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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan jaman, pendidikan 

menjadi poin penting dalam mengembangkan kehidupan. Pendidikan merupakan 

suatu pondasi bagi siswa dalam mempersiapkan diri memasuki era globalisasi. 

Pendidikan harus dikelola dengan baik karena pendidikan memegang peranan penting 

dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.  

Matematika merupakan ilmu dasar bagi siswa yang sangat bermanfaat dalam 

kehidupan sehari-hari. Banyak materi yang diaplikasikan dalam kehidupan nyata 

sehingga pembelajaran matematika sangat penting diberikan untuk siswa. Selain itu, 

belajar matematika juga dapat menjadikan siswa berpikir secara logis, kritis, dan 

sistematis. 

Hasil belajar merupakan suatu perubahan siswa yang diperoleh setelah 

mengikuti proses pembelajaran. Hasil belajar berperan penting dalam proses 

pembelajaran, karena dari hasil tersebut dapat diketahui seberapa besar pemahaman 

siswa terhadap materi yang telah disampaikan.  

Hasil belajar matematika sangat penting seperti yang telah diuraikan diatas, 

namun kenyataannya belum sesuai dengan harapan. Realita tersebut ditujukan dari 

data PISA (Programme for Internation Student Assesment) ) yang mengevaluasi 

sistem pendidikan dalam bidang matematika, sains, dan membaca. Penilaian yang 

diinisiasi oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) 

pada tahun 2015 dari 72 negara peserta PISA . Berdasarkan data, rata-rata nilai 

matematika, rata-rata negara OECD 490, namun skor Indonesia hanya 386. 

Sedangkan hasil Ujian Nasional jenjang SMP/MTS sederajat telah diumumkan pada 

anggal 2 Juni 2017 dengan jumlah 4.157.035 peserta, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan memaparkan nilai rata-rata UN turun sebanyak 4,36 poin 

(Kemendikbud, 2017).  
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Hasil belajar di SMP Negeri 5 Surakarta sudah baik, namun hasil yang didapat 

belum maksimal, hal tersebut ditunjukkan pada penurunan nilai rata-rata UN dari 

tahun sebelumnya. SMP Negeri 5 Surakarta pada tahun 2016 memperoleh rata-rata 

UN sebesar 76,04 dan pada tahun 2017 nilai rata-rata SMP Negeri 5 Surakarta 

sebesar 75,47. 

Hasil belajar yang belum sesuai harapan tersebut dapat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, misalnya gaya belajar. Terdapat tiga macam gaya belajar yaitu gaya 

belajar visual, kinestetik, dan auditorial. Gaya belajar yang dimiliki antara satu siswa 

dengan siswa yang lain belum tentu sama, hal tersebut terbukti dari bagaimana cara 

siswa menyerap suatu informasi saat guru memberikan penjelasan. Untuk 

meningkatkan hasil belajar dibutuhkan kerja sama antara siswa dengan guru, artinya 

guru harus mampu mengetahui gaya belajar yang dimiliki oleh siswa sehingga dalam 

menyampaikan materi dapat menyesuaikan dengan gaya mengajarnya. Selain gaya 

belajar, fasilitas juga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa meskipun dengan 

fasilitas yang lengkap belum tentu menjamin suatu keberhasilan. Fasilitas sekolah 

yang memadai akan membantu siswa dalam proses pembelajaran. Begitupun 

sebaliknya, fasilitas yang kurang memadai akan menghambat siswa dalam proses 

pembelajaran sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap hasil belajar. 

Selain faktor-faktor di atas, hasil belajar yang belum sesuai harapan 

ditunjukkan pada penelitian terdahulu yang blm bisa diselesaikan. Sementara itu, 

hasil penelitian dari Mahendrawan (2015) tentang gaya belajar menyimpulkan bahwa 

siswa yang mempunyai gaya belajar visual memliki prestasi belajar yang lebih baik 

daripada siswa yang mempunyai gaya belajar auditori dan kinestetik. Penelitian yang 

dilakukan Arylien (2014) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara gaya belajar visual, auditorial dan kinestetik terhadap prestasi belajar, serta 

hasil uji determinasi menunjukkan sumbangan relatif gaya belajar visual, auditorial, 

dan kinestetik terhadap prestasi belajar siswa sebesar 34,8%. Sedangkan penelitian 

dari Nidzam (2015) tentang fasilitas belajar, menyimpulkan bahwa terdapat hubungan 

antara fasilitas sekolah dengan lingkungan belajar. Perincian fasilitas dan lingkungan 
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belajar sangat dipertimbangkan dalam merencanakan dan membangun lingkungan 

belajar yang efektif dan efisien. 

