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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hasil belajar merupakan bagian akhir dari suatu proses pembelajaran dan 

tujuannya untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap pembelajaran. 

Pada umumnya hasil belajar dijadikan oleh guru dan siswa sebagai tolak untuk 

mengetahui seberapa jauh perubahan siswa setelah menerima pembelajaran dari 

guru yang dapat diamati dan diukur dalam aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Menurut Susanto (2013: 5) hasil belajar yaitu perubahan-

perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor sebagai hasil yang diperoleh dari kegiatan belajar. 

Sedangkan Nawi (2012: 84) mengatakan bahwa hasil belajar matematika adalah 

suatu kemampuan yang dimiliki oleh siswa yakni meliputi kemampuan kognitif, 

afektif, dan psikomotorik sebagai dampak dari proses pembelajaran yang 

terwujud dalam bentuk nilai dan dilakukan dalam kurun waktu tertentu yang 

dapat diukur melalui suatu tes. Hasil belajar matematika adalah perubahan 

tingkah laku yang terjadi pada siswa yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik dalam proses pembelajaran matematika. 

Hasil dari proses belajar matematika dapat digunakan sebagai acuan oleh 

guru untuk menentukan penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa dalam 

memahami materi pembelajaran matematika. Namun kenyataannya masih 

terdapat banyak siswa yang mendapatkan hasil belajar matematika yang 

cenderung belum sesuai harapan. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh 

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) yang dilakukan 

empat tahun sekali, pada bidang matematika tingkat SMP Indonesia menduduki 

peringkat ke 45 dari 50 negara pada tahun 2015 (Kemdikbud, 2016: 2). 

Sedangkan dalam capaian bidang studi Programme for International Student 

Assessment (PISA) pada tingkat SMP yang diselenggarakan oleh Organisation 

for Economic Cooperation and Development (OECD) setiap tiga tahun sekali, 

Indonesia menduduki peringkat ke 69 dari 76 negara (Kemdikbud, 2016). 
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Berdasarkan hasil dari survey TIMSS dan PISA, Indonesia masih tertinggal dari 

negara-negara lain. Data ini menunjukkan perlu adanya peningkatan dalam 

bidang pendidikan di Indonesia khususnya dalam bidang studi matematika. 

Sedangkan menurut data Litbang Kemendikbud tahun 2017 menyatakan bahwa 

rerata nilai Ujian Nasional pada tingkat SMP mata pelajaran matematika tahun 

pelajaran 2016/2017 yaitu 50.31, sedangkan pada tahun pelajaran 2015/2016 

rerata nilai Ujian Nasional pada tingkat SMP mata pelajaran matematika sebesar 

50.24 atau hanya naik 0.07 poin dari tahun 2016 ke tahun 2017 (Kemdikbud, 

2017: 9). Keadaan ini sungguh memprihatinkan mengingat bahwa matematika 

mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karena itu diperlukan suatu cara 

untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa.  

Hasil belajar matematika yang belum sesuai harapan tersebut disebabkan 

oleh beberapa faktor yang terdapat dalam diri (faktor internal) maupun dari luar 

(faktor eksternal). Berdasarkan pendapat Slameto (2010: 54), terdapat dua faktor 

yang  mempengaruhi  prestasi  belajar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal yang dimaksud yaitu fisik atau jasmani, kematangan fisik, 

kelelahan, psikologi berupa bakat, minat, kecerdasan, motivasi dan kemampuan 

kognitif maupun prestasi. Sedangkan faktor eksternal berupa lingkungan alam, 

lingkungan keluarga (cara orang tua mendidik, hubungan antar anggota keluarga, 

suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar belakang 

kebudayaan), lingkungan sekolah (metode mengajar, media pembelajaran, 

kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, 

waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, metode belajar, tugas rumah), 

dan lingkungan masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, teman bergaul, 

bentuk kehidupan masyarakat). Faktor internal dalam penelitian ini yaitu berupa 

minat belajar dan persepsi siswa tentang cara mengajar guru, sedangkan faktor 

eksternal yaitu berupa kondisi lingkungan sekolah tempat belajar siswa. 

Minat belajar merupakan salah satu faktor internal yang menentukan hasil 

belajar matematika. Minat menurut Slameto (2010: 180) yaitu suatu rasa suka 

yang lebih dan rasa keterikatan terhadap suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh. Minat belajar dapat dipengaruhi oleh kondisi fisik dan kondisi mental 
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dari siswa. Siswa dengan kondisi fisik yang kurang akan mengalami gangguan 

dalam belajar, sedangkan untuk kondisi mental dari siswa dapat mempengaruhi 

untuk keinginan belajar. Perasaan senang dalam pelajaran matematika dapat 

meningkatkan minat belajar siswa. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa siswa yang memiliki minat yang tinggi terhadap pelajaran 

matematika maka siswa tersebut akan mendapatkan hasil belajar matematika 

yang bagus. 

Faktor yang menyebabkan siswa mendapatkan hasil belajar yang kurang 

maksimal karena persepsi siswa yang bosan dengan cara mengajar guru yang 

monoton. Persepsi siswa tentang cara mengajar guru merupakan cara pandang 

siswa terhadap cara mengajar guru. Menurut Marliani (2010: 187) persepsi yaitu 

cara pandang seseorang terhadap sesuatu dari olahan daya pikir, artinya persepsi 

berkaitan dengan faktor-faktor eksternal yang direspon melalui alat indra. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa yang 

mempunyai persepsi yang baik tentang cara mengajar guru pasti mempunyai 

minat belajar terhadap pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut.  

