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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kemajuan 

dan perkembangan suatu bangsa dan negara. Terlebih saat ini perubahan 

zaman menuju era globalisasi  yang menuntut segalanya lebih maju dan cepat. 

Diharapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada dapat membantu 

menuju era globalisasi. Dalam hal ini pendidikan nasional memiliki fungsi 

yang tercantum dalam UUSPN No. 20 Tahun 2003 Pasal 3: 

“mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” 
 

Dari fungsi pendidikan tersebut terlihat bahwa pendidikan memiliki 

peran penting dalam kemajuan dan perkembangan bangsa. Para generasi 

penerus bangsa hendaknya menyadari akan tanggungjawab yang ada dibenak 

mereka dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang diyakini oleh masyarakat 

sebagai wadah untuk membuat seorang anak yang tidak bisa menjadi bisa dan 

yang tidak tahu menjadi tahu. Sehingga para orang tua meyakini jika anak 

mereka bersekolah maka kelak anak mereka akan berhasil sesuai keinginan 

dan harapan para orang  tua. Sekolah Dasar merupakan jenjang pendidikan 
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dasar yang harus di tempuh siswa sebelum melanjutkan ke jenjang selanjutnya 

yakni SMP dan selanjutnya ke SMA. Di Sekolah Dasar siswa menempuh 

pendidikan selama 6 tahun.  

Proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas hendaknya 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada. Menurut Mulyasa (2007:255) 

pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi antara peserta didik 

dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih 

baik. Pada kenyataannya di lapangan proses pembelajaran di sekolah dasar 

belum memaknai belajar bagi para peserta didik.  

Matematika sebagai salah satu ilmu dasar di sekolah mempunyai 

peranan penting dalam upaya penguasaan ilmu dan teknologi. Metematika 

perlu difungsikan sebagai wahana untuk menumbuhkembangkan kecerdasan, 

kemampuan, ketrampilan serta membentuk karakter kepribadian siswa. 

Matematika masih menjadi salah satu mata pelajaran yang ditakuti, tidak 

disukai, tidak menarik dan dianggap sulit oleh para siswa. Hal ini akan 

berdampak buruk untuk hasil belajar matematika siswa.  

Proses pembelajaran matematika tidak selamanya berjalan efektif 

karena masih ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar 

matematika. Kesulitan belajar matematika terutama disebabkan karena 

matematika sebagai ilmu abstrak. Sehingga seorang guru memiliki tugas untuk 

mengarahkan siswa untuk belajar matematika sehingga bukan hanya tahu dan 

mengerti saja tetapi paham terhadap konsep yang diajarkan. 
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Pemahaman konsep sangat diperlukan karena anak usia sekolah dasar 

akan mudah mengingat terhadap sesuatu yang konkret dan dapat diteruskan 

serta dikembangkan ke jenjang pendidikan lebih lanjut dengan materi yang 

lebih kompleks. Piaget dalam Sagala (2010:27) menerangkan bahwa operasi 

konkret pada usia 7,00-11,00 tahun dapat mengembangkan pikiran logis, anak 

tersebut dapat mengikuti penalaran logis walau kadang-kadang memecahkan 

masalah secara “trial error”. Sehingga perlu dicari jalan keluar agar siswa 

dapat mempelajari matematika dengan mudah dan menyenangkan 

pembelajaranpun berjalan dengan efektif. 

Kenyataan yang ada di lapangan, ditemukan hasil belajar siswa kelas V 

SD Negeri Pangebatan pada palajaran matematika belum menunjukkan hasil 

yang maksimal. Materi pecahan merupakan salah satu materi yang dianggap 

sangat menyulitkan. Karena dalam materi tersebut menitikberatkan pada 

pengerjaan operasi hitung dasar yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, 

dan pembagian baik untuk pecahan biasa, desimal, maupun persen. Apabila 

anak kurang memahami operasi bilangan tersebut maka akan menyulitkan 

siswa untuk mengikuti materi selanjutnya.   

