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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika sebagai salah satu bidang studi yang wajib dipelajari pada 

setiap jenjang pendidikan memegang peranan penting. Melalui pendidikan 

matematika, siswa dilatih  untuk berpikir kritis, analisis dan logis dalam 

memecahkan sebuah permasalahan. Menurut Abdurrahman (2003: 251)  

semua orang harus mempelajari matematika karena merupakan sarana untuk 

memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. 

Namun pada kenyataannya, masih banyak masalah-masalah dalam 

pembelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah hasil penelitian 

yang menyatakan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam belajar maupun 

memecahkan masalah matematika. Hasil belajar matematika siswa pun belum 

memuaskan. 

Berdasarkan pencapaian nilai Programme for International Student 

Assessment (PISA) 2015, Indonesia berada pada peringkat ke-63 dari 72 

negara dalam kompetensi matematika. Dengan kata lain, Indonesia masih 

menduduki peringkat 10 dari bawah. 

Berdasarkan data Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 

rerata Ujian Nasional mata  pelajaran  matematika  SMP/MTS  Provinsi  

Jawa  Tengah  tahun  pelajaran 2017/2018 yaitu 50,31. Hasil tersebut 

mengalami peningkatan sebesar 0,07. Sebelumnya di tahun 2016 rerata nilai 

Ujian Nasional mata pelajaran matematika yaitu 50,24. Namun rerata ini 

masih lebih rendah dibandingkan rerata mata pelajaran Bahasa Indonesia 

64,32 dan IPA 52,19. Sementara rerata Ujian Nasional (UN) tahun 2017 SMP 

Muhammadiyah 2 Surakarta sebesar 50,07 dan rerata mata pelajaran 

matematika yaitu 39,92. Rerata ini paling rendah jika dibandingkan dengan 

rerata mata pelajaran Bahasa Indonesia 69,42, Bahasa Inggris 43,01 dan IPA 

47,92. 
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Sudjana (2009: 3) menyatakan bahwa hasil belajar siswa pada hakikatnya 

adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang 

lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar 

siswa merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu pendidikan. Maka 

dari itu, hal-hal yang mempengaruhi hasil belajar siswa perlu dikaji lebih 

dalam guna memperoleh hasil belajar yang memuaskan. 

Hasil belajar yang rendah dapat disebabkan oleh beberapa faktor. 

Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari dalam diri siswa dan yang ada di luar 

siswa. Menurut Slameto (2003: 54) faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu, faktor intern dan faktor 

ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang 

sedang belajar, meliputi faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor 

kelelahan. Sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu 

meliputi faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat.  

Salah satu faktor yang berasal dari dalam diri siswa yaitu kedisiplinan 

belajar. Masalah   disiplin   belajar   merupakan   masalah   yang   perlu 

diperhatikan, sebab tidak adanya disiplin belajar bukan hanya sekedar 

menunjukkan semangat belajar turun tetapi dapat mempengaruhi tujuan 

belajar. Masalah lain terkait disiplin belajar yaitu kesadaran siswa dalam 

belajar dinilai masih kurang. Oleh karena itu, kedisiplinan belajar siswa 

perlu ditingkatkan. Di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta sendiri, sebagian 

siswa belum memiliki kedisiplinan belajar yang baik. Kesadaran siswa 

dalam belajar masih kurang. Hal ini terlihat dari kedisiplinan siswa saat 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Misalnya siswa lupa mengerjakan tugas 

rumah maupun tugas lain yang diberikan guru. Selain itu, siswa kurang 

manaati tata tertib baik yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas di 

lingkungan sekolah. Misalnya masuk sekolah terlambat, tidak memakai 

atribut sekolah, dan lain sebagainya. 

Disiplin menjadi hal yang paling penting guna menciptakan siswa-siswa 

unggulan. Dengan menerapkan kedisiplinan di sekolah, kelak siswa menjadi 

orang yang menjunjung tinggi kedisiplinan dan memiliki rasa tanggung 
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jawab yang tinggi. Dalam pembelajaran matematika, disiplin belajar sangat 

diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 

Karenanya, disiplin belajar sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap siswa. 

Udiyono (2011) menyatakan bahwa kedisiplinan belajar berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap prestasi akademik mahasiswa pendidikan 

matematika. Dalam penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa semakin 

tinggi tingkat disiplin belajar maka semakin tinggi pula tingkat prestasi 

akademik. 

Faktor dari luar siswa yaitu fasilitas pembelajaran dan lingkungan 

keluarga. Salah satu komponen penting dalam siklus pendidikan nasional 

adalah ketersediaan fasilitas pembelajaran. Hal ini merupakan faktor penting 

dalam meningkatkan kinerja tenaga kependidikan di dalam upaya 

peningkatan mutu proses belajar mengajar. Pentingnya sarana dan prasarana 

telah diatur di dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pada bab 

IX, bahwa sarana prasarana merupakan bagian dalam standar nasional 

pendidikan, yang merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di 

seluruh wilayah Republik Indonesia.  

