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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hasil belajar matematika juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa terhadap pembelajaran matematika. Hasil belajar matematika 

adalah suatu pernyataan yang dapat mendeskripsikan karakter, ketrampilan, dan 

kemampuan yang dimiliki siswa dan dapat diterapkan setelah selesai pembelajaran 

(Kadry, 2015: 37). Menurut Nawi (2012: 84) hasil belajar matematika adalah 

kemampuan yang dimiliki siswa yang meliputi kemampuan kognitif, afektif dan 

psikomotorik sebagai dampak dari proses belajar yang terwujud dalam bentuk nilai 

yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu yang dapat diukur melalui tes. 

Sedangkan menurut Suhendri  (2011: 32) Hasil belajar matematika adalah puncak 

dari kegiatan belajar yang telah dilakukan yaitu perubahan dalam bentuk kognitif, 

afektif, dan psikomotor yang dapat diukur atau diamati. 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

matematika adalah suatu perolehan akibat dari proses belajar siswa yang meliputi 

kemampuan kognitif, efektif dan psikomotorik yang dilakukan dalam kurun waktu 

tertentu. Hasil belajar dapat digunakan guru sebagai acuan untuk menentukan 

penilaian terhadap keberhasilan siswa dalam memahami materi pelajaran 

matematika.  

Hasil belajar matematika penting, namun kenyataannya hasil belajar 

matematika cenderung belum sesuai harapan. Hasil survey Trend in International 

Mathematics and Science Study (TIMMS) yang dilakukan oleh IAE setiap empat 

tahun sekali, tahun 2007 Indonesia pada posisi 36 dari 49 negara, dan tahun 2011 

pada posisi 36 dari 40 negara. Sementara dalam studi Program for International 

Student Assessment (PISA) yang diselenggarakan oleh OECD. Studi PISA 

diselenggarakan setiap tiga tahun sekali. Studi tersebut tahun 2009  menempatkan 

Indonesia pada posisi 61 dari 65 negara, Tahun 2012 pada posisi 64 dari 65 negara, 

dan tahun 2015 indonesia berada pada posisi 56 dari 65 negara. Berdasarkan data 

nasional dari Litbang Kemendikbud 2015 menyatakan bahwa rerata Ujian Nasional 
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mata pelajaran matematika SMP/MTS Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 

2014/2015 yaitu 47.43. Rerata ini paling rendah jika dibandingkan dengan rerata 

bahasa indonesia 74.52, bahasa inggris 53,04, dan ilmu Pengetahuan alam (IPA) 

52,49. Sementara SMP Negeri 2 Colomadu memperoleh peringkat ke-35 dari 51 

sekolah negeri se-kabupaten Karanganyar dengan rerata mata pelajaran matematika 

yaitu 43.92. Rerata ini paling rendah jika dibandingkan dengan rerata mata pelajaran 

lainnya yang diujikan dalam ujian Nasional. 

Hasil belajar matematika belum sesuai harapan. Belum sesuai harapan 

disebabkan oleh faktor yang bersumber dari diri sendiri, instrumen dan lingkungan. 

Menurut Slameto (2003: 54), faktor dari diri sendiri meliputi aspek fisiologis yaitu 

faktor kesehatan, cacat tubuh dan aspek psikologis seperti intelegensi, perhatian, 

minat, bakat, motif, kematangan dan kelelahan. Faktor dari instrumen meliputi 

kurikulum, guru, fasilitas antara lain perpustakaan sekolah, dan administrasi. 

Sedangkan faktor dari lingkungan meliputi lingkungan rumah, lingkungan sekolah, 

letak geografis rumah, sosial ekonomi orang tua, teman bermain, iklim, dan latar 

belakang budaya.  

 Minat belajar dapat dipengaruhi oleh kesehatan fisik dan kondisi mental 

(Hapsari, 2007: 43). Siswa dengan kondisi kesehatan yang kurang dapat mengalami 

ganguan dalam belajar. Kesehatan mental dapat mempengaruhi keinginan untuk 

belajar. Perasaan senang terhadap pelajaran matematika dapat menjadikan minat 

belajar meningkat. Perpustakaan sekolah sangat penting guna mendukung proses 

pembelajaran (Bafedal, 2008: 4). Menurut Lasa Hs (2009: 13) perpustakaan sekolah 

memiliki fungsi untuk guru dan siswa. (1) Media belajar.(2) Tempat belajar. (3) 

penelitian sederhana. (4) Pemanfaatan teknologi informasi. (5) Kelas alternatif. (6) 

Sumber informasi. Selain minat belajar dan pemanfaatan perpustakaan sekolah faktor 

lain yang tidak kalah penting yaitu lingkungan. Nana Syaodih Sukmadinata (2009: 

164) Lingkungan sangat memegang peran penting bagi perkembagan proses belajar 

para siswa. Lingkungan ini meliputi lingkungan fisik sekolah seperti lingkungan 

sekolah. 

