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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Matematika merupakan salah satu ilmu yang diajarkan dalam jenjang 

pendidikan formal serta ilmu pengetahuan yang banyak memberikan 

kontribusi dalam kehidupan sehari-hari. Matematika memiliki peranan 

penting dalam menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari, tetapi karena 

bersifat ilmu universal dan pada materinya ada keterkaitan dengan materi 

matematika lain maka matermatika sering dianggap sulit untuk dipahami. 

 Pendidikan di Indonesia menurut data TIMSS pada tahun 2015 

dengan target siswa kelas 4 SD, pada bidang matematika Indonesia mendapat 

point 397 atau peringkat 45 dari 50 negara. Meskipun demikian pencapaian  

tersebut tidak lepas dari kekurangan - kekurangan yang masih perlu 

ditingkatkan melalui hal-hal yang berpotensi berhubungan dengan pencapaian 

skor matematika. Dalam hal stimulus orang tua sejak dini hanya 27% orang 

tua di Indonesia melakukan kegiatan yang menstimulus kemampuan 

numerasi dan literasi siswa, seperti membacakan dongeng, bernyanyi alfabet, 

dll. Dalam pemahaman guru terhadap perubahan kurikulum proporsi guru 

Indonesia yang merasa kesulitan dalam mengikuti perubahan kurikulum 

termasuk tinggi (12.18%). Sementara rerata Internasionalnya 44%. Dalam hal 

penggunaan komputer dalam belajar matematika dan IPA hanya 6% siswa di 

Indonesia yang menggunakan komputer dalam pembelajaran, sedangkan 

secara internasional sebanyak 37%. 

 Menurut Kusmanto & Marliyana (2014) pada umumnya kemampuan 

siswa menerima materi matematika hanya sebatas menerima materi dari guru 

saja, selain itu kendala lainnya siswa tidak mengerti tujuan dari materi yang 

dipelajari karena hanya sekedar menerima sejumlah materi yang diberikan 

oleh guru. Padahal dalam matematika materi yang satu selalu berkaitan 

dengan materi yang lain, konsep satu berkaitan dengan konsep lain, artinya 

matematika mempunyai koneksi atau hubungan antar konsep, materi, ataupun 
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bidang studi lain. Dengan demikian, jika dalam proses belajar matematka 

siswa hanya sebatas menerima atau sekedar memenuhi tuntutan pelajaran 

maka dampaknya adalah siswa tidak memahami ilmu yang didapatnya. 

Dengan ketidak pahaman tersebut maka siswa akan sulit untuk 

mengkoneksikan materi matematika. Pentingnya mempelajari matematika 

dalam kehidupan sehari-hari karena dalam kehidupan sehari-hari hampir 

semua aktifitas yang kita lakukan berhubungan dengan matematika.  

 Kesulitan pemahaman suatu materi oleh siswa dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain; faktor yang bersumber dari siswa, faktor alat dan 

faktor lingkungan. Faktor yang besumber dari siswa itu sendiri berupa minat 

belajar. Minat belajar merupakan keingintahuan atau ketertarikan terhadap 

sesuatu hal secara lebih mendalam. Minat belajar mempengaruhi aktivitas 

belajar, karena minat belajar mengarahkan siswa kepada suatu tujuan yang 

direalisasikan dengan perbuatan. Seperti yang dikemukakan Yudha (2016) 

keberhasilan siswa dalam belajar dapat dilihat dari seberapa besar 

ketertarikan mereka terhadap materi pelajaran yang diberikan. Sebab, minat 

seorang siswa terhadap materi pelajaran yang diberikan tergantung pada 

bagaimana cara guru mengajar dan isi materi pelajaran yang diberikan. 

Lestari (2013) Dukungan minat belajar sangat dibutuhkan untuk terciptanya 

pembelajaran efektif. siswa yang pada awalnya tidak mampu menguasai 

matematika, akan berusaha mengejar ketertinggalannya jika dalam diri siswa 

terbentuk minat tinggi untuk turut aktif dalam setiap proses pembelajaran, 

karena ia merasa puas dengan proses belajar. Dukungan minat belajar secara 

langsung dapat merubah perilaku belajar, dari tidak peduli menjadi lebih 

peduli. Dengan minat belajar tersebut siswa akan bersedia meninggalkan 

kegiatan yang kurang mendukung pencapai tujuan belajar. Untuk minat 

belajar di SMP N 02 Banyudono terhadap mata pelajaran matematika masih 

kurang, hal ini dapat dilihat dari cara siswa memperhatikan guru pada saat 

menyampaikan materi pembelajaran dan menanggapi pertanyaan guru saat 

berlangsungnya proses pembelejaran. 



3 
 

 Faktor yang berasal dari alat adalah fasilitas belajar. Fasilitas belajar 

adalah segala sesuatu yang bersifat membantu tercapainya tujuan 

pembelajaran. Fasilitas belajar yang memadai dapat mempermudah 

pemahahaman konsep matematika. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Suryosubroto (2009) proses belajar mengajar disekolah akan berjalan dengan 

benar jika ditunjang dengan sarana yang memadai, baik jumlah, keadaan, 

maupun kelengkapannya. Jumlah yang dimaksud adalah keberadaan dan 

banyak sedikitnya sarana yang dimiliki. Fasilitas belajar di SMP N 02 

Banyudono cukup memadai, hal ini terlihat dari adanya alat peraga, serta 

fasilitas lain pendukung proses pembelajaran tetapi pemanfaatnnya belum 

maksimal. 

