
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Dalam bab pendahuluan ini akan dipaparkan mengenai latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan manfaat penelitian. 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa, tidak ada cara lain 

kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan. Dalam konteks pendidikan, 

pengertian mutu mengacu pada masukan, proses, luaran dan dampaknya. Mutu 

masukan dapat dilihat dari beberapa sisi. Pertama, kondisi baik atau tidaknya 

masukan sumber daya manusia, seperti kepala sekolah, guru, laboran, staf tata 

usaha dan siswa. Kedua, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa 

alat peraga, buku-buku, kurikulum, prasarana, sarana sekolah, dan lain-lain. Ketiga, 

memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa perangkat lunak, seperti 

peraturan, struktur organisasi, deskripsi kerja dan struktur organisasi. Keempat, 

mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, motivasi, 

ketekunan dan cita-cita (Danim, 2006, 53). 

UNESCO menetapkan empat pilar pendidikan. Pendidikan itu tidak 

sembarangan dan jelas bukan urusan main-main, apalagi urusan bisnis. Pendidikan 

adalah belajar, yang meliputi: (1) Belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan 

(learning to know), (2) Belajar untuk menguasai keterampilan (learning to do), (3) 

Belajar untuk hidup bermasyarakat (learning to live together), serta (4) Belajar 

untuk mengembangkan diri secara maksimal (learning to be) (Kemenag, 2013, 

279).  
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Konsep mutu pendidikan memandang bahwa lembaga pendidikan 

merupakan industri jasa dan bukan sebagai proses produksi. Lulusan peserta didik 

yang telah menyelesaikan pendidikannya adalah individu yang perilaku dan 

perbuatannya sesungguhnya bukan hanya dipengaruhi ilmu dan keterampilan yang 

diperolehnya selama pendidikan, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor 

lain, termasuk motivasi, sikap dan latar belakang budaya serta pengaruh lingkungan 

(Mulyasa, 2004, 226). 

Sebagai negara yang sedang berproses meningkatkan kualitas di segala 

bidang, Indonesia harus terus melakukan perbaikan di berbagai bidang, terutama 

bidang pendidikan. Berbagai upaya untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan 

terus dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Mulai dari peningkatan 

kualitas pendidikan jenjang prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, sampai 

dengan perguruan tinggi.  

Dalam Undang-undang system pendidikan nasional No. 20 Tahun 2003 

tercantum tujuan pendidikan nasional yang menyatakan bahwa pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual-keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. 

Selanjutnya dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

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 
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bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung 

jawab. 

Pemerintah telah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan mutu 

pendidikan nasional, antara lain dengan melakukan pengembangan kurikulum 

nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui workshop/pelatihan, 

pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana 

pendidikan, program pelatihan dan sertifikasi pendidik, dan peningkatan mutu 

manajemen sekolah. Namun demikian, pencapaian indikator mutu pendidikan 

belum menunjukkan peningkatan yang berarti. 

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia 

adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. 

Mutu lulusan sekolah lulusan Indonesia masih belum menjawab tantangan zaman 

dan kebutuhan dunia dan masih tertinggal dari negara-negara yang lain. Sebagai 

salah satu contoh adalah data dari UNESCO (2014) peringkat indeks 

pengembangan manusia yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, 

kesehatan dan penghasilan per kepala yang menunjukan bahwa indeks 

pengembangan masyarakat Indonesia mengalami penurunan.  Berdasarkan data 

yang diambil pada tahun 2014, perkembangan pendidikan Indonesia masih 

tertinggal apabila dibandingkan dengan negara-negara berkembang yang lain. Data 

ini  dikeluarkan oleh UNESCO tiap-tiap tahun dan berisi hasil pemantauan 

pendidikan dunia, dari 115 negara, Education Development Index (EDI) Indonesia 

berada pada posisi ke 57. Laporan tersebut dibahas dalam  Rapat Koordinasi 

Nasional Pendidikan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat. Pada Rakor dijelaskan 
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tentang Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD tahun 2013/2014 sebesar 

68,10%,  APK SD sebesar 110,65% dan APM  (Angka Partisipasi Murni) SD 

sebesar 93,3%, APK SMP sebesar 96,91% dan APM SMP sebesar 76,55% 

(kompas.com). 

