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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

     Pendidikan memiliki peranan yang penting dan memiliki banyak manfaat 

dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya pendidikan tidak mungkin 

pembangunan suatu bangsa dan  negara dapat berkembang dan berkemajuan. 

Dalam Pasal 1 UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, 

menjelaskan 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 ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.” 

 

     Banyak cara-cara yang dilakukan pemerintah dalam hal ini kementrian 

pendidikan dalam prosesnya membangun pendidikan yang mengarah pada 

kemajuan bangsa. Sehingga hasil pendidikan yang diperoleh setiap warga 

negara diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

Indonesia seutuhnya baik masa kini dan masa mendatang. Sumber daya 

manusia Indonesia yang berkualitas tersebut memiliki ciri sebagaimana 

termaktub dalam tujuan pendidikan nasional yaitu:  

     “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 bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.” (Undang-undang tentang sistem pendidikan nasional) 

 

     Dewasa ini teknologi dan informasi memiliki perkembangan yang cukup 

pesat, oleh karenanya pendidikan harus dilakukan sealur dengan 

perkembangan tersebut untuk menguasai dan mencipta teknologi di masa 

depan. Kemajuan teknologi dan informasi tersebut tidak lepas dari pengaruh 

ilmu matematika yang merupakan ilmu dasar bagi disiplin ilmu lainnya. Atas 
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dasar hal itulah maka sudah sepantasnya mata pelajaran matematika 

merupakan salah satu mata pelajaran yang diwajibkan dalam pendidikan jalur 

sekolah, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai pada tingkat pendidikan 

tinggi sehingga diharapkan siswa dapat memiliki kemampuan dalam 

memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup 

pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti dan penuh kompetitif.  

     Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 37 Ayat 1 yang menyatakan 

bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: pendidikan 

agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan 

alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan 

olahraga, ketrampilan atau kejujuran, dan muatan lokal (Undang-undang 

Sistem Pendidikan Nasional, 2003: 21). Dengan kehadiran Undang-Undang 

tersebut semakin menegaskan bahwa pembelajaran matematika wajib 

diajarkan sejak jenjang pendidikan dasar sampai menengah yang tentunya 

akan memiliki kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. 

     Mengingat begitu pentingnya ilmu matematika sudah sepantasnya dalam 

pelaksanaan pembelajaran matematika harus dilakukan secara hierarkis serta 

memperhatikan karakteristik individu peserta didik sebagai subjek dalam 

belajar. Akan tetapi, kondisi yang terjadi di setiap sekolah pada umumnya 

matematika merupakan mata pelajaran yang sulit dipelajari siswa. Hal itu 

dibuktikan ketika peneliti melaksanakan serangkaian kegiatan magang yakni 

mulai dari magang 1, 2 dan 3 di SD Muhammadiyah 14 Surakarta. Dari 

pengamatan tersebut banyak siswa yang merasa kurang senang dalam mata 

pelajaran matematika karena dirasa sulit baginya. Hal yang sama juga 

disampaikan oleh wali kelas saat peneliti melakukan wawancara bahwa siswa 

sulit dalam memahami pelajaran matematika. Akibatnya prestasi belajar 

siswa dalam mata pelajaran matematika dari tahun ke tahun selalu rendah jika 

dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. 

     Makna belajar pada hakekatnya adalah usaha yang ada pada diri siswa 

untuk memperoleh perubahan, baik kognitif, afektif, dan psikomotorik. 
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Dalam belajar terdapat perubahan-perubahan yang dihasilkan si pembelajar, 

yaitu dari yang belum tahu menjadi tahu, dari belum merasa menjadi bisa 

merasakan, dari belum dapat mengerjakan menjadi bisa mengerjakan, dari 

belum terampil menjadi terampil, dan masih banyak yang lain (Samino, 

Marsudi; 2015:24). Sekolah sebagai tempat berlangsungnya kegiatan belajar 

diharapkan mampu melakukan perbaikan dan perubahan agar dapat 

mengubah pandangan yang keliru tentang matematika sebagai pelajaran yang 

sulit bagi siswa. Lingkungan yang baik dapat mendorong siswa untuk 

memiliki keinginan dan kegairahan dalam belajar.  

