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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang ada pada semua 

jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. 

Bahkan matematika diajarkan di taman kanak-kanak secara informal. Bidang 

studi matematika merupakan salah satu komponen pendidikan dasar dalam 

bidang-bidang pengajaran. Tujuan diajarkan matematika di sekolah 

dimaksudkan agar siswa tidak hanya terampil menggunakan matematika, 

tetapi dapat memberikan bekal kepada siswa yaitu penerapan matematika 

dalam kehidupan sehari-hari (Susanto, 2013). Oleh karena itu, matematika 

sebagai pendidikan dasar perlu dikuasai dengan baik oleh siswa Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) yang nantinya akan digunakan dalam kesiapan 

terjun di dunia kerja. Menurut Permendiknas No.22 (Depdiknas, 2006) tentang 

Standar Isi Mata Pelajaran Matematika menyatakan bahwa tujuan nomor 5 

pelajaran matematika di SMK adalah agar siswa SMK dapat: “memiliki sikap 

menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin 

tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet 

dan percaya diri dalam pemecahan masalah” (Shadiq, 2009). 

Tujuan pembelajaran akan mencapai hasil yang maksimal apabila 

pembelajaran berjalan secara efektif. Pembelajaran dikatakan efektif apabila 

terjadi perubahan tingkah laku ke arah positif dan tercapainya tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan (Susanto, 2013). Terjadinya perubahan 

perilaku dan perbaikan perilaku ini menunjuk pada suatu hasil belajar 

seseorang (Hamalik dalam Rusman, 2012). Hasil belajar merupakan 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman 

belajar. Hasil belajar mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran. 

Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi kepada 

guru tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan-tujuan belajarnya 

melalui kegiatan belajar. Belajar tidak hanya penguasaan teori mata pelajaran 

saja, tapi juga penguasaan kebiasaan, persepsi, kesenangan, minat, keinginan 

dan harapan (Rusman, 2012).  

Hanya saja sampai saat ini siswa masih banyak yang kurang berminat 

terhadap matematika dan masih mencitrakan pelajaran matematika sebagai 

mata pelajaran yang sukar dan menakutkan (Shadiq, 2009). Minat belajar 

merupakan faktor penting dalam pencapaian hasil belajar. Seorang siswa yang 

menaruh minat besar terhadap pelajaran akan memusatkan perhatiannya 
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lebih banyak daripada siswa lainnya. Kemudian karena pemusatan perhatian 

intensif terhadap pelajaran itulah yang memungkinkan siswa untuk belajar 

lebih giat, dan akhirnya mencapai hasil yang diinginkan (Susanto, 2013). 

Pendapat tersebut sesuai dengan Slameto (2010) yang menyatakan bahwa 

minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal tanpa 

ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu 

hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau 

dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. Siswa yang memiliki minat 

terhadap subjek tertentu cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih 

besar terhadap subjek tersebut. 

Faktor lain dalam pencapaian hasil belajar siswa adalah gaya belajar 

yang dimiliki siswa. Hal ini karena secara realitas bahwa siswa belajar dengan 

gaya belajar yang disukai tentunya cenderung akan memberikan hasil yang 

baik (Kolb dalam Sugiyanto, 2009). Gaya belajar dapat dikatakan sebagai cara-

cara yang lebih disukai siswa dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses, 

memahami, dan mengerti suatu informasi. Dua individu yang tumbuh dalam 

lingkungan yang sama, mendapat perlakuan yang sama belum tentu akan 

memiliki pemahaman, pemikiran, dan pandangan yang sama terhadap dunia 

sekitarnya. Masing-masing memiliki cara pandang sendiri terhadap setiap 

peristiwa yang dilihat dan dialaminya (Suradi dalam Marginingsih, 2012). Cara 

pandang inilah yang nantinya akan membentuk gaya belajar, seperti yang 

diajarkan bagaimana gaya belajar David Kolb.  

