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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hasil belajar  matematika merupakan hasil yang dicapai siswa dalam proses 

pembelajaran tentang bagaimana siswa memahami materi dalam mata pelajaran 

matematika. Hasil belajar matematika dijadikan sebagai salah satu tolak ukur 

yang menggambarkan tinggi rendahnya keberhasilan siswa dalam belajar. Hal 

tersebut diperkuat dengan pendapat Purwanto (2011: 47) yang mengatakan 

bahwa hasil belajar termasuk komponen pendidikan yang harus disesuaikan 

dengan tujuan pendidikan, karena hasil belajar diukur untuk mengetahui 

ketercapaian tujuan pendidikan melalui proses belajar mengajar. 

Hasil belajar matematika sangat penting seperti yang telah diuraikan diatas, 

namun pada kenyataannya hasil belajar matematika masih belum sesuai harapan 

dan perlu ditingkatkan. Hal ini diperkuat dengan data internasional peringkat-

peringkat tertinggi sekolah global menurut Organization Economic Cooperation 

and Development (OECD) pada tahun 2015 lalu yang mengeluarkan survey 

bahwa Indonesia menduduki peringkat nomor 69 dari 76 negara yang diambil 

berdasarkan hasil tes di 76 negara yang menunjukkan hubungan antara 

pendidikan dan pertumbuhan ekonomi (Detiknews: 2015). Selain itu, nilai rata-

rata dari hasil Ujian Nasional SMP tahun 2016 mengalami penurunan sebanyak 

3 poin dari tahun 2015. Nilai rata-rata Ujian Naional SMP pada tahun 2015 

sebesar 62,18 persen, sedangkan pada tahun 2016 nilai rata-rata Ujian Nasional 

SMP sebesar 58,57 persen atau turun 3,6 poin dari tahun 2015 (Detiknews: 

2016). Ketidaksesuaian hasil belajar tersebut juga dapat dilihat dari 

bervariasinya nilai raport matematika siswa kelas VII di SMP Negeri 6 

Purwodadi. 

Banyak siswa menganggap bahwa mata pelajaran matematika merupakan 

mata pelajaran yang sulit dan dalam pelaksanaan pembelajaran matematika di 

sekolah masih mengalami banyak kendala dan hambatan sehingga menyebabkan 

rendahnya hasil belajar yang dapat dilihat dari bervariasinya nilai raport
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 matematika siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika 

dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal adalah faktor yang berasal dari dalam individu yang menyangkut 

jasmani dan rohani, sebagai contohnya yaitu kemampuan komunikasi matematik 

dan persepsi siswa pada mata pelajaran matematika. Komunikasi matematik 

merupakan proses penyampaian pesan atau informasi matematik baik secara 

lisan maupun tulisan. Persepsi siswa pada mata pelajaran matematika merupakan 

cara pandang siswa terhadap mata pelajaran matematika. Faktor eksternal adalah 

faktor yang berasal dari lingkungan, sebagai contohnya yaitu fasilitas belajar. 

Fasilitas belajar dapat berupa sarana pendidikan yang meliputi alat pelajaran, 

alat peraga dan media pembelajaran. 

Berkaitan dengan hasil belajar matematika, hasil penelitian Gani (2015) 

dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran dan Persepsi 

tentang Matematika terhadap Minat dan Hasil Belajar Matematika Siswa SMP 

Negeri di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone menyatakan bahwa terdapat 

perbedaan signifikan hasil belajar matematika antara siswa yang memiliki 

persepsi positif dengan siswa yang memiliki persepsi negatif terhadap 

matematika. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Khasanah dan Istiningrum 

(2012:104) menemukan bahwa persepsi siswa berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap prestasi belajar akuntansi siswa, artinya bahwa semakin baik persepsi 

siswa terhadap mata pelajaran tersebut maka semakin tinggi hasil belajarnya, 

hasil analisis data pada penelitian ini menunjukkan bahwa siswa yang memiliki 

persepsi positif cenderung memiliki hasil belajar yang lebih baik dibandingkan 

dengan siswa yang memiliki persepsi negatif. 

