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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara berkembang yang memerlukan banyak sumber 

daya manusia yang berkualitas agar mampu bersaingan di era globalisasi. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya  kualitas sumber 

daya manusia adalah pendidikan. Namun, untuk saat ini kondisi pendidikan 

di Indonesia masih tergolong rendah. 

Penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah rendahnya 

keinginan belajar untuk menjadi siswa yang berprestasi. Selain itu 

kurangnya kepedulian lingkungan sekitar dan kelengkapan akan fasilitas 

belajar sebagai sarana belajar siswa yang menjadikan penyebab masih 

rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Apalagi siswa merasa kurang 

percaya diri dalam pembelajaran matematika sehingga menyebabkan 

mereka tidak yakin bahwa diri mereka sebenarnya mampu menyelesaikan 

setiap permasalahan-permasalahan dalam matematika. Oleh karena itu, 

maka perlu ada pembenahan dan kesadaran akan pentingnya pendidikan 

untuk  masa yang akan datang. Kesadaran bahwa pendidikan sangat penting 

untuk kelangsungan hidup sehingga berdampak pada keinginan siswa untuk 

belajar lebih giat.  

Belajar merupakan aktivitas sadar yang dilakukan oleh seseorang 

dengan tujuan untuk memperoleh suatu perubahan perilaku baru, dimana 

perubahan tersebut merupakan hasil dari pengalaman dalam berinteraksi 

dengan lingkungan (Mahmud, 2010). Sehingga ketika seseorang memiliki 

keinginan untuk belajar, di situ pula ada keinginan untuk menjadi manusia 

yang lebih baik. Dalam dunia pendidikan hasil dari pengalaman yang 

diperoleh siswa dinamakan dengan hasil belajar. Hasil belajar merupakan 

kemampuan siswa setelah memperoleh pengalaman belajar (Sudjana, 2004). 

Matematika merupakan mata pelajaran yang ada di setiap jenjang 

pendidikan. Matematika diajarkan bukan hanya untuk mempelajari dan 
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memahami materi dalam pelajaran matematika saja, tetapi matematika 

merupakan ilmu pengetahuan yang menjadi dasar kehidupan manusia, oleh 

sebab itu dalam kehidupan sehari-hari siswa dituntut mampu berpikir 

secaramatematis. Namun, sampai saat ini matematika masih dianggap 

sebagai mata pelajaran yang sulit dipahami dan membingungkan. Hal ini 

ditunjukan dengan masih rendahnya hasil belajar matematika siswa. 

Berdasarkan survei Programme for International Student Assessment 

(PISA) yang digagas oleh OECD (Organization for Economic Cooperation 

and Development) pada tahun 2015, menempatkan kemampuan siswa di 

Indonesia berada di posisi ke 63 dari 70 negara yang mengikuti penilaian. 

Nilai untuk matematika, sains dan membaca secara berturut-turut adalah 

386, 403 dan 397. Pada tahun 2018 mengalami penurunan, dimana 

Indonesia berada di peringkat 74 dari 80 negara dengan nilai matematika, 

sains dan membaca secara berturut-turut adalah 379, 396 dan 371. 

Berdasarkan hasil PISA tersebut, pencapaian pendidikan di Indonesia masih 

tergolong rendah. 

Hingga saat ini masih banyak siswa yang menganggap matematika 

merupakan mata pelajaran yang sulit sehingga menyebabkan rendahnya 

hasil belajar matematika yang diperoleh siswa. Berdasarkan data dari Pusat 

Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perolehan 

nilai Ujian Nasional SMA Negeri 1 Cawas selama tiga tahun terakhir. 

Tahun 2017 rata-rata Ujian Nasional sebesar 65,98 dengan rata-rata nilai 

matematika 50,35, tahun 2018 rata-rata Ujian Nasional sebesar 69,59 

dengan rata-rata nilai matematika 54,24 sedangkan pada tahun 2019 rata-

rata Ujian Nasional sebesar 67,56 dengan rata-rata nilai matematika 49,45. 

