
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Masalah skripsi ini diilhami dari hasil observasi awal yang dilakukan pada 

saat magang III di MTs Muhammadiyah 1 Malang pada saat semester ganjil kelas 

VII tahun ajaran 2015/2016. Mata pelajaran yang diajarkan adalah pelajaran 

matematika. Didapatkan informasi dari siswa bagaimana pendapat mereka tentang 

pelajaran matematika dan ternyata  tidak sedikit siswa merasa matematika bukan 

pelajaran yang menyenangkan dan mata pelajaran yang dianggap cukup sulit, ada 

juga yang berpendapat matematika menyenangkan saat materi tertentu dan ketika 

materi baru menjadi tidak menyenagkan lagi. Informasi dari guru matematika 

yang mengajar mengenai sikap siswa maupun tindakan seperti kurangnya 

motivasi, tidak percaya diri dengan kemampuan sendiri, mudah putus asa ketika 

ada soal yang salah dalam pengerjaannya akhirnya membuat siswa bergantung 

kepada siswa yang dianggap bisa,  tidak mau mencari cara penyelesaian lain 

selain yang diberikan guru di kelas, dan sering mengerjakan pekerjaan rumah di 

sekolah yang semua itu mencerminkan kurangnya kemandirian dalam belajar. 

Kemandirian sangat diperlukan dalam proses pembelajaran karena 

kemandirian dalam belajar merupakan belajar dalam mengembangkan diri, 

keterampilan dengan cara tersendiri serta menumbuhkan motivasi, keuletan, 

keseriusan, kedisiplinan, tanggung jawab, kemauan dan keinginan untuk 

berkembang dalam pengetahuan (Yamin, 2009). Tujuan belajar mandiri adalah 

mencari kopetensi baru, baik yang berbentuk pengetahuan maupun keterampilan 
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untuk mengatasi suatu masalah (Mudjiman, 2008). Siswa mempunyai 

kemandirian belajar yang baik maka akan memperoleh peluang yang relatif 

cukup besar dalam memperoleh hasil belajar yang memuaskan dibandingkan 

dengan siswa yang mempunyai kemandirian belajar yang kurang baik, sehingga 

akan turut mempengaruhi hasil belajar matematika siswa tersebut (Syah, 2004). 

Hasil belajar adalah kemampuan- kemampuan yang dimiliki siswa setelah siswa 

tersebut menerima pengalaman belajarnya (Sudjana,2009). Pengalaman belajar yang 

diterima siswa dalam proses pembelajaran yang diinformasikan guru dan hasil 

observasi awal dikelas, maka diadakan tes tertulis yaitu ulangan harian yang bertujuan 

melihat bagaimana pemahaman yang didapat siswa tentang materi yang diajarkan 

dikelas. Saat ulangan harian siswa diminta mengerjakan soal-soal secara individu 

sehingga kemandirian siswa diharapkan dapat memperlihatkan bagaimana hasil belajar 

siswa selama materi mata pelajaran matematika yang telah diajarkan pada saat itu. Pada 

saat ulangan sistem yang dilakukan yaitu dengan memberikan jarak yang agak 

berjauhan dari teman sebelahnya, soal dibagi menjadi beberapa soal yang berbeda-beda 

waktu pengerjaannya sesuai dengan tingkat kesulitan soal tersebut yang bertujuan agar 

siswa terfokus mengerjakan soal mereka sendiri tanpa melihat pekerjaan temannya. 

Hasil belajar yang didapatkan dengan melakukan ulangan harian tersebut hanya 

sebagian siswa yang mendapatkan nilai diatas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) 

yaitu untuk pelajaran matematika adalah 75, padahal ulangan harian yang dilakukan 

merupakan ulangan harian dengan materi yang sama dengan sebelumnya, tetapi nilai 

yang didapat siswa berbeda. Untuk ulanan harian yang pertama yang dilakukan oleh 

guru mata pelajaran matematika hanya sedikit siswa yang mendapatkan nilai di bawah 

KKM. 
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Karena Hasil belajar adalah sesuatu yang dianggap cukup penting untuk 

mengetahui bagaimana keberhasilan pencapaian siswa dalam memahami pelajaran 

yang disampaikan dan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah 

kemandirian siswa dalam belajar, maka perlu adanya penelitian tentang Pengaruh 

Kemandirian Siswa Terhadap Hasil belajar Matematika di MTS Muhammadiyah 

1 Malang. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya oleh Febti Rusmiyati yang berjudul Pengaruh Kemandirian dan 

Kebiasaan Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika diperoleh kesimpulan 

bahwa ada pengaruh antara kemandirian terhadap hasil belajar matematika yang 

positif dan signifikan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan diatas diambil 

permasalahan yaitu “Adakah pengaruh kemandirian siswa terhadap hasil belajar 

matematika di MTS Muhammadiyah 1 Malang?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan adakah pengaruh kemandirian siswa terhadap hasil belajar 

matematika di MTS Muhammadiyah 1 Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis. Secara teorotis penelitian ini diharapkan dapat 
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memberikan sumbangan positif dan memperkaya khasanah keilmuan, khususnya 

yang berkaitan dengan pengaruh kdirian siswa terhadap hasil belajar matematika. 

Adapun manfaat secara praktif yang didapat diperoleh dari hasil penelitian adalah 

diharapkan dapat dijadikan alternatif untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika dengan kemandirian siswa. 

 

1.5 Batasan Masalah  

Pembatasan masalah diperlukan agar permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji lebih mendalam dan 

tidak menyimpang dari apa yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian dan 

untuk memudahkan penelitian ini. Adapun hal-hal yang membatasi dalam 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Siswa dalam penelitian ini dibatasi pada siswa kelas VII A dan VII C di 

MTs Muhammadiyah 1 Malang  

2. Tingkat kemandirian siswa diukur dengan menggunakan angket dan hasil 

belajar dilihat dari nilai hasil tes yang dilakukan 

3. Penelitian ini hanya terbatas pada mata pelajaran matematika materi 

persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel 

4. Penelitian ini ingin melihat adakah pengaruh kemandirian siswa terhadap 

hasil belajar siswa MTs Muhammadiyah 1 Malang 

 


