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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha yang terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar siswa dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Tercapainya 

tujuan pendidikan dapat dilihat dari hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa 

memiliki peranan penting didalam dan diluar dunia pendidikan. Hasil belajar 

digunakan untuk memberikan informasi perkembangan potensi yang dimiliki 

siswa kepada guru, sebagai acuan guru untuk mengembangkan rancangan 

pembelajaran yang lebih baik kedepannya, tidak hanya itu hasil belajar juga 

digunakan sebagai tolak ukur kualitas sumber daya manusia dan mutu pendidikan 

disetiap negara. Hal ini selaras dengan pendapat Widoyoko (2010: 38) yang 

menyatakan bahwa hasil belajar digunakan guru sebagai acuan untuk perbaikan 

metode belajar dan bagi sekolah, hasil belajar merupakan cerminan kualitas suatu 

sekolah. 

Hasil belajar ini penting seperti diuraikan tersebut. Namun kenyataannya 

masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan berstandar taraf 

Internasional yang dilakukan oleh OECD (Organisation for Economic Co-

operation and Development) pada tahun 2015 menunjukkan prestasi matematika 

siswa Indonesia yang kurang memuaskan. Penelitian tersebut menyatakan bahwa 

Indonesia menempati peringkat ke-69 dari 76 negara yang ikut serta. Dengan kata 

lain, Indonesia menduduki peringkat 8 terbawah. Survei yang dilakukan OECD 

ini berdasarkan tes PISA yang merupakan studi Internasional tentang prestasi 

membaca, matematika dan sains siswa sekolah berusia 15 tahun.   

Hasil belajar siswa juga dapat dilihat dari peningkatan/penurunan nilai 

rata-rata UN. Menurut Kemendikbud rata-rata nilai UN tingkat SMP pada tahun 

2015/2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya untuk semua mata 

pelajaran. Penurunan rata-rata UN yang paling besar terdapat pada pelajaran 

Matematika yaitu sebesar 6,04 poin. Hal ini menunjukkan masih rendahnya hasil 

belajar matematika siswa.  
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Faktor penyebab kesenjangan hasil belajar dapat bersumber dari internal 

maupun eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri 

siswa sedangkan faktor eksternal berasal dari alat pembelajaran dan lingkungan. 

Hal ini selaras dengan pendapat Rusman (2015: 67) yang menyatakan bahwa 

faktor yang mempengaruhi hasil belajar dalah faktor internal yang meliputi 

fisikologis dan psikologis, sedangkan faktor eksternal lingkungan dan 

instrumental, sebagaimana diungkapakan dalam pernyataan-pernyataan sebagai 

berikut. 

...faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah faktor internal 

yang meliputi fisikologis (keadaan fisik yang tidak mampu untuk 

menerima pembelajaran) dan psikologis (inteligensi (IQ), motivasi, minat, 

bakat, motif, motivasi, kognitif dan daya nalar siswa), sedangkan faktor 

eksternal meliputi lingkungan dan instrumental yang meliputi kurikulum, 

sarana dan guru. 

 

Faktor internal berasal dari dalam diri siswa dapat berupa motivasi dalam 

belajar, kemandirian, rasa percaya diri dan masih banyak lagi. Sedangkan faktor 

eksternal dapat berasal dari instrumental dan lingkungan. Dalam penelitian ini 

faktor eksternal yang dibahas adalah faktor-faktor persiapan guru dalam 

mengajar. Hal ini dikarenakan masih kurangnya persiapan guru dalam mengajar, 

sehingga kegiatan dalam pembelajaran jadi kurang maksimal. Persiapan tersebut 

dapat berupa persiapan secara fisik, mental maupun kognitif, hal ini dilakukan 

agar kegiatan proses pembelajaran dapat dilakukan secara optimal.  

Pada dasarnya konsep persiapan dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar merupakan konsep yang baik, namun implementasi dalam proses 

persiapan memerlukan waktu yang cukup panjang. Persiapan guru dalam 

mengajar memiliki tujuh faktor yaitu: persiapan terhadap situasi, persiapan 

terhadap siswa, persiapan dalam tujuan pembelajaran, persiapan tentang pelajaran 

yang akan diajarkan, persiapan tentang penggunaan metode mengajar, persiapan 

penggunaan media pembelajaran, dan persiapan dalam jenis teknik evaluasi. 

