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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hasil belajar matematika penting, karena hasil belajar matematika merupakan 

sebuah akhir proses belajar siswa setelah memahami dan menguasai 

pengetahuan atau ilmu matematika. Selain penguasaan ilmu matematika sangat 

berguna dalam kehidupan sehari-hari “Hasil belajar matematika adalah salah 

satu indikator keefektifan pembelajaran matematika”. Hasil belajar matematika 

seorang dikatakan berhasil atau tidak, salah satunya dapat dilihat melalui nilai-

nilai matematika yang berhasil diperolehnya. 

Hasil belajar matematika penting seperti yang diuraikan diatas, namun 

kenyataannya yang terjadi di sekolah penguasaan matematika masih rendah, 

lingkungan, alat dan siswa masih kurang, sehingga berpengaruh terhadap hasil 

belajar. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan Programme for International 

Students Assessment (PISA) pada tahun 2015 menyatakan bahwa peringkat 

Indonesia 63 dari 70 negara peserta. Sedangkan hasil belajar matematika di 

Indonesia dapat dilihat dari hasil ujian nasional tahun 2017 mengalami 

peningkatan namun tidak signifikan yakni hanya 0,07 point. Khususnya di SMP 

Negeri 1 Matesih yang mengalami penurunan hasil belajar matematika dilihat 

dari hasil Ujian Tengah Semester siswa dimana sebagian besar masih dibawah 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Oleh karena itu, perlu cara untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 

Bervariasinya hasil belajar matematika di SMP Negeri 1 Matesih 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal 

yaitu faktor dari dalam diri siswa salah satunya kemandirian belajar siswa. 

Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor dari luar diri siswa diantaranya fasilitas 

dan sosial ekonomi orang tua. Agar hasil belajar matematika dan kualitas belajar 

dapat meningkat maka faktor-faktor tersebut harus diperbaiki. 

Faktor yang bersumber dari keluarga adalah sosial ekonomi orang tua 

berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Sosial ekonomi orang tua 
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mempunyai peranan terhadap siswa, adanya sosial ekonomi orang tua yang 

cukup membuat ia mendapat kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan 

kecakapan yang tidak dapat ia kembangkan apabila tidak ada alat-alatnya dan 

orang tuanya juga akan mencurahkan perhatianyang lebih kepada siswa 

(Geruangan, 2000: 181). Salah satunya orang tua dapat memenuhi kebutuhan 

siswa baik sara maupun prasarana dapat dipenuhi dapat membahagiakan siswa. 

Kebahagian siswa dapat meningkatkan rasa semangat belajar sehingga siswa 

mudah menerima materi di kelas secara maksimal.  

Faktor yang berasal dari alat adalah fasilitas belajar. Fasilitas belajar 

berperan untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan belajar siswa. 

Fasilitas belajar dapat berupa sumber belajar dan alat belajar. Fasilitas yang 

terdapat disekolah akan mempengaruhi kondisi belajar siswa. perpustakaan yang 

tidak lengkap, papan tulis yang sudah buram, alat peraga yang sudah rusak, tentu 

akan mempengaruhi kualitas belajar, dan pada akhirnya akan berpengaruh pada 

hasil belajar siswa (Siregar & Nara, 2014 : 180). Fasilitas akan membuat 

kegiatan pembelajaran lebih variatif, menarik, dan bermakna. Semakin lengkap 

fasilitas yang meiliki sekolah maka kegiatan belajar mengajar semakin mudah 

untuk dilaksanakan.  

Faktor yang berasal dari siswa adalah kemandirian belajar. Kemandirian 

belajar merupakan suatu sikap kepercayaan diri yang tinggi, mempunyai inisiatif 

untuk mengatasi suatu masalah dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang 

diperintahkan, sehingga pada akhirnya membuat siswa menjadi siap untuk 

belajar sepanjang hayat dan mempunyai kemampuan adaptasi dalam proses 

pembelajarannya. Menurut KPK (2008: 45) mandiri merupakan kemampuan 

seseorang untuk tidak tergantung kepada orang lain serta bertanggung jawab dan 

belajar untuk mandiri. Belajar mandiri siswa diharapkan lebih mengoptimalkan 

kemampuan diri, kemaun yng keras akan mendorong siswa tidak mudah putus 

asa dalam menghadapi kesulitas pembelajaran matematika.  