Fasilitas sekolah dapat mempengaruhi guru dan siswa untuk meraih 

sukses pada proses belajar mengajar. Ketersediaan fasilitas pembelajaran 

matematika yang memadai dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

tersebut. Sebaliknya, fasilitas yang kurang memadai dapat menghambat 

proses pembelajaran. Dampak dari peningkatan kualitas pembelajaran 

tersebut dapat terlihat pada hasil belajar matematika siswa. Fasilitas 

pembelajaran di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta cukup memadai, hal 

tersebut dapat dilihat dari ketersediaan alat peraga dan fasilitas lain yang 

mendukung proses pembelajaran. Akan tetapi, pemanfaatan fasilitas tersebut 

masih belum maksimal. Selain itu, perawatan terhadap fasilitas-fasilitas 

tersebut juga masih kurang. 

Selain kedisiplinan belajar dan fasilitas pembelajaran, lingkungan 

keluarga juga mempengaruhi hasil belajar siswa. Djamarah (2002: 207) 

menyebutkan bahwa keluarga adalah lembaga pendidikan informal (luar 



4 
 

 
 

sekolah) yang diakui keberadaannya dalam dunia pendidikan. Dari pendapat 

tersebut dapat dijelaskan bahwa peranan keluarga tidak kalah penting dari 

lembaga formal seperti sekolah. Oleh sebab itu, keluarga menjadi faktor 

pendorong dalam proses perkembangan anak. Lingkungan keluarga yang 

optimal bagi proses pembelajaran anak akan memberi dampak positif 

terhadap hasil belajar anak tersebut. Di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta, 

lingkungan keluarga siswa beragam. Kehidupan siswa dalam lingkungan 

keluarga berbeda-beda antara siswa satu dengan yang lain. Keragaman dalam 

lingkungan keluarga dapat dilihat dari cara orang tua mendidik atau pola asuh 

orang tua dalam mendidik anak. Selain itu, keragaman juga dapat dilihat dari 

keadaan ekonomi orang tua siswa, relasi antar anggota keluarga, dan lain 

sebagainya. 

Violita (2013) menyatakan bahwa lingkungan keluarga berpengaruh 

signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Penelitian tersebut menyimpulkan 

semakin positif lingkungan keluarga maka prestasi belajar yang diperoleh 

siswa akan semakin tinggi. Dalam penelititan tersebut juga menyebutkan 

bahwa fasilitas belajar berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar 

siswa. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa semakin tinggi dan memadai 

fasilitas belajar maka prestasi belajar yang diperoleh siswa akan semakin 

tinggi.  

Berdasarkan uraian tersebut, alternatif solusi yang ditawarkan yaitu 

peneliti ingin menguji “Kontribusi Kedisiplinan Belajar, Fasilitas 

Pembelajaran dan Lingkungan Keluarga Terhadap Hasil Belajar Matematika 

Siswa SMP Muhammadiyah 2 Surakarta”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, ada beberapa masalah yang dapat 

diidentifikasi pada penelitian ini, yaitu: 

1. Hasil belajar matematika siswa yang rendah 

2. Kesadaran siswa dalam belajar masih kurang 
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3. Tingkat kedisiplinan belajar  dapat mempengaruhi hasil belajar 

matematika 

4. Ketersediaan fasilitas dalam pembelajaran dapat mempengaruhi hasil 

belajar matematika 

5. Peranan keluarga dapat mempengaruhi hasil belajar matematika  

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: kedisiplinan belajar, fasilitas pembelajaran, lingkungan keluarga dan 

hasil belajar matematika siswa. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, Permasalahan penelitian ini 

dapat dirumuskan menjadi empat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Adakah kontribusi kedisiplinan belajar, fasilitas pembelajaran dan 

lingkungan keluarga terhadap hasil belajar matematika? 

2. Adakah kontribusi kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar matematika? 

3. Adakah  kontribusi  fasilitas pembelajaran  terhadap  hasil  belajar 

matematika? 

4. Adakah kontribusi lingkungan keluarga terhadap hasil belajar 

matematika? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji kontribusi kedisiplinan belajar, fasilitas pembelajaran dan 

lingkungan keluarga terhadap hasil belajar matematika. 

2. Untuk menguji kontribusi kedisiplinan belajar terhadap hasil belajar 

matematika. 

3. Untuk menguji kontribusi fasilitas pembelajaran terhadap hasil belajar 

matematika. 

4. Untuk menguji kontribusi lingkungan keluarga terhadap hasil belajar 

matematika. 
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F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :   

1. Manfaat Secara Teoritis  

Bagi pembaca, dapat memberikan informasi dan menambah 

pengetahuan tentang dunia pendidikan. Bagi peneliti selanjutnya, hasil 

penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam pengembangan penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat Secara Praktis 

Bagi sekolah yang bersangkutan, dapat dijadikan sebagai kontribusi 

untuk lebih memperhatikan kedisiplinan belajar, fasilitas pembelajaran 

dan lingkungan keluarga untuk proses pembelajaran dalam usaha 

meningkatkan hasil belajar siswa.  


