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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hasil belajar merupakan indikator untuk mengetahui tercapainya 

kompetensi yang diberikan sebagai bentuk evaluasi dalam pendidikan setelah 

proses pembelajaran. Hasil belajar menurut Prianto (2013) adalah kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya (dari tidak tahu 

dan dari tidak mengerti menjadi mengerti). Selain itu, hasil belajar menurut 

Purwanto (2009: 34) adalah perubahan perilaku siswa akibat belajar. Perubahan 

itu diupayakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan 

pendidikan. 

Pendidikan di Indonesia telah mengalami kemajuan namun dibalik 

keberhasilan tidak lepas dari kekurangan-kekurangan yang masih perlu 

ditingkatkan yaitu hasil belajar matematika. Berdasarkan realitanya hasil belajar 

belum memenuhi harapan. Menurut Setiadi dkk (2011: 48) kemampuan 

matematika siswa SMP menurut Benchmark Internasional menunjukkan rata-

rata masih kurang dari 7,0. Data kemendikbud menyatakan hasil UN SMP/Mts 

tahun ajaran 2014/2015 dengan rata-rata 59,88 dan standar deviasi 19,92. Data 

menunjukkan ada 10% dari kelas VIII A dan VIII B SMP Muhammadiyah 5 

Surakarta yang berjumlah 30 siswa yang mampu mencapai batas Kriteria 

Ketuntasan Minimal 71 (analisis dokumen daftar nilai ulangan harian materi 

relasi dan fungsi). 

Hasil belajar yang bervariasi dipengaruhi berbagai faktor. Faktor-faktor 

tersebut yaitu bersumber siswa, alat, dan lingkungan. Faktor yang bersumber 

dari siswa itu sendiri yaitu kedisiplinan belajar dan kemandirian. Disiplin 

merupakan ketaatan yang didukung oleh kesadaran untuk menunaikan tugas 

serta berperilaku sesuai aturan. Disiplin merupakan karakter yang ampuh untuk 

mendidik anak. Banyak orang yang yang telah sukses karena kedisiplinannya. 

Sedangkan kemandirian siswa adalah sikap siswa (perilaku) dan mental yang 

mampu bertindak sesuai keadaan tanpa meminta dan menggantungkan kepada 
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orang lain. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka kedisiplinan belajar dan 

kemandirian siswa memiliki peranan terhadap hasil belajar siswa dalam proses 

pembelajaran. Tingkat sikap disiplin dan kemandirian siswa di SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta masih kurang. Hal tersebut ditunjukkan masih 

banyak siswa yang terlambat dan kurang percaya diri siswa dalam mengerjakan 

soal ulangan harian. 

Faktor yang berasal dari alat yaitu fasilitas belajar. Fasilitas belajar adalah 

segala hal yang dapat mempermudah dalam proses belajar mengajar, dapat 

berupa benda hidup atau mati serta uang (pembiayaan) guna mencapai tujuan 

belajar. Jadi sebuah proses pembelajaran akan lancar dan berjalan dengan baik 

jika didukung sarana atau fasilitas pembelajaran yang lengkap serta kondisi yang 

baik, sehingga tujuan berupa hasil belajar pada proses belajar mengajar akan 

tercapai dengan baik. Fasilitas di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta cukup 

memadai terdapat perbedaan fasilitas antara kelas reguler dan kelas program 

khusus. 

Faktor yang berasal dari lingkungan yaitu monitoring orang tua. Keluarga 

memiliki peranan penting dalam proses belajar mengajar dan perlindungan anak 

dari lahir sampai dengan remaja. Siswa merupakan tanggungjawab orang tua, 

maka dari itu orang tua harus memberikan yang terbaik untuk anaknya. 

Misalnya perhatian dan mengkontrol perkembangan anak dalam proses menuju 

tingkat kemandirian termasuk dalam mencapai tujuan belajar yaitu hasil belajar 

yang tinggi. Orang tua siswa SMP Muhammadiyah 5 Surakarta masih kurang 

peduli dengan perkembangan anaknya di sekolah. Banyak orang tua dari siswa 

yang merantau di luar kota. Sehingga monitoring orang tua sangat minim. 

Hasil penelitian Ningsih (2016) terdapat pengaruh positif yang signifikan 

antara kemandirian belajar dan perhatian orang tua terhadap hasil belajar 

matematika. Besar sumbangan kemandirian belajar dan perhatian orang tua 

terhadap hasil belajar matematika sebesar 45,3% sisanya sebesar 54,7% 

disumbang oleh variabel-variabel lain selain kemandirian belajar dan perhatian 

orang tua. Berdasarkan Rejeki (2016) hasil penelitiannya diperoleh bahwa ada 
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pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika. Kelengkapan 

fasilitas dapat meningkatkan hasil belajar matematika. 

Berdasarkan uraian tersebut. Peneliti tertarik melakukan penelitian tentang 

“Kontribusi Sikap Disiplin, Fasilitas, Monitoring Orang Tua terhadap 

Kemandirian dan Dampaknya pada Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII 

SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang berkaitan dengan hasil belajar matematika dapat 

dipengaruhi oleh siswa, alat, lingkungan. Faktor-faktor tersebut dapat 

diidentifikasi sebagai berikut. Siswa cenderung acuh-tak-acuk atau kurang 

menaati perintah guru, kurangnya kesadaran siswa dalam memanfaatkan fasilitas 

belajar, rendahnya hasil belajar matematika, kurangnya kesadaran siswa dalam 

belajar matematika, minimnya rasa percaya diri dalam pembelajaran 

matematika, kurangnya pengawasan orang tua. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan, maka perlu adanya pembatasan masalah 

secara jelas agar peneliti mencapai sasaran sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh 

karena itu, peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut. Sikap disiplin 

siswa, Fasilitas belajar, Monitoring orang tua, Kemandirian, dan Hasil belajar 

matematika 

 

D. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini, dirumuskan menjadi tiga. 

1. Adakah kontribusi sikap disiplin, fasilitas belajar, dan monitoring orang 

tua terhadap hasil belajar matematika secara tidak langsung melalui 

kemandirian siswa? 

2. Adakah kontribusi sikap disiplin, fasilitas belajar, dan monitoring orang 

tua terhadap kemandirian siswa? 

3. Adakah kontribusi kemandirian siswa terhadap hasil belajar matematika? 
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E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini ada tiga tujuan. 

1. Menguji kontribusi sikap disiplin, fasilitas belajar, dan monitoring orang tua 

terhadap hasil belajar matematika secara tidak langsung melalui kemandirian 

siswa. 

2. Menguji kontribusi sikap disiplin, fasilitas belajar, dan monitoring orang tua 

terhadap kemandirian siswa. 

3. Menguji kontribusi kemandirian siswa terhadap hasil belajar matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan pengetahuan baru tentang kontribusi sikap disiplin, 

fasilitas belajar, dan monitoring orang tua terhadap kemandirian dan hasil 

belajar matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan siswa untuk mengelola sikap 

disiplin dan pemanfaatan alat belajar dengan baik sehingga 

meningkatkan kemandirian dan hasil belajar matematika. 

b. Manfaat bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki kualitas 

belajar dalam menggunakan alat belajar. 

c. Manfaat bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sekolah untuk peningkatan 

kualitas pembinaan guru dalam proses pembelajaran di kelas. 


