
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan negara dan 

warganya. Dari perkembangan perdesaan dan perkotaan terlihat bahwa perdesaan 

dianggap kurang berkembang dibandingkan kota, karena kota memiliki sistem 

pembangunan yang dipimpin oleh orang-orang yang berpendidikan dan 

berpengetahuan. Vito dkk (2015) mengemukakan bahwa karena kurangnya sarana 

dan prasarana yang memadai, masyarakat perkotaan percaya bahwa pendidikan 

pedesaan tidak terlalu maju. 

Pendidikan adalah suatu keharusan bagi bangsa Indonesia demi 

perkembangan dan pembangunan, dikarenakan pendidikan merupakan dasar 

pembangunan yang strategis (Hakim, 2016). Pendidikan seharusnya digunakan 

untuk mendidik seluruh rakyat, tidak hanya untuk golongan tertentu saja. Dapat 

dilihat dari Pasal 31 UUD 1945 (Bab 13 Pendidikan dan Kebudayaan Perubahan 

UUD 1945) bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam proses persoalan 

ini, “setiap warga negara berhak atas pendidikan”. Begitu pula bersamaan dengan 

pernyataan pasal 31 menjelaskan bahwa landasan dan jaminan bagi setiap warga 

negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan suku, agama, 

dan budaya. 

Perkembangan era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan teknologi 

informasi internet merupakan salah satu tantangan yang dihadapi setiap pendidik 

dalam membangun dan melatih talenta berbasis pengetahuan, peningkatan kualitas 

sumber daya manusia, dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Menurut 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mencerdaskan 

kehidupan negara (Maskar dan Anderha, 2019). Tidak ada dalam undang-undang 

pendidikan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional.Tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik 

dan menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan mandiri. .Menjadi 

warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.Jawab. Sementara itu, 
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menurut Soyomukti (2017), pendidikan adalah suatu proses yang tidak dihalangi 

oleh siapapun, apalagi tanggung jawab negara. Oleh karena itu, pendidikan 

merupakan proses yang disadari karena peserta didik memiliki sikap dan 

kepribadian yang lebih baik. Dewi dan Septa (2019) mengungkapkan bahwa 

pendidikan pada hakekatnya adalah proses mempersiapkan manusia untuk bertahan 

hidup di lingkungan (life skills). Untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia, diperlukan pendidikan yang baik dan tepat (Ulfa, 2019). 

Rohani serta Zulfah (2021) berkata bahwa Kemampuan guru serta siswa dalam 

memakai teknologi, data serta komunikasi juga jadi perihal yanng sangat berarti 

dalam rangka mengalami persaingan global yang menuntut siswa untuk mempunyai 

minat di dalam belajar sehingga sanggup untuk mandiri, kreatif, berfikir kritis, serta 

sanggup membongkar permasalahan cocok tuntutan abad 21 mengunakan 

pendidikan berbasis teknologi. Pembelajaran ialah disiplin ilmu yang sangat 

menolong untuk berfikir serta bertanggung jawab terhadap pemikirannya. Meski 

tujuan tersebut tercantum dalam disiplin ilmu, tujuan ini lebih sesuai untuk 

pembelajaran matematika disebabkan matematika merupakan sesuatu disiplin ilmu 

dimana seseorang partisipan didik bisa menuntaskan sesuatu permasalahan serta 

memiliki keyakinan diri bahwa apa yang dikerjakannya merupakan benar. 

Pendidikan serta uraian matematika tidak cuma pada tingkatan menengah serta 

akademi besar saja, namun minimun semenjak tingkatan dasar. Apalagi 

pembelajaran TK serta PAUD telah mulai memusatkan partisipan didik untuk lebih 

dekat dengan matematika lewat proses pendidikan di sekolah supaya partisipan 

didik dibekali keahlian berpikir kritis, objektif, logis, serta teliti semenjak dini( 

Maulana, 2017, Ulfa, Meter., 2019; Maskar, dkk. 2020). Statment ini bukan sebab 

guru yang berkata benar, namun sebab terdapatnya logika yang sangat jelas dalam 

penyelesaiannya. 

Sirait (2016) mengatakan bahwa bahwa sepanjang ini pembelajaran di 

Indonesia masih dikira sangat rendah paling utama untuk pelajaran matematika. 

