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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal yang penting guna mencetak sumber daya 

manusia yang berkualitas. Pendidikan yang bermutu akan mengantarkan peserta 

didik menjadi  manusia yang terampil, handal, dan siap bersaing di era 

globalisasi. Pendidikan yang berkualitas akan mengantarkan sumber daya 

manusia menjadi lebih unggul dan mampu menyelesaikan segala macam 

tantangan untuk mencapai tujuan hidupnya. 

Menurut Hamalik (2010) pendidikan dikatakan berkualitas bila proses 

belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, efektif, efisien dan ada interaksi 

antara komponen-komponen yang terkandung dalam sistem pengajaran yaitu 

tujuan pendidikan dan pengajaran, peserta didik atau mahasiswa, tenaga 

kependidikan atau dosen, kurikulum, strategi pembelajaran, media pengajaran 

dan evaluasi pengajaran. Dengan adanya sinergi antara komponen-komponen 

dalam dunia pendidikan maka akan tercipta kualitas peserta didik yang sesuai 

dengan tuntutan era globalisasi saat ini.  

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang penting karena 

matematika tidak bergantung pada bidang studi lain, ia merupakan ilmu deduktif 

yang tidak menerima generalisasi yang didasarkan kepada observasi (induktif) 

tetapi generalisasi yang didasarkan kepada pembuktian secara deduktif. Namun 

pada kenyataannya kualitas hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran 

matematika masih rendah.  

Kualitas pembelajaran matematika tercermin dari perolehan nilai 

Ujian Nasional (UN) matematika siswa yang dari tahun ke tahun masih tergolong 

rendah. Santoso (2013) menyatakan perolehan rerata UN menunjukkan 

pergerakan angka pada rentang yang rendah (3,00 - 6,00). Selain itu, 

keikutsertaan Indonesia di International Mathematical Olympiade (IMO) masih 

memberi hasil belum memuaskan. Hasil Trends in Mathematics and Science 

Study (TIMSS) pada tahun 2011 Indonesia mengalami penurunan 11 poin dari 
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penilaian tahun 2007. Untuk bidang Matematika, Indonesia berada di urutan ke-

38 dengan skor 386 dari 42 negara. (kompas.com). Berdasarkan data hasil Ujian 

Tengah Semester Genap Tahun 2014/2015, masih banyak siswa kelas VIII di 

Pondok Pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen yang tidak mencapai 

kriteria ketuntasan minimal yaitu sebanyak 51%. 

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang timbul dari dalam 

diri siswa itu sendiri antara lain perilaku belajar dan motivasi siswa. Perilaku 

belajar mempunyai pengaruh besar bagi hasil belajar karena jika perilaku siswa 

dalam belajar kurang  baik, maka fokus belajar siswa akan berkurang. 

Motivasi merupakan suatu daya yang timbul dari dalam diri siswa 

untuk memberikan kesiapan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai sehingga 

seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka ia akan 

berusaha untuk meniadakan atau mengelakan persaan tidak suka itu. Namun pada 

kenyataanya banyak siswa yang belum memiliki motivasi dalam belajar. 

Faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar adalah faktor eksternal 

merupakan faktor yang berasal dari luar diri siswa, diantaranya fasilitas belajar. 

Fasilitas belajar dipengaruhi oleh fasilitas siswa dalam belajar di sekolah, dan di 

rumah. Jika fasilitas belajar siswa mendukung, maka hal ini akan mempengaruhi 

hasil belajar siswa. 

Berdasarkan pemaparan di atas maka penelitian ini membahas 

perilaku siswa, fasilitas belajar serta motivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran serta dampaknya pada hasil belajar matematika di Pondok 

Pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Pada penelitian ini diidentifikasikan masalah sebagai berikut. 

a. Fokus belajar siswa yang masih kurang. 

b. Motivasi siswa dalam mempelajari matematika masih kurang. 

c. Fasilitas belajar yang kurang memadai. 

d. Rendahnya hasil belajar siswa, khususnya mata pelajaran matematika. 
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e. Sebagian siswa masih pasif dalam pembelajaran matematika. 

f. Guru yang belum menggunakan metode belajar yang bervariasi. 

g. Kesiapan siswa dalam proses pembelajaran masih kurang. 

h. Matematika merupakan mata pelajaran yang ditakuti oleh sebagian siswa.. 

i. Kesiapan siswa dalam proses belajar masih kurang. 

 

C. Pembatasan Masalah 

  Penelitian ini difokuskan pada hasil belajar matematika dan faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu perilaku belajar, motivasi belajar 

dan fasilitas belajar. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan yang telah diuraikan di latar belakang  maka rumusan 

masalah dalam hal ini yaitu : 

a. Adakah kontribusi perilaku siswa, fasilitas belajar, dan motivasi terhadap 

hasil belajar matematika? 

b. Adakah kontribusi perilaku siswa terhadap hasil belajar matematika? 

c. Adakah kontribusi fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika? 

d. Adakah kontribusi motivasi pembelajaran matematika terhadap hasil belajar 

matematika? 

 

E. Tujuan Penelitian 

  Memperhatikan batasan dan rumusan masalah tersebut, maka secara 

umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran empirik 

kontribusi perilaku siswa, fasilitas belajar, dan motivasi terhadap hasil belajar 

matematika di Pondok Pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen, sedangkan 

secara spesifik penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis: 

a. Kontribusi perilaku siswa, fasilitas belajar, dan motivasi terhadap hasil 

belajar matematika. 

b. Kontribusi perilaku siswa terhadap hasil belajar matematika. 

c. Kontribusi fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika. 
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d. Kontribusi motivasi belajar matematika terhadap hasil belajar matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi tentang 

kontribusi perilaku belajar, fasilitas belajar dan motivasi belajar matematika. 

b. Manfaat praktis 

 Manfaat bagi siswa yaitu hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi 

untuk perilaku belajar siswa sehingga terjadi peningkatan kualitas belajar. 

Manfaat bagi guru untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, sehingga 

terciptanya pembelajaran yang nyaman dan menigkatkan motivasi belajar 

matematika siswa. Manfaat bagi kepala sekolah yaitu hasil penelitian ini 

dapat dijadikan bahan untuk membina para pengajar di pondok pesanten 

sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan, serta memberikan 

kenyamanan lingkungan belajar untuk para siswa. 