Menurut Paul Suparno (dalam Suyatno, 2009: 138) ada banyak faktor yang 

mempengaruhi mutu pendidikan sekolah, namun salah satu faktor yang sangat 

penting dan tidak dapat diabaikan adalah unsur guru. Mutu pendidikan dipengaruhi 

oleh mutu guru yang menangani langsung pendidikan di sekolah. 

 Menurut Sulistiyo (Kompas.com, 2012)) ada banyak persoalan menyangkut 

guru di Indonesia. Masalah pertama, adalah pendidikan guru yang jauh dari 

memadai tersebut berdampak pada kualitas dan kompetensi guru yang ada saat ini. 

Masalah kedua adalah sistem pengangkatan guru yang tidak berdasar kebutuhan 

dan masih ada nuansa KKN. Sementara untuk distribusi guru sendiri, masih terjadi 

banyak masalah yang berakibat pada tidak meratanya jumlah guru di tiap wilayah 

terutama daerah yang terpencil. Masalah ketiga adalah pengembangan kompetensi 

dan karir yang tidak berjalan sesuai tujuan. Banyak guru yang telah lulus dari 

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan justru malah menurun kompetensinya. 

Untuk itu, standard kompetensi perlu disiapkan, dijaga dan dibina. 

Untuk mengetahui kualitas pendidik dan peningkatan kompetensi guru, pada 

tahun 2015 pemerintah mengadakan Uji Kompetensi Guru (UKG), menguji 

kompetensi guru untuk dua bidang yaitu pedagogik dan profesional. Rata-rata UKG 

nasional untuk kedua bidang tersebut adalah 53,02, sedangkan pemerintah 

menargetkan rata-rata nilai di angka 55. Selain itu, rerata nilai profesional 54,77, 

sedangkan nilai rata-rata kompetensi pendagogik 48,94. Hasil UKG tersebut masih 
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dibawah target karena kurang dari 55. Data tersebut menunjukkan bahwa 

kompetensi guru perlu ditingkatkan. (Kemendikbud, 2016).  

Pada tahun 2013, Yayasan Tarakanita bekerjasama dengan Universitas 

Sanata Dharma melakukan uji kompetensi bagi semua guru Tarakanita. Uji 

kompetensi tersebut dimaksudkan untuk mengetahui gambaran kompetensi guru, 

sehingga yayasan dapat mengambil langkah yang tepat untuk meningkatkan 

kualitas guru. Materi uji kompetensi tersebut berupa Tes Keterampilan Keguruan 

dan Wawasan Kependidikan (TKKWK) dari jenjang TK – SMA/K yang diikuti 

oleh 916 guru, dan memperoleh hasil yang memprihatinkan. Dari Uji Kompetensi 

tersebut untuk TKKWK pada jenjang SD diperoleh nilai rata-rata 57,1 dari standar 

nilai minimal 7,00. Berikut Nilai UKG Keterampilan dan Wawasan Keguruan 

Guru-Guru Tarakanita: 

Tabel 1.1 

Hasil Kompetensi Guru per jenjang 

No Jenjang Jumlah Peserta Nilai Rata-rata 

1 TK 80 61,8 

2 SD 339 57,1 

3 SMP 257 56,6 

4 SMA 240 57,0 

 Jumlah Total 916 58,1 

Sumber: Yayasan Tarakanita 2013 

Berikut adalah Nilai UKG Guru Bidang Studi Matematika SD Tarakanita 5 

Jakarta: 
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Tabel 1.2 

Nilai UKG Guru Bidang Studi Matematika 

No Guru Keterampilan 

Keguruan dan 

Wawasan 

Kependidikan 

Penguasaan 

Kompetensi 

Bidang Studi 

Kualifikasi 

1 A 48 72 Kurang/Baik 

2 B 58 74 Sedang/Baik 

3 C 45 55 Kurang/Sedang 

4 D 61 64 Sedang/Sedang 

5 E 53 55 Kurang/Sedang 

Sumber: Yayasan Tarakanita 2013 

Kualifikasi dalam penilaian tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.3  

