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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hasil belajar matematika penting dalam proses belajar untuk mengetahui 

tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari dalam pembelajaran. 

Selain itu penguasaan ilmu matematika sangat berguna dalam kehidupan sehari-

hari serta dapat menunjang penguasaan ilmu pengetahuan lain. Widoyoko (2010: 

25) menyatakan hasil belajar merupakan perubahan yang terjadi pada diri siswa 

sebagai akibat dari kegiatan pembelajaran bersifat non fisik seperti perubahan 

sikap, pengetahuan, maupun kecakapan.  

Hasil belajar matematika penting seperti diuraikan tersebut, namun 

kenyataannya yang terjadi di sekolah penguasaan matematika masih rendah, 

motivasi siswa untuk belajar matematika masih kurang,  sehingga berpengaruh 

terhadap hasil belajar. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan Programme for 

International Student Assessment (PISA) pada tahun 2015 menyatakan bahwa 

kemampuan matematika diindonesia menduduki peringkat ke 69 dari 79 negara 

peserta. Rendahnya hasil belajar matematika juga terlihat dari turunnya rerata 

hasil nilai Ujian Nasional matematika tahun 2016 sebesar 6,04 poin pada siswa 

SMP. Dengan nilai rerata Ujian Nasional 2016 sebesar 58,57 untuk SMP Negeri, 

59,06 untuk Mts, dan 48,36 untuk SMP Terbuka. Khususnya di SMP Negeri 2 

Kartasura yang mengalami penurunan hasil belajar matematika dilihat dari hasil 

nilai Ujian Akhir Semester siswa dimana sebagian besar masih dibawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). Oleh karena itu, diperlukan suatu cara untuk 

meningkatkan hasil belajar  matematika siswa. 

Bervariasinya hasil belajar matematika di SMP Negeri 2 Kartasura 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersumber dari siswa, alat, dan 

lingkungan. Salah satu faktor bersumber dari siswa adalah motivasi berprestasi. 

Motivasi berprestasi mempunyai peranan yang penting dalam proses 

pembelajaran. Siswa yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi dalam 
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belajarnya kemungkinan hasil belajar yang dicapai akan tinggi dibandingkan 

dengan siswa yang motivasi berprestasinya rendah. 

Faktor yang berasal dari alat adalah fasilitas belajar. Fasilitas belajar 

berperan untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan belajar siswa. 

Fasilitas belajar dapat berupa sumber belajar dan alat belajar. Faktor yang 

bersumber dari lingkungan yaitu lingkungan belajar dan tingkat sosial ekonomi 

orang tua. Lingkungan belajar adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

tempat proses pembelajaran dilaksanakan. Lingkungan belajar yang berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan belajar dalam penelitian ini 

dibatasi pada lingkungan sekolah. Lingkungan belajar terutama lingkungan 

sekolah sebagai lingkungan pendidikan formal mempunyai peranan penting 

dalam upaya mencerdaskan dan membimbing moral perilaku anak, faktor yang 

mempengaruhi lingkungan belajar yaitu lokasi sekolah, kondisi fisiologis, dan 

kondisi psikologis. Tingkat sosial ekonomi orang tua turut mendukung dalam 

pengadaan sarana dan prasarana belajar siswa, yang akan memudahkan dan 

membantu pihak sekolah untuk peningkatan proses belajar mengajar.  

Hasil penelitian Daniela (2015) menyatakan bahwa motivasi dalam 

pembelajaran memiliki dampak yang kuat terhadap tingkat pencapaian siswa 

dalam hal meningkatkan hasil belajar. Babatunde   Olanrewaju (2014) 

menyatakan adanya pengaruh yang signifikan antara fasilitas infrastruktur 

sekolah terhadap prestasi akademik siswa.  

Arumsasi   Khafid (2015) menyatakan adanya pengaruh yang signifikan 

motivasi terhadap prestasi belajar, lingkungan belajar siswa terhadap prestasi 

belajar dan tingkat sosial ekonomi terhadap prestasi belajar. Sehingga untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa perlu memperhatikan faktor yang 

mempengaruhinya yaitu tingkat kecerdasaan, motivasi, tingkat sosial ekonomi 

dan lingkungan belajar siswa. Ketiga hasil Penelitian tersebut belum bisa 

menyelesaikan permasalahan pada penelitian ini secara optimal. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini penting dilakukan untuk 

menguji kontribusi lingkungan belajar, fasilitas belajar, tingkat sosial ekonomi 
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orang tua dan  motivasi berprestasi sebagai acuan peningkatan hasil belajar 

matematika. 

B. Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang berkaitan dengan hasil belajar matematika dapat 

dipengaruhi oleh siswa, alat, dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut dapat 

diidentifikasi sebagai berikut. Rendahnya hasil belajar siswa disebabkan oleh 

masih rendahnya tingkat motivasi berprestasi, lingkungan belajar, failitas belajar 

dan tingkat sosial ekonomi orang tua. Siswa cenderung kurang aktif dalam 

proses pembelajaran, kurangnya kesadaran siswa dalam memanfaatkan fasilitas 

belajar dengan baik, keterbatasan fasilitas yang diberikan orang tua, keterbatasan 

sumber belajar dan alat belajar sekolah misalnya keterbatasan perangkat LCD 

proyektor dalam kegiatan mengajar dikelas serta dalam mengajar guru kurang 

mampu menggunakan media pembelajaran yang mendukung proses kegiatan 

belajar mengajar. Kurangnya perhatian orang tua, bervariasinya ekonomi 

keluarga, kurang optimalnya interaksi antara siswa dengan guru maupun siswa 

dengan siswa serta kondisi lingkungan yang digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada hasil belajar matematika. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar matematika dibatasi pada lingkungan belajar pada 

lingkungan sekolah, fasilitas belajar, tingkat sosial ekonomi orang tua, dan 

motivasi berprestasi. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan masalah, permasalahan ini dapat dirumuskan 

menjadi tiga. 

1. Adakah kontribusi lingkungan belajar, fasilitas belajar, dan tingkat sosial 

ekonomi orang tua terhadap hasil belajar matematika secara tidak langsung 

melalui motivasi berprestasi? 

2. Adakah kontribusi lingkungan belajar, fasilitas belajar, dan tingkat sosial 

ekonomi orang tua terhadap motivasi berprestasi? 

3. Adakah kontribusi motivasi berprestasi terhadap hasil belajar matematika? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini ada tiga.  

1. Menguji kontribusi lingkungan belajar, fasilitas belajar, dan tingkat sosial 

ekonomi orang tua terhadap hasil belajar matematika secara tidak langsung 

melalui motivasi berprestasi. 

2. Menguji kontribusi lingkungan belajar, fasilitas belajar, dan tingkat sosial 

ekonomi orang tua terhadap motivasi berprestasi. 

3. Menguji kontribusi motivasi berprestasi terhadap hasil belajar matematika. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas 

tentang kontribusi lingkungan belajar, ketersediaan fasilitas belajar, dan 

tingkat sosial ekonomi terhadap motivasi berprestasi dan hasil belajar 

matematika. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat dimanfaatkan baik sekolah, guru, 

maupun siswa. Bagi sekolah untuk pembinaan tentang peningkatan hasil 

belajar matematika. Bagi guru sebagai layanan dalam mengelola lingkungan 

belajar dan menggunakan alat belajar untuk mencapai hasil belajar 

matematika yang maksimal. Bagi siswa untuk pemanfaatan alat belajar 

dengan baik sehingga motivasi berprestasi dan hasil belajar matematika 

siswa meningkat. 

 


