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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berawal dari wajib belajar enam tahun, kemudian diganti menjadi wajib 

belajar sembilan tahun, dan saat ini Indonesia menerapkan wajib belajar dua 

belas tahun.Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia semakin menyadari 

peran pentingnya pendidikan. Pendidikan adalah salah satu cara yang digunakan 

untuk meningkatkan kualitas dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh 

siswa. Sehingga siswa Indonesia dapat bersaing dengan siswa dari negara lain. 

Pendidikan nasional bangsa Indonesia bertujuan untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa, seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945 alinea keempat.Oleh sebab itu, untuk mengetahui tercapainya tujuan 

pendidikan dibutuhkan hasil belajar sebagai tolak ukurnya. Purwanto (2011: 47) 

mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan komponen pendidikan yang 

mana dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan dari 

pendidikan tersebut.  

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hasil belajar 

matematika belum sesuai harapan. Berdasarkan hasil survei PISA (Programme 

for International Student Assessment) tahun 2015 menunjukkan bahwa Indonesia 

menempati peringkat kedelapan dari bawah dari 72 negara di dunia yang 

mengikuti tes PISA. Walaupun demikian, Indonesia patut bersyukur karena hasil 

survei PISA ditahun 2012 menempatkan Indonesia di peringkat kedua dari 

bawah.Akan tetapi peningkatan capain yang terjadi masih di bawah rerata 

negara-negara OECD (Organisation for Economic Cooperation and 

Development) (Kemendikbud, 2016).Sedangkan dari hasil survei TIMMS 

(Trends in International Mathematics and Science Study) tahun 2015 

menunjukkan bahwa rendahnya penguasaan Matematika siswa Indonesia. Skor 

Matematika 397, menempatkan Indonesia di nomor 45 dari 50 negara yang 

mengikuti survei ini (Kompas, 2016). 
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Selain data PISA dan TIMSS, data nasional juga memperlihatkan adanya 

kesenjangan hasil belajar matematika.Dimana UNBK (Ujian Nasional Berbasis 

Komputer) untuk SMP negeri dan swasta di tahun 2018 mengalami penurunan. 

Tahun 2016 dengan jumlah sekolah 890 diperoleh rata-rata 65,05 dan tahun 2017 

dengan jumlah sekolah yang menggunakan UNBK 8.882 rata-rata hasilnya 

adalah 55,51, sedangkan untuk tahun 2018 dengan jumlah 17.760 sekolah 

mencapai rata-rata 52,96 (Detiknews, 2018). Begitu juga dengan data lokal yang 

menunjukkan bahwa Ujian Nasinoal di SMP Negeri 3 Teras mata pelajaran 

matematika pada tahun 2018 juga mengalami penurunan. Dimana pada tahun 

2017 rata-rata nilai Ujian Nasional untuk mata pelajaran matematika adalah 

38,92 dan pada tahun 2018 rata-ratanya turun menjadi 36,86. Terlihat bahwa 

rata-rata Ujian Nasional untuk mata pelajaran matematika di SMP Negeri 3 Teras 

mengalami penurunan sebanyak 2,06.  

Selain itu, berdasarkan data nilai ulangan harian siswa kelas VII SMP 

Negeri 3 Teras tahun ajaran 2018/2019 menunjukkan bahwa dalam satu kelas 

masih terdapat siswa yang belum mampu untuk mencapai batas Kriteria 

Ketuntasan Minimum 65 (analisis dokumen daftar nilai hasil ulangan harian 

siswa materi pola bilangan). Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa hasil 

belajar matematika masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan mata 

pelajaran yang lainnya. 

Hasil belajar matematika yang masih rendah tersebut dipengaruhi oleh 

beberapa faktor.Faktor-faktor tersebut dapat bersumber dari dalam diri siswa, 

alat, dan lingkungan. Penelitian ini hanya akan membahas faktor yang bersumber 

dari siswa dan lingkungan. Faktor yang bersumber dari siswa adalah motivasi 

berprestasi.Motivasi berprestasi memainkan peranan yang penting dalam 

pencapaian tujuan belajar dan meraih kesuksesan.Dimana siswa yang memiliki 

motivasi berprestasi semakin tinggi maka hasil belajar yang diperoleh juga akan 

semakin tinggi. 

Sedangkan menurut narasumber, motivasi berprestasi siswa SMP Negeri 3 

Teras saat mengikuti proses pembelajaran matematika tergolong masih rendah. 

Hal ini ditunjukkan dengan masih terdapat siswa yang bermalas-malasan 
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mengerjakan tugas atau bahkan tidak mau untuk membaca soal tugas yang 

diberikan guru, dengan alasan tidak paham pada materi yang telah dijelaskan. 

Sementara saat proses pembelajaran siswa cenderung tidak bertanya jika masih 

ada materi yang belum paham. Dengan kata lain, siswa pasif dalam proses 

pembelajaran dan paham atau tidak paham siswa hanya diam saja (hasil 

wawancara tanggal 5 Oktober 2018 dengan Bapak Tri Hasto Wiyadi, guru mata 

pelajaran matematika SMP Negeri 3 Teras). 