Untuk itu dibutuhkan strategi yang pas untuk menggapai hasil belajar yang 

maksimal( Putri dan Dewi, 2020). Permasalahan ini bisa dilihat dari rendahnya hasil 

belajar partisipan didik di tiap tingkatan pendidikannya. Bersumber pada hasil 

penelitian( Ardilla serta Hartato, 2017) mengenai terdapatnya faktor- faktor yang 



3 

 

Universitas Teknokrat Indonesia 

pengaruhi rendahnya hasil belajar matematika siswa pada salah satu sekolah di kota 

Batam disebabkan siswa kurang berminat terhadap pelajaran matematika, siswa 

tidak berkonsentrasi sepanjang aktivitas belajar mengajar, rendahnya uraian konsep 

matematika dasar serta minimnya ketertiban siswa. permasalahan serta memiliki 

keyakinan diri bahwa apa yang dikerjakannya merupakan benar. Pendidikan serta 

uraian matematika tidak cuma pada tingkatan menengah serta akademi besar saja, 

namun minimun semenjak tingkatan dasar. Apalagi pembelajaran TK serta PAUD 

telah mulai memusatkan partisipan didik untuk lebih dekat dengan matematika 

lewat proses pendidikan di sekolah supaya partisipan didik dibekali keahlian 

berpikir kritis, objektif, logis, serta teliti semenjak dini( Maulana, 2017, Ulfa, 

Meter., 2019; Maskar, dkk. 2020). Statment ini bukan sebab guru yang berkata 

benar, namun sebab terdapatnya logika yang sangat jelas dalam penyelesaiannya. 

Sejalan dengan itu, permasalahan ini tidak jauh berbeda dengan sekolah yang 

diobservasi sebelumnya berdasarkan Praktik Pengalaman Lapangan yang sudah 

peneliti lakukan kepada siswa SMK dimulai dari tanggal 3 Agustus 2020 – 30 

September 2020, dikarenakan kurangnya minat belajar pada siswa yang berakibat 

rendahnya hasil belajar matematika. Dampaknya matematika tercantum dalam mata 

pelajaran yang tidak disukai oleh peserta didik. Banyak pula peserta didik yang 

khawatir terhadap mata pelajaran matematika. Tidak sedikit yang meringik 

terhadap mata pelajaran matematika, hingga dari itu selaku tenaga pendidik yang 

mau peserta didiknya tumbuh dengan baik wajib memuntuk mata pelajaran tersebut 

jadi lebih menarik serta mengasyikkan untuk para peserta didik. 

Wirantasa (2017) menegaskan bahwa belajar merupakan sesuatu proses 

pergantian perilaku ataupun penampilan, dan diiringi terdapatnya serangkaian 

aktivitas misalnya dengan membaca, mengamati mencermati meniru serta lain 

sebagainya, hingga dari itu pergantian tersebut meliputi pergantian pengetahuan, 

uraian, keahlian serta perilaku yang bertabiat menetap.  Sebaliknya bagi Lisma 

(2019) belajar ialah sesuatu proses yang panjang serta rumit dan memerlukan usaha 

serta tenaga secara berkesinambungan. Ada pula kasus yang timbul dalam belajar, 

umumnya bisa diakibatkan dari bermacam aspek semacam area sekolah, pendidik, 

fasilitas serta prasarana serta lain sebagainya. Perihal tersebut dapat dikatakan 

selaku aspek eksternal, tetapi yang sangat berarti merupakan aspek internal dari 
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dalam diri partisipan didik itu sendiri. Disebabkan terdapatnya aspek internal 

memuntuk partisipan didik memiliki dorongan kokoh yang diiringi terdapatnya 

perasaan bahagia serta kemauan untuk tingkatkan hasil belajar. Perihal tersebut 

diketahui dengan sebutan minat. Bagi Sirait (2016) minat ialah dorongan seorang 

terhadap suatu yang meliputi perasaan bahagia, intensitas, perhatian dalam 

menggapai sesuatu tujuan. Hingga dari itu bisa diambil kesimpulan bahwa minat 

ialah sesuatu proses yang dicoba secara terus menerus yang diiringi dengan 

perasaan bahagia dalam mewujudkan sesuatu hasil yang baik.  

