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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu mata pelajaran yang terpenting dalam pendidikan ini adalah 

matematika.Matematika mengajarakan kepada siswa untuk berfikir secara 

logis.Siswa yang berfikir secara logis lebih mudah memahami dan mengingat 

dalam pembelajan.Hal ini juga diungkapkan oleh Susanto (2013: 183) yang 

menyatakan bahwa matematika mengajarkan kepada seseorang untuk belajar 

bernalar secara kritis, kreatif dan aktif. Matematika merupakan sarana untuk 

mengembangakan ilmu yang lain. Rata-rata peserta didik yang pandai di mata 

pelajaran matematika akan sukses juga di mata pelajaran yang lain. Berdasarkan 

uraian di atas, matematika sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari dalam 

mengembangakan ilmu yang lain. 

Perubahan yang terjadi akibat kegiatan belajar matematika merupakan hasil 

belajar matematika.Keberhasilan belajar matematika dapat dilihat dari hasil 

belajar matematika. Menurut Hasbulah (2012: 45)  hasil akhir yang diperoleh 

oleh siswa setelah mengalami proses belajar yang meliputi perubahan 

kemampuan, pemahaman, keterampilan dan sikap yang dapat diamati dan di 

ukur disebut dengan hasil belajar. Perubahan tingkah laku ini dapat diamati 

melalui tiga ranah yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. 

Hasil belajar matematika siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) 

Muhammadiyah Delanggu masih termasuk rendah.Berdasarkan data yang 

diperoleh dari Dinas Jawa Tengah terdapat 207 siswa SMK Muhammadiyah 

Delanggu Klaten yang mengikuti ujiannasional dengan kelulusan 100%. Rata-

rata nilai ujian nasional mata pelajaran matematika pada tahun 2013/2014 yang 

hanya mencapai 5, 86 dan hanya 6 siswa yang mendapatkan nilai diatas 8. 

Rendahnya hasil belajar tersebut dipengaruhi oleh faktor yang bersumber dari 

siswa, guru, dan lingkungan belajar yang mendukungnya. 

Menurut Susanto (2013: 12) mengemukakan bahwa pada dasarnya hasil 

belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantara faktor-faktor tersebut 
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dibedakan menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.Faktor 

internal merupakan faktor yang berasal dari diri siswa meliputi motivasi, minat 

belajar dan kemandirian belajar.Sedangkan untuk fasilitas belajar dan 

lingkungan belajar merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar. 

Menurut Ghullam (2011: 83) motivasi merupakan suatu usaha yang disadari 

seseorang untuk melakukan sesuatu agar mencapai suatu hasil atau tujuan 

tertentu.Menurut Ahmadi (2003: 69) motivasi juga dapat menentukan baik 

tidaknya dalam mencapai tujuan sehingga semakin tinggi motivasi, maka 

kesuksesan belajar juga akan besar. Oleh karena itu, motivasi harus diperkuat 

untuk mencapai tujuan belajar yang maksimal. 

Dalam pembelajaran matematika di SMK Muhammadiyah delanggu masih 

mempunyai dorongan motivasi yang rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari 

proses pembelajaran yang kurang menarik. Sebagian besar siswa terlihat pasif, 

jarang mengajukan pertanyaan dan kurang berkonsentrasi dalam menerima 

pelajaran. 

Faktor internal lainnya yang mempengaruhi hasil belajar adalah kemandirian 

belajar. Menurut Tahar Irzan (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 hasil belajar. Belajar mandiri siswa dapat bertindak 

dengan rasa percaya diri dan tidak selalu mengandalkan orang lain. Ketekunan, 

ketelitian dan kesabaran akan membentuk sikap mandiri, artinya siswa perlu 

memiliki kesadaran, kemauan dan motivasi dari dalam diri untuk melakukan 

usaha belajar. Adanya sikap mandiri dalam diri siswa maka tujuan belajar akan 

berhasil dicapai sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, kemandirian 

belajar merupakan salah satu unsur penting yang dimiliki siswa karena jelas 

akan memperbaiki mutu dan inisiatif siswa. 

Faktor ekternal yang mempengaruhi hasil belajar matematika adalah 

lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan bagian dari proses belajar 

siswa dalam mencapai tujuan belajar. Lingkungan belajar tidaklah lepas dari 

keberadaan siswa dalam belajar. Kebiasaan siswa dalam belajar dipengaruhi 
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oleh kebiasaan belajar di sekolah, rumah maupun masyarakat. Lingkungan 

belajar yang baik akan berdampak pada hasil belajar yang baik. Oleh karena itu, 

keberadaan lingkungan belajar mempunyai peranan penting dalam mencapai 

tujuan belajar. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika. 

