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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hasil belajar matematika merupakan tolak ukur keberhasilan proses 

pembelajaran dan indikator kemampuan pemahaman materi maupun tingkat 

akademis siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Majid (2014: 

28) hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi, yaitu sisi 

siswa dan dari sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat 

perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum 

belajar. Tingkat perkembangan mental terwujud pada jenis–jenis ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar 

merupakan saat terselesainya bahan pelajaran.  Hasil belajar matematika 

sangat penting karena merupakan tolak ukur keberhasilan proses 

pembelajaran dan tolak ukur kebijakan meningkatkan kualitas pendidikan. 

Berbagai gagasan yang direalisasikan untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika, namun kenyataannya hasil belajar cenderung belum sesuai 

harapan. Hasil riset Trends in International Mathematics and Science Study 

(TIMSS) tahun 2015 mengkonfirmasi rendahnya penguasaan matematika 

pelajar Indonesia. Negara yang berpenduduk lebih dari 250 juta orang ini 

hanya berada di peringkat ke-45  dari 50 negara yang disurvei. Berdasarkan 

data Litbang Kemendikbud, perolehan nilai rerata hasil ujian Ujian Nasional 

Matematika SMP/MTs Tahun Pelajaran 2016/2017 untuk provinsi Jawa 

Tengah masih rendah. Hal ini dapat dilihat dengan perolehan nilai rerata 

Ujian Nasional Matematika hanya 50.31 yang jauh lebih rendah 

dibandingkan nilai rerata Ujian Nasional Bahasa Indonesia 64.32, IPA 52.18.  

Hasil belajar matematika cenderung belum sesuai harapan disebabkan 

oleh berbagai faktor. Faktor–faktor tersebut di bagi menjadi dua, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber 

dari dalam diri siswa itu sendiri seperti, minat, bakat, motivasi, kondisi fisik, 

dan tingkat intelegensi. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal 
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dari luar diri siswa seperti, alat, kondisi kingkungan, kurikulum, status 

ekonomi keluarga, dan pengajaran.   

Susanto dan Sudiyatno (2014) berpendapat bahwa motivasi adalah 

variabel yang menentukan potensi seorang siswa berhasil atau tidak prestasi 

belajarnya di waktu yang akan datang. Berdasarkan pernyataan tersebut maka 

motivasi memiliki peran penting terhadap hasil belajar siswa. Tingkat 

motivasi di SMP N 2 Banyudono masih kurang. Hal tersebut ditunjukkan 

masih banyak siswa yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah (PR), selain itu 

banyak siswa yang  kurang memperhatikan guru saat kegiatan belajar 

mengajar berlangsung. 

Faktor yang berasal dari lingkungan yaitu peran orang tua. Keluarga 

merupakan pendidikan pertama sebelum pendidikan sekolah dan lingkungan 

masyarakat bagi anak. Dalam keluarga peran kedua orang tua sangatlah 

penting untuk pertumbuhan anak. Sejalan dengan pendapat Saring (2012: 99) 

begitu pentingnya pengaruh pendidikan anak dalam keluarga, sehingga orang 

tua harus menyadari tanggung jawab yang harus dilakukan orang tua yaitu, 1) 

memelihara dan membesarkannya, 2) melindungi dan menjamin kesehatann 

ya, 3) mendidik dengan berbagai ilmu, 4) membahagiakan anak.  

Dalam merealisasikan tanggung jawab dalam mendidik dengan 

berbagai ilmu, maka orang tua harus melaksanakan kewajibannya mendidik 

dan memenuhi semua kebutuhan anak untk mencapai tujuan belajar yaitu, 

hasil belajar yang tinggi. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka peran orang 

tua memiliki peran terhadap hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran. 

Orang tua siswa masih kurang memperdulikan perkembangan anak di 

sekolah. Banyak orang tua yang  sibuk dengan pekerjaannya dan banyak 

siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Jadi orang tua hanya 

berpegangan yang penting anaknya sekolah, namun tidak memperhatikan 

bagaimana perkembangan anak, perilaku anak, dan hasil belajar anak. Hanya 

sebagian kecil orang tua yang memperhatikan bagaimana perkembangan anak 

di sekolah. Sehingga peran orang tua masih sangat minim.   
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Faktor yang berasal dari alat yaitu fasilitas belajar. Fasilitas belajar 

adalah segala hal yang mempermudah proses pembelajaran dan mendukung 

proses pembelajaran berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 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. 