Dari pengamatan di SD Negeri Pangebatan mata pelajaran matematika, 

nilai ujian akhir nasional dalam kenyataannya belum menunjukkan adanya 

hasil yang optimal dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya. Data Nilai 

ujian akhir nasional di SD Negeri Pangebatan untuk mata pelajaran 

matematika lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 1.1 
Data Nilai UAN di SD Negeri Pangebatan Kabupaten Banyumas 

Tahun 
Ajaran Nilai 

Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia Matematika IPA 

2008/2009 
Rata-Rata 7,57 5,28 6,06 
Terendah 4,08 2,05 4,00 
Tertinggi 9,20 9,25 9,25 

2009/2010 
Rata-Rata 7,62 7,70 7,04 
Terendah 4,20 3,00 3,50 
Tertinggi 9,20 10,00 8,75 

Sumber : Dokumen SD Negeri Pangebatan 
Sedangkan untuk hasil belajar matematika Kelas V Semester II Tahun Ajaran 

2009/2010 pokok bahasan pecahan dengan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) sebesar 65 belum menghasilkan ketuntasan yang maksimal. Seperti 

yang tertera pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1.2 
Data Nilai Hasil Ulangan Harian 1 Matematika Semester 2  

Tahun Ajaran 2009/2010 

Kelas Jumlah 
Siswa Tuntas Tidak Tuntas Rata-Rata 

A 42 45 % 55 % 64,25  
B 42 44,74 % 55,26 % 56, 05 

Sumber : Dokumen SD Negeri Pangebatan 
Dari data diatas terlihat bahwa ketuntasan hasil belajar matematika 

masih relatif rendah. Siswa kelas VA yang mendapat nilai diatas 65 sebesar 

45% atau sebanyak 19 siswa dari 42 siswa. Sedangkan siswa kelas VB yang 

mendapat nilai diatas 65 sebesar 44,74% atau sebanyak 19 siswa dari 42 

siswa. Kondisi tersebut masih jauh dari ketuntasan belajar yang harus dicapai 

siswa yaitu sebesar 75%. Hal ini dapat mempengaruhi hasil belajar 

matematika di materi selanjutnya.  

Data tersebut dapat dikatakan sebagai data dari hasil belajar aspek 

kognitif karena berdasarkan pada kemampuan pengetahuan siswa. Sedangkan 
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untuk aspek afektif dan psikomotor yang berkenaan dengan sikap dan 

keterlampilan sekolah belum melaksanakan penilaian secara khusus. 

Dijelaskan dalam Model Penilaian Kelas (2007:9) teknik penilaian yang 

digunakan harus disesuaiakan dengan karakteristik indikator, standar 

kompetensi dasar, dan kompetensi. Satu indikator dapat di ukur dengan 

beberapa teknik penilaian hal ini memuat domain kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Hal ini terlihat bahwa domain afekif dan psikomotor perlu untuk 

dilakukan penilaian tidak hanya dalam kognitif saja. Karena hasil penilaian 

tersebut dapat memperbaiki hasil belajar siswa untuk lebih baik. 

Hasil observasi dan wawancara dengan Kepala Sekolah, Guru 

Matematika, dan Siswa kelas V SD Negeri Pangebatan, rendahnya hasil 

belajar siswa disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya; pembelajaran 

matematika masih berlangsung secara konvensional dimana aktivitas 

pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga siswa kurang aktif dalam 

proses pembelajaran, materi pelajaran matematika di kelas V jauh lebih 

banyak dan rumit dibandingkan dengan kelas VI, siswa memiliki kegemaran 

baru yaitu bermain game (PS) yang menjadikan mereka malas untuk belajar, 

minat dan motivasi belajar matematika siswa masih rendah, guru belum 

menerapkan metode atau model pembelajaran baru yang dapat meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran di kelas, setting kelas masih terlihat monoton dan 

