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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan dewasa ini telah mengalami banyak perubahan yang 

tentunya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kemajuan zaman. 

Di mana pendidikan dihadapkan pada tantangan yang mengharuskan mampu 

melahirkan dan membentuk individu-individu agar dapat bersaing secara global. 

Menurut Pasaribu dan Simandjuntak (1983: 1) pendidikan dapat dimaknai 

sebagai bimbingan yang dilakukan kepada anak untuk mencapai kedewasaan, 

yang nantinya anak itu dapat berdiri sendiri dan megejar cita-cita. Pendidikan 

dalam sekolah dan masyarakat telah diberikan ruang yang luas untuk 

menentukan program dan rencana pengembangan sendiri sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi masing-masing. 

Matematika merupakan bagian dari salah satu pendidikan yang ikut serta 

berperan dalam dunia pendidikan khususnya di sekolah. Menurut Egok (2016: 

185) matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di 

Indonesia sejak dari bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi dan salah 

satu mata pelajaran yang diujikan pada ujian nasional untuk dijadikan tolak ukur 

kelulusan siswa. Pelajaran matematika sering kali diidentikkan dengan angka-

angka, rumus dan mencakup beberapa operasi hitung lainnya. Oleh karena itu,  

matematika dianggap menjadi salah satu mata pelajaran yang sulit, menakutkan 

dan membosankan bagi siswa karena sifatnya yang abstrak sehingga dapat 

berimbas pada hasil belajar matematika yang didapat oleh siswa. Hasil belajar 

merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan siswa karena 

mencerminkan seberapa jauh perkembangan atau kemajuan pembelajaran yang 

dilakukan selama ini berhasil atau tidak.  

Menurut Susanto (2013: 5)  hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh 

anak setelah melalui kegiatan belajar. Pada kenyataannya hasil belajar 

matematika siswa-siswi di Indonesia masih tergolong rendah. Dilihat dari dari 

hasil evaluasi PISA 2015, bahwa Indonesia berada diperingkat 63 dari 70 negara 
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untuk mata pelajaran matematika (Guria, 2015). Dan berdasarkan hasil Ujian 

Nasional pada tahun 2017 rata-rata UNBK nasional pelajaran matematika yaitu 

48,61 termasuk pada klasifikasi C (Detik, 2017). Rendahnya hasil belajar 

matematika di Indonesia disebabkan karena terdapat daerah-daerah yang 

memiliki hasil belajar rendah, salah satunya yaitu daerah Kota Boyolali. 

Menurut Kemendikbud (2017) rata-rata hasil UNBK 2017 di SMK 

Muhammadiyah 1 Boyolali pada mata pelajaran matematika yaitu 34,26. 

Rendahnya hasil belajar matematika yang diperoleh siswa dapat dipengaruhi 

beberapa faktor baik dalam maupun luar. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar yaitu tingkat berpikir kritis siswa. 

Menurut Johnson (2010: 125) berpikir kritis adalah sebuah proses yang 

terorganisasi memungkinkan siswa mengevaluasi bukti, asumsi, logika, dan 

bahasa yang mendasari pernyataan dari orang lain. Dalam berpikir kritis terdapat 

keahlian berpikir secara induktif, yaitu mengenal masalah, menganalisis 

masalah, menentukan sebab akibat, memberi kesimpulan dan memperhitungkan 

data. Berpikir kritis dapat melatih siswa untuk menemukan informasi atau ide-

ide baru, sehingga siswa tidak hanya menerima informasi dari guru untuk 

diucapkan kembali atau dihafalkan. Oleh karena itu dalam mempelajari 

matematika sangatlah dibutuhkan kegiatan berpikir kritis, dikarenakan dapat 

memberikan arahan yang lebih tepat kepada siswa dalam berpikir dan bekerja 

untuk menyelesaikan permasalahan. Pada kenyataannya, kemampuan berpikir 

kritis siswa dalam matematika tergolong masih rendah. Dilihat dari lemahnya 

siswa dalam menganalisis permasalahan guna menyelesaikan masalah. 

Mengingat hal tersebut, maka dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, guru 

harus mampu mendorong siswa untuk belajar secara aktif dan mandiri dengan 

menumbuhkan kebiasaan berpikir kritis sehingga siswa dapat membangun 

pengetahuannya sendiri untuk meningkatkan hasil belajar.  

