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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus memperbaiki kualitas 

sumber daya manusianya. Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh tingkat 

keberhasilan pendidikannya. Masa depan dan kemakmuran bangsa tidak terjamin 

apabila anggota masyarakat belum terdidik dengan baik. Perilaku menyimpang 

masyarakat menjadi bukti bahwa pendidikan di Indonesia belum berhasil 

memperbaiki moral bangsa. Hal ini berkaitan erat dengan proses belajar yang 

dilalui setiap individu dalam setiap jenjang pendidikan mereka. 

Keberhasilan pendidikan akan dicapai apabila ada usaha yang dilakukan 

untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pemerintah selalu berupaya untuk 

mencerdaskan bangsa dengan meningkatkan kualitas manusia melalui kegiatan 

pendidikan di sekolah. Harapan yang dibangun oleh pemerintah terhadap sistem 

pendidikan di Indonesia adalah kebermutuan sumber daya manusianya. Namun 

pada kenyataannya tuntutan prestasi akademik yang diminta dari siswa semakin 

tinggi sementara daya belajarnya biasa-biasa saja. Dewasa ini, sekolah-sekolah 

mengalami kemunduran prioritas utama dari pendidikan, mereka tidak lagi 

berkonsentrasi pada proses pembelajaran tapi lebih fokus pada hasil belajar.  

Hasil belajar merupakan akhir dari proses belajar mengajar.  Rusman 

(2012 : 123) mengungkapkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang 
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dimiliki peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Umumnya 

hasil belajar berupa nilai yang diberikan guru kepada siswa sebagai tolok ukur 

prestasi siswa dalam masa tertentu. Hasil belajar yang dicapai siswa dapat 

dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pengaruh 

dari faktor internal diantaranya minat dan bakat siswa, kemandirian, tingkat 

kecerdasan, gaya belajar siswa. Sedangkan pengaruh dari eksternal diantaranya 

model pembelajaran dari guru, suasana kelas, sarana prasarana sekolah, buku ajar, 

peran orang tua, dan sebagainya. 

Hasil belajar matematika siswa kelas XI IPA MAN 1 Surakarta masih 

rendah, yaitu di bawah standar KKM yang telah ditetapkan sekolah. Terlebih 

matematika tidak mudah bagi sebagian siswa. Rendahnya hasil belajar 

matematika siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor intrnal 

maupun faktor eksternal. 

Minat tumbuh seiring dengan masa perkembangan siswa, dapat 

dipengaruhi oleh lingkungan, keluarga, eksplorasi, dan lain sebagainya. Minat 

merupakan dorongan yg tumbuh dari dalam individu terhadap suatu objek 

sehingga menumbuhkan perhatian atau rasa senang untuk terus menyukai objek 

tersebut. Tinggi rendahnya minat yang dimiliki seseorang mempengaruhi 

perhatian atau rasa suka yang dimilikinya terhadap suatu objek. 

Minat belajar siswa kelas XI IPA MAN 1 Surakarta terhadap mata 

pelajaran matematika tergolong sedang. Pernyataan ini diperkuat hasil observasi 

peneliti di kelas. Ketika guru menerangkan materi, sebagian siswa dalam kelas 

lebih memilih berbicara dengan teman, bermain handphone bahkan ada siswa 
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yang tidur, namun sebagian siswa juga memperhatikan penjelasan guru. Metode 

yang digunakan guru masih konvensional, dengan penyampaian model ceramah 

sedangkan materinya berkurikulum 2013. Metode yang digunakan guru dalam 

penyampaian materi juga mempengaruhi minat siswa. 

Adversity quotient merupakan kecerdasan seseorang dalam 

mengembangkan kekreativitasannya untuk menyelesaikan suatu persoalan. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, cara para siswa menghadapi 

persoalan matematika yang diberikan guru berbeda-beda. Dalam penyelesaian 

soal matematika, ada siswa yang mengikuti cara yang digunakan guru, ada siswa 

yang memilih cara simpel sesuai pemikiran mereka sendiri, bahkan ada siswa 

yang memilih menyontek temannya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menggunakan minat dan adversity 

quotient sebagai variabel bebas yang dirasa dominan dalam menunjang hasil 

belajar matematika siswa kelas XI IPA MAN 1 Surakarta. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Minat belajar siswa terhadap matematika rendah. 

2. Kemampuan Adversity quotient siswa rendah. 

3. Metode yang digunakan guru masih konvensional. 

4. Hasil belajar matematika siswa kelas XI IPA MAN 1 Surakarta rendah.  
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C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada hasil belajar siswa. Faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar dibatasi pada minat dan adversity quotient siswa. 

 

D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Adakah kontribusi dari minat belajar terhadap hasil belajar siswa? 

2. Adakah kontribusi dari adversity quotient siswa terhadap hasil belajar siswa? 

3. Adakah kontribusi minat dan adversity quotient terhadap hasil belajar siswa? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk menganalisis dan 

menguji : 

1. Kontribusi minat belajar terhadap hasil belajar siswa. 

2. Kontribusi adversity quotient terhadap hasil belajar siswa. 

3. Kontribusi minat belajar dan adversity quotient terhadap hasil belajar siswa. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan keilmuan tentang 

kontribusi minat dan adversity quotient terhadap hasil belajar siswa MAN 1 

SURAKARTA. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses 

pembelajaran dengan hasil yang diharapkan. 

b. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu membangkitkan 

minat dan daya juang (adversity quotient) siswa dalam meningkatkan hasil 

belajar matematika. 

c. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk 

menetapkan kebijakan sekolah selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 