Kualifikasi Nilai UKG Guru 

No Kualifikasi Skor 

1 Amat Baik 80-100 

2 Baik 65-79 

3 Sedang 55-64 

4 Kurang 40-54 

5 Kurang Sekali 0-39 

Sumber: Yayasan Tarakanita Tahun 2013 

Data tersebut menjadi gambaran tentang kompetensi guru Tarakanita baik 

secara keseluruhan maupun khusus di SD Tarakanita 5. Uji kompetensi tersebut 

mencakup: 1) wawasan pembelajaran, (2) acuan pelaksanaan pembelajaran, (3) 

acuan peniaian proses serta hasil pembelajaran; dan Tes Bidang Studi (TBS) yang 

mencakup: (1) obyek matematika sekolah, (2) konsep bilangan, (3) konsep dan 

sifat-sifat bangun datar, (4) konsep dan sifat-sifat bangun ruang, (5) operasi dasar 

bilangan dan sifat-sifatnya, (6) konsep peluang dan penghitungan peluang kejadian, 

(7) perbandingan trigonometri, (8) statistika dasar, (9) prinsip-prinsip pembelajaran 

matematika, dan (10) pemecahan masalah dalam matematika. Dengan melihat data 

tersebut maka kompetensi guru perlu ditingkatkan karena guru memiliki peran yang 

sangat penting dalam pembelajaran. Prestasi belajar sangat tergantung pada kualitas 
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proses belajar mengajar. Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam 

kegiatan belajar mengajar maka harus ditingkatkan kompetensinya. 

Dari sekian banyak mata pelajaran yang dipelajari di sekolah, matematika 

bukanlah mata pelajaran yang digemari karena dianggap sulit. Menurut Ratih 

Keswara (dalam Sindonews 2013), Berdasarkan data Trends in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS), pembelajaran matematika di Indonesia 

berada di peringkat bawah. Hal tersebut dikarenakan, metode pembelajaran kelas-

kelas di Indonesia monoton dan membuat bosan. 

Dari sebuah penelitian dengan menyebarkan angket kepada 

mahasiswa PGSD tentang faktor yang menyebabkan mereka tidak senang belajar 

matematika, 65,8% responden menyatakan bahwa mereka tidak senang belajar 

matematika karena matematika sulit, dan mereka seringkali tidak dapat 

mengerjakan sal-soalnya ( Pitadjeng, 2015, 64). Apabila guru yang mengajar sudah 

tidak menyukai, maka dapat diperkirakan bahwa siswa yang diajar pun akan lebih 

tidak menyukai matematika karena menganggapnya sebagai mata pelajaran yang 

sulit. 

Adanya pendapat umum bahwa matematika itu sulit, membuat banyak 

anak tidak atau kurang berminat belajar Matematika, sehingga mengerjakan 

pekerjaan rumah (PR) matematika terkadang menjadi hal yang tidak mereka 

senangi. (Kompas.com). Permasalahan  pendidikan  matematika  di  Indonesia  

secara  umum, beberapa diantaranya adalah banyak menghafal, lebih 

menghandalkan aspek kognitif yang rendah (mengingat, menyebutkan) dan 

umumnya peserta didik tidak tahu  makna atau fungsi dari hal yang dipelajari 

(Sumardyono, 2010,2). Hal  ini  didukung  oleh  kenyataan  bahwa hasil belajar 
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matematika siswa masih   cukup   rendah. Perolehan   hasil   ujian   nasional   mata   

pelajaran matematika masih menunjukkan rata-rata yang rendah dibandingkan 

dengan julah skor yang ditargetkan. 

Permasalahan tersebut juga tergambar di SD Tarakanita 5 Jakarta. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan penulis terhadap siswa-siswi SD 

Tarakanita 5,  diperoleh data tentang prestasi siswa dalam pembelajaran 

Matematika yang dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Banyak siswa yang 

tidak tuntas dalam belajar (tidak lulus KKM). Menurut kepala sekolah, hal tersebut 

menjadi pertimbangan dalam penentuan nilai Standar Kelulusan Minimal SD/MI 

tahun ini, dimana SKM Matematika berada dalam urutan terendah dari semua mata 

pelajaran yang diujikan di sekolah dasar. Berdasarkan nilai try out terendah dan 

pencapaian nilai rata-rata rapor semester 7 – 11 dengan prosentase 70%, maka SD 

Tarakanita 5 menentukan SKM sebagai berikut: 