Gaya belajar model David Kolb dipilih dan digunakan oleh seseorang 

dalam menerima dan memproses informasi dari lingkungannya, karena gaya 

belajar model ini lebih menekankan pola-pola perilaku seseorang dalam 

menerima dan memproses informasi. David Kolb mengemukakan ada empat 

model belajar yang bila beberapa dari model tersebut dikombinasi akan 

membentuk empat tipe gaya belajar. Kolb menegaskan bahwa orientasi 

seseorang dalam proses belajarnya dipengaruhi empat model belajar, yaitu 

Concrete Experirnce (Feeling), Reflection Oservation (Watching), Abstract 

Conceptualization (Thinking), dan Active Experimentation (Doing). Keempat 

model belajar tersebut kemudian membentuk empat tipe gaya belajar yaitu, 

tipe gaya belajar Converger, Diverger, Assimilator, dan Accomodator 

(Nasution, 2010). Keberadaan dari hubungan tersebut secara spesifik berupa 

gaya belajar dan pengukuran hasil belajar dan prestasi akademis. Setiap 

individu yang sudah memahami kecenderungan gaya belajarnya, maka 

diharapkan akan mampu meningkatkan hasil belajarnya (Ghufron dan 

Risnawita, 2013).  
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Dengan demikian, minat belajar dan gaya belajar memiliki peran penting 

dalam hasil belajar siswa. Terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Iriani dan Leni (2013) yang memperoleh hasil signifikan pengaruhnya gaya 

belajar terhadap hasil belajar matematika. Penelitian serupa dilakukan oleh 

Sugiyanto (2009), hasil analisis menunjukkan ada kontribusi yang positif: gaya 

belajar divergen terhadap prestasi akademik, gaya belajar asimilasi terhadap 

prestasi akademik, gaya belajar konvergen terhadap prestasi akademik, gaya 

belajar akomodasi terhadap prestasi akademik, motivasi berprestasi terhadap 

prestasi akademik. Hasil penelitian Nelyahardil dan Khaidir (2012) 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan minat belajar dengan hasil belajar. 

Penelitian lain dilakukan oleh Marsis (2012) yang menunjukkan 

kecenderungan gaya belajar pada siswa program IPA adalah diverger dan 

accomodator kategori tinggi dan kecenderungan gaya belajar siswa program 

IPS adalah diverger dan assimilator kategori tinggi dan sedang. Hasil penelitian 

yang berbeda dilakukan oleh Marginingsih (2012) yang menunjukkan tidak 

terdapat hubungan yang positif signifikan antara model belajar David Kolb 

dengan hasil belajar matematika.  

Berdasarkan pengamatan dan observasi yang dilakukan peneliti saat 

pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) pada bulan September 

sampai dengan November di kelas X Teknik Gambar Bangunan (TGB-A) SMK 

Negeri 2 Salatiga didapatkan bahwa hasil belajar matematika siswa tergolong 

rendah. Hal ini dibenarkan oleh guru pengampu mata pelajaran matematika 

kelas X TGB-A yaitu Bapak Dedik Wahono, didapatkan informasi bahwa hasil 

belajar matematika siswa masih tergolong rendah disebabkan perhatian siswa 

terhadap matematika masih kurang dan siswa kurang berinteraksi guru. Ada 

siswa yang cepat belajar dalam kelompok, tetapi ada yang ingin belajar sendiri. 

Ada siswa yang baru bisa belajar dengan baik bila lingkungan tenang dan 

nyaman. Selain itu siswa lebih memfokuskan diri pada mata pelajaran 

produktif (kejuruan).  Dengan demikian dapat dikatakan siswa memiliki minat 

belajar dan gaya belajar yang berbeda-beda. Hal-hal semacam inilah yang 

menyebabkan hasil belajar matematika siswa kelas X TGB-A masih rendah. 

