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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan upaya peningkatan kualitas diri setiap manusia 

menuju arah yang lebih baik. Hamdani (2011: 21) menyatakan bahwa 

pendidikan adalah sebuah sistem yang terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik dapat 

mengembangkan profesi dirinya secara aktif sehingga memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. 

Ambarjaya (2012: 7) menyatakan bahwa pendidikan merupakan pengalaman 

dari seseorang atau kelompok untuk dapat memahami sesuatu yang sebelumnya 

tidak mereka pahami. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya mencakup 

proses bertambahnya pemahaman siswa namun juga dapat mengembangkan 

potensi yang ada dalam diri setiap siswa. 

Pendidikan formal di lingkungan sekolah mulai jenjang SD hingga dengan 

SMA memiliki kurikulum yang memuat materi pokok yang akan diajarkan salah 

satunya matematika. Matematika merupakan ilmu universal yang mempunyai 

peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia. 

Tetapi kenyataanya, sebagian siswa menganggap matematika sebagai pelajaran 

yang sukar dan menakutkan, sehingga menjadi momok tersendiri bagi mereka. 

Prestasi belajar adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, 

diciptakan, baik secara individual maupun kelompok (Hamdani, 2011: 137). 

Belajar merupakan sebuah usaha atau proses untuk mendapatkan pengetahuan, 

meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap dan pengokohan 

kepribadian (Suyono dan Hariyanto, 2012: 9). Oleh karena itu, matematika 

sangat penting untuk dipelajari sehingga prestasi belajarnyapun juga menjadi 

salah satu penentu keberhasilan dalam proses belajar. Namun kenyataan 

menunjukan bahwa prestasi belajar matematika masih jauh dari harapan. Hal ini 
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terbukti bahwa Indonesia masih berada di peringkt ke-63 dari 72 negara pada 

bidang matematika yang dirilis oleh PISA tahun 2015. Dengan kata lain 

Indonesia masih menduduki peringkat 10 dari bawah. Prestasi belajar seseorang 

tidaklah sama, tetapi sangatlah berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor 

intrinsik dan faktor ekstrinsik. Beberapa faktor yang termasuk dalam faktor 

intrinsik adalah intelegensi dan minat. 

Menurut Dalyono (2009: 124), intelegensi adalah kemampuan yang bersifat 

umum untuk mengadakan penyesuaian terhadap sesuatu situasi atau masalah, 

yang meliputih berbagai jenis kemampuan psikis seperti : abstrak, berpikir 

mekanis, matematis, memahami, mengingat, berbahasa dan sebagainya. 

Intelegensi merupakan suatu konsep mengenai kemampuan umum individu 

dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam kemampuan yang 

umum ini, terdapat kemampuan-kemampuan yang spesifik. Kemampuan-

kemampuan yang spesifik ini memberikan pada individu suatu kondisi yang 

memungkinkan tercapainya pengetahuan, kecakapan, atau keterampilan tertentu 

setelah melalui suatu latihan. Inilah yang disebut bakat atau aptitude. Alat yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan khusus tersebut disebut tes bakat atau 

aptitude test. Tes bakat yang dirancang untuk mengukur prestasi belajar pada 

bidang tertentu dinamakan Scholastic Aptitude test dan Vocational Aptitude test. 

Contoh dari  Scholastic Aptitude test adalah Tes Potensi Akademik (TPA). 

Sedangkan contoh dari Vocational Aptitude test adalah Tes Bakat Skolastik 

(TBS). 

Awalnya tes ini dilatarbelakangi oleh para ahli psikologi bahwa kemampuan 

mental tidak hanya dari satu faktor saja tetapi banyak faktor sehingga 

dibutuhkan suatu tes yang dapat mengukur bermacam-macam faktor dengan 

beberapa skor sesuai dengan kemampuan yang diukur. Tes ini dikembangkan 

pada tahun 1947 dengan memadukan prosedur ilmiah dan prosedur pembakuan 

yang lebih baik untuk mengungkap kemampuan (ability) dari laki-laki dan 

perempuan peserta didik kelas 1 SMP sampai dengan peserta didik kelas 3 

SMA/SMK yang bertujuan sebagai bimbingan kependidikan dan bimbingan 
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karir, tes TBS ini kemudian direvisi beberapa kali dan disusun berdasarkan teori 

multiple factors dari thurstone. Dengan kata lain tes TBS bertujuan untuk 

konseling sekolah atau penjurusan dan seleksi pekerjaan.  

Accuracy and Speed (AS) atau ketelitian dan kecepatan merupakan salah 

satu seri tes dari Tes Bakat Skolastik (TBS). Aspek yang diukur dalam tes ini 

adalah mengukur respon subjek terhadap tugas-tugas atau pekerjaan yang 

menyangkut kecepatan persepsi (dari stimulus yang bersifat sederhana), 

kecepatan respon terhadap kombinasi huruf dan angka, ingatan yang sifatnya 

tidak lama (momentary retention). Tes ketelitian dan kecepatan mengukur 

seberapa teliti dan cepat peserta didik mampu membandingkan, menandai 

mengecek dan mencocokkan daftar-daftar tertulis yang terdiri atas nama-nama, 

alamat, atau angka-angka. Hanya tes inilah yang menuntut bekerja cermat dan 

cepat. Dalam tes ini mudah sekali untuk menemukan jawaban yang yang betul. 