Selain faktor-faktor tersebut, hasil penelitian yang dilakukan oleh Siagian 

(2011) menyimpulkan bahwa siswa yang memiliki minat belajar matematika rendah 
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hal ini disebabkan karena kurangnnya pemahaman terhadap materi. Padahal pada 

dasarnya matematika merupakan ilmu yang mendasari semua ilmu pengetahuan. 

Sedangkan hasil penelitian oleh Lu, Zheng, Yiqing, Lv & Xiang, Deng (2014) 

berkaitan dengan minat belajar menyimpulkan bahwa minat belajar sangat minim 

dimiliki siswa karena kurangnya membaca. Minat belajar juga dapat dipengaruhi 

oleh gaya guru mengajar dan kurangnya adapatasi dengan lingkungan sekolah. Minat 

belajar harus ditumbuhkan untuk meningatkan efisiensi pembelajaran.  

Hasil penelitian yang dilakuan oleh Ranjana dan Hans (2015) berkaitan 

dengan lingkungan sekolah menyimpulkan bahwa lingkungan sekolah memainkan 

peranan penting dalam menentukan agresi siswa. Agresi siswa dapat memberikan 

dampak yang signifikan terhadap proses belajar terutama pada hasil belajar. Kondisi 

lingkungan sekolah dengan fasilitas lengkap dan suasana yang aman dan nyaman 

mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan aktivitas dan hasil belajar. Hasil 

penelitian tersebut belum dapat menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti. 

Berdasarkan uraian tersebut, alternatif solusi yang ditawarkan yaitu peneliti 

ingin menguji “Kontribusi Minat Belajar, Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah dan 

Kondisi Lingkungan Sekolah Terhadap Hasil Belajar Matematika Pada Siswa Kelas 

VII SMP Negeri 2 Colomadu”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, Timbul beberapa masalah yang 

berkaitan dengan hasil belajar matematika. 

a. Hasil belajar matematika cenderung belum sesuai yang diharapkan. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika masih perlu di tingkatkan. 

c. Tingkat minat belajar yang berbeda dapat mempengaruhi hasil belajar 

matematika. 

d. Tingkat pemanfaatan perpustakaan sekolah oleh setiap siswa dapat 

mempengaruhi hasil belajar matematika. 

e. Kondisi lingkungan sekolah dapat mempengaruhi hasil belajar matematika. 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diketahui banyak faktor 

yang mempangaruhi hasil belajar matematika. Penelitian ini difokuskan pada hasil 

belajar matematika dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika 

sangat beragam. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika pada 

siswa kelas VII SMP Negeri 2 Colomadu dibatasi pada Minat Belajar, Pemanfaatan 

Perpustakaan Sekolah dan Kondisi Lingkungan Sekolah. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, Permasalahan penelitian ini dapat 

dirumuskan menjadi empat rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Adakah kontribusi minat belajar, pemanfaatan perpustakaan sekolah, dan kondisi 

lingkungan sekolah terhadap hasil belajar matematika. 

b. Adakah kontribusi minat belajar terhadap hasil belajar matematika. 

c. Adakah kontribusi pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap hasil belajar 

matematika. 

d. Adakah kontribusi kondisi lingkungan sekolah terhadap hasil belajar matematika. 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dalam penelitian ini yaitu untuk menguji kontribusi minat belajar, 

pemanfaatan perpustakaan sekolah, dan kondisi lingkungan sekolah terhadap 

hasil belajar matematika pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Colomadu. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk menguji kontribusi minat belajar terhadap hasil belajar matematika 

pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Colomadu. 

b. Untuk menguji kontribusi pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap hasil 

belajar matematika pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Colomadu. 

c. Untuk menguji kontribusi kondisi lingkungan sekolah terhadap hasil belajar 

matematika pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Colomadu. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan pada 

tingkatan teoritis tentang pengaruh minat belajar, pemanfaatan perpustakaan 

sekolah dan kondisi lingkungan sekolah terhadap hasil belajar matematika serta 

menjadi acuan bagi peneliti lebih lanjut yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat membantu siswa agar lebih 

meningkatkan kualitas belajar.  

b. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran sehingga dapat tercapai hasil belajar yang optimal.  

c. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk 

pembinaan guru yang berkualitas dalam rangka peningkatan kualitas proses 

pembelajaran matematika. 

 

 

 

 

 

 


