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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam dunia pendidikan proses belajar mengajar sangatlah penting, terutama 

dalam pembelajaran matematika. Matematika adalah ilmu pengetahuan yang 

berkenaan dengan konsep abstrak yang disusun secara hirarki dan berurutan. 

Pelajaran metematika bagi sebagian besar siswa masih merupakan mata 

pelajaran yang sangat sulit, hal ini tampak dari rendahnya hasil belajar 

matematika. 

Hasil belajar sangat penting dalam proses pembelajaran untuk memberikan 

informasi kepada guru mengenai kemajuan peserta didiknya dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. Menurut Supardi (2015: 17) Hasil belajar adalah prestasi 

yang dicapai oleh siswa berbentuk pengetahuan, sikap, keterampilan, 

kecerdasan, sosial, kepribadian dan moral. Menurut Kunandar (2013: 62) Hasil 

belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, afektif 

maupun psikomotorik yang dicapai atau dikuasai peserta didik setelah mengikuti 

proses belajar mengajar. Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

pencapaian prestasi belajar yang dicapai dengan kriteria atau nilai yang telah 

ditetapkan baik menggunakan penilaian acuan patokan maupun penilaian acuan 

norma. 

Hasil belajar matematika sangat penting, namun kenyataannya hasil belajar 

matematika cenderung belum sesuai harapan. Mutu pendidikan matematika di 

Indonesia masih rendah.Menurut hasil TIMSS 2011, peringkat anak-anak 

Indonesia bertengger di posisi 38 dari 42 negara untuk prestasi matematika, dan 

menduduki posisi 40 dari 42 negara untuk prestasi sains. Rata-rata skor prestasi 

matematika dan sains berturut-turut adalah 386 dan 406, masih berada signifikan 

di bawah skor rata-rata internasional. Hasil ujian nasional pada tahun 2015 pada 

jenjang SMA pada program studi IPA, nilai rata-rata matematika mengalami 

penurunan yaitu dari sebelumnya 60,4 menjadi 59,17. 
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Faktor penyebab hasil belajar matematika belum sessuai harapan bisa 

bersumber dari siswa, guru, alat, dan lingkungan. Faktor yang bersumber dari 

siswa yaitu motivasi belajar siswa, motivasi belajar siswa sngat penting dalam 

kegiatan pembelajaran matematika. Penyebab selanjutnya bersumber dari guru, 

yaitu kemampuan guru memberikan penjelasan, kecakapan guru memilih 

strategi yang tepat untuk menyampaikan materi. Faktor penyebab yang ketiga 

besumber dari alat, yaitu kelengkapan sarana-prasarana. Faktor penyebab yang 

terakhir bersumber dari lingkungan, yaitu kondisi tempat belajar yang kurang 

nyaman.  

Disamping faktor-faktor tersebut, penyebab hasil belajar matematika yang 

masih rendah juga belum bisa diselesaikan hasil-hasil penelitian terdahulu secara 

optimal. Hasil penelitian dari Mustokiyah dan Soegino (2015) menyatakan 

bahwa setelah mengikuti pembelajaran dengan metode demonstrasi, aktivitas 

guru dan aktivitas siswa meningkat serta hasil belajar siswa 

meningkat.Penelitian yang dilakukan Susanti A dan Nuriyatin S (2015) Saat ini 

motivasi belajar matematika pada siswa masih sangat rendah karena kurang 

berminatnya siswa terhadap mata pelajaran tersebut sehingga membuat hasil 

belajarnya rendah. Peserta didik akan mengalami kesulitan dalam belajar ketika 

tidak memiliki motivasi belajar karena motivasi belajar mempengaruhi proses 

belajar. 

Berdasarkan uraian tersebut, alternatif solusi dari rendahnya hasil belajar 

matematika yang dapat ditawarkan yaitu menganalisis dan menguji faktor-faktor 

kontribusi terhadap hasil belajar. Faktor-faktor konstribusi yang dimaksud yaitu 

faktor media pembelajaran, motivasi belajar dan kondisi tempat belajar. 

Penggunaan media pembelajaran di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo masih 

kurang dimaksimalkan oleh para guru dalam kegitan pembelajaran sehingga 

tujuan pembelajaran kurang optimal. Siswa juga masih menganggap pelajaran 

matematika sebagai mata pelajaran yang sangat sulit, sehingga perlu di 

tingkatkan motivasi belajar siswa agar para siswa dapat mencapai tujuan 

pembelajaran. Guru juga mampu menggunakan metode yang dapat menarik 

siswa untuk dapat dengan mudah memahami materi mtematika yang 
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disampaikan. Kondisi tempat belajar di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo juga 

masih kurang mendukung untuk proses pembelajaran yang nyaman, karena 

dalam kelas masih ada kebisingan yang mengganggu para siswa untuk 

berkonsentrasi dalam proses pembelajaran sehingga hasil belajar kurang 

maksimal.    

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang terkait dengan 

hasil belajar dapat di identifikasikan sebagai berikut. 

1. Penggunaan strategi pembelajaran yang kurang tepat. 

2. Penyampaian materi yang kurang bisa dipahami oleh siswa. 

3. Media pembelajaran matematika yang masih harus ditingkatkan. 

4. Kemampuan siswa memanfaatkan media pembelajaran yang masih   kurang. 

5. Rendahnya motivasi belajar matematika perlu ditingkatkan. 

6. Kurangnya minat belajar matematika. 

7. Kondisi tempat belajar yang belum sesuai harapan. 

8. Lingkungan dapat mempengaruhi hasil belajar matematika. 

9. Kesadaran belajar matematika masih rendah. 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada hasil belajar. Faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar dibatasi pada media pembelajaran, motivasi belajar dan kondisi tempat 

belajar. Media pembelajaran, motivasi dan kondisi tempat belajar akan 

mempengaruhi hasil belajar baik secara simultan maupun parsial. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan 

masalah tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. 

1. Adakah kontribusi media pembelajaran, motivasi dan kondisi tempat belajar 

terhadap hasil belajar matematika?  

2. Adakah kontribusi media pembelajaran terhadap hasil belajar matematika? 

3. Adakah kontribusi motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika? 

4. Adakah kontribusi kondisi tempat belajar terhadap hasil belajar 

matematika? 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji kontribusi media pembelajaran, motivasi dan kondisi tempat 

belajar terhadap hasil belajar matematika siswa. 

2. Untuk menguji kontribusi media pembelajaran terhadap hasil belajar 

matematika siswa. 

3. Untuk menguji kontribusi motivasi belajar terhadap hasil belajar 

matematika siswa. 

4. Untuk menguji kontribusi kondisi tempat belajar terhadap hasil belajar 

matematika siswa. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan siswa untuk meningkatkan hasil 

belajar matematika. 

b. Bagi Guru 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika.  

c. Bagi Pembaca  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dan hasil belajar matematika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