kurang menarik sehingga terkesan membosankan, belum menggunakan alat 

peraga dalam proses pembelajaran, siswa terlanjur menganggap bahwa 

matematika pelajaran yang sulit sehingga menjadikan suasana kelas terkesan 
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mencekam. Hendaknya guru yang lebih aktif dan kreatif dalam proses 

pembelajaran yang berlangsung di kelas agar nantinya siswa dapat mendalami 

dan menguasai materi dengan baik. Sesuai dengan pendapat Sudjana 

(2009:39) hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor yakni 

faktor dari dalam diri siswa dan faktor yang datang dari luar diri siswa atau 

faktor lingkungan. Sehingga keduanya memiliki peran dalam keberhasilan dari 

hasil belajar siswa. 

Siswa harus merasakan, adanya suatu kebutuhan untuk belajar dan 

berprestasi. Siswapun juga diarahkan dan dilatih untuk belajar mandiri baik di 

lingkungan sekitarnya. Ia harus berusaha mengerahkan segala daya dan upaya 

untuk dapat mencapai apa yang diharapkan. Hasil yang dapat diraih masih 

juga bergantung dari lingkungan belajar. Salah satu lingkungan belajar yang 

paling dominan mempengaruhi hasil belajar di sekolah adalah kualitas 

pengajaran. Dibutuhkan sebuah model belajar baru yang dapat mengubah hal 

tersebut dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpengaruh pula pada 

hasil belajar matematika.  

Model belajar mandiri merupakan penerapan dari pembelajaran Aktif, 

Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan yang di ciptakan oleh Durori. Menurut 

Durori (2002:7) model belajar mandiri yang diterapkan dalam pengelolaan 

kelas akan membawa situasi belajar siswa ke dunianya sendiri, dunia bermain 

yang penuh dengan keasyikan belajar tanpa adanya tekanan atau paksaan 

terhadap siswa. Pembelajaran yang berlangsung akan lebih efektif, aktif dan 

menyenangkan.  
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Kegiatan belajar siswa diarahkan pada kegiatan belajar mandiri, artinya 

bagaimana seorang siswa mampu belajar tanpa adanya tekanan atau tugas 

yang berlebihan dari guru, bahkan dengan penuh kesadaran siswa melakukan 

kegiatan belajar dengan senang yang disebabkan timbulnya rasa butuh dalam 

diri siswa. Rasa butuh digambarkan sebagai perilaku seseorang yang hendak 

makan dengan senang dan tanpa beban, kemudian ia makan maka ia akan 

kenyang tanpa terasa. 

Hasil wawancara dengan Durori guru SD Negeri 2 Kecila yang telah 

melaksanakan terlebih dahulu model belajar mandiri pada tahun 2002 di kelas 

VI bahwa dengan menggunakan model belajar mandiri hasil secara afektif 

siswa akan lebih siap untuk belajar dengan keberangkatan yang lebih awal, 

siswa lebih senang belajar, dengan presentase absen 0%, siswa lebih 

bertanggung jawab, jujur, dan menghargai hasil karya teman. Dari segi 

kognitif perolehan nilai ujian siswapun meningkat, sehingga model belajar 

mandiri masih digunakan sampai saat ini. Melihat hasil yang telah diperoleh 

terutama dalam bidang afektif siswa. 

Demikian pula dalam kegiatan model belajar mandiri matematika 

diharapkan siswa akan dengan senang hati memanfaatkan model belajar 

tersebut dan menarik perhatian mereka. Sehingga siswa pandai tanpa terasa 

karena kegiatan ini dilaksanakan secara rutin setiap hari. Diharapkan dengan 

penerapan model belajar mandiri dapat meningkatkan hasil belajar matematika 

siswa. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006:200) evaluasi hasil belajar 

bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa 
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setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran. Peneliti menggunakan model 

belajar mandiri dengan harapan dapat memberikan pengaruh positif terhadap 

hasil belajar matematika siswa baik dalam aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor. Hasil belajar siswa dalam aspek kognitif dapat dilhat dari 

kemampuan pengetahuan siswa menjawab soal-soal yang diberkan guru. 