Hasil penelitian tersebut belum dapat menyelesaikan permasalahan yang di 

teliti. Berdasarkan uraian tersebut, alternatif solusi yang dapat ditawarkan untuk 

mengoptimalkan hasil belajar yaitu faktor gaya belajar dan fasilitas belajar.  

 

B.  Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, permasalahan penelitian ini dapat 

didefinisikan sebagai berikut : 

1. Hasil belajar matematika siswa kelas VII semester ganjil SMP Negeri 5 Surakarta 

belum sesuai dengan harapan dan perlu ditingkatkan. 

2. Terdapat kemungkinan rendahnya hasil belajar matematika siswa disebabkan oleh 

fasilitas belajar yang kurang memadai. 

3. Terdapat kemungkinan rendahnya hasil belajar matematika siswa disebabkan oleh 

kurang tepatnya gaya belajar yang dimiliki siswa dalam pembelajaran matematika. 

4. Gaya belajar siswa yang belum optimal. 

 

C. Pembatasan Masalah  

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian ini lebih terarah. Adapun hal-

hal yang mmebatasi penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Gaya belajar pada penelitian ini dibatasi pada gaya belajar siswa SMP Negeri 5 

Surakarta. Gaya belajar dalam penelitian ini dibatasi kedalam tiga kategori yaitu 

gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Siswa yang mempunyai gaya belajar 

visual akan belajar dengan apa yang mereka lihat. Siswa yang mempunyai gaya 

belajar auditori akan belajar dengan apa yang mereka dengar, dan siswa yang 

mempunyai gaya belajar kinestetik akan belajar melalui sentuhan, gerakan, atau 

praktik secara langsung. 
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2. Fasilitas belajar pada penelitian ini dibatasi kedalam tiga kategori yaitu fasilitas 

belajar yang lengkap, cukup lengkap, dan tidak lengkap. Secara garis besar terbagi 

menjadi dua yaitu sarana dan prasarana. Sarana meliputi buku bacaan, meja, kursi, 

laboratorium, alat praktik, perpustakaan, peralatan olahraga, dan ruang ibadah. 

Sedangkan prasarana meliputi jalan menuju ke sekolah dan penerangan. 

3. Hasil belajar matematika pada penelitian ini dibatasi pada nilai Ujian Tengah 

Semester Gasal siswa kelas VII SMP Negeri 5 Surakarta tahun ajaran 2017/2018. 

 

D. Rumusan Masalah  

Sesuai dengan pembatasan masalah diatas, rumusan masalah pada penelitian ini 

ada tiga, yaitu sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh yang signifikan gaya belajar terhadap hasil belajar siswa? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan fasilitas belajar terhadap hasil belajar siswa? 

3. Adakah interaksi antara gaya belajar dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar 

matematika? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan diatas, dapat dirumuskan tujuan yang akan dicapai 

dari kegiatan penelitian sebagai berikut: 

1. Menguji pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar matematika. 

2. Menguji pengaruh fasilitas terhadap hasil belajar matematika. 

3. Menguji interaksi antara gaya belajar dan fasilitas terhadap hasil belajar 

matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini bermanfaat dalam memperkaya teori 

pembelajaran matematika dan memberi pengetahuan tentang pengaruh gaya 
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belajar terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari fasilitas belajar siswa.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, dapat menjadi masukan dalam memperluas pengetahuan dan 

wawasan tentang gaya belajar yang dimiliki siswa sehingga dapat mencapai 

tujuan dari pembelajaran. 

b. Bagi siswa, dapat membantu meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

c. Bagi sekolah, dapat memperkaya pengetahuan dalam meningkatkan metoe 

pembelajaran dengan bermacam-macam gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. 

d. Bagi peneliti berikutnya, dapat dijadikan pedoman untuk terjun dalam 

pembelajaran di sekolah. 

 