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa rata-rata nilai Ujian Nasional 

matematika mengalami penurunan pada tahun 2019. Penyebab dari 

rendahnya hasil belajar matematika siswa ini diantaranya penunjang belajar 

yang belum maksimal, sehingga siswa kurang mampu mennyelesaikan soal-

soal dengan tipe penalaran yang relatif tinggi. 
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Kemandirian belajar merupakan kesiapan dari seseorang  yang mau dan 

mampu untuk belajar dengan keinginannya sendiri tanpa paksaan dari pihak 

lain dalam hal menentukan tujuan belajar, metode belajar maupun evaluasi 

belajar (Irzan Tahar dan Enceng, 2006). Sehingga, siswa yang  memiliki 

kemandirian akan mampu menganalisis permasalahan yang ada, mampu 

bekerja individu maupun kelompok serta mampu mengutarakan gagasan. 

Adanya kemandirian diharapkan siswa akan lebih giat dalam belajar dan 

meraih prestasi sesuai yang diharapkan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa dibagi menjadi 

dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terbagi 

menjadi faktor fisiologi dan psikologi, sedangkan faktor eksternal meliputi 

faktor sosial dan non sosial (Yusuf, 2009). Faktor internal merupakan segala 

sesuatu yang mempengaruhi hasil belajar matematika yang berasal dari 

dalam diri siswa, sedangkan faktor eksternal merupakan segala sesuatu yang 

mempengaruhi hasil belajar matematika yang berasal dari luar diri siswa.  

Kecerdasan intrapersonal merupakan kemampuan yang dimiliki 

seseorang untuk memahami diri sendiri dan memiliki kesadaran diri untuk 

melakukan perbaikan (Aryadi, 2008), sehingga kecerdasan intrapersonal 

termasuk faktor internal. Seseorang yang memiliki kesadaran diri tinggi 

akan berusaha untuk mengembangkan kemampuan mereka meskipun 

dengan fasilitas yang kurang mendukung (faktor eksternal). Oleh karena itu, 

fokus penelitian ini adalah faktor internal khususnya pada faktor psikologi 

yaitu kecerdasan intrapersonal. 

Gardner mengatakan bahwa kecerdasan intrapersonal merupakan 

kemampuan yang dimiliki seseorang dalam memahami diri sendiri, seperti 

kepekaan dalam memahami suasana hati, mengendalikan emosi yang 

muncul dan menyadari perubahan yang terjadi pada dirinya (Baharuddin, 

2012). Menurut Dannerhoffer dan Radin, kecerdasan intrapersonal 

merupakan kemampuan untuk peka terhadap kelemahan dan kelebihan diri 

sendiri sehingga bertindak sesuai pengetahuan yang mereka miliki 

(Hidayati, Mardiana, dan Riyadi, 2014). Menurut Mani dan Reza (2016) 
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yang menyimpulkan bahwa siswa yang mengetahui kecerdasan yang 

dominan pada diri mereka, mereka mampu akan mampu memilih strategi 

pembelajaran yang tepat. Hal ini dapat diketahui bahwa adanya pengaruh 

kecerdasan intrapersonal terhadap hasil belajar matematika siswa.  

Selain faktor internal, faktor yang mempengaruhi kemandirian serta 

berdampak pada hasil belajar siswa adalah fasilitas belajar. Fasilitas belajar 

sangat berperan dan berpengaruh demi tercapainya hasil belajar. Sehingga, 

proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan mudah dengan 

adanya fasilitas belajar. Selain itu, fasilitas belajar juga berpengaruh pada 

hasil belajar. Penggaris, LCD, alat tulis, buku pegangan dan alat peraga 

merupakan bagian dari fasilitas belajar yang dapat membantu siswa dalam 

memahami konsep matematika dan juga membantu guru dalam 

menyampaikan materi yang bersifat abstrak kepada siswa. Pemilihan dan 

pemanfaatan fasilitas belajar dengan baik akan berdampak pada proses 

belajar dan hasil belajar yang baik.  Menurut Chyntia, Martono dan Indriayu 

(2015), fasilitas belajar merupakan elemen penting yang perlu diperhatikan, 

karena keberadaan fasilitas belajar sangat mempengaruhi kegiatan akademik 

maupun non akademik serta mendorong tercapainya proses pembelajaran 

yang kondusif. Fasilitas belajar yang cukup dan baik merupakan salah satu 

syarat keberhasilan dalam belajar (Slameto, 1995). 

