam belajar. Kemandirian 

menurut Irzan Tahar dan Enceng (2006: 92) kemandirian belajar adalah kesiapan 

dari individu yang mau dan mampu untuk belajar dengan inisiatif sendiri, 

dengan atau tanpa bantuan pihak lain dalam hal penentuan tujuan belajar, 

metode belajar dan evaluasi belajar. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil belajar adalah faktor eksternal 

merupakan faktor yang berasal dari luar diri siswa, diantaranya lingkungan 

belajar. Lingkungan belajar terbentuk melalui faktor lingkungan. Sehingga 

lingkungan belajar dipengaruhi oleh lingkungan siswa dalam belajar di sekolah, 

di rumah serta di lingkungan masyarakat. Menurut Slameto (2010: 60) 

lingkungan dibedakan menjadi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat 

dan semuanya dapat mempengaruhi siswa dalam belajar. Kondisi lingkungan 

belajar ini sangat menentukan kelancaran proses pembelajaran.  Jika lingkungan 

belajar sangat mendukung, maka hal ini akan mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Misalnya, suasana aman dan nyaman sehingga siswa mampu meresapi apa yang 

diajarkan oleh gurunya. Namun, jika kondisi lingkungan belajar kurang 

mendukung dalam siswa belajar, maka siswa akan merasa tidak nyaman dan hal 

tersebut berdampak pada hasil belajar matematika. 

Beberapa akar penyebab penelitian yang diuraikan diatas, peneliti ingin 

mengetahui lebih dalam sejauh mana kontribusi minat belajar, lingkungan 

belajar, dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar matematika siswa. Maka 
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pada penelitian ini peneliti memilih judul “Kontribusi Minat Belajar, 

Lingkungan dan Kemandirian Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa 

Kelas X SMK Muhammadiyah Delanggu Tahun Ajaran 2014/2015”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat 

diidentifikasikan permasalah yang timbul antara lain: 

1. Proses pembelajaran masih terfokus pada tenaga pendidik. 

2. Minat belajar siswa dalam mempelajari matematika masih kurang. 

3. Kemandirian belajar siswa yang masih tergolong rendah. 

4. Fasilitas belajar yang kurang memadai. 

5. Perhatian orang tua terhadap pendidikan anaknya masih rendah. 

6. Rendahnya hasil belajar siswa, khususnya mata pelajaran matematika. 

7. Sebagian siswa masih pasif dalam pembelajaran matematika. 

8. Guru belum menggunakan metode yang bervariasi. 

9. Lingkungan belajar yang kurang nyaman bagi siswa. 

10. Minat belajar yang berbeda dapat mempengaruhi hasil belajar. 

11. Kesiapan siswa dalam proses pembelajaran masih kurang. 

12. Matematika merupakan mata pelajaran yang ditakuti/ dibenci oleh sebagian 

siswa. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan, maka perlu adanya pembatasan masalah 

secara jelas agar peneliti mencapai sasaran sesuai dengan tujuan. Oleh karena itu 

dalam penelitian ini difokuskan pada hasil belajar dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar matematika yaitu pada minat belajar, lingkungan 

belajar, dan kemandirian belajar. 
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D. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini ada empat. 

1. Adakah kontribusi minat belajar, lingkungan dan kemandirian belajar 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X SMK Muhammadiyah 

Delanggu tahun ajaran 2014/2015? 

2. Adakah kontribusi minat belajar terhadap hasil belajar matematika siswa 

kelas X SMK Muhammadiyah Delanggu tahun ajaran 2014/2015? 

3. Adakah kontribusi lingkungan belajar terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas X SMK Muhammadiyah Delanggu tahun ajaran 2014/2015? 

4. Adakah kontribusi kemandirian belajar terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas X SMK Muhammadiyah Delanggu tahun ajaran 2014/2015? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kontribusi minat belajar, 

lingkungan belajar, dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas X SMK Muhammadiyah Delanggu tahun ajaran 

2014/2015. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk menguji kontribusi minat belajar terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas X SMK Muhammadiyah Delanggu tahun 

ajaran 2014/2015. 

b. Untuk menguji kontribusi lingkungan belajar terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas X SMK Muhammadiyah Delanggu tahun 

ajaran 2014/2015. 

c. Untuk menguji kontribusi kemandirian belajar terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas X SMK Muhammadiyah Delanggu tahun 

ajaran 2014/2015. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah refrensi tentang 

kontribusi minat belajar, lingkungan dan kemandirian belajar terhadap hasil 

belajar matematika siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

Manfaat bagi siswa yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi untuk minat belajar dan kemandirian belajar siswa sehingga 

terjadi peningkatan kualitas belajar. 

b. Manfaat bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki 

kualitas pembelajaran, sehingga terciptanya pembelajaran yang nyaman 

dan menarik minat belajar matematika untuk siswa. 

c. Manfaat bagi sekolah 

Manfaat bagi kepala sekolah yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan 

bahan untuk membina para pengajar di sekolah sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut, serta 

memberikan kenyamanan lingkungan belajar untuk para siswa di 

sekolah. 