Hasil belajar siswa dalam aspek afektif dapat terlihat pengaruhnya 

dalam sikap siswa dengan menggunakan model belajar mandiri. Pengaruh 

tersebut diantaranya siswa akan lebih bersemangat untuk datang  ke sekolah 

lebih awal, melatih kemandirian siswa, kejujuran, kedisipilan, meningkatkan 

kemampuan awal sebelum proses pembelajaran berlangsung sehingga siswa 

lebih siap menerima pelajaran di sekolah. 

Sedangkan hasil belajar siswa dalam aspek psikomotor nampak pada 

kemampuan keterlampilan siswa. Keterlampilan siswa dalam model belajar 

mandiri dapat dinilai melalui kemandirian siswa dalam membuat alat peraga 

atau media belajar yang akan digunakan dalam pembelajaran. Secara tidak 

langsung siswa akan bekerjasama, tolong-menolong, saling menghargai satu 

sama lain yang juga dapat dimasukkan dalam aspek afektif. Tidak hanya 

membuat tetapi siswa juga terampil menggunakan alat peraga dan media 

belajar tersebut. 

Mulyasa (2006:209) mengatakan bahwa pembelajaran dikatakan 

berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian 

besar (75%) peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik, mental maupun 

sosial dalam proses pembelajaran juga menunjukkan kegairahan belajar yang 
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tinggi, semangat belajar yang besar, dan rasa percaya pada diri sendiri. 

Sedangkan Sudjana (2009:49) menyatakan bahwa tipe hasil belajar 

dikategorikan menjadi 3 yaitu aspek kognitif (penguasaan intelektual), afektif 

(berhubungan dengan sikap dan nilai), dan psikomotor 

(kemampuan/keterampilan bertindak/berperilaku). Ketiganya tidak berdiri 

sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, bahkan 

membentuk hubungan hirarki yang penilaiannyapun juga tidak terpisahkan 

seperti yang dijelaskan dalam model penilaian kelas sekolah dasar. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian ada 

tidaknya pengaruh model belajar mandiri terhadap hasil belajar matematika 

serta besarnya pengaruh tersebut, dengan mengambil judul “Pengaruh Model 

Belajar Mandiri Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V SD Negeri 

Pangebatan Kabupaten Banyumas Tahun Ajaran 2010/2011”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti dapat menemukan 

baberapa hal yang mempengaruhi hasil belajar matematika siswa diantaranya: 

1. Siswa  

a. Motivasi dan minat belajar matematika masih rendah 

b. Kegemaran baru bermain game (PS) sehingga malas untuk 

belajar  

c. Terlanjur menganggap bahwa matematika pelajaran yang sulit 

sehingga suasana kelas terkesan mencekam 

d. Hasil belajar matematika masih rendah 
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2. Proses Pembelajaran 

a. Pembelajaran matematika masih berlangsung secara 

konvensioal dimana aktivitas pembelajaran masih berpusat 

pada guru sehingga siswa kurang aktif dalam proses 

pembelajaran  

b. Guru belum menerapkan metode atau model pembelajaran 

baru yang dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran di 

kelas 

c. Setting kelas masih terlihat monoton dan kurang menarik 

sehingga terkesan membosankan 

d. Materi pelajaran matematika di kelas V jauh lebih banyak dan 

rumit dibandingkan dengan kelas VI 

e. Belum menggunakan alat peraga dalam proses pembelajaran 

C. Pembatasan Masalah 

Melihat beberapa masalah yang ada dan karena keterbatasan penulis 

maka tidak semua masalah akan penulis teliti. Untuk itu peneliti memberi 

batasan apa yang akan di teliti. Penulis akan lebih menguraikan permasalahan 

mengenai: 