Faktor yang bersumber dari lingkungan yaitu iklim kelas dan pola asuh 

orang tua. Iklim kelas merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam 

proses pembelajaran. Sebab dengan iklim kelas yang bagus, siswa akan semakin 

mudah untuk menerima materi yang diberikan guru. Sementara iklim kelas yang 

tercipta di SMP Negeri 3 Teras selama proses pembelajaran matematika kurang 

kondusif. Hal ini ditunjukkan dengan masih terdapat siswa yang tidak 

memperhatikan penjelasan materi yang diberikan guru dan asik mengobrol 

dengan siswa lain di luar konteks pembelajaran. Sehingga membuat proses 

pembelajaran terganggu (hasil wawancara tanggal 5 Oktober 2018 dengan Bapak 

Tri Hasto Wiyadi, guru mata pelajaran matematika SMP Negeri 3 Teras). 

Faktor berikutnya adalah pola asuh orang tua.Menurut narasumber pola 

asuh yang diterapkan oleh orang tua di rumah sangat berpengaruh terhadap hasil 

belajar yang akan dicapai siswa dalam proses pembelajaran, karena proses 

pembelajaran pertama didapatkan siswa dari orang tua. Akan tetapi orang tua 

siswa SMP Negeri 3 Teras masih kurang memperhatikan perkembangan anak 

selama proses pembelajaran di sekolah. Banyak dari orang tua siswa yang 

merantau ke luar kota. Sehingga siswa harus tinggal dengan kakek, nenek, atau 

saudara.Yang mana kakek, nenek, atau saudara di rumah cenderung kurang 

memperhatikan tingkah laku dan kegiatan siswa. Hal ini akan mengakibatkan 

kurang sesuainya pola asuh yang terapkan di rumah (hasil wawancara tanggal 5 

Oktober 2018 dengan Bapak Tri Hasto Wiyadi, guru mata pelajaran matematika 

SMP Negeri 3 Teras). 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang, “Kontribusi Iklim Kelas dan Pola Asuh Orang Tua terhadap Motivasi 
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Berprestasi dan Dampaknya pada Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII 

SMP Negeri 3 Teras Tahun Ajaran 2018/2019”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat 

diidentifikasi masalah yang berkaitan dengan hasil belajar matematika sebagai 

berikut. 

1. Rendahnya hasil belajar matematika siswa; 

2. Kurangnya motivasi berprestasi siswa dalam proses pembelajaran; 

3. Iklim kelas yang kurang mendukung proses pembelajaran matematika; dan 

4. Kurang sesuainya pola asuh yang diterapkan orang tua di rumah. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan, maka penelitian ini perlu adanya 

pembatasan masalah secara jelas agar peneliti mencapai sasaran sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai.Oleh karena itu, peneliti membatasi permasalahan 

dengan uraian sebagai berikut. 

1. Iklim kelas dalam penelitian ini meliputi aspek hubungan, 

pertumbuhan/perkembangan pribadi, serta perubahan dan perbaikan sistem.   

2. Pola asuh dalam penelitian ini meliputi pola asuh authotarian, permisif, dan 

authoritative. 

3. Motivasi berpertasi dalam penelitian ini meliputi aspek dorongan, harapan, 

dan insentif. 

4. Hasil belajar matematika dalam penelitian ini yang dimaksud adalah hasil 

belajar matematika yang merupakan nilai yang dicapai siswa dalam proses 

pembelajaran.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, perumusan 

masalah pada penelitian ini dirumuskan menjadi tiga. 
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1. Adakah kontribusi iklim kelas dan pola asuh orang tua terhadap hasil belajar 

matematika secara tidak langsung melalui motivasi berprestasi? 

2. Adakah kontribusi iklim kelas dan pola asuh orang tua terhadap motivasi 

berprestasi? 

3. Adakah kontribusi motivasi berprestasi siswa terhadap hasil belajar 

matematika? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka ada tiga tujuan yang 

hendak dicapai pada penelitian ini yaitu. 

1. Menganalisis kontribusi iklim kelas dan pola asuh orang tua terhadap hasil 

belajar matematika secara tidak langsung melalui motivasi berprestasi siswa. 

2. Menganalisis kontribusi iklim kelas dan pola asuh orang tua terhadap 

motivasi berprestasi siswa. 

3. Menganalisis kontribusi motivasi berprestasi siswa terhadap hasil belajar 

matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan pengetahuan baru tentang kontribusi iklim kelas dan pola asuh 

orang tua terhadap motivasi berprestasi dan dampaknya pada hasil belajar 

matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan siswa untuk meningkatkan hasil 

belajar matematika dengan cara meningkatkan motivasi berprestasi. 

b. Bagi Orang tua 

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang pentingnya 

pola asuh orang tua untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 
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c. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki kualitas 

proses pembelajaran dengan mengelola iklim kelas dengan baik. 

d. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sekolah untuk meningkatkan 

kualitas guru dalam proses pembelajaran dan menciptakan iklim kelas 

yang kondusif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