Hasil penelitian dari Raheem (2015) tentang parents Socio- Economic 

Status as Predictor of Secondary School Students’ Academic Performance in  

Ekiti State, Nigeria menyimpulkan bahwa ukuran keluarga, latar belakang orang 
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tua dan tingkat pendapatan orang tua memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap prestasi akademik siswa. Penelitian lain dari Ibrahim, Osman, Bachok 

& Mohamed (2016) tentang Assessment on the Condition of School Facilities: 

Case study of the selected public school in Gombok district menyimpulkan 

bahwa orang tua dalam memilihkan sekolah anaknya perlu pertimbangan. 

Peneliti menilai kondisi fasilitas sekolah yang baik akan memberikan 

keuntungan yang besar bagi orang tua begitu pula dengan siswa, mereka 

memiliki kesempatan untuk belajar di lingkungan sekolah yang baik.  

Penelitian dari Suhendri (2012) tentang Pengaruh Kecerdasan Matematis-

Logis dan Kemandirian Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika 

menyimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dalam kecerdasan 

matematis-Logis dan kemandirian belajar karena pada kecerdasan dan 

kemandirian sendiri akan terwujud apabila siswa aktif mengontrol sendiri 

sesuatu yang akan dikerjakan. Mengevaluasi dan merencanakan suatu yang lebih 

dalam pembelajaran yang dilalui. 

Ketiga hasil penelitian tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang 

diteliti. Berdasarkan uraian tersebut, alternatif solusi yang ditawarkan yaitu 

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

diteliti yaitu sosial ekonomi orang tua, fasilitas dan kemandirian. 

  

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah. 

1. Hasil belajar matematika sampai saat ini masih belum sesuai dengan yang 

diharapkan. 

2. Sosial ekonomi orang tua yang berbeda dapat mempengaruhi hasil belajar 

matematika siswa. 

3. Kurangnya perhatian orang tua siswa dalam hal hasil belajar. 

4. Kelengkapan fasilitas dalam belajar matematika yang di sediakan sekolah 

belum sepenuhnya tercukupi. 

5. Kurangnya kesadaran siswa dalam memanfaatkan fasilitas belajar  

6. Kurangnya kesadaran siswa dalam belajar matematika. 
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C. Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan, maka perlu adanya pembatasan masalah 

secara jelas agar peneliti mencapai sasaran sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh 

karena itu, peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut. Sosial ekonomi 

orang tua, fasilitas, kemandirian, dan hasil belajar matematika. 

 

D. Rumusan Masalah  

Perumusan masalah pada penelitian ini, dirumuskan menjadi empat. 

1. Adakah dukungan soial ekonomi orang tua, fasilitas dan kemandirian 

terhadap hasil belajar matematika ? 

2. Adakah dukungan sosial ekonomi orang tua terhadap hasil belajar 

matematika ? 

3. Adakah dukungan fasilitas terhadap hasil belajar matematika ? 

4. Adakah dukungan kemandirian siswa terhadap hasil belajar matematika ? 

E. Tujuan Masalah 

Penelitian ini ada 4 tujuan. 

1. Menguji dukungan sosial ekonomi orang tua, fasilitas dan kemandirian 

terhadap hasil belajar matematika. 

2. Menguji dukungan sosial ekonomi orang tua terhadap hasil belajar 

matematika. 

3. Menguji dukungan fasilitas terhadap hasil belajar matematika. 

4. Menguji dukungan kemandirian siswa terhadap hasil belajar matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru tentang dukungan sosial 

ekonomi orang tua, fasilitas dan kemandirian terhadap hasil belajar 

matematika. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh : 

a. Bagi peserta didik 

Mengetahui tentang pentingnya kemandirian belajar dan pentingnya 

fasilitas belajar sebagai penunjang proses belajar yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar matematika. 

b. Bagi guru  

Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dengan memanfaatkan 

fasilitas yang tersedia. 

c. Bagi sekolah 

Meningkatkan kelengkapan fasilitas sekolah yang dapat menunjang 

proses pembelajaran. 

d. Bagi orang tua 

Memberikan pengertian pentingnya sosial ekonomi orang tua terhadap 

hasil belajar matematika. 

 

 


