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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan itu penting untuk  menciptakan sumber daya manusia 

(SDM) yang berkualitas. Karena pendidikan berguna dalam membina dan 

mengembangkan kemampuan dasar manusia semaksimal mungkin sesuai 

dengan kapasitasnya. Proses pendidikan yang dilaksanakan di sekolah pada 

dasarnya adalah kegiatan belajar mengajar, yang bertujuan agar siswa 

memiliki hasil yang terbaik sesuai kemampuannya. 

Menurut Tabrani Rusyan, dkk (1989: 7) belajar adalah suatu proses 

perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Salah 

satu tolak ukur yang menggambarkan tinggi rendahnya keberhasilan siswa 

dalam belajar adalah hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. 

Hasil belajar dapat dilihat dari keterampilan maupun pengetahuan yang 

dimiliki peserta didik setelah ia memperoleh pengalaman belajar. M. Nawi 

(2012: 84) menyatakan bahwa hasil belajar matematika adalah kemampuan 

yang diperoleh siswa yang mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik setelah mengikuti proses pembelajaran matematika yang 

terwujud dalam bentuk nilai hasil belajar dalam kurun waktu tertentu yang 

diukur dengan menggunakan tes.  

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006: 80) motivasi dipandang 

sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku 

manusia, termasuk perilaku belajar. Begitu juga dalam kegiatan belajar 

menurut Sardiman (2001: 73) motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan 

daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang 

menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah 

pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar 

itu dapat tercapai. 
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Bila pemahaman terhadap materi-materi matematika yang dipelajari 

dapat tercapai, maka akan timbul motivasi bersamaan dengan proses untuk 

mencapai keberhasilan belajar matematika. 

Motivasi belajar yang tinggi tercermin dari ketekunan dan keuletan 

peserta didik dalam belajar serta tidak mudah putus asa dalam menghadapi 

kesulitan untuk mencapai kesuksesan. Peserta didik yang memiliki motivasi 

belajar yang tinggi memiliki harapan dan keinginan untuk berhasil. Selain itu 

juga memiliki hasrat yang tinggi untuk menambah pengetahuan, wawasan, 

dan mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimilikinya karena 

merasa tidak puas dengan prestasi yang dimiliki saat ini sehingga dapat 

mengembangkan hasil belajar matematika peserta didik itu sendiri. 

Dengan kata lain, keberhasilan belajar matematika tidak hanya karena 

dapat memahami konsep dan teorema serta kemudian dapat 

mengaplikasikannya, melainkan juga karena keinginan, perilaku serta 

macam-macam motivasi yang lain. Untuk macam-macam motivasi lain, 

status sosial ekonomi orang tua dimungkinkan memiliki pengaruh dalam 

motivasi belajar peserta didik. Slameto (2003: 63) menyatakan bahwa 

keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. Anak yang 

sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, misal makan, 

pakaian, perlindungan kesehatan dan lain lain, juga membutuhkan fasilitas 

belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis-menulis, 

buku-buku dan lain-lain. Fasilitas belajar itu hanya dapat terpenuhi jika 

keluarga mempunyai cukup uang. 

Peserta didik yang memiliki orang tua berstatus sosial ekonomi kuat 

akan memiliki fasilitas belajar yang lebih lengkap dibandingkan dengan 

peserta didik yang berstatus sosial ekonomi sedang. Begitu juga peserta didik 

yang memiliki orang tua berstatus sosial ekonomi lemah, fasilitas belajar 

yang dimiliki tidak akan selengkap yang dimiliki oleh peserta didik yang 

berstatus ekonomi sedang maupun kuat. 
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Dari hasil pengamatan pengajaran matematika di SMK Bhina Karya 

Karanganyar ditemukan beberapa kelemahan bahwa hasil belajar matematika 

yang dicapai oleh siswa masih rendah. Fakta tersebut ditunjukkan oleh nilai 

hasil belajar matematika siswa  SMK Bhina Karya Karanganyar adalah 77 

dan hal ini berarti masih belum maksimal dan belum memuaskan karena 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) seperti yang ditetapkan oleh sekolah yang 

bersangkutan yaitu 75. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa khususnya pada siswa kelas XI  dalam 

pembelajaran matematika diantaranya yaitu masih rendahnya motivasi belajar 

yang dimiliki oleh siswa. Rendahnya motivasi belajar siswa dapat dilihat dari 

rendahnya respon dan antusias siswa SMK Bhina Karya Karanganyar 

terhadap kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Pada saat proses belajar 

mengajar berlangsung, masih ada siswa yang ramai sehingga tidak 

memperhatikan penjelasan guru, terlambat masuk kelas, serta bermain 

handphone secara diam-diam. Pada saat mengerjakan latihan soal juga masih 

mengandalkan jawaban dari teman. Hal-hal tersebut menunjukan bahwa 

motivasi belajar siswa masih rendah. 