 Faktor terakhir yang mempengaruhi kesulitan pemahaman konsep 

matematika adalah faktor lingkungan yaitu monitoring orang tua. Keluarga 

terutama orang tua memiliki peranan yang penting dalam proses pertumbuhan 

dan perkembangan terutama pola fikir serta sikap peilaku siswa. Karena 

orang tua merupakan pendidikan dini yang diterima anak sebelum mengenal 

lingkungan masyarakat dan lingkungan pergaulan. Kepedulian orang tua 

terhadap proses pendidikan putera puterinya di sekolah terbentuk dari hasil 

kumulasi pengalaman, kejadian dan peristiwa secara internal dan eksternal. 

Faktor-faktor secara internal meliputi latar belakang kehidupan orang tua, 

hubungan atau interaksi antara orang tua dengan putera puterinya, tingkat 

pendidikan orang tua, tingkat ekonomi atau penghasilan orang tua. 

Sedangkan faktor-faktor eksternal meliputi tata nilai dan budaya setempat, 

penghargaan dari pengelola pendidikan, output pendidikan dari putera 

puterinya, komitmen bersama antara orang tua dengan pihak sekolah (Rizalie 

& Aslamiah, 2015). Monitoring orang tua terhadap siswa di SMP N 02 

Banyudono masih kurang, karena sebagian orang tua dari siswa kedua-

duanya bekerja dari pagi hingga petang serta ada beberapa siswa yang kedua 

orang tuanya telah berpulang kerahamatullah. 

  Berdasarkan hasil penelitian Kpolovie, Joe, & Okoto (2014) guru dan 

orang tua harus bekerja sama dalam meningkatkan minat siswa karena hal itu 
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mempengaruhi sikap siswa terhadap sekolah. Dalam meningkatkan minat 

siswa guru dan orang tua harus memotivasi siswa baik dalam proses 

pembelajaran hingga pencapaian tujuan pembelajaran yang sebenarnya. 

Yudha (2016) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa fasilitas belajar 

turut berperan dalam menimbulkan keinginan siswa dalam belajar dengan 

baik, sebab semakin baik fasilitas yang dimiliki minat belajar siswa pun akan 

semakin tinggi. Pengelolaan kelas yang baik akan menumbuhkan atmosfir 

belajar yang nyaman dan terkendali, sehingga siswa akan terfokus pada 

proses pembelajaran dan tidak melakukan hal lain selain melaksanakan 

kegiatan belajar. Kusmanto & Marliyana (2014) menjelaskan dalam 

penelitiannya terdapat pengaruh pemahaman matematika terhadap 

kemampuan koneksi matematika siswa kelas VII sekolah menengah pertama 

(SMP) karena Kemampuan koneksi matematika merupakan kemampuan yang 

dapat menghubungkan atau mencari serta mengidentifikasi suatu keterkaitan 

antara konsep- konsep matematika secara internal yaitu berhubungan dengan 

matematika itu sendiri maupun keterkaitan secara eksternal yaitu matematika 

dengan bidang studi lain maupun dengan kehidupan sehari-hari. 

 Berdasarkan uraian tersebut. Peneliti tertarik melakukan penelitian 

tentang “Kontribusi Minat Belajar, Fasilitas Belajar dan Monitoring Orang 

Tua Terhadap Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas VII di SMP N 

02 Banyudono”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

1. Kurangnya rasa ingin tahu siswa dalam proses pembelajaran 

2. Siswa cenderung acuh tak acuh atau kurang menaati perintah guru 

3. Masih kurangnya sarana penunjang proses pembelajaran 

4. Kurangnya kesadaran siswa dalam memanfaatkan fasilitas belajar 

5. Kurangnya pengawasan oang tua 

6. Pemahaman konsep kepada siswa belum optimal 

7. Masih rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran 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. 

Minat belajar siswa, fasilitas belajar, monitoring orang tua dan pemahaman 

konsep matematika. 

 

D. Rumusan Masalah 

 Perumusan masalah pada penelitian ini, dirumuskan menjadi empat. 

1. Adakah kontribusi minat belajar, fasilitas belajar dan monitoring orang 

tua terhadap pemahaman konsep matematika? 

2. Adakah kontribusi minat belajar terhadap pemahaman konsep 

matematika? 

3. Adakah kontribusi fasilitas belajar terhadap pemhaman konsep 

matematika? 

4. Adakah kontribusi monitoring orang tua terhadap pemahaman konsep 

matematika? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Secara umum 

 Tujuan penelitian ini secara umum untuk mengetahui kontribusi minat 

belajar, fasilitas belajar dan monitoring orang tua terhadap pemhaman 

konsep matematika siswa kelas VII di SMP N 02 Banyudono. 

2. Secara khusus 

a. Menguji kontribusi minat belajar, fasilitas belajar dan monitoring 

orang tua terhadap pemahaman konsep matematika 

b. Menguji kontribusi minat belajar terhadap pemahaman konsep 

matematika 

c. Menguji kontribusi fasilitas belajar terhadap pemhaman konsep 

matematika 



6 
 

d. Menguji kontribusi monitoring orang tua terhadap pemahaman konsep 

matematika 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

 Memberikan pengetahuan baru tentang kontribusi minat belajar, 

fasilitas belajar dan monitoring orang tua terhadap pemahaman konsep 

matematika. 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan siswa untuk mengelola minat 

belajar dan pemanfaatan fasilitas belajar dengan baik sehingga 

meningkatkan pemahaman konsep matematika 

b. Manfaat bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki 

kualitas belajar dengan memaksimalkan penggunaan fasilitas belajar. 

c. Manfaat bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sekolah untuk meningkatkan 

kualitas pembinaan guru dalam proses pembelajaran kelas.  