Pada penelitian ini, faktor-faktor persiapan guru yang akan dibahas 

meliputi persiapan penggunaan media pembelajaran, persiapan dalam tujuan 

pembelajaran yang dilihat dari pembuatan RPP dan persiapan dalam jenis teknik 
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evaluasi yang diamati dari penilaian yang dilakukan guru terhadap siswa. Hal ini 

berdasarkan pengamatan peneliti pada saat magang. Pada kenyataannya, banyak 

guru saat pembelajaran hanya menggunakan papan tulis sebagai media 

pembelajaran yang membuat siswa merasa bosan dan cenderung asyik mengobrol 

sendiri. Guru yang mengajar menggunakan media yang dapat menarik minat 

siswa dalam mengikuti kegiatan belajar sangat jarang ditemukan, khususnya 

untuk matematika yang dianggap sebagai pelajaran paling menakutkan bagi 

siswa. Siswa merasa bahwa matematika adalah pelajaran yang membingungkan, 

cenderung hanya mengotak-atik rumus, dan menghabiskan waktu karena tidak 

bisa memecahkan masalah. Dampaknya matematika dipandang sebagai pelajaran 

yang kurang menarik dan tidak berkesan bagi siswa karena tidak didukung oleh 

media yang menarik dan strategi pembelajaran yang menyenangkan oleh guru.  

Guru diharapkan membuat media pembelajaran dalam setiap tatap muka 

dengan siswa. Media pendidikan merupakan sarana yang digunakan guru untuk 

membantu siswa memahami materi yang diberikan. Menurut Harjanto (2010: 

237) “media pendidikan adalah alat bantu mengajar”. Dengan adanya media 

pembelajaran yang baik dan menarik dapat merangsang psikomotorik siswa dan 

memberikan motivasi kepada siswa untuk memeperhatikan materi yang sedang 

dijelaskan menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran juga 

berfungsi untuk membantu siswa dalam memahami materi. Media dapat 

dikatakan baik apabila dapat membantu siswa memahami materi, tidak monoton, 

dapat membuat siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran.  

Persiapan guru juga dinilai kurang maksimal dalam pembuatan RPP. 

Pasalnya RPP hanya dilakukan saat ada momen akreditasi sekolah. Dalam 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, banyak guru yang tidak sesuai dengan 

RPP yang telah dibuatnya. RPP hanya digunakan sebagai formalitas. Hal ini 

sangat berdampak pada hasil belajar siswa. 

Sedangkan RPP merupakan kepanjangan dari rencana pelaksanaan 

pembelajaran. RPP memiliki peranan penting dalam terlaksananya proses 

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pernyataan Johnson (2015:77) RPP 

digunakan sebagai acuan guru dalam me-manage waktu kegitan pembelajaran, 
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sehingga dalam pelaksanaannya guru mengerti langkah-langkah yang akan 

dilakukan dan waktu yang digunakan dalam setiap kegitananya. RPP mengandung 

beberapa komponen penting seperti standar kompetensi, kompetensi dasar, 

indikator, tujuan pembelajaran yang akan dicapai, metode dan media yang 

digunakan dalam mengajar, kemudian kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan saat 

pembelajaran sampai dengan penilaian hasil belajar. Semua tertera secara teratur 

dan detail dalam RPP.  

Penilaian yang dilakukan guru kepada siswa biasanya menggunakan 

latihan-latihan soal yang dikerjakan di rumah. Ada beberapa guru yang tidak 

mengambil nilai dari latihan-latihan tersebut. Pengambilan nilai ulangan harian 

pun jarang sekali dilakukan apabila materi yang diberikan telah selesai. Hal ini 

mengakibatkan guru tidak sepenuhnya mengetahui sejauh mana kemampuan 

siswa dalam pemahaman materi. Penilaian yang dilakukan guru ini dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Penilaian juga merupakan bagian yang tidak kalah penting. Menurut 

Harjanto (2010: 237) penilaian merupakan alat ukur yang digunakan untuk 

mentukan tercapainya tujuan pelajaran. Dengan adanya penilaian guru dapat 

mengetahui seberapa besar kemampuan yang dimiliki siswa dan aspek apa saja 

dalam pembelajaran yang belum dikuasai oleh siswa.  Penilaian pembelajaran 

tidak hanya tentang kemampuan kognitif siswa namun juga menyangkut tentang 

afektif dan psikomotorik siswa. Penilaian dapat berupa tes tertulis, tes lisan, 

lembar portofolio dan masih banyak lagi.  