Hasil belajar matematika dapat dipengaruhi juga dari segi status sosial 

ekonomi orang tua siswa. Dilihat dari data siswa SMK Bhina Karya pada 

buku induk siswa yang menunjukan bahwa jenis pekerjaan orang tua siswa 

mayoritas adalah buruh dan penghasilan orang tua siswa yang masih 

tergolong rendah. Status sosial ekonomi orang tua berkaitan dengan 

kedudukan yang dimiliki oleh orang tua yang dipandang dari kondisi 

ekonomi d an kondisi sosial di masyarakatnya. Kondisi sosial ekonomi orang 

tua dapat mempengaruhi sikap serta tingkat aspirasi orang tua terhadap 

pendidikan anak. Dengan demikian orang tua yang dianggap memiliki status 

sosial ekonomi yang tinggi dimasyarakat akan memiliki perhatian yang tinggi 

untuk pendidikan anaknya. Namun apabila status sosial ekonomi orang tua 

rendah, maka dapat menghambat siswa untuk memenuhi kebutuhan fasilitas 

belajarnya. 
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Berdasarkan orientasi latar belakang tersebut, penulis ingin meneliti 

pengaruh status sosial ekonomi orang tua yang berpengaruh pada motivasi 

belajar siswa dan akan berimbas pada hasil belajar matematika. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, dapat 

diidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan hasil belajar siswa 

SMK Bhina Karya Karanganyar sangat bervariasi. 

1. Hasil belajar matematika siswa SMK Bhina Karya Karanganyar. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika siswa. 

3. Tingkat motivasi belajar siswa SMK Bhina Karya Karanganyar. 

4. Hasil belajar matematika siswa yang memiliki orang tua berstatus 

sosial ekonomi kuat. 

5. Hasil belajar matematika siswa yang memiliki orang tua berstatus 

sosial ekonomi sedang. 

6. Hasil belajar matematika siswa yang memiliki orang tua berstatus 

sosial ekonomi lemah. 

7. Perbandingan tingkat motivasi belajar siswa dengan status sosial 

ekonomi orang tua. 

C. Pembatasan Masalah 

Idealnya semua masalah yang diidentifikasi harus dikaji agar 

diperoleh hasil belajar matematika yang optimal. Pengkajian pada penelitian 

ini hanya terbatas pada hasil belajar matematika, sebagai akibat dari 

perbandingan motivasi belajar siswa dan status sosial ekonomi orang tua. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Adakah perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari status sosial 

ekonomi orang tua ? 

2. Adakah perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari tingkat 

motivasi belajar siswa? 
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3. Adakah interaksi status sosial ekonomi orang tua dan tingkat motivasi 

belajar siswa terhadap hasil belajar matematika ? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Mengetahui perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari status 

sosial ekonomi orang tua. 

2. Mengetahui perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari tingkat 

motivasi belajar siswa. 

3. Mengetahui interaksi status sosial ekonomi orang tua dan tingkat 

motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar matematika. 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan kepada pembelajaran matematika, terutama terhadap hasil 

belajar matematika siswa. Secara khusus penelitian ini memberikan 

kontribusi agar proses dan faktor-faktor lain pendukung pembelajaran 

lebih diperhatikan. 

2. Manfaat Praktis  

a. Memberi masukan kepada guru supaya lebih memperhatikan 

proses belajar siswa, sehingga hasil belajar matematika dapat 

maksimal.  

b. Memberi sumbangan informasi untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di Sekolah Menengah.  

c. Memberi masukan kepada siswa untuk meningkatkan motivasi 

belajarnya, megoptimalkan kemampuan berfikir positif dalam 

mengembangkan diri di tengah – tengah lingkungan dalam meraih 

keberhasilan belajar. 

d. Bahan pertimbangan, masukan atau referensi untuk penelitian 

lebih lanjut.  


