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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Bab I membahas mengenai hal yang dipaparkan pada sub bab, yakni latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan, hipotesis dan 

penegasan istilah. Adapun penjelasan sebagai berikut. 

 

1.1 Latar Belakang 

Belajar merupakan suatu proses untuk mendapatkan pengetahuan dengan 

serangkaian kegiatan misalnya dengan mengamati, membaca, mendengarkan, 

meniru dan lain sebagainya. Belajar juga merupakan hal yang terpenting dalam 

pendidikan, tanpa belajar sesungguhnya tidak ada pendidikan. Dalam keseluruhan 

proses pendidikan, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. 

Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan bergantung pada bagaimana 

proses belajar yang terjadi pada diri siswa. Di sekolah siswa dituntut untuk bisa 

memperoleh hasil belajar yang sesuai dengan standar KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal) yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Ini berarti siswa harus bisa 

melakukan proses belajar dengan sebaik-baiknya. Baik buruknya suatu lembaga 

pendidikan bergantung pada prestasi belajar siswa di lembaga tersebut, prestasi 

menjadi hal utama dalam pencapaian proses pendidikan. Karenanya banyak hal 

atau usaha yang dilakukan guru agar siswanya dapat memperoleh prestasi sesuai 

dengan yang diharapkan. Tidak terkecuali pada mata pelajaran matematika, guru 

berupaya memperbaiki metode pembelajaran agar lebih menarik sehingga 

membantu siswa untuk memahami materi yang disampaikan dengan mudah, dan 

siswa dapat memperoleh hasil belajar yang maksimal. 

 Pelajaran matematika sebagai wahana pendidikan tidak hanya dapat 

digunakan untuk mencapai suatu tujuan misalnya mencerdaskan siswa namun 

juga dapat membentuk kepribadian siswa serta mengembangkan keterampilan 

tertentu. Matematika sangat berpengaruh pada pelajaran lain, seperti pelajaran 

fisika, kimia, dan lain sebagainya. Rumus-rumus ataupun perhitungan pada 

pelajaran matematika sering dipergunakan pada pembelajaran lain, sehingga siswa 

harus mampu memahami pelajaran matematika dari dasar hingga materi 
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matematika yang selanjutnya.seperti yang diungkapkan Karim (2011), pentingnya 

peranan matematika juga terlihat pada pengaruhnya terhadap mata pelajaran 

lainnya.  

Menurut Slameto (2010), terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang 

mempengaruhi belajar siswa adalah (1) faktor jasmaniah seperti faktor kesehatan 

dan faktor cacat tubuh (2) faktor psikologis seperti intelegensi, perhatian, minat, 

bakat, motif, kematangan, kesiapan (3) faktor kelelahan. Sedangkan faktor 

eksternal yang mempengaruhi belajar adalah (1) faktor keluarga seperti cara orang 

tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi 

keluarga, pengertian orang tua dan latar belakang kebudayaan(2) faktor sekolah  

seperti metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa,   relasi siswa 

dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di 

atas ukuran, keadaan gedung, tugas rumah, metode belajar, tugas rumah (3) faktor 

masyarakat seperti kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, 

dan  bentuk kehidupan masyarakat.  

Minat merupakan faktor internal dari diri siswa yang mempengaruhi siswa 

dalam kegiatan belajar. Minat menjadi faktor yang terpenting dalam diri siswa 

karena ketika siswa itu berminat pada suatu mata pelajaran, maka siswa tersebut 

akan merasa nyaman dan merasa senang untuk belajar. Seseorang yang menaruh 

minat pada mata pelajaran matematika akan banyak memusatkan perhatiannya 

pada mata pelajaran matematika dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. 

Siswa yang berminat terhadap suatu pelajaran akan terus tekun untuk belajar dan 

siswa akan terus mendorong dirinya sendiri untuk belajar dan selalu berusaha 

untuk mencapai hasil yang memuaskan. Seperti yang diungkapkan oleh Mahmud 

(2010), minat dapat mempengaruhi kualitas belajar seseorang dalam bidang studi 

tertentu. 