     Selain lingkungan, belajar juga dipengaruhi oleh kondisi siwa itu sendiri 

pada saat belajar. Hal tersebut biasa disebut minat siswa dalam belajar, karena 

menurut Djamarah (2011: 166) “Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh”. 

Selanjutnya dijelaskan Djamarah bahwa “Siswa yang berminat terhadap suatu 

mata pelajaran akan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, karena ada 

daya tarik baginya.” Dengan demikian minat belajar yang tinggi, siswa akan 

mampu belajar dan berlatih matematika dengan rasa senang, sehingga siswa 

akan lebih mudah untuk dilatih berpikir secara kritis, kreatif, cermat dan logis 

yang menjadikan siswa dapat berprestasi dengan baik khususnya dalam 

pelajaran matematika. Dengan melihat pentingnya matematika tersebut diatas 

maka seharusnya matematika menjadi pelajaran yang disenangi siswa 

sehingga siswa memiliki kepuasan dalam belajar matematika dan kualitas 

prestasi belajar menjadi lebih meningkat.  

     Dalam meningkatkan kualitas prestasi belajar tidak hanya berdasar pada 

minat dari diri siswa saja melainkan juga tidak terlepas dari pelaksanaan 

proses kegiatan belajar mengajar. Guru memiliki peran yang penting dalam 

kedudukannya sebagai pengelola dalam pembelajaran kepada siswa dan  

menentukan arah serta keberhasilan siswa dalam mempelajari suatu mata 

pelajaran agar siswa lebih mendapatkan hasil belajar secara optimal. 

Penelitian menunjukkan bahwa selain latar belakang keluarga siswa, salah 

satu faktor yang paling penting dan menentukan pencapaian hasil belajar 
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siswa dalam setiap negara adalah kualitas gurunya (Hanushek, 2005 dalam 

Rosalind Levac’lc, 2009: 33). Oleh karena itu dibutuhkan kinerja dari seorang 

guru yang berkualitas dan bertanggung jawab sehingga mewujudkan kinerja 

guru yang profesional dalam suatu lembaga pendidikan termasuk kegiatan 

pembelajaran. 

     Kinerja guru merupakan seluruh perilaku guru dalam mengajar yang 

terkait dengan gaya mengajar, kemampuan interaksi dengan siswa, dan 

karakter yang ditunjukkannya (Yusuf dan Sugandhi, 2011: 140). Dalam 

mengajar guru  yang professional dapat menampilkan karakteristik pribadinya 

sebagai pendidik, selalu mudah berinteraksi dengan peserta didik, dan untuk 

menghindari kejenuhan dalam pembelajaran guru dapat menggunakan gaya 

mengajar yang bervariasi sesuai dengan situasi serta kondisi pada saat itu. 

Oleh karenanya, dalam sistem pendidikan, kinerja guru merupakan salah satu 

faktor yang memiliki peran penting dalam meraih efektifitas sekolah dan hasil 

pembelajaran (Mohammad Nadeem dkk., 2011: 218). Pentingnya kinerja 

guru diatas, guru sebagai salah satu elemen organisasi di sekolah diharapkan 

memiliki kinerja yang tinggi. Dengan kinerja yang tinggi dapat memberikan 

peningkatan pada prestasi belajar siswa sehingga dapat memenuhi tujuan 

pendidikan nasional pada umumnya dan dapat memenuhi tujuan sekolah 

dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kualitas guru juga meupakan faktor 

tunggal yang paling penting dari aspek sekolah yang memiliki pengaruh 

terhadap prestasi belajar siswa (OECD, 2005 dalam Kerry Elliott, 2015: 102). 

Mengingat pentingnya peranan guru, evaluasi terhadap kinerja guru dapat 

menjadi instrumen yang penting guna mengembangkan kualitas dalam 

pengajaran.  

