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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan  

manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas tercipta dari proses 

pendidikan yang baik. Pendidikan tidak hanya didapat dari pendidikan formal 

yaitu sekolah tetapi juga sektor informal. Sumber daya manusia yang 

berkualitas menentukan masa depan bangsa. Sekolah sebagai lembaga 

pendidikan dituntut selalu meningkatkan kualitas atau mutu suatu sekolah itu 

sendiri sesuai dengan kerangka pendidikan nasional. 

Sebagaimana ditetapkan UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional pada BAB II Pasal 3, pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, 

berilmu cakap, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Belajar merupakan tanggung jawab setiap siswa dan kualitas hasil 

belajar tergantung pada kemampuan setiap siswa. Kegiatan belajar di sekolah 

bertujuan untuk membantu siswa memperoleh perubahan tingkah laku untuk 

mencapai perkembangan seoptimal mungkin. Karena pendidikan sangat 

penting bagi siswa, yaitu agar mereka mampu mengembangkan kreatifitas, 

menyalurkan minat dan bakat yang dimiliki, maka kewajiban para guru 

membantu agar siswa bisa menyalurkan minat dan bakat yang dimiliki. 

Keseluruhan faktor-faktor yang melatar belakangi masalah belajar ini 

dapat dikembalikan kepada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal meliputi segi intelektual seperti kecerdasan, bakat, dan minat, segi 

emosional seperti sikap, perasaan, keinginan, kemauan, kondisi kesehatan 

fisik serta mental, dan lain sebagainya. Faktor eksternal meliputi kondisi 
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fisik, sosial, psikologi keluarga, sekolah serta masyarakat. Semua faktor 

tersebut dapat mempengaruhi perkembangan siswa baik pengaruh positif 

ataupun negatif. Kemampuan awal siswa yang merupakan dasar bagi siswa 

dalam mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa tersebut merupakan 

salah satu faktor internal siswa. Kemampuan awal merupakan tolak ukur dari 

keberhasilan kegiatan belajar dan pembelajaran. 

Fasilitas pembelajaran merupakan faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Fasilitas merupakan sarana untuk 

memperlancar kegiatan belajar siswa. Fasilitas belajar siswa yang terpenuhi 

dengan baik akan memberikan semangat bagi siswa untuk belajar lebih giat, 

sehingga proses belajar akan lebih optimal. 

Keberhasilan pembelajaran bukan hanya didukung oleh faktor guru 

dan hasil pembelajaran,tetapi fasilitas yang mendukung kegiatan belajar 

mengajar juga harus diperhatikan. Dengan kemampuan awal siswa yang 

tinggi dan dukungan dari pengajar serta fasilitas yang mendukung kegiatan 

belajar mengajar diharapkan siswa mempunyai peluang besar dalam 

mencapai keberhasilan dalam belajarnya.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

malakukan penelitian tentang” Pengaruh Kemampuan Awal Siswa Dan 

Fasilitas Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di identifiksikan masalah 

sebagai berikut : 

1. Pembelajaran berpusat pada guru, 

2. Siswa tidak aktif dalam pembelajaran, 

3. Penggunaan media oleh guru masih kurang maksimal, 

4. Kurangnya kelengkapan atau fasilitas yang memadai pennjang kegiatan 

belajar mengajar.  
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C. Pembatasan Masalah  

Agar masalah yang dikaji lebih fokus dan terarah, maka peneliti 

membatasi masalah-masalah  pada penelitian ini: 

1. Objek penelitian adalah siswa kelas VIII semester Genap SMP Negeri 2 

Banyudono. 

2. Kemampuan awal dibatasi pada kecerdasan, minat, bakat dan perhatian. 

3. Fasilitas belajar dibatasi pada tempat pembelajaran, media pembelajaran, 

dan peralatan tulis.  

4. Hasil belajar mengajar yang dimaksud adalah prestasi belajar siswa yang 

diukur dengan tes akhir. 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah dan perumusan masalah dapat dirumuskan 

permasalahan: 

1. Apakah terdapat pengaruh kemampuan awal siswa terhadap hasil belajar? 

2. Apakah terdapat pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar? 

3. Apakah terdapat pengaruh kemampuan awal siswa bersama-sama fasilitas 

belajar terhadap hasil belajar? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan peneltian merupakan jawaban dari rumusan masalah agar 

suatu penelitian dapat terarah dan ada batasan-batasannya tentang objek yang 

diteliti. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan awal siswa terhadap hasil 

belajar. 

2. Untuk mengetahui pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan awal siswa bersama-sama 

fasilitas belajar terhadap hasil belajar. 
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F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak yang terkait. 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini di rinci menjadi dua manfaat. 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pembelajaran 

matematika, secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang upaya meningkatkan 

kemampuan awal siswa dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar 

matematika. Secara khusus, penelitian ini memberikan konstribusi pada 

strategi pembelajaran matematika di sekolah serta mampu 

mengoptimalkan kemampuan siswa dan sebagai dasar penelitian yang 

sejenis. 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi guru yaitu dapat meningkatkan kualitas dan proses 

pembelajaran serta referensi baru dalam pembelajaran matematika. 

b. Manfaat bagi siswa yaitu untuk meningkatkan kemampuan awal siswa 

terhadap hasil belajar matematika dalam pembelajaran matematika. 

c. Sebagai informasi baik bagi calon guru maupun guru seluruhnya. 


