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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan kebutuhan hidup manusia yang harus dipenuhi demi 

tercapainya tujuan hidup untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber 

daya manusia. Menurut Suryosubroto (2010:2) pendidikan merupakan suatu usaha 

yang sengaja dan terencana untuk membantu perkembangan potensi dan kemampuan 

yang ada pada diri anak, sehingga sebagai individu dapat bermanfaat dalam berbagai 

bidang kehidupan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mudyahardjo (2012:3) 

dalam definisi maha luas, bahwa pendidikan adalah hidup. Segala aktivitas yang 

terjadi dalam sehari-hari dan berpengaruh pada individu merupakan pendidikan.  

 Mudyahardjo (2008) juga mendefinisikan secara sempit bahwa pendidikan 

adalah sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, dimana unsur 

utamanya adalah guru dan peserta didik. Peserta didik yaitu siswa diberi pengetahuan 

yang memadai sebagai dasar menjalani kehidupan di masa depan. Pembekalan 

pengetahuan yang mendasar mendasar salah satunya tentang matematika. Dapat 

disebut bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang amat penting terkait pengaruh 

bagi pribadi kita untuk meningkatkan kualitas diri. 

 Heris dan Utari (2014:1) Matematika memiliki beberapa pengertian 

tergantung cara pandang orang yang melaksanakannya dan pemanfaatannya. Dua 

contoh kegiatan matematika “mathematical problem solving” dan “mathematical 

reasoning” yang dikerjakan oleh sekelompok orang. Keadaan tersebut 

menggambarkan bahwa karakteristik matematika sebagai suatu kegiatan manusia. 

Sejalan dengan sifat kegiatan manusia yang statis maka matematika diartikan sebagai 

suatu proses yang aktif, diamis, dan generatif. 

 Menurut para ahli di buku Sri Anitah, Janet, dan Susanah (2008:7.4) 

matematika adalah ilmu tentang terstruktur yang terorganisasi mulai dari unsur yang 

didefinisikan ke unsur yang didefinisikan, ke aksioma atau postulat akhirnya ke dalil 

atau teorema (Russeffendi, 1991). Matematika adalah ilmu tentang logika mengenai 

bentuk, susunan, besaran dan konsep-konsep hubungan lainnya yang jumlahnya 
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banyak dan terbagi ke dalam tiga bidang yaitu aljabar, analisis dan geometri (James 

dan James, 1976). Menurut Fadjar Shadiq (2014:xii) matematika adalah ilmu yang 

membahas pola atau keteraturan dan tingkatan. Hal ini menunjukan bahwa guru 

matematika harus memfasilitasi siswa untuk belajar berfikir melalui keteraturan yang 

ada.  

 Dapat diketahui bersama bahwa saat ini pendidikan yang ada di Indