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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan dalam proses belajar dapat dilihat dari hasil belajarnya. 

Hasil belajar siswa merupakan salah satu hal penting dalam pendidikan 

yang perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil survei  yang dilakukan oleh 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

menggunakan tes Programme for International Student Assesment (PISA) 

tahun 2015 menunjukan adanya kenaikan pencapaian pendidikan di 

Indonesia yaitu sebesar 22,1 poin. Hasil tersebut menempatkan Indonesia 

pada posisi ke empat dalam hal kenaikan pencapaian murid dibanding 

hasil survei sebelumnya pada tahun 2012.  

Dalam kompetensi matematika pada PISA, nilai Indonesia meningkat 

dari 375 poin di tahun 2012 menjadi 386 poin di tahun 2015. Namun hasil 

pecapaian tersebut masih rendah dibanding rerata OECD karena rata-rata 

negara OECD 490 sedangkan skor yang diperoleh Indonesia hanya 386. 

Data tersebut memberikan informasi bahwa pendidikan di indonesia 

mengalami kemajuan tapi masih di bawah rerata yang ditetapkan.  

Dalam hal pencapaian akademis pada umumnya masyarakat 

berpendapat bahwa faktor yang paling mempengaruhi pencapaian hasil 

belajar adalah kemampuan intelegensi siswa. Sehingga sering 

mengakibatkan terabaikannya faktor lain yang juga penting dalam 

pencapaian akademis, salah satunya sikap tanggungjawab. Padahal tanpa 

dimilikinya rasa tanggungjawab belajar, siswa tidak akan mampu 

mengembangkan kemampuan intelegensinya secara maksimal. Dalam 

hasil penelitian Desi Dwi Hastuti, Sutama dan Djalal Fuadi (2018) 

menjelaskan bahwa bentuk tanggung jawab sebagai siswa diantaranya 

mematuhi tata tertib sekolah dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

guru. Siswa mengerjakan tugas hingga selesai dan tuntas. 
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Selain tanggungjawab ada kepribadian yang juga tak kalah penting 

mempengaruhi hasil belajar. Kepribadian seseorang memiliki peranan 

penting dalam kehidupan sehari-hari individualnya, karena kepribadian 

adalah gambaran dari perilaku seseorang. Terdapat berbagai macam 

kepribadian pada diri masing-masing siswa MTs SA Al-Islam Jamsaren. 

Kepribadian tersebut diantaranya ada yang pendiam, aktif bertanya, hyper 

aktif, penakut, mudah marah, pemalu dan suka mencari perhatian.  

Sikap belajar pada siswa merupakan salah satu bentuk dari kepribadian 

seseorang. Hasil penelitian Surip (2016) kepribadian dan sikap 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa, dengan memberikan 

kontribusi signifikan sebesar 44,4 % untuk prestasi belajar siswa. 

Komunikasi juga dapat mempengaruhi hasil belajar matematika siswa. 

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Mentri Pendidikan Nasional 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dalam Standar Kompetensi Lulusan 

menetapkan bahwa dalam belajar matematika siswa harus memiliki 

kemampuan komunikasi untuk mengkomunikasikan gagasan dengan 

simbol, tabel, grafik atau diagram untuk memperjelas masalah. Jika 

seorang siswa mampu menguasai komunikasi dengan baik maka akan 

berdampak pada hasil belajarnya.  

National Council of Teacher of Mathematics (NCTM,2000) (dalam 

Wahyuning,2013) menyatakan ada lima kemampuan dasar yang wajib di 

miliki siswa, dan salah satunya adalah komunikasi matematik. Dalam 

kegiatan pembelajaran, komunikasi dapat terjadi antara guru dengan siswa, 

siswa dengan buku atau siswa dengan siswa. Untuk meningkatkan 

kemampuan dalam berkomunikasi, dapat dilakukan dengan 

menyampaikan melalui berbagai bahasa termasuk bahasa matematis. 

Siswa dengan komunikasi matematika yang baik dinilai dapat berdampak 

positif terhadap hasil belajar matematika.  

Dikemukakan oleh McShane dan Von Glinow (Widodo, 2011:66-67) 

bahwa budaya organisasi yang kuat memiliki potensi meningkatkan kerja, 

dan sebaliknya bila budaya organisasi lemah mengakibatkan kinerja 
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menurun. Budaya organisasi dapat meningkatkan kualitas dan 

perkembangan organisasi dan anggotanya. Begitu pula dengan Eksrtra 

Kulikuler yang juga memiliki budayanya sendiri yaitu berupa nilai yang 

memberitahu para anggota apa yang penting dan berharga di dalam 

organisasi dan apa yang mereka butuhkan untuk memberi perhatian dan 

merupakan keyakinan dasar yang berperan menggerakkan dan 

mengendalikan perilaku seseorang dalam upaya pembentukan corporate 

culture (budaya organisasi) (Chatab, 2007:15-16).  