Tabel 1.4 

Standar Kelulusan Minimal SD Tarakanita 5 Jakarta 

Sumber: SD Tarakanita 5 Jakarta 

 Menurut Koordinator Kurikulum SD Tarakanita 5, sekolah sudah 

mengupayakan peningkatan prestasi siswa dengan pelatihan bagi guru agar lebih 

variatif dalam memilih metode pembelajaran serta melengkapi fasilitas 

No. Mata Pelajaran SKM 

1 Pendidikan Agama 7,00 

2 Pendidikan Kewarganegaraan 6,50 

3 Bahasa Indonesia 5,55 

4 Matematika  4,95 

5 Ilmu Pengetahuan Alam 5,25 

6 Ilmu Pengetahuan Sosial 6,50 

7 Seni Budaya dan Keterampilan 7,00 

8 Pendidikan Jasmani 7,00 

9 Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta 6.50 

10 Bahasa Inggris 6.50 
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pembelajaran, namun prestasi belajar siswa dalam pembelajaran Matematika belum 

menunjukkan hasil yang diharapkan.  

Berikut adalah Data Nilai UN/USBD untuk Mata Pelajaran Matematika 

Kelas 6 SD Tarakanita 5 dari Tahun Pembelajaran 2010 – 2015 yang menunjukkan 

bahwa nilai matematika turun dari tahun ke tahun: 

Tabel 1.5  

Nilai UN/USBD Matematika SD Tarakanita 5 

Tahun 

Ajaran 

Jumlah Siswa 

Kelas 6 

Nilai 

Tertinggi 

Nilai 

Terendah 

Nilai Rata-

rata 

2010/2011 172 10 5,00 8,72 

2011/2012 174 10 5,50 8,80 

2012/2013 168 10 4,25 8,62 

2013/2014 168 10 3,00 8,28 

2014/2015 161 10 4,50 8,14 

Sumber : Data SD Tarakanita 5 

 

Berikut adalah hasil Tryout UN/USBD Mata Pelajaran Matematika SD 

Tarakanita 5 Tahun 2016:  

Tabel 1.6  

Nilai Tryout UN/USBD Matematika SD Tarakanita 5 

Tryout Jumlah Siswa 

Kelas 6 

Nilai 

Tertinggi 

Nilai 

Terendah 

Nilai Rata-

rata 

I 131 9,00 2,75 6,98 

II 131 9,75 4,25 7,39 

III 131 9,75 2,75 7,72 

IV 131 9,75 4,00 7,44 

V 131 9,75 3,50 7,27 

Sumber : Data SD Tarakanita 5 

Dengan melihat hasil tryout terendah dari tryout I-IV dan standar kelulusan 

minimal, khususnya dalam mata pelajaran matematika, maka pembelajaran 

matematika perlu ditingkatkan kualitasnya karena belum mencapai SKM yang 

ditentukan yakni 4,95. Hasil Tes Formatif Kelas 5 Semester 1 Tahun Ajaran 

2015/2016 menunjukkan data sebagai berikut: 
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Tabel 1.7  

Nilai Ulangan Harian Matematika SD Tarakanita 5 

Sumber : Data SD Tarakanita 5 

Beberapa data yang disebutkan di atas memberi gambaran bahwa prestasi 

belajar Matematika siswa kelas 5 dan 6 SD Tarakanita 5 pada beberapa tahun 

pembelajaran ini mengalami penurunan.  

Menurut Khalsa (2008, 19) disiplin merupakan bagian dari proses 

berkelanjutan pengajaran atau pendidikan. Berkualitas atau tidaknya belajar siswa 

akan sangat dipengaruhi oleh faktor yang paling pokok yaitu kedisiplinan, 

disamping faktor lingkungan, baik keluarga, sekolah, serta bakat siswa itu sendiri. 

Disiplin diperlukan dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran. 

Disiplin sangat diperlukan dalam pembelajaran matematika agar siswa dapat 

berprestasi maksimal.  

Dalam kurikulum 2006 dijelaskan bahwa pembelajaran matematika di SD 

ditujukan juga agar siswa memiliki kemampuan memperoleh, mengelola dan 

memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah-

ubah, tidak pasti dan kompetitif (Depdiknas, 2006, 109). Mata pelajaran 

matematika diberikan kepada siswa dengan tujuan agar siswa memiliki kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta mempunyai kemampuan 

untuk bekerja sama. Bertolak dari tujuan tersebut maka disiplin sangat diperlukan 

 

Kelas 

Ulangan Harian 

1 

Ulangan 

Harian 2 

Ulangan 

Harian 3 

Ulangan 

Harian 4 

Ulangan 

Harian 5 

5A 92 90 80 82 80 

5B 89 89 73 82 76 

5C 89 82 78 79 81 

5D 90 90 84 84 80 

Rata-rata 90 87,75 78,75 81,75 79,25 
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dalam pembelajaran matematika, karena untuk dapat berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, kreatif, dan kerja sama diperlukan adanya disiplin. 