Akan tetapi, di samping benarnya jawaban, cepatnya menyelesaikan soal itu 

merupakan faktor yang penting untuk dipertimbangkan. Jika semua skor untuk 

semua tes dari seperangkat tes bakat skolastik ini baik, kecuali skor dalam tes 

ketelitian dan kecepatan saja yang rendah, maka hal ini memberi petunjuk 

bahwa peserta didik yang bersangkutan tidak bekerja secepat yang mampu 

dikerjakan. Hal ini tentu saja dapat menjadi penentu prestasi belajar itu sendiri 

karena seseorang yang memiliki ketelitian dan kecepatan yang tinggi maka akan  

memberi petunjuk bahwa siswa yang bersangkutan dapat bekerja secepat yang 

mampu dikerjakan.  

Keberhasilan proses belajar juga dipengaruhi oleh faktor internal, salah 

satunya minat. Minat merupakan kecenderungan seseorang untuk 

memperhatikan sesuatu secara terus – menerus dan disertai dengan rasa senang 

(Slameto, 2010:57). Minat dalam belajar diartikan sebagai kecenderungan 

seseorang untuk melakukan proses belajar. Hal ini tentu saja dapat menjadi 

penentu prestasi belajar itu sendiri karena seseorang yang memiliki minat dalam 

suatu hal akan terus menerus memperhatikan dan mencari tahu hal – hal yang 

berkaitan dengan apa yang disenanginya.  
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SMP Negeri 2 Baki mempunyai peserta didik dengan prestasi belajar yang 

beraneka ragam. Peserta didik tersebut memiliki ketelitian dan kecepatan yang 

berbeda-beda pula, ada yang kurang, sedang, tinggi, bahkan sangat tinggi yang 

mungkin dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika. Begitu pula 

dengan minat yang dimiliki peserta didik sangat bervariasi. Peserta didik yang 

mempunyai minat belajar yang tinggi terhadap pelajaran matematika maka akan 

mempelajari matematika dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya peserta didik 

yang minat belajar matematikanya rendah maka akan malas belajar matematika.  

Dari uraian di atas maka perlu diteliti tentang pengaruh ketelitian dan 

kecepatan serta minat belajar terhadap prestasi belajar matematika kelas VII 

SMP Negeri 2 Baki Tahun Pelajaran 2017/2018. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan 

sebegai berikut : 

1. Rendahnya prestasi belajar matematika siswa 

2. Kurangnya ketelitian dan kecepatan siswa dalam mata pelajaran matematika 

3. Kurangnya minat belajar siswa dalam mata pelajaran matematika 

 

C. Batasan Masalah 

Fokus penelitian ini adalah hasil belajar matmeatika. Faktor yang 

mempengaruhi fokus penelitian meliputi : 

1. Ketelitian dan kecepatan yang dimaksud adalah ketelitian dan kecepatan 

peserta didik dalam memahami soal, berpikir kritis, berpikir logis dan 

kemampuan mengerjakan soal dalam waktu yang singkat. 

2. Minat belajar dibatasi hanya pada minat belajar peserta didik terhadap 

pelajaran matematika yang mencakup beberapa indikator yaitu kesenangan, 

ketertarikan, perhatian dan keterlibatan.  

3. Prestasi belajar matematika sebagai pencapaian dari seorang peserta didik 

dalam mempelajari pelajaran matematika, yaitu pada UAS semester I. 
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D. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara ketelitian dan kecepatan siswa 

terhadap prestasi belajar matematika? 

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara minat belajar siswa terhadap 

prestasi belajar matematika? 

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan secara bersama antara ketelitian dan 

kecepatan serta minat belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ketelitian dan kecepatan siswa 

terhadap prestasi belajar matematika. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh minat belajar peserta siswa 

terhadap prestasi belajar matematika. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh bersama antara ketelitian dan 

kecepatan serta minat belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif 

kepada pembelajaran matematika terutama untuk mengetahui adanya 

pengaruh ketelitian dan kecepatan serta minat belajar terhadap prestasi 

belajar matematika. 

2. Manfaat Praktis  

a) Bagi Peserta Didik 

Peserta didik dapat mengembangkan kemampuan dalam berpikir 

teliti dan cepat serta lebih perhatian, tertarik dan senang terhadap 

pelajaran matematika sehingga peserta didik akan meraih prestasi 

belajar yang optimal. 
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b) Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan 

dan menambah wawasan dalam membimbing, mengelola dan 

meningkatkan mutu pengajaran guna meningkatkan prestasi belajar 

matematika. 

c) Bagi Peneliti 

Dapat memberikan pengalaman baru atas pengetahuan dan 

penerapan ilmu yang dimiliki, hasil penelitian ini merupakan 

penelitian awal dan akhirnya bisa dikembangkan lebih lanjut. 