Berdasarkan pengamatan peneliti, dari tahun 2017 sampai 2019 siswa 

yang didelegasikan mengikuti perlombaan akademik adalah siswa yang 

mengikuti organisasi. Jadi selain mereka membawa nama sekolah MTs SA 

Al-Islam Jamsaren dalam perlombaan non akademik (pencak silat, 

kepramukaan, futsal, dll) mereka juga membawa nama sekolah dalam 

perlombaan akademik (lomba cerdas cermat, tilawah, pidato bahasa arab, 

pidato bahasa jawa,dll) 

Berdasarkan deskripsi dan data yang diperoleh di atas peneliti 

terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul “Kontribusi 

Kepribadian, Komunikasi, dan Budaya Organisasi terhadap 

Tanggungjawab dan Dampaknya pada Hasil Belajar Matematika Siswa 

MTs SA Al-Islam Jamsaren Tahun 2019/2020”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan permasalahan 

yang berkaitan dengan hasil belajar siswa dapat dipengaruhi oleh siswa 

dan lingkungan. Faktor- faktor tersebut dapat di identifikasikan sebagai 

berikut.  

1.  Adanya suatu perbedaan yang khas dalam setiap individu, maka 

terdapat berbagai macam kepribadian. 

2. Banyak siswa yang kurang percaya diri sehingga tidak dapat 

berkomunikasi baik menyampaikan pendapat maupun menanggapi 

pendapat dengan baik sesuai dengan kehendaknya. 

3. Masih terdapat guru yang belum memperhatikan kemampuan 
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komunikasi siswa. 

4. Masih banyak orang tua dan guru yang menganggap bahwa organisasi 

selalu membawa dampak yang negatif terhadap siswa. 

5. Masih banyaknya struktur organisasi sekolah yang bekerja belum 

sesuai dengan fungsinya. 

6. Banyaknya siswa yang belum menyadari akan tanggungjawab mereka 

sebagai siswa yaitu tanggungjawab belajar. 

7. Rendahnya nilai hasil belajar matematika 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada hasil belajar siswa. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa di batasi pada kepribadian, komunikasi, 

budaya organisasi dan tanggungjawab. Tanggungjawab merupakan 

variabel perantara yang akan mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Kepribadian, komunikasi, dan budaya organisasi merupakan variabel 

independen yang akan mempengaruhi hasil belajar siswa secara tidak 

langsung melalui tanggungjawab. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Adakah dukungan kepribadian, komunikasi, dan budaya organisasi 

terhadap hasil belajar Matematika secara tidak langsung melalui 

tanggungjawab. 

2. Adakah dukungan kepribadian, komunikasi, dan budaya organisasi 

terhadap tanggungjawab. 

3. Adakah keterkaitan dari tanggungjawab  dan hasil belajar matematika. 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tiga tujuan. 

1. Menguji dukungan kepribadian, komunikasi, dan budaya organisasi 

terhadap hasil belajar matematika secara tidak langsung melalui 

tanggungjawab. 

2. Menguji dukungan kepribadian, komunikasi, dan budaya organisasi 
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terhadap tanggungjawab. 

3. Menguji keterkaitan dari tanggungjawab  dan hasil belajar matematika. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

tentang kepribadian, komunikasi, dan budaya organisasi dan 

tanggungjawab serta hasil belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat dimanfaatkan baik sekolah, guru, 

maupun siswa. 

a. Bagi sekolah 

Penelitian ini dapat digunakan untuk pembinaan tentang 

peningkatan kemampuan komunikasi siswa, tanggungjawab dan 

budaya organisasi melalui pembinaan ekstrakulikuler sehingga 

berdampak pada hasil belajar matematika siswa.  

b. Bagi guru 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai layanan dalam membantu 

siswa untuk menjadi pribadi yang baik serta meningkatkan 

kemampuan komunikasi dalam pembelajaran . 

c. Bagi siswa  

Penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi pribadi yang lebih 

baik dan menyadari betapa pentingnya komunikasi, budaya 

organisasi, dan tanggungjawab untuk mempengaruhi hasil belajar 

siswa.  

 