Di samping faktor tingkat berpikir kritis, faktor kedisiplinan belajar juga 

berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa. Menurut Moenir (2010: 

94) disiplin adalah suatu bentuk ketaatan terhadap peraturan yang telah 

ditetapkan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Maka kedisiplinan belajar 
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dapat diartikan sebagai suatu kondisi belajar yang tercipta dengan perilaku yang 

sesuai peraturan yang telah berlaku. Namun pada keyataannya kedisiplinan 

belajar siswa masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya 

kesadaran dari diri siswa dalam melaksanakan apa yang menjadi tanggung 

jawabnya sebagai seorang siswa seperti sering membolos sekolah, jarang 

mengerjakan PR dan tugas sekolah, tidak mentaai aturan sekolah. Pentingnya 

sikap disiplin bagi siswa tentunya dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk 

pribadi namun juga berpengaruh pada lingkungan sekitarnya. Karena siswa yang 

sudah terbiasa menjadi siswa yang disiplin tentu akan mudah dalam 

mengerjakan segala sesuatu baik kegiatan sekolah maupun kegiatan diluar 

sekolah. Maka perlunya menanam sikap disiplin bagi siswa dalam belajar 

sangatlah penting karena dapat mengajarkan siswa untuk melaksanakan 

tanggung jawabnya pada proses belajar. Hal tersebut dapat membuat siswa 

menjadi belajar secara teratur sehingga akan tercapai hasil belajar yang baik dan 

maksimal. 

Berdasarkan paparan di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan sebuah 

penelitian mengenai pengaruh tingkat berpikir kritis siswa dan kedisiplinan 

belajar terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas X di SMK 

Muhammadiyah 1 Boyolali.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang dikemukakan tersebut, dapat diidentifikasikan 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Matematika dianggap menjadi salah satu mata pelajaran yang sulit, 

menakutkan dan membosankan bagi siswa.  

2. Hasil belajar matematika siswa-siswi di Indonesia masih tergolong rendah. 

3. Kemampuan tingkat berpikir kritis siswa dalam matematika tergolong masih 

rendah. 

4. Lemahnya siswa dalam menganalisis permasalahan guna menyelesaikan 

masalah. 

5. Kedisiplinan belajar siswa masih tergolong rendah. 
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6. Kurangnya kesadaran dari diri siswa dalam melaksanakan apa yang menjadi 

tanggung jawabnya sebagai seorang siswa. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan masalah-masalah yang teridentifikasi tersebut, maka peneliti 

perlu membatasi masalah agar terhindar dari pembahasan masalah yang terlalu 

luas. Masalah yang akan peneliti kaji dibatasi menjadi: 

1. Hasil belajar matematika siswa diperoleh dari nilai siswa dalam 

pembelajaran matematika.  

2. Kemampuan tingkat berpikir kritis dalam proses belajar matematika siswa. 

3. Kedisiplinan belajar siswa untuk bertanggung jawab dalam proses belajar. 

 

D. Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi tiga yaitu: 

1. Adakah perbedaan pengaruh tingkat berpikir kritis terhadap hasil belajar 

matematika siswa di SMK Muhammadiyah 1 Boyolali? 

2. Adakah perbedaan pengaruh kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar 

matematika siswa di SMK Muhammadiyah 1 Boyolali? 

3. Adakah perbedaan pengaruh interaksi antara tingkat berpikir kritis dan 

kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar matematika siswa di SMK 

Muhammadiyah 1 Boyolali? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis: 

1. Perbedaan pengaruh tingkat berpikir kritis terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas X di SMK Muhammadiyah 1 Boyolali.  

2. Perbedaan pengaruh kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas X di SMK Muhammadiyah 1 Boyolali.  

3. Perbedaan pengaruh interaksi antara tingkat berpikir kritis dan kedisiplinan 

belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X di SMK 

Muhammadiyah 1 Boyolali.  
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F. Manfaaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan pada pembelajaran matematika terutama 

pada peningkatan hasil belajar matematika ditinjau dari tingkat berpikir 

kritis dan kedisiplinan belajara siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Siswa 

1) Dapat dimanfaatkan siswa untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika.  

2) Dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam proses 

belajar matematika.  

3) Dapat meningkatkan kedisiplinan belajar siswa dalam proses 

belajar matematika.  

b) Bagi Guru 

Dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki proses pembelajaran 

dengan lebih baik guna menghasilkan hasil belajar matematika siswa 

yang optimal. 

c) Bagi Sekolah 

Sebagai masukkan untuk sekolah dalam upaya peningkatan hasil 

belajar matematika siswa. 

d) Bagi Peneliti 

Mengetahui dan memahami seberapa besar pengaruh tingkat 

berpikir kritis dan kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar 

matematika siswa. 