1. Model Belajar. 

Model belajar memiliki peranan dalam berlangsungnya proses 

belajar mengajar. Penulis memilih model belajar mandiri dengan 

harapan diterapkannya model belajar mandiri dapat memberikan 

pengaruh tehadap hasil belajar matematika dibandingkan dengan 
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pembelajaran konvensional. Karena melalui model belajar mandiri 

siswa dapat terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Siswa 

akan lebih mandiri dalam mempersiapkan dirinya untuk mengikuti 

proses pembelajaran dengan kemempuan awal siswa yang 

diperoleh dari model belajar mandiri. 

2. Hasil belajar matematika baik dalam aspek kognitif, afektif 

maupun psikomotor. 

Hasil belajar yang baik menjadi harapan siswa maupun guru 

bahkan orang tua. Bukan hanya nilai yang baik saja (kognitif) 

tetapi sikap (afektif) dan keterlampilan (psikomotor) diharapkan 

dapat memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap hasil belajar 

siswa. Sehingga menghasilkan nilai yang baik dan seimbang 

dengan nilai kognitifnya sesuai dalam model penilaian kelas. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh model belajar mandiri terhadap hasil belajar 

matematika aspek kognitif siswa kelas V SD Negeri Pangebatan? 

2. Apakah ada pengaruh model belajar mandiri terhadap hasil belajar 

matematika aspek afektif siswa kelas V SD Negeri Pangebatan? 

3. Apakah ada pengaruh model belajar mandiri terhadap hasil belajar 

matematika aspek psikomotor siswa kelas V SD Negeri 

Pangebatan? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan mutu pendidikan. Adapun tujuan khusus penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui pengaruh model belajar mandiri terhadap hasil belajar 

matematika aspek kognitif siswa kelas V SD Negeri Pangebatan. 

2. Mengetahui pengaruh model belajar mandiri terhadap hasil belajar 

matematika aspek afektif siswa kelas V SD Negeri Pangebatan. 

3. Mengetahui pengaruh model belajar mandiri terhadap hasil belajar 

matematika aspek psikomotor siswa kelas V SD Negeri 

Pangebatan. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan 

pemikiran tentang pengaruh model belajar mandiri terhadap hasil belajar 

matematika baik dalam aspek afektif, kognitif dan psikomotor untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah dasar. Selain 

itu sebagai kontribusi bagi pembaca sebagai acuan untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut. Sedangkan manfaat praktis yang dapat disumbangkan oleh 

penelitian ini adalah : 

1. Bagi siswa 

 Diharapkan melalui penerapan model belajar mandiri akan 

meningkatkan pemahaman dan hasil belajar matematika terutama 

pada materi pecahan, menghilangkan pandangan bahwa matematika 
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adalah pelajaran yang sulit dan ditakuti, lebih mandiri dalam 

mempersiapkan dan mengikuti proses pembelajaran di sekolah, dan 

siswa lebih termotivasi belajarnya dalam Mata Pelajaran 

Matematika. 

2. Bagi guru 

 Diharapkan dapat membantu guru dalam mengatasi permasalahan 

proses pembelajaran matematika, menambahan wawasan mengenai 

model belajar yang dapat membuat kelas menjadi efektif dan siswa 

menjadi lebih aktif, kreatif, dan senang dalam belajar matematika, 

menambah pemikiran serta keterampilan pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan kualitas mutu pembelajaran, hasil 

belajar, motivasi dan pembentukkan karakter siswa. 

3. Bagi Peneliti 

Diharapkan peneliti mengaplikasikan gagasan yang dimiliki sebagai 

proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

4. Bagi Sekolah 

 Diharapkan akan memberikan sumbangan dalam upaya 

meningkatkan kualitas mutu pembelajaran matematika di sekolah. 
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