     Salah satu yang dihadapi sekarang adalah masih banyak tempat di 

sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta saat ini adalah kinerja guru yang 

dinilai kurang maksimal. Rendahnya kinerja guru dapat ditunjukkan dari hasil 

kerja yang tidak sesuai harapan, dan terlihat dari perilaku guru yang negatif 

yang menyebabkan mereka melalaikan tugasnya dan mengurangi kredibilitas 

staf lainnya (Banfield, Richmond & McCroskey, 2006 dalam Eliezer Yariv, 
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2011: 81). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada kegiatan magang 

di SD Muhammadyah 14 Surakarta, kinerja guru dapat diketahui melalui 

proses pembelajaran maupun diluar jam pembelajaran. Kinerja guru yang 

masih rendah tersebut terlihat seperti halnya masih ada beberapa guru yang 

terlambat masuk kelas, kurangnya persiapan guru dalam mengajar ketika bel 

persiapan pergantian pelajaran, bahkan ada beberapa guru yang selesai lebih 

awal dalam mengajar padahal bel yang menandai selesainya kegiatan belajar 

belum berbunyi. Selanjutnya kinerja yang masih rendah terlihat dari cara 

mengajar guru yang masih monoton atau kurang kreatif dalam menyampaikan 

pelajaran. Cara mengajar guru yang monoton seperti halnya penggunaan 

metode ceramah yang terlalu berlebihan dan kegiatan siswa yang selalu 

mendengarkan. Kurang kreatif dalam menyampaikan pelajaran ditunjukkan 

dengan minimnya penggunaan media dan alat peraga yang digunakan guru 

sebagai alat untuk membantu dirinya dalam mengajarkan materi kepada 

siswa. 

     Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik dan termotivasi 

untuk meneliti dengan judul, “Kontribusi antara minat belajar dan persepsi 

siswa tentang kinerja guru terhadap prestasi belajar matematika di SD 

Muhammadiyah 14 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017.” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Siswa merasa sulit mempelajari matematika. 

2. Nilai matematika siswa yang selalu rendah dibandingkan mata pelajaran 

yang lain. 

3. Adanya gejala yang menunjukkan bahwa minat belajar siswa dan 

persepsi siswa tentang kinerja guru berkontribusi terhadap prestasi 

belajar matematika. 
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C. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari kesalahpahaman, maka peneliti perlu membatasi ruang 

lingkup masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas atas yaitu kelas (IV, V, 

dan IV) di SD Muhammadiyah 14 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. 

2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah minat belajar dan persepsi siswa kelas 

atas terhadap kinerja guru dalam mengajar matematika di SD 

Muhammadiyah 14 Surakarta TahunAjaran 2016/2017. 

3. Parameter Penelitian 

Paramater yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah prestasi belajar 

matematika siswa kelas atas di SD Muhammadiyah 14 Surakarta Tahun 

Ajaran 2016/2017. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah di atas 

maka rumusan masalah yang akan diuraikan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Apakah terdapat kontribusi minat belajar terhadap prestasi belajar 

matematika? 

2. Apakah terdapat kontribusi persepsi siswa tentang kinerja guru terhadap 

prestasi belajar matematika? 

3. Apakah terdapat kontribusi antara minat belajar siswa dan persepsi siswa 

tentang kinerja guru terhadap prestasi belajar matematika? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini, antara lain: 
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1. Untuk mengetahui kontribusi minat belajar terhadap prestasi belajar 

matematika. 

2. Untuk mengetahui kontribusi persepsi siswa tentang kinerja guru 

terhadap prestasi belajar matematika. 

3. Untuk mengetahui kontribusi antara minat belajar dan persepsi siswa 

tentang kinerja guru terhadap prestasi belajar matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, antara lain 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dalam penelitian selanjutnya. 

b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang 

kontribusi minat belajar dan persepsi siswa tentang kinerja guru 

terhadap prestasi belajar matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Dapat menambah minat siswa agar dapat lebih meningkat dalam 

belajar matematika. 

b. Bagi Guru 

a) Dapat menambah pengetahuan secara lebih luas khususnya 

terhadap minat belajar siswa dan kinerjanya saat mengajar. 

b) Dapat meningkakan kinerja guru ketika membimbing siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar matematika sehingga hasil 

belajar matematika siswa bias lebih ditingkatkan. 

c. Bagi Sekolah 

a) Dapat meningkatkan minat siswa terhadap mata pelajaran 

matematika. 

b) Pengelolaan dan pengembangan kinerja guru di sekolah agar 

bisa meningkat. 