Keberhasilan suatu pembelajaran dapat dibantu dengan adanya 

dukungan sosial. Dukungan sosial merupakan  dukungan yang dapat berasal 

dari keluarga, teman sebaya, guru maupun orang sekitar yang menunjukan 

bahwa dia dicintai, diperhatikan, dihargai, dihormati dan ikut terlibat dalam 

suatu interaksi sosial (King, 2012). Stress yang dialami siswa dalam belajar 

matematika dapat dikurangi dengan memberikan dukungan sosial 

kepadanya (Ermawati dan Rusmawati, 2015). Dukungan sosial bukan hanya 

bagi siswa yang merasa kesulitan dalam pembelajaran matematika tetapi 

juga untuk siswa yang berprestasi agar dapat konsisten dalam belajar dan 

meningkatkan prestasinya (Najah, 2015). 
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Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, solusi pilihan yang 

ditawarkan diantaranya kemandirian dan hasil belahar matematika ditangani 

dengan beberapa faktor yang dominan. Faktor tersebut dibatasi pada 

kecerdasan intrapersonal, fasilitas belajar dan dukungan sosial secara 

langsung ataupun tidak langsung. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah-

masalah yang dapat didefinisikan sebagai berikut : 

1. Hasil belajar matematika siswa yang rendah. 

2. Rendahnya keinginan siswa untuk berprestasi. 

3. Kurangnya kepercayaan diri pada pembelajaran matematika. 

4. Kurangnya fasilitas belajar siswa yang memadai. 

5. Kurangnya dukungan sosial untuk menjadi siswa berprestasi. 

6. Siswa dan guru kurang memanfaatkan fasilitas belajar dengan optimal. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini berfokus pada kemandirian dan hasil belajar matematika. 

Faktor yang berpengaruh terhadap kemandirian dan hasil belajar 

matematika dibatasi pada kecerdasan intrapersonal, fasilitas belajar, dan 

dukungan sosial.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan 

diteliti sebagai berikut: 

1. Adakah  kontribusi kecerdasan intrapersonal, fasilitas belajar dan 

dukungan sosial terhadap hasil belajar matematika secara tidak 

langsung oleh kemandirian? 

2. Adakah  kontribusi kecerdasan intrapersonal, fasilitas belajar dan 

dukungan sosial terhadap kemandirian? 

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

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini sebagai berikut:  

1. Menguji kontribusi kecerdasan intrapersonal, fasilitas belajar dan 

dukungan sosial terhadap hasil belajar matematika secara tidak 

langsung oleh kemandirian. 

2. Menguji kontribusi kecerdasan  intrapersonal, fasilitas belajar dan 

dukungan sosial terhadap kemandirian. 

3. Menguji kontribusi kemandirian terhadap hasil belajar matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Memberi pengetahuan baru tentang kontribusi kecerdasan intrapersonal, 

fasilitas belajar dan dukungan sosial terhadap kemandirian siswa dan 

hasil belajar matematika. 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi peserta didik 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk dapat 

mengendalikan diri, memanfaatkan fasilitas belajar dan 

mengoptimalkan dukungan sosial, sehingga mampu meningkatkan 

kemandirian untuk berprestasi dan hasil belajar matematika tecapai 

sesuai yang diinginkan. 

b. Manfaat bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi guru untuk memperbaiki 

kualitas pembelajaran dengan lebih memperhatikan potensi yang 

dimiliki siswa, memberi dukungan dan motivasi kepada siswa serta 

mengotimalkan pemanfaatan fasilitas belajar sehingga tujuan 

pembelajaran akan tercapai sesuai keinginan. 

c. Manfaat bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sekolah untuk memperbaiki 

kinerja guru pada saat kegiatan pembelajaran dengan tujuan agar 

meningkatkan potensi siswa, memberi dukungan sosial kepada 
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siswa dan mengoptimalkan fasilitas belajar yang masih terdapat 

kekurangan sehingga akan berdampak pada peningkatan  hasil 

belajar 


