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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika adalah dasar dari berbagai ilmu pengetahuan. 

Keberhasilan dalam belajar matematika sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan dalam mempelajari ilmu pengetahuan lainnya. Matematika 

merupakan bidang studi yang dipelajari oleh semua siswa dari SD hingga 

SLTA bahkan juga di Perguruan Tinggi. Ada banyak alasan tentang perlunya 

siswa belajar matematika. Cornellius dalam (Abdurahman, 2007: 253) 

mengemukakan ada lima alasan perlunya belajar matematika karena 

matematika merupakan (1) sarana berfikir yang jelas dan logis; (2) sarana 

untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari; (3) sarana mengenal pola-

pola hubungan dan generalisasi pengalaman; (4) sarana untuk 

mengembangkan kreatifitas dan; (5) sarana untuk meningkatkan kesadaran 

terhadap pengembangan budaya. 

Namun, dalam proses belajar mengajar pada umumnya guru menyadari 

bahwa matematika masih dipandang sebagai mata pelajaran yang kurang 

diminati, ditakuti, dan dihindari oleh sebagian besar siswa. Banyak siswa yang 

masih kurang mampu dalam mempelajari matematika karena dianggap 

sebagai pelajaran yang sulit. Hal ini menyebabkan siswa menjadi takut atau 

phobia terhadap matematika. Ketakutan-ketakutan tersebut dapat 



menyebabkan kegiatan belajar mengajar menjadi tidak efektif sehingga 

prestasi belajar yang diharapkan tidak tercapai.  

Secara garis besar faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar 

belajar menurut Syah (2003: 132) yaitu : 

1. Faktor internal siswa (faktor dari dalam) yaitu keadaan atau kondisi 

jasmani dan rohani siswa, seperti motivasi belajar dan kemandirian belajar 

siswa. 

2. Faktor eksternal siswa (faktor dari luar) yaitu kondisi lingkungan di sekitar 

siswa, seperti lingkungan belajar di dalam kelas atau suasana belajar di 

dalam kelas. 

3. Faktor pendekatan belajar (approach to learning) yaitu jenis upaya belajar 

siswa yang merupakan strategi dalam metode yang digunakan siswa untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran. 

Dari berbagai faktor diatas, maka dalam penelitian ini akan dibatasi 

hanya pada tiga faktor saja yaitu iklim kelas, motivasi, dan kemandirian 

belajar. 

Motivasi dan sikap kemandirian belajar merupakan faktor internal 

yang sangat penting bagi perkembangan siswa dalam belajar secara efektif 

yang mengacu pada tujuan yang diharapkan. Motivasi ialah segala sesuatu 

yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu (Purwanto, 

2002: 60). Motivasi dalam belajar sangat penting karena motivasi merupakan 

syarat mutlak untuk belajar. Dalam proses belajar haruslah diperhatikan apa 

yang dapat mendorong siswa agar dapat belajar dengan baik atau mempunyai 



motivasi untuk berfikir dan memusatkan perhatian, merencanakan, dan 

melaksanakan kegiatan yang berhubungan atau menunjang belajar. Sejauh ada 

motivasi diri untuk belajar terutama dalam belajar matematika maka 

dimungkinkan akan dapat terjadi proses belajar secara mandiri. 

Belajar mandiri bukan berarti belajar sendiri, melainkan suatu prinsip 

belajar yang bertumpu pada kegiatan dan tanggung jawab siswa itu sendiri 

untuk keberhasilan belajarnya. Menurut Mujiman (2007: 1) belajar mandiri 

adalah kegiatan belajar aktif yang didorong oleh motif untuk menguasai 

sesuatu kompetensi, dan dibangun dengan bekal pengetahuan atau kompetensi 

yang telah dimiliki yang dilakukan oleh pembelajar sendiri. Siswa mau belajar 

sendiri karena merasa butuh pengetahuan untuk mengisi otaknya atau 

menguasai ketrampilan yang layak dimilikinya. Dengan belajar mandiri siswa 

diharapkan tidak tergantung pada orang lain setiap menghadapi permasalahan 

matematika. Siswa dituntut untuk mampu berusaha menemukan 

pemecahannya dengan tidak secara langsung mengadukan permasalahan 

tersebut kepada orang lain yang mana mengharap adanya penyelesaian tanpa 

terlebih dahulu ia berusaha mencobanya sendiri. Siswa diharapkan mampu 

berfikir secara aktif, kreatif, dan inovatif serta memiliki inisiatif sendiri. 

