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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hasil belajar merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan. 

Menurut Uno (2008: 213) hasil belajar adalah perubahan perilaku yang 

relatif menetap dalam diri seseorang sebagai akibat dari interaksi dengan 

lingkungannya. Hasil belajar matematika berarti perubahan perilaku 

peserta didik setelah mendapatkan proses pembelajaran matematika. Pada 

umumnya hasil belajar digunakan guru dan siswa sebagai tolak ukur 

tingkat keberhasilan siswa dalam bidang pendidikan. Dengan proses 

belajar yang baik diharapkan mampu menghasilkan hasil belajar yang baik 

pula. Namun, berdasarkan pengamatan di SMP Al-Islam Kartasura 

menunjukkan hasil yang bervariasi, dan masih banyak siswa kelas VIII 

yang mendapatkan nilai matematika kurang dari kriteria batas minimal. 

Bervariasinya hasil belajar matematika dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Salah satu faktor pentingnya yaitu motivasi belajar. 

Motivasi dapat timbul dari diri siswa itu sendiri, yaitu adanya suatu 

dorongan untuk mempelajari matematika. Motivasi juga dapat timbul 

secara ekstrinsik, artinya suatu dorongan yang timbul berasal dari luar diri 

siswa misalnya motivasi dari guru dan orang tua. Belajar matematika yang 

didasari dengan motivasi yang kuat akan berpengaruh positif terhadap 

hasil belajarnya. Menurut Uno (2007: 27) motivasi memiliki peranan 

penting dalam belajar dan pembelajaran, yaitu menentukan hal-hal yang 

dapat dijadikan penguat belajar, memperjelas tujuan belajar yang hendak 

dicapai, menentukan ragam kendali terhadap rangsangan belajar, dan 

menentukan ketekunan belajar.  

Permasalahan hasil belajar matematika juga dapat disebabkan 

karena persepsi siswa terhadap kemampuan mengajar guru. Persepsi yang 

dimaksud adalah anggapan dan perasaan atas semua yang dirasakan oleh 

siswa terhadap kemampuan guru dalam mengajar. Setiap siswa 
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mempunyai persepsi yang berbeda-beda, dan pada umumnya persepsi 

tersebut menunjukkan bahwa guru matematika adalah salah satu guru yang 

paling ditakuti disekolahannya. Cara yang digunakan guru dalam mengajar 

juga mendapat respon yang berbeda-beda dari siswa. Seorang guru harus 

mampu menanamkan suatu persepsi yang baik sejak dini pada siswa – 

siswanya sehingga siswa merasa nyaman dan lebih berminat dalam proses 

pembelajaran.  

Penyebab lain  yang mempengaruhi hasil belajar adalah fasilitas 

belajar disekolah. Menurut Sopiatin (2010: 73) salah satu aspek penting 

dalam pendidikan adalah fasilitas belajar yang dapat menunjang 

keefektifan kegiatan. Kelengkapan dan manajemen fasilitas belajar sangat 

diperlukan untuk memperlancar proses pembelajaran di sekolah. Satu hal 

yang terpenting adalah pada pemanfaatan fasilitas belajar tersebut, dengan 

adanya fasilitas yang lengkap  dan manajemen yang baik serta 

pemanfaatan yang optimal dapat meningkatkan hasil belajar yang 

diperoleh siswa. Pemanfaatan fasilitas sekolah perlu dioptimalkan oleh 

guru maupun siswa untuk mempermudah serta memperlancar  proses 

pembelajaran. 

Berdasarkan faktor-faktor yang dijelaskan tersebut, peneliti 

melakukan penelitian mengenai kontribusi motivasi belajar, persepsi siswa 

tentang kemampuan mengajar guru, dan pemanfaatan fasilitas sekolah 

terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas VIII di SMP AL-

ISLAM Kartasura.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, dapat 

diuraikan identifikasi masalah sebagai berikut. 

1. Hasil belajar matematika siswa disekolah cenderung bervariasi, 

2. Rendahnya minat siswa terhadap mata pelajaran matematika, 

3. Motivasi belajar matematika masih belum maksimal, 
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4. Persepsi siswa terhadap guru di sekolahan cenderung kearah negatif, 

mungkin karena cara mengajar guru yang kurang disukai oleh siswa, 

5. Guru dan siswa kurang mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang 

tersedia di sekolah untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada  hasil belajar matematika, dan 

faktor-faktor  yang mempengaruhi hasil belajar matematika, yaitu motivasi 

belajar, persepsi siswa terhadap kemampuan mengajar guru, dan 

pemanfaatan fasilitas belajar di sekolah. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, 

maka perumusan masalah penelitian ini daat dituiskan sebagai berikut.  

1. Adakah kontribusi motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika?  

2. Adakah kontribusi persepsi siswa terhadap kemampuan mengajar guru 

terhadap hasil belajar matematika?  

3. Adakah kontribusi pemanfaatan fasilitas sekolah terhadap hasil belajar 

matematika? 

4. Adakah kontribusi motivasi belajar, persepsi siswa terhadap 

kemampuan mengajar guru, dan pemanfaatan fasilitas sekolah 

terhadap hasil belajar matematika?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat diuraikan tujuan dari 

penelitian sebagai berikut. 

1. Untuk menguji kontribusi motivasi belajar terhadap hasil belajar 

matematika. 

2. Untuk menguji kontribusi persepsi siswa terhadap kemampuan 

mengajar guru terhadap hasil belajar matematika. 
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3. Untuk menguji kontribusi pemanfaatan fasilitas sekolah terhadap hasil 

belajar matematika. 

4. Untuk menguji kontribusi motivasi belajar, persepsi siswa terhadap 

kemampuan mengajar guru, dan pemanfaatan fasilitas sekolah secara 

bersama-sama terhadap hasil belajar matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan  dapat dijadikan referensi mengenai kontribusi 

motivasi belajar, persepsi siswa terhadap kemampuan mengajar guru, 

dan pemanfaatan fasilitas disekolah terhadap hasil belajar matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi atau pengaruh 

pada motivasi belajar siswa sehingga terjadi peningkatan hasil 

belajar, serta diharapkan siswa dapat memanfaatkan fasilitas belajar 

disekolah sebagai penunjang untuk mencapai hasil belajar yang 

lebih berkualitas. 

b. Manfaat bagi guru 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan oleh guru dalam proses belajar-mengajar secara lebih 

profesional, sehingga diharapkan dapat memperbaiki dan  

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

c. Manfaat bagi sekolah 

Hasil penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan 

kualitas fasilitas dan pelayanan di sekolah.  

 

 