Kebiasaan belajar menjadi salah satu unsur dari faktor internal yang 

mempengaruhi prestasi belajar. Dimyati dan Mudjiono (2006), mengatakan bahwa 

faktor internal yang mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah sikap terhadap 

belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengelola bahan belajar, 
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menyimpan perolehan hasil belajar, menggali hasil belajar yang tersimpan, 

kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar, rasa percaya diri siswa, 

intelegensi dan keberhasilan belajar, kebiasaan belajar dan cita-cita siswa. 

Kebiasaan belajar merupakan bagaimana cara belajar yang dilakukan setiap hari 

ataupun waktu belajar yang dijalankan setiap hari, dan cara belajar yang sering 

dilakukan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan belajar bukan sesuatu yang telah 

ada, namun sesuatu yang harus dibentuk oleh siswa. Kebiasaan yang tidak sesuai 

dapat mempersulit siswa dalam memahami dan memperoleh pengetahuan 

sehingga menghambat kemajuan belajar siswa. 

Hasil wawancara peneliti dengan guru bidang studi matematika di SMP 

Muhammadiyah 06 Dau menunjukkan bahwa adanya perbedaan minat belajar dari 

siswa yang satu dengan siswa yang lain. Minat belajar yang baik dan yang kurang 

baik sangat terlihat ketika guru bidang studi memberikan kesempatan Tanya 

jawab pada saat pembelajaran berlangsung. Tanggapan yang diberikan siswa 

sangat kurang, lebih banyak siswa yang tidak bertanya dari pada siswa yang 

bertanya, hal ini menunjukkan perbedaan minat belajar siswa yang satu dengan 

siswa yang lain. Guru bidang studi matematika juga menyampaikan bahwa 

kurangnya minat belajar dari siswa ini juga dipengaruhi oleh kebiasaan belajar 

mereka sewaktu di sekolah dasar. Perbedaan sekolah juga menyebabkan 

perbedaan minat belajar antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Ada siswa 

yang bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelajaran ada pula siswa yang masih 

suka bermain pada saat pembelajaran berlangsung. Kurangnya minat belajar siswa 

yang satu dengan yang lainnya juga dipengaruhi oleh keadaan lingkungan 

keluarga, beberapa siswa mendapat perhatian lebih dari orang tua dalam belajar 

dan ada juga siswa yang tidak mendapat perhatian untuk belajar dari orang tua. 

  Kebiasaan belajar siswa di SMP Muhammadiyah 06 Dau juga memiliki 

perbedaan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Beberapa siswa 

membiasakan membaca dahulu sebelum dimulai pembelajaran, namun ada juga 

siswa yang tidak membaca sebelum dimulai pembelajaran. Saat guru bidang studi 

memberikan tugas rumah pada semua siswa, masih terdapat siswa yang tidak 

mengerjakan tugas rumah yang diberikan oleh guru bidang studi matematika, 
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siswa yang tidak mengerjakan tugas rumah yang diberikan oleh guru bidang studi 

biasanya belum memiliki kebiasaan belajar yang cukup teratur ketika berada 

dirumah.selain itu masih banyak siswa yang kurang membiasakan untuk mencatat 

materi pelajaran matematika, hanya beberapa siswa saja yang mau mencatat 

materi penting yang disampaikan oleh guru bidang studi pada saat pembelajaran. 

Hal ini juga menunjukkan perbedaan kebiasaan belajar antara siswa satu dengan 

siswa yang lain.   

Sehubungan dengan uraiaan-uraian di atas dan hasil wawancara yang 

dilakukan. Maka peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh minat dan kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar siswa 

dengan judul “Pengaruh Minat dan Kebiasaan Belajar Siswa Kelas VII SMP 

Muhammadiyah 06 Dau Terhadap Prestasi Belajar Matematika” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Minat merupakan faktor internal dari diri siswa yang mempengaruhi siswa 

dalam kegiatan belajar. Minat menjadi faktor yang terpenting dalam diri siswa 

karena ketika siswa itu berminat pada suatu mata pelajaran, maka siswa tersebut 

akan merasa nyaman dan merasa senang untuk belajar. Kebiasaan belajar 

merupakan bagaimana cara belajar yang dilakukan setiap hari ataupun waktu 

belajar yang dijalankan setiap hari, dan cara belajar yang sering dilakukan 

menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan belajar bukan sesuatu yang telah ada, 