Aspek-aspek tersebut saling berkaitan dalam kegiatan pembelajaran dan 

mempengaruhi satu sama lain. Aspek-aspek ini pula yang akan mengarah pada 

perbaikan hasil belajar siswa dari sebelumnya. Sehingga pada hakekatnya 

merupakan suatu komitmen pada seorang guru guna mengatasi segala 

permasalahan yang terjadi dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar. Pada 

kenyataannya, banyak guru yang tidak mempersiapkan rancangan 

pembelajarannya dengan baik. RPP yang harusnya dibuat setiap kali tatap muka, 

hanya dibuat setahun sekali atau bahkan ketika ada moment akreditasi sekolah. 

Dalam pelaksanaannya, terkadang waktu yang sudah direncanakan didalam RPP 
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tidak berjalan sesuai rencana. Hal ini juga mempengaruhi hasil belajar matematika 

siswa. 

Berkaitan dengan hasil belajar matematika, hasil penelitian  Wahyuningsih 

(2012) menyatakan bahwa hasil belajar dipengaruhi oleh perencanaan 

pembelajaran yang meliputi silabus, RPP, dan media pembelajaran. Dengan 

perencanaan yang baik, maka akan meningkatankan minat siswa dalam belajar 

dan akan berdampak pada hasil belajar siswa yang memuaskan. Perencanaan 

tersebut tidak luput dari peran serta guru dalam mempersiapkan pembelajaran. 

Guru dituntut untuk mampu menyiapakan bahan pembelajaran dengan baik dan 

mampu untuk berinovasi, sehingga dalam pelaksanaannya di kelas memberikan 

pembelajaran yang tidak membosankan bagi siswa.  

Pendapat tersebut juga ditemui pada hasil penelitian lain yang dilakukan 

oleh Susanto dan Muwarningsih (2015) dalam pernyataan-pernyataan sebagai 

berikut. 

Indicators are improving the professionalism of teachers through the 

implementation of lesson study is the development of lesson plan or RPP 

which always demanded learning and assessment innovation, cycle plan-

do-see that enables teachers to be able to develop critical and creative 

thinking about teaching and learning, the process of sharing observation 

based learning experiences provide opportunities for teachers to develop 

openness and increased social... 

Peran guru dalam pembelajaran matematika adalah memberikan materi pelajaran 

sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Pembuatan RPP dengan inovasi yang 

menarik juga salah satu tugas seorang guru. Indikator keprofesionalan guru dapat 

dilihat dari pengembangan dan inovasi perencanaan pembelajarannya. Dengan 

siklus rencana-pelaksanaan-penilaian yang dikembangkan dengan pemikiran 

yang kritis dan kreatif dari guru akan menghasilkan kegiatan pembelajaran yang 

baik dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, hal ini juga dapat memberikan 

konstribusi yang baik bagi hasil belajar siswa. 

Kedua hasil penelitian tersebut belum bisa menjawab permasalahan pada 

penelitian ini secara optimal. Proses pembelajaran melibatkan guru dan siswa 

didalamnya. Dengan adanya kerja sama yang baik antara guru dan siswa akan 
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memberikan hasil belajar matematika siswa yang baik juga. Guru berperan untuk 

mempersiapkan perencanaan pembelajaran secara inovatif, hal ini dilakukan agar 

memberikan dampak yang baik bagi perkembangan kognitif, afektif dan 

psikomotorik siswa.  