Kondisi lingkungan sekolah juga merupakan salah satu penyebab hasil 

belajar siswa yang kurang maksimal. Nana Syaodih Sukmadinata (2009: 164) 

menyatakan bahwa lingkungan sangat memegang peranan yang penting bagi 

perkembangan proses belajar yang mengakar para siswa. Lingkungan yang 

dimaksud yaitu lingkungan fisik sekolah seperti keadaan lingkungan sekolah, 

sarana dan prasarana belajar yang disediakan sekolah, sumber-sumber belajar, 

media belajar, dan seterusnya. Kondisi lingkungan sekolah yaitu semua keadaan 

yang ada di sekolah yang mempengaruhi perkembangan siswa dalam hal belajar. 

Dengan adanya lingkungan sekolah yang nyaman untuk belajar siswa dapat 

meningkatkan semangat siswa dalam proses pembelajaran di dalam sekolah. 

Minat belajar siswa yang tinggi cenderung akan mendapatkan hasil 

belajar matematika yang tinggi, sama halnya dengan siswa yang mempunyai 

persepsi positif tentang cara mengajar guru di dalam kelas cenderung 

mendapatkan hasil belajar matematika yang tinggi, dan juga dengan kondisi 

lingkungan sekolah yang mendukung proses pembelajaran yang nyaman. 
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Berkaitan dengan hasil belajar matematika, hasil penelitian Latief Sahidin 

dan Dini Jamil (2013) menyatakan bahwa siswa yang memiliki persepsi yang 

baik terhadap guru matematika akan mengalami peningkatan motivasi berprestasi 

sehingga hasil belajar matematika yang diperoleh siswa tersebut meningkat 

secara signifikan. Sedangkan menurut oleh Muhammad Irsan Barus (2017) 

menyatakan bahwa minat belajar, lingkungan sekolah dan profesionalisme guru 

berhubungan positif dan signifikan terhadap hasil belajar, dimana semakin tinggi 

minat belajar, lingkungan sekolah dan profesionalisme guru maka hasil belajar 

akan semakin tinggi. 

Berdasarkan faktor-faktor hasil belajar yang dijelaskan di atas, peneliti 

melakukan penelitian mengenai “Kontribusi Minat Belajar, Persepsi Siswa 

Tentang Cara Mengajar Guru dan Kondisi Lingkungan Sekolah Terhadap Hasil 

Belajar Matematika Di SMP N 3 Kudus”.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

diidentifikasi beberapa masalah diantaranya adalah: 

1. Hasil belajar matematika sampai saat ini masih rendah dan belum sesuai 

dengan harapan. 

2. Minat belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika yang masih rendah 

dapat mempengaruhi hasil belajar matematika. 

3. Cara mengajar guru berpengaruh terhadap terciptanya keaktifan belajar siswa 

di dalam pembelajaran matematika. 

4. Sikap siswa terhadap cara mengajar guru pada pembelajaran matematika di 

dalam kelas terhadap hasil belajar matematika 

5. Kondisi lingkungan sekolah yang dapat mempengaruhi hasil belajar 

matematika. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

dikemukan, maka permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini difokuskan 
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pada hasil belajar matematika dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

matematika yaitu minat belajar, persepsi siswa tentang cara mengajar guru, dan 

kondisi lingkungan sekolah. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dapat 

diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adakah kontribusi minat belajar, persepsi siswa tentang cara mengajar guru, 

dan kondisi lingkungan sekolah terhadap hasil belajar matematika? 

2. Adakah kontribusi minat belajar terhadap hasil belajar matematika? 

3. Adakah kontribusi persepsi siswa tentang cara mengajar guru terhadap hasil 

belajar matematika? 

4. Adakah kontribusi kondisi lingkungan sekolah terhadap hasil belajar 

matematika? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis dan menguji kontribusi minat belajar, persepsi siswa 

tentang cara mengajar guru, dan kondisi lingkungan sekolah terhadap hasil 

belajar matematika. 

2. Untuk menganalisis dan menguji kontribusi minat belajar terhadap hasil 

belajar matematika. 

3. Untuk menganalisis dan menguji kontribusi persepsi siswa tentang cara 

mengajar guru terhadap hasil belajar matematika. 

4. Untuk menganalisis dan menguji kontribusi kondisi lingkungan sekolah 

terhadap hasil belajar matematika. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan pengetahuan dalam bidang pendidikan matematika tentang 

kontribusi minat belajar, persepsi siswa tentang cara mengajar guru, dan 

kondisi lingkungan sekolah terhadap hasil belajar matematika, sehingga ke 

depannya dapat digunakan sebagai referensi dan informasi untuk 

pengembangan dan penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat menumbuhkan minat belajar siswa 

terhadap mata pelajaran matematika agar hasil belajar yang diperoleh 

siswa meningkat dan lebih berkualitas. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat memberi masukan agar guru dapat 

menerapkan berbagai keterampilan cara mengajar dalam proses 

pembelajaran di kelas guna menumbuhkan minat belajar siswa agar 

terciptanya hasil belajar matematika yang lebih baik. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan oleh sekolah 

tentang menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan kondusif 

sebagai upaya dalam peningkatan hasil belajar matematika. 

 