Namun pada kenyataannya disiplin siswa dalam belajar masih sering 

menjadi masalah di sekolah karena hampir setiap hari ada saja siswa yang 

melanggar disiplin. Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah serta observasi, 

penulis menemukan bahwa disiplin belajar di sekolah ini harus ditingkatkan. Dari 

wawancara dengan para guru diperoleh data bahwa banyak siswa tidak 

mengerjakan tugas/PR yang diberikan dengan berbagai alasan, diantaranya adalh 

karena soalnya sulit, mata pelajarannya tidak menarik, banyak rumus, dan lain 

sebagainya.  

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti disiplin dan minat belajar 

siswa, kompetensi mengajar guru  (dalam persepsi siswa) serta pengaruhnya 

terhadap prestasi belajar siswa khususnya pada mata pelajaran matematika di SD 

Tarakanita 5 Jakarta, sehingga judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah 

“PENGARUH DISIPLIN DAN MINAT BELAJAR SISWA SERTA 

KOMPETENSI GURU TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA 

KELAS V SD TARAKANITA V JAKARTA.” 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1) Prestasi belajar matematika belum optimal dan menurun dari tahun ke tahun, 

serta banyak siswa tidak tuntas dalam ujian akhir. 
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2) Tingkat pencapaian siswa dalam belajar matematika belum optimal, tampak dari 

banyaknya siswa yang tidak lulus KKM sehingga memerlukan remedial. 

3) Berbagai upaya pengembangan kompetensi guru telah dilakukan namun belum 

memberi dampak dalam peningkatan prestasi belajar siswa.  

4) Kompetensi guru perlu ditingkatkan agar dapat menunjang peningkatan prestasi 

belajar siswa. 

5) Masih adanya siswa yang datang tidak tepat waktu dan sering tidak mengerjakan 

tugas atau PR yang diberikan guru. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, pertimbangan akan keterbatasan waktu, 

dan agar penelitian dapat dilakukan secara mendalam, maka tidak semua variabel 

yang mempunyai pengaruh dalam meningkatkan prestasi belajar matematika 

diteliti. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis membatasi obyek penelitian 

hanya pada tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Ketiga variabel bebas 

tersebut, yaitu: disiplin belajar (X1), minat belajar (X2) dan kompetensi guru (X3), 

sedangkan sebagai variabel terikatnya adalah prestasi belajar.  

Untuk menghindari tinjauan yang terlalu luas terhadap pokok-pokok 

persoalan yang akan dibahas, maka penulis memberikan batasan-batasan istilah 

sebagai berikut: 

1) Prestasi belajar siswa  

Prestasi belajar merupakan hasil pengukuran terhadap peserta didik yang 

meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik setelah mengikuti proses 

pembelajaran yang diukur dengan menggunakan tes atau instrumen yang 
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relevan, dan dituangkan dalam bentuk nilai. Maka dapat dikatakan bahwa 

prestasi belajar matematika adalah tingkat penguasaan siswa terhadap materi 

pelajaran matematika yang telah diperoleh dari hasil tes belajar yang 

dinyatakan dalam bentuk skor (Gagne dalam Yusniyah ,2010, 22). 

2) Disiplin belajar  

Disiplin adalah suatu sikap dan tingkah laku yang menunjukkan kepatuhan 

dan ketaatan siswa terhadap peraturan di sekolah. Maka disiplin belajar 

adalah sikap dan tingkah laku yang menunjukkan kepatuhan dan ketaatan 

siswa dalam belajar di sekolah (Djamarah, 2008,17). Disiplin yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah disiplin siswa dalam pembelajaran 

matematika, sesuai dengan tata tertib/ aturan yang diterapkan di sekolah. 

3) Minat belajar siswa 

Minat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah minat belajar siswa 

adalah kecenderungan siswa untuk memperhatikan dan melakukan 

aktivitas sesuai materi pembelajaran (Slameto, 2005, 180) 

4) Kompetensi guru  

Kompetensi guru adalah kemampuan/kecakapan seorang guru berupa 

pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai-nilai yang diperoleh melalui 

pendidikan dan pelatihan sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan 

baik (Suparlan, 2006, 85).  Yang dimaksud kompetensi guru dalam 

penelitian ini adalah kompetensi mengajar guru matematika dalam 

persepsi siswa tentang pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai-nilai 

yang dimiliki guru dalam melaksanakan pembelajaran matematika.  
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1.4. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah 

pokok dalam penelitian ini, yaitu : 

1) Apakah terdapat pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi belajar matematika 

siswa kelas V SD Tarakanita 5 Jakarta ? 