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan RPP dengan media yang bervariasi 

dalam strategi pembelajaran memegang peran penting dalam menentukan berhasil 

atau tidaknya pembelajaran yang diinginkan. selain itu penilaian juga sabagai alat 

ukur yang digunakan dalam menentukan tercapai atau tidaknya tujuan 

pembelajaran. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menguji apakah ada konstribusi 

media pembelajaran, RPP dan penilaian yang dilakukan oleh guru terhadap hasil 

belajar matematika siswa.  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diperoleh identifikasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Terjadi penurunan hasil belajar yang dilihat dari evaluasi taraf internasional 

yang dilakukan oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Development) pada tahun 2015, Indonesia menduduki peringkat ke-69 dari 76 

negara yang mengikuti. Tidak hanya itu penurunan juga terjadi pada hasil UN 

SMP pada tahun 2016, untuk pelajaran matematika turun sebesar 6,04 poin dari 

tahun lalu. 

2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan hasil belajar matematika 

adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri 

siswa dapat berupa motivasi dalam belajar, kemandirian, rasa percaya diri dan 

masih banyak lagi. Sedangkan faktor eksternal dapat berasal dari instrumen 

dan lingkungan. Dalam penelitian ini faktor eksternal yang dibahas adalah 

faktor-faktor persiapan guru dalam mengajar.  

3. Persiapan guru dalam mengajar masih dinilai kurang, sehingga kegiatan dalam 

pembelajaran tidak maksimal. Pada dasarnya konsep persiapan dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar merupakan konsep yang baik, namun 

implementasi dalam proses persiapan memerlukan waktu yang cukup panjang. 
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4. Guru hanya menggunakan papan tulis sebagai media pembelajaran yang 

membuat siswa merasa bosan dan cenderung asyik mengobrol sendiri. Jarang 

sekali ditemukan guru menggunakan media yang dapat menarik minat siswa 

dalam mengikuti kegiatan belajar. 

5. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, banyak guru yang tidak sesuai dengan 

RPP yang telah dibuatnya. RPP hanya digunakan sebagai formalitas. 

6. Pengambilan nilai ulangan harian pun jarang sekali dilakukan apabila materi 

yang diberikan telah selesai 

 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada hasil belajar matematika siswa. Faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar difokuskan pada persiapan media 

pembelajaran, persiapan dalam tujuan pembelajaran yang dilihat dari pembuatan 

RPP dan persiapan dalam jenis teknik evaluasi yang diamati dari penilaian yang 

dilakukan guru terhadap siswa. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut permasalahan penelitian ini dapat 

dirumuskan. 

1. Apakah terdapat konstribusi media pembelajaran, RPP dan penilaian terhadap 

hasil belajar matematika siswa? 

2. Apakah terdapat konstribusi media pembelajaran terhadap hasil belajar 

matematika siswa? 

3. Apakah terdapat konstribusi RPP terhadap hasil belajar matematika siswa? 

4. Apakah terdapat konstribusi penilaian terhadap hasil belajar matematika 

siswa? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memiliki beberapa tujuan 

diantaranya. 

1. Menganalisis dan menguji media pembelajaran, RPP dan penilaian terhadap 

hasil belajar matematika siswa. 

2. Menganalisis dan menguji adanya konstribusi media terhadap hasil belajar 

matematika siswa. 

3. Menganalisis dan menguji adanya konstribusi RPP terhadap hasil belajar 

matematika siswa. 

4. Menganalisis dan menguji adanya konstribusi penilaian terhadap hasil belajar 

matematika siswa. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah secara umum hasil penelitian 

ini diharapakan dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa dengan memperhatikan persiapan guru mengajar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Manfaat yang dirasakan secara tidak langsung bagi siswa adalah 

pembelajaran yang menyenangkan dengan media yang menarik oleh guru. 

b. Bagi Guru 

Manfaat penelitian ini bagi guru, yaitu untuk memberi masukkan pada guru 

dalam mempersiapakan perangkat pembelajaran yang meliputi media, RPP 

dam penilaian agar kegitan belajar menjadi lebih efektif dan efisien. 

c. Bagi Sekolah 

Manfaat bagi sekolah adalah memberikan masukkan dalam pembinaan  

penggunaan media belajar, pembuatan RPP yang terstruktur dan penilaian 

dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 

 