Faktor lain yang mempengaruhi atau menunjang prestasi belajar siswa 

adalah iklim kelas. Berkaitan dengan iklim kelas, permasalahan yang timbul 

adalah bahwa iklim kelas  belum dikembangkan dan juga pada umumnya guru 

dan kepala sekolah belum mengenalnya. Sebaliknya, di beberapa negara maju 

hal itu merupakan kajian yang selama ini sudah diterapkan dalam kegiatan 



belajar mengajar untuk perbaikan pendidikan. Iklim kelas diyakini berkorelasi 

dengan prestasi belajar siswa dan proses perbaikannya dilakukan ditingkat 

sekolah. Dalam belajar matematika haruslah tercipta iklim kelas yang 

kondusif karena siswa biasanya sering menemukan berbagai kesulitan dalam 

memecahkan masalah matematika dimana kesulitann tersebut harus dibahas 

secara bersama-sama. Apabila demokrasi pada saat pelajaran matematika tidak 

tercipta, maka hasil yang dicapai belum memuaskan. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Prestasi belajar matematika siswa sampai saat ini masih belum sesuai 

harapan. Kebanyakan siswa takut atau membenci pelajaran matematika. Hal 

itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang datang dari dalam siswa 

(faktor internal) atau dari luar diri siswa (faktor eksternal). Diantara faktor 

internal adalah motivasi belajar, minat belajar, kemandirian belajar, 

ketekunan, faktor fisik dan psikis. Sedangkan faktor eksternal antara lain 

fasilitas belajar, perhatian orang tua, iklim kelas, aktivitas kegiatan sekolah 

dan sebagainya. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan penelitian ini difokuskan pada prestasi belajar 

matematika siswa SMP Negeri 3 Jepara. Sedangkan prestasi belajar 

matematika dipengaruhi banyak faktor, faktor-faktor yang akan diteliti adalah 

iklim kelas, motivasi, dan kemandirian belajar. 



 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan 

masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Adakah kontribusi iklim kelas, motivasi, dan kemandirian belajar terhadap 

prestasi belajar matematika siswa kelas VII semester II SMP Negeri 3 

Jepara? 

2. Adakah kontribusi iklim kelas terhadap prestasi belajar matematika siswa 

kelas VII SMP Negeri 3 Jepara? 

3. Adakah kontribusi motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika 

siswa kelas VII SMP Negeri 3 Jepara? 

4. Adakah kontribusi kemandirian belajar terhadap prestasi belajar 

matematika siswa kelas VII SMP Negeri 3 jepara? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis dan menguji kontribusi iklim kelas, motivasi, dan 

kemandirian belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VII 

semester II SMP Negeri 3 Jepara. 

2. Untuk menganalisis dan menguji kontribusi iklim kelas terhadap prestasi 

belajar matematika siswa kelas VII semester II SMP Negeri 3 Jepara. 

3. Untuk menganalisis dan menguji kontribusi motivasi terhadap prestasi 

belajar matematika siswa kelas VII semester II SMP Negeri 3 Jepara. 



4. Untuk menganalisis dan menguji kontribusi kemandirian belajar terhadap 

prestasi belajar matematika siswa kelas VII semester II SMP Negeri 3 

Jepara. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan pada tingkatan teoritis kepada pembaca maupun guru dalam 

menciptakan iklim kelas yang kondusif, meningkatkan motivasi, dan 

kemandirian belajar sekaligus prestasi belajar matematika. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan gambaran kepada guru matematika tentang ada tidaknya 

kontribusi iklim kelas, motivasi, dan kemandirian belajar siswa 

terhadap prestasi belajar matematika. 

b. Bahan masukkan yang penting dalam menciptakan iklim kelas yang 

sesuai dengan keinginan siswa. 

c. Memberikan informasi kepada siswa untuk menumbuhkan motivasi 

dan kemandirian belajar sehingga prestasi belajar matematika 

meningkat. 

 

 

 

 