Bagi Simbolon (2019) minat dipengaruhi oleh mutu pencapaian hasil belajar 

peserta didik dalam aktivitas belajar mengajar disebabkan pengaruh minat sangat 

besar terhadap aktivitas belajar mengajar, sehingga modul pelajaran yang dipelajari 

oleh peserta didik wajib cocok dengan minatnya. Bila modul pelajaran yang 

dipelajari tidak cocok dengan minat peserta didik, hingga peserta didik tidak hendak 

belajar dengan baik disebabkan tidak terdapatnya energi tarik. oleh sebab itu peserta 

didik hendak ragu untuk belajar serta tidak mendapatkan kepuasan dari pelajaran 

tersebut. Kebalikannya, bila modul pelajaran yang dipelajari peserta didik menarik 

minatnya dalam kegiatan belajar mengajar hendak lebih gampang dihafalkan serta 

di informasikan, hingga hendak bertambahnya minat dalam aktivitas belajar 

mengajar. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa minat belajar yang besar pada 

kesimpulannya hendak menggapai hasil belajar yang lebih baik. Disisi lain, bagi 

Pratiwi (2015) mengatakan bahwa perlunya perhatian spesial terhadap minat belajar 

disebabkan minat belajar ialah salah satu aspek penunjang untuk mencapainya 

keberhasilan proses belajar mengajar. Mengingat berartinya minat dalam menekuni 

matematika sepatutnya matematika jadi pelajaran yang disenangi. Bagi Dewi serta 

Septa (2019) mengaskan bahwa bahwa proses pendidikan matematika pada 

dasarnya bukan hanya transfer gagasan tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan 

siswa.  

Berdasarkan Nurhasanah dan Sobandi (2016) menunjukkan bahwa minat 

belajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa hasil belajar siswa dapat ditingkatkan melalui minat 

belajarnya. Artinya semakin tinggi minat belajar siswa maka semakin tinggi hasil 

belajarnya, dan semakin rendah minat belajar siswa maka semakin rendah hasil 
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belajar yang diperoleh siswa tersebut. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik 

untuk melakukan analisis mendalam tentang hubungan antara minat belajar dengan 

hasil belajar. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar minat siswa terhadap 

pembelajaran matematika, dan untuk mengetahui pentingnya hubungan antara 

minat belajar dengan hasil belajar dari nilai ujian akhir (UAS). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Sejauh mana minat belajar matematika siswa kelas XII di SMK Yadika 

Bandar Lampung? 

2. Sejauh mana hasil belajar matematika siswa kelas XII di SMK Yadika 

Bandar Lampung? 

3. Adakah pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar matematika siswa 

kelas XII di SMK Yadika Bandar Lampung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui sejauh mana minat belajar matematika siswa kelas XII di SMK 

Yadika Bandar Lampung. 

2. Mengetahui sejauh mana hasil belajar matematika siswa kelas XII di SMK 

Yadika Bandar Lampung. 

3. Mengetahui pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar matematika siswa 

kelas XII di SMK Yadika Bandar Lampung. 

 

1.4 Batasan Penelitian 

Batasan masalah adalah untuk menghindari adanya penyimpangan atau 

perluasan pokok bahasan, menjadikan penelitian ini lebih terarah dan 

mendorong pembahasan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Rentang ini hanya mencakup informasi tentang pengaruh minat belajar 

matematika pada siswa SMK Yadika Bandar Lampung. 

2. Informasi yang diberikan berasal dari jurnal nasional dan internasional, dan 
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data berasal dari siswa kelas XII SMK Yadika Bandar Lampung, dan 

didiskusikan dengan guru yang mengajar matematika. 

3. Materi yang disajikan meliputi peluang dan statistika. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1. Manfaat bagi umum 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada 

pembaca untuk digunakan oleh para guru yang bergerak di bidang 

pendidikan menengah kejuruan. 

2. Manfaat 

a. Bagi Sekolah 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan 

pertimbangan kepada sekolah untuk meningkatkan minat belajar 

matematika dan hasil belajar. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pemikiran yang bermanfaat bagi guru, khususnya peningkatan minat 

guru matematika dalam pembelajaran. 

c. Bagi Peneliti 

Hasil diharapkan sebagai acuan penelitian yang berkaitan dengan minat 

belajar dan hasil belajar khususnya pada pelajaran matematika. 

 