2) Apakah terdapat pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar matematika 

siswa kelas V SD Tarakanita 5 Jakarta ? 

3) Apakah terdapat pengaruh kompetensi mengajar guru terhadap prestasi belajar 

matematika siswa kelas V SD Tarakanita 5 Jakarta ? 

4) Apakah terdapat pengaruh disiplin, minat belajar dan kompetensi guru secara 

bersama-sama terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas V SD 

Tarakanita 5 Jakarta ? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini secara 

operasional dirumuskan sebagai berikut: 

1) Untuk menganalisis pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi belajar 

matematika siswa kelas V SD Tarakanita 5 Jakarta. 

2) Untuk menganalisis pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar 

matematika siswa kelas V SD Tarakanita 5 Jakarta. 

3) Untuk menganalisis pengaruh kompetensi mengajar guru terhadap prestasi 

belajar matematika siswa kelas V SD Tarakanita 5 Jakarta. 
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4) Untuk menganalisis pengaruh disiplin belajar, minat belajar dan kompetensi 

mengajar guru secara bersama-sama terhadap prestasi belajar matematika 

siswa kelas V SD Tarakanita 5 Jakarta. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan 

praktis sebagai berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

1) Sebagai tambahan kajian mengenai bidang ilmu kependidikan terutama tentang 

strategi kognitif dan desain pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. 

2) Untuk menambah pengetahuan mahasiswa lain dan untuk acuan penelitian 

berikutnya mengenai teori pembelajaran, peningkatan disiplin siswa, dan 

pengembangan kompetensi guru. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan prestasi 

dalam pembelajaran matematika, yaitu bagi: 

1) Lembaga pendidikan/sekolah khususnya Tarakanita, agar dapat meningkatkan 

disiplin siswa, kualitas pembelajaran serta kompetensi guru sehingga 

berdampak pada peningkatan prestasi belajar siswa. 

2) Guru-guru, agar dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dengan 

meningkatkan disiplin dan kompetensi mengajar, serta mendorong siswa untuk 

memiliki minat terhadap pembelajaran Matematika. 

3) Orang tua, supaya dapat mendampingi anak untuk meningkatkan disiplin dan 

minat belajar dalam pembelajaran matematika. 
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4) Sekolah, agar dapat menentukan metode pembelajaran yang tepat serta 

meningkatkan kompetensi guru agar dapat mendukung keberhasilan anak 

dalam belajar.  

5) Peneliti, Sebagai alat untuk mentransformasikan ilmu yang didapat selama 

kuliah dan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya mengenai disiplin dan 

minat belajar siswa,  kompetensi guru, dan prestasi belajar matematika siswa 

kelas 5 SD Tarakanita 5 Jakarta. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Untuk dapat memahami penelitian ini dengan lebih mudah, serta untuk 

memberikan gambaran secara jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

Pada bab I peneliti akan memaparkan tentang latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

Pada Bab II akan diuraikan tentang landasan teori dari para ahli yang 

berhubungan dengan variabel-variabel penelitian, antara lain disiplin, minat belajar 

siswa, dan kompetensi guru terhadap prestasi belajar matematika, dan hasil 

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan variabel penelitian serta desain 

penelitian. 

Pada Bab III dijelaskan tentang metodologi penelitian yang mencakup hal-hal 

sebagai berikut: jenis penelitian, jenis data penelitian, tempat penelitian, subyek 
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penelitian, alat pengumpulan data, penjelasan variabel penelitian, tahapan atau 

prosedur penelitian dan metode analisis data. 

Pada Bab IV akan dijelaskan tentang metodologi penelitian yang mencakup 

hal-hal sebagai berikut: deskripsi data, pengujian persyaratan analisa, temuan hasil 

penelitian dan pembahasan. 

Pada Bab V akan dijelaskan tentang kesimpulan, implikasi dan diakhiri 

dengan saran-saran untuk penelitian berikutnya. 

 

 

 

 