namun sesuatu yang harus dibentuk oleh siswa. Kebiasaan yang tidak sesuai dapat 

mempersulit siswa dalam memahami dan memperoleh pengetahuan sehingga 

menghambat kemajuan belajar siswa. Dari uraian tersebut maka penulis ingin 

merumuskan beberapa permasalahan terkait dengan pengaruh minat dan 

kebiasaan belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika di SMP 

Muhammadiyah 06 DAU, yaitu : 

a) Adakah pengaruh yang signifikan pada minat terhadap prestasi belajar siswa 

kelas VII SMP Muhammadiyah 06 DAU  pada pelajaran matematika? 
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b) Adakah pengaruh yang signifikan pada kebiasaan belajar terhadap prestasi 

belajar siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 06 DAU pada pelajaran 

matematika? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan  tentang pengaruh minat dan 

kebiasaan beljaar siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMP 

Muhammadiyah 06 DAU, yaitu: 

a) Mendeskripsikan pengaruh minat terhadap prestasi belajar siswa kelas VII 

SMP Muhammadiyah 06 DAU  pada pelajaran matematika. 

b) Mendeskripsikan pengaruh kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar siswa 

kelas VII SMP Muhammadiyah 06 DAU pada pelajaran matematika. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setelah penelitian dilakukan hasilnya diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, baik bagi kepentingan teoritis maupun praktis. 

Secara teoritis diharapkan dapat menjadi pelengkap bacaan bagi peneliti sejenis. 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan: 

a) Manfaat bagi peneliti 

Penelitian tugas akhir ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh minat dan 

kebiasaan belajar siswa terhadap prestasi belajar. 

b) Manfaat bagi peserta didik 

Penelitian tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

siswa, bagaimana pengaruh minat dan kebiasaan belajar tersebut dalam 

memperoleh prestasi belajar. 

c) Manfaat bagi guru 

Penelitian tugas akhir ini diharapkan dapat memberi informasi kepada guru 

agar guru mengetahui seberapa minat siswa dan bagaimana kebiasaan siswa 

pada pelajaran matematika sehingga guru bisa memberi motivasi kepada siswa 

agar siswa lebih tertarik pada pelajaran matematika 
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d) Manfaat bagi peneliti lain 

Sebagai refrensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan 

tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Penulis memfokuskan pada 

pembahasan atas masalah-masalah pokok yang dibatasi dalam konteks 

permasalahan yang terdiri dari : 

a) Penelitian ini hanya dilakukan pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 06 

DAU.  

b) Ruang lingkup masalah dibatasi pada minat dan kebiasaan belajar siswa pada 

pembelajaran matematika. 

 

1.6 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Terdapat pengaruh minat siswa terhadap prestasi belajar matematika 

b) Terdapat pengaruh kebiasaan belajar siswa terhadap prestasi belajar 

matematika  

 

1.7 Penegasan Istilah 

Agar diperoleh keseragaman pengertian istilah yang digunakan, berikut ini 

diberikan penegasan dari istilah-istilah dalam judul penelitian sebagai berikut: 

a) Minat 

Menurut Slameto (2010), minat adalah sesuatu rasa lebih suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat 

pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri 

dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, 

semakin besar minat. 
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b) Kebiasaan belajar 

Menurut Mudjijanti (2013), kebiasaan belajar merupakan bagaimana cara 

belajar yang dilakukan setiap hari dan cara belajar yang seperti ini sudah biasa 

dilakukan sehingga menjadi sebuah kebiasaan. 

c) Prestasi Belajar 

Menurut Hamdu dan Agustina (2011), prestasi belajar merupakan interaksi 

yang dimiliki siswa dalam menerima, menolak dan menilai informasi-

informasi yang diperoleh dalam proses belajar mengajar. Prestasi belajar 

seseorang sesuai dengan tingkat keberhasilan dalam mempelajari materi 

pelajaran yang diyatakan dalam bentuk nilai atau raport setiap bidang studi 

setelah mengalami  proses belajar mengajar.  