Sebagaimana yang ditemukan oleh peneliti sebelumnya bahwa 

motivasi belajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar 

siswa (Hadiyanti. 2012; Sukati. 2012). Siswa yang memiliki motivasi yang 

tinggi tampil lebih baik secara akademis disbanding siswa dengan motivasi 

yang rendah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Tella (2007, p.154) “highly 

motivated students perform better academically than the lowly motivated 

students”. 

Berdasarkan hasil penelitian Houtenville & Conway (2007, P.1) 

“...parental effort has strong positive direct effect on student achievement...“. 

Dikuatkan pula oleh Gonzales et al (1996, p.379) yang menemukan bahwa 

“significant prospective effect of maternal support on adolescent grades” 

yang bermakna dukungan maternal memiliki pengaruh prospektif yang 

signifikan terhadap nilai yang diperoleh anak.   Berpengaruhnya perhatian 

orangtua terhadap prestasi anak pada penelitian ini juga didukung oleh 

frekuensi siswa yang lebih banyak menjawab sering dan selalu pada 

penyataanpernyataan yang diajukan pada kuesioner perhatian orangtua. Lima 

aspek yang merefleksikan variabel perhatian orangtua dijawab siswa dengan 

lebih banyak menjawab selalu dan sering menunjukkan bahwa besarnya 

perhatian orang tua terhadap pendidikan dan pengaruhnya terhadap prestasi 

anak. 
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Yudha (2016) dalam penelitiannya mengemukakan 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. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sangat penting 

mengetahui adanya kontribusi antara motivasi belajar, peran orang tua, dan 

fasilitas belajar, sebab dengan mengetahui adanya kontribusi diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. Untuk itulah Penulis merasa tertarik melakukan penelitian tentang 

“Kontribusi Motivasi Belajar, Peran Orang Tua, dan  Fasilitas Belajar 

terhadap Hasil Belajar Matematika di SMP N 2 Banyudono”.   

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang 

berkaitan dengan hasil belajar matematika dapat diidentifikasikan sebagai 

berikut. 

1. Kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran matematika. 

2. Peran orang tua yang masih sangat minim. 

3. Kurangnya kesadaran siswa dalam pemanfaatan fasilitas belajar. 

4. Rendahnya hasil  belajar matematika. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini mempunyai permasalahan yang luas, sehingga penelitian 

ini difokuskan pada hasil belajar matematika. Hasil belajar matematika yaitu 

ukuran yang menyatakan taraf kemampuan berupa penguasaan materi 

pelajaran matematika, keterampilan, sikap yang dicapai oleh seseorang 

sebagai hasil dari materi yang dipelajari selama kurun waktu tertentu. Namun 

batasan hasil belajar matematika dalam penelitian ini yaitu ukuran taraf 
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kemampuan berupa penguasaan materi pelajaran matematika oleh peserta 

didik yang dipelajari selama satu semester. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika dibatasi 

pada motivasi belajar, peran orang tua, dan fasilitas belajar. 

 

D. Rumusan Masalah 

Permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan menjadi empat, yaitu:  

1. Adakah kontribusi motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika? 

2. Adakah kontribusi peran orang tua terhadap hasil belajar matematika? 

3. Adalah kontribusi fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika? 

4. Adakah kontribusi motivasi belajar, peran orang tua, dan fasilitas belajar 

terhadap hasil belajar matematika?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan 

untuk:  

1. Menguji kontribusi motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar 

matematika. 

2. Menguji kontribusi peran orang tua terhadap hasil belajar matematika.  

3.  Menguji kontribusi fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika. 

4.  Menguji kontribusi motivasi belajar, peran orang tua, dan fasilitas belajar 

terhadap hasil belajar matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

tentang kontribusi motivasi belajar, peran orang tua, dan fasilitas belajar 

terhadap hasil belajar matematika. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan siswa untuk meningkatkan 

motivasi siswa sehingga hasil belajar matematika meningkat. 

b. Bagi guru 

Memberikan masukan tentang kontribusi motivasi belajar, peran 

orang tua, dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika dan 

sebagai bahan pertimbangan sekaligus acuan guru dalam usaha 

meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran. 

c. Bagi orang tua 

Memberikan masukan tentang kontribusi motivasi belajar, peran 

orang tua, dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika dan 

sebagai bahan pertimbangan sekaligus acuan orang tua untuk 

meningkatkan hasil belajar anaknya terkhusus hasil belajar 

matematika. 

d. Bagi peneliti selanjutnya 

Sebagai bahan pertimbangan, acuan, dan pengembangan penelitian 

ilmu yang sejenis. 


