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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Hasil belajar matematika merupakan sebuah akhir proses belajar siswa 

setelah memahami dan menguasai pengetahuan atau ilmu matematika. Hasil 

belajar matematika adalah puncak dari kegiatan belajar yang berupa perubahan 

dalam bentuk kognitif, afektif, dan psikomotor dalam hal kemampuan tentang 

bilangan, bangun, hubungan-hubungan konsep dan logika yang 

berkesinambungan serta dapat diukur atau diamati (Suhendri, 2011: 32). Hasil 

belajar matematika seseorang dikatakan berhasil atau tidak, salah satunya dapat 

dilihat melalui nilai-nilai matematika yang berhasil diperolehnya. 

Hasil belajar matematika cenderung belum sesuai harapan disebabkan oleh 

dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor 

yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, seperti kreativitas.Faktor 

ekstern adalah faktor yang ada diluar individu, seperti keterampilan guru dalam 

pembelajaran. 

 Hasil penelitian yang dilakukan Feriady (2012) menyatakan bahwa ada 

pengaruh antara persepsi siswa mengenai keterampilan mengajar guru terhadap 

minat belajar siswa pada Pelajaran IPS kelas VIII di SMP N 3 Purbalingga. 

Adanya keterampilan mengajar guru yang baik dapat meningkatkan minat 

belajar siswa.. Hasil penelitian yang dilakukan Widyaningsih,dkk (2012) 

menyatakan bahwa ada interkasi antara model pembelaran POGIL dan MFI, 

dengan aktivitas belajar dan kreativitas siswa terhadap prestasi belajar kognitif, 

afektif serta psikomotorik. Kedua hasil penelitian tersebut belum dapat 

menyelesaikan permasalahan yang diteliti. 

Menurut Menteri Pendidikan dan  kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan 

mengatakan bahwa pada tahun 2016 rata – rata hasil Ujian Nasioanal SMP 

mengalami penurunan sebesar 3,6 poin dari tahun sebelumnya 62,18 menjadi 

58,57. Nilai rata- rata matematika mengalami penurunan sebesar 1,23 dari tahun 

sebelumnya 60,4 menjadi 59,17. 
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Melihat begitu pentingnya matematika, terdapat fakta bahwa masih ada 

beberapa siswa yang tidak menyukai pelajaran matematika. Hal ini disebabkan 

matematika dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit. Fakta tersebut 

berdampak pada hasil belajar beberapa siswa yang rendah. Berdasarkan  

UNESCO mutu pendidikan matematika di Indonesia berada pada peringkat 34 

dari 38 negara yang diamati. Data lain dari hasil survei Pusat Statistik 

Internasional untuk Pendidikan (Nasional Center for education in Statistic) 

terhadap 41 negara dalam  pembelajaran matematika, dimana Indonesia 

mendapat peringkat ke 39 dibawah Thailand dan Uruguay. 

 Berdasarkan uraian tersebut, alternatif solusi yang dapat ditawarkan yaitu 

menguji faktor-faktor strategi fokusnya..Faktor-faktor strategi yang dipilih untuk 

diteliti yaitu keterampilan mengajar guru dan kreativitas siswa. Sehingga peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Komparasi Hasil Belajar 

Matematika Ditinjau dari Keterampilan Guru dalam Pembelajaran dan 

Kreativitas Siswa Kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, permasalahan penelitian ini 

dapat didefinisikan sebagai berikut. 

1. Hasil belajar matematika cenderung belum sesuai harapan. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika masih perlu ditingkatkan. 

3. Keterampilan guru dalam mengajar mempengaruhi hasil belajar matematika 

4. Tingkat kreativitas yang berbeda dapat mempengaruhi hasil belajar 

matematika. 

5. Kurangnya kesiapan siswa dalam menerima pelajaran 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada hasil belajar matematika.Faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar matematika dibatasi pada keterampilan mengajar 

guru dan kreativitas siswa. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dibuat rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh persepsi siswa tentang keterampilan guru terhadap hasil 

belajar matematika siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo? 

2. Adakah pengaruh kreativitas siswa terhadap hasil belajar matematika pada 

siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo? 

3. Adakah interaksi persepsi siswa tentang keterampilan guru dan kreativitas 

siswa terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas X SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo? 

E. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini ditujukan untuk menguji keterampilan 

mengajar guru dan kreativitas siswa terhadap hasil belajar matematika. Secara 

khusus ada tiga tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh  persepsi siswa tentang keterampilan guru terhadap 

hasil belajar matematika siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo 

2. Untuk menguji pengaruh kreativitas siswa terhadap hasil belajar matematika 

pada siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo 

3. Untuk menguji interaksi persepsi siswa tentang keterampilan guru dan 

kreativitas siswa terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas X SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran 

tentang komparasi hasil belajar matematika ditinjau dari keterampilan 

mengajar guru dan kreativitas siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 

Sukoharjo .Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai pijakan untuk mengembangkan penelitian-penelitian sejenis. 
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2. Manfaat Praktis 

 Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat menjadi pemicu untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika mereka. Bagi guru, hasil penelitian 

ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan alternatif pendekatan pembelajaran 

matematika guna meningkatkan hasil belajar siswa. Bagi sekolah hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk menentukan haluan 

kebijakan dalam membantu meningkatkan pemahaman konsep-konsep 

pembelajaran matematika di masa depan. 