Hal ini diperkuat dengan hasil Ulangan Akhir Semester 1, yaitu 90,3% 

siswa belum tuntas dan hanya 9,7% siswa tuntas. Selain itu, hasil Ulangan 

Tengah Semester 2 siswa kelas X TGB-A terdapat 80,65% siswa belum tuntas 

dan hanya 19,35% siswa tuntas. Berdasarkan fakta tersebut dapat dikatakan 

hasil belajar matematika siswa kelas X TGB-A masih tergolong sangat rendah, 

artinya siswa belum menguasai pelajaran matematika yang dikarenakan 

banyak terdapat faktor penghambat dalam proses belajar mengajar.  
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Berdasarkan permasalahan yang ada, dari berbagai faktor yang 

menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa kelas X TGB-A, peneliti melihat 

bahwa minat belajar dan gaya belajar merupakan faktor penting dalam proses 

pembelajaran. Ini dapat dijadikan bahan pertimbangan penting bagi guru 

sebelum melakukan proses belajar mengajar. Diharapkan dengan terlebih 

dahulu mengetahui minat belajar dan mengenal gaya belajar yang dimiliki 

siswa sehingga guru dapat menerapkan strategi pembelajaran yang tepat 

sesuai minat dan gaya belajar siswa, sehingga nantinya dapat menunjang 

pencapaian hasil belajar yang akan diraih siswa. 

Merujuk pada permasalahan yang terjadi peneliti akan melakukan 

sebuah penelitian dengan judul “Hubungan Antara Minat Belajar dan Gaya 

Belajar dengan Hasil Belajar Matematika Siswa kelas X TGB-A SMK Negeri 2 

Salatiga”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka penulis merumuskan 

masalah dalam penelitian ini yaitu:  

1. adakah hubungan yang positif signifikan antara minat belajar dengan hasil 

belajar matematika siswa kelas X TGB-A SMK Negeri 2 Salatiga?; 

2. adakah hubungan yang positif signifikan antara gaya belajar dengan hasil 

belajar matematika siswa kelas X TGB-A SMK Negeri 2 Salatiga?; 

3. adakah hubungan yang positif signifikan antara minat belajar dan gaya 

belajar dengan hasil belajar matematika siswa kelas X TGB-A SMK Negeri 2 

Salatiga?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:  

1. untuk mengetahui hubungan yang positif signifikan antara minat belajar 

dengan hasil belajar matematika siswa kelas X TGB-A SMK Negeri 2 

Salatiga; 

2. untuk mengetahui hubungan yang positif signifikan antara gaya belajar 

dengan hasil belajar matematika siswa kelas X TGB-A SMK Negeri 2 

Salatiga; 

3. untuk mengetahui hubungan yang positif signifikan antara minat belajar 

dan gaya belajar dengan hasil belajar matematika siswa kelas X TGB-A SMK 

Negeri 2 Salatiga. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian teori maupun 

referensi dalam membuat instrumen penelitian kaitannya dengan 

hubungan minat belajar dan gaya belajar dengan hasil belajar matematika 

siswa, serta dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Adanya pengetahuan tentang minat belajar dapat digunakan siswa 

untuk memiliki ketertarikan dalam kegiatan belajar mengajar. Setelah siswa 

mengetahui dan memahami gaya belajarnya, siswa dapat menggunakan 

gaya belajar sesuai dengan kegiatan belajar mengajar sehingga nantinya 

akan sangat berguna untuk pencapaian hasil belajar matematika yang 

diinginkan. 

b. Bagi Guru 

Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi guru untuk terlebih dahulu 

mengetahui dan memahami minat belajar dan gaya belajar siswa sebelum 

melakukan kegiatan belajar mengajar sehingga guru dapat mengemas 

strategi pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa, 

nantinya dapat menunjang pencapaian hasil belajar yang akan diraih siswa. 

c. Bagi Peneliti lain 

Dapat dijadikan referensi untuk menambah atau memperluas ruang 

lingkup penelitian bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang minat belajar, gaya belajar, dan hasil belajar 

matematika. 

 