Hasil penelitian Akomolafe dan Adesua (2016) menyatakan bahwa 

tingginya fasilitas fisik, fasilitas manusia (SDM pengajar) dan fasilitas lainnya 

dapat mempengaruhi motivasi siswa terhadap pembelajaran. Hal ini juga 

didukung dari penelitian yang dilakukan oleh Alimi, Ehinola, dan Alabi (2012) 

di yang menyatakan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara fasilitas di 

sekolah menengah negeri dan swasta yang mempengaruhi hasil belajar siswa. 
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Empat hasil penelitian tersebut belum dapat menyelesaikan permasalahan pada 

penelitian ini secara optimal. 

Berdasarkan uraian tersebut alternatif yang bisa ditawarkan yaitu menguji 

faktor-faktor yang bersumber dari dalam dan luar siswa terhadap hasil belajar 

matematika. Faktor-faktor tersebut antara lain komunikasi matematik, persepsi 

siswa pada mata pelajaran matematika, dan fasilitas belajar. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, dapat 

diidentifikasikan permasalahan yang timbul, antara lain: 

1. Hasil belajar matematika yang masih rendah dan belum sesuai harapan 

2. Kemampuan komunikasi matematik siswa yang masih rendah 

3. Persepsi siswa terhadap mata pelajaran matematika yang masih rendah dan 

selalu negatif 

4. Fasilitas belajar yang terbatas dan kurang memadai dapat mempengaruhi 

hasil belajar 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan, maka perlu adanya pembatasan masalah 

secara jelas agar peneliti dapat mencapai sasaran sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai. Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah hasil belajar 

matematika, komunikasi matematik, persepsi siswa pada mata pelajaran 

matematika, dan fasilitas belajar. 

1. Hasil belajar matematika merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah 

mengikuti proses belajar mengajar yang ditunjukkan dengan siswa dapat 

memahami dan menguasai materi matematika yang disampaikan oleh guru 

selama proses pembelajaran. 

2. Komunikasi matematik merupakan kemampuan siswa dalam dalam 

menyampaikan pesan atau informasi matematik secara tulisan, menyatakan 

ide matematik, berdiskusi, memahami, dan menggunakan simbol-simbol 

maupun notasi matematika. 
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3. Persepsi siswa pada mata pelajaran matematika merupakan gambaran atau 

cara pandang siswa terhadap mata pelajaran matematika melalui proses 

penyerapan, pemahaman dan evaluasi. 

4. Fasilitas belajar matematika merupakan segala sesuatu yang menunjang 

proses dan kegiatan belajar siswa pada mata pelajaran matematika yang 

berupa sarana pendidikan seperti alat pelajaran, alat peraga dan media 

pembelajaran matematika. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, permasalahan pada penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. Adakah kontribusi antara komunikasi matematik, persepsi siswa pada mata 

pelajaran matematika, dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar 

matematika? 

2. Adakah kontribusi komunikasi matematik terhadap hasil belajar 

matematika? 

3. Adakah kontribusi persepsi siswa pada mata pelajaran matematika terhadap 

hasil belajar matematika? 

4. Adakah kontribusi fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji: 

1. Kontribusi antara komunikasi matematik, persepsi siswa pada mata 

pelajaran matematika, dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika 

2. Kontribusi komunikasi matematik terhadap hasil belajar matematika 

3. Kontribusi persepsi siswa pada mata pelajaran matematika terhadap hasil 

belajar matematika 

4. Kontribusi fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru tentang kontribusi 

komunikasi matematik, persepsi siswa pada mata pelajaran matematika, dan 

fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh: 

a. Siswa 

Mendorong siswa untuk meningkatkan hasil belajar matematika 

dengan meningkatkan komunikasi matematik, persepsi siswa pada mata 

pelajaran matematika dan memanfaatkan fasilitas belajar untuk 

menunjang kegiatan belajar. 

b. Guru 

Memaksimalkan penggunaan fasilitas belajar agar kegiatan belajar 

mengajar dapat berlangsung secara optimal 

c. Sekolah 

Pertimbangan untuk menentukan program sekolah dalam upaya 

peningkatan kemampuan komunikasi matematik serta pemahaman 

konsep-konsep pembelajaran matematika 