Khususnya faktor motivasi, kemandirian belajar dan lingkungan belajar, maka 

penulis melakukan penelitian dengan judul “ Kontribusi Motivasi, Kemandirian 

Belajar dan Lingkungan Belajar terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 

X SMK Muhammadiyah Delanggu Tahun Ajaran 2014/2015”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka faktor-faktor yang berpengaruh 

dalam hasil belajar adalah bersumber dari siswa, guru, dan lingkungan balajar. 

Faktor tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Siswa 

a. Rendahnya hasil belajar siswa, terutama hasil belajar pada mata 

pelajaran matematika 

b. Rendahnya motivasi belajar siswa dalam melaksanakan pembelajaran 

c. Kemandirian belajar siswa masih cenderung rendah 

d. Siswa kurang berkonsentrasi dalam melaksanakan pembelajaran 

e. Dalam proses pembelajaran, siswa masih belum terlihat aktif 

2. Guru 

a. Strategi yang digunakan masih strategi konvesional 

b. Kurangnya dorongan motivasi terhadap siswa 

c. Interaksi yang dilakukan guru masih rendah 

d. Kurang optimal dalam memanfaat media pembelajaran 

3. Lingkungan belajar 

a. Jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah cenderung jauh 

b. Bervariasinya keadaan ekonomi keluarga siswa 

c. Kurangnya perhatian orangtua terhadap prestasi belajar anaknya. 
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C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terfokus dan tidak 

menyimpang dari tujuan awalnya.Penelitian terfokus pada hasil belajar 

matematika siswa.Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini terbatas pada siswa kelas X SMK Muhammadiyah 

Delanggu Klaten tahun ajaran 2014/2015. 

2. Faktor-faktor yang dibatasi dalam penelitian ini adalah motivasi, 

kemandirian belajar dan lingkungan belajar. 

3. Hasil belajar matematika diperoleh dari hasil ujian akhir semester gasal 

siswa kelas X SMK Muhammadiyah Delanggu Klaten tahun ajaran 

2014/2015. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah diatas dan 

pembatasan masalah diatas, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Adakah kontribusi motivasi terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 

X SMK Muhammadiyah Delanggu Klaten tahun ajaran 2014/2015? 

2. Adakah kontribusi kemandirian belajar terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas X SMK Muhammadiyah Delanggu Klaten tahun ajaran 

2014/2015? 

3. Adakah kontribusi lingkungan belajar terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas X SMK Muhammadiyah Delanggu Klaten tahun ajaran 

2014/2015? 

4. Adakah kontribusi motivasi, kemandirian belajar dan lingkungan belajar 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X SMK Muhammadiyah 

Delanggu Klaten tahun ajaran 2014/2015? 

 

 

 

 



5 

 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, didapat tujuan penelitian sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui kontribusi motivasi terhadap hasil belajar matematika siswa 

kelas X SMK Muhammadiyah  Delanggu tahun ajaran 2014/2015 

2. Mengetahui kontribusi kemandirian belajar terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas X SMK Muhammadiyah  Delanggu tahun ajaran 

2014/2015 

3. Mengetahui kontribusi lingkungan belajar terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas X SMK Muhammadiyah  Delanggu tahun ajaran 2014/2015 

4. Mengetahui kontribusi motivasi, kemandirian belajar dan lingkungan belajar 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X SMK Muhammadiyah 

Delanggu tahun ajara 2014/2015 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berikut : 

1. Manfaat teoritis 

Menemukan pengetahuan baru mengenai kontribusi motivasi, 

kemandirian belajar dan lingkungan belajar terhadap hasil belajar 

matematika 

2. Manfaat praktis 

a. Sekolah 

Bagi kepala sekolah penelitian ini dapat memberikan informasi yang 

jelas mengenai kontribusi motivasi, kemandirian belajar, dan lingkungan 

belajar terhadap hasil belajar.Bagi guru penelitian ini bermanfaat untuk 

menambah pengetahuan mengenai kontribusi motivasi, kemandirian 

belajar dan lingkungan belajar untuk meningkatkan hasil 

belajar.Sedangkan untuk siswa dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

motivasi, kemandirian belajar, dan lingkungan belajar sehingga 

memperoleh hasil belajar yang maksimal. 
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b. Bagi Orang Tua 

Penelitian ini memeri gambaran tentang kontribusi motivasi, 

kemandirian Belajar, dan lingkungan belajar terhadap hasil belajar 

matematika. 

c. Peneliti 

Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 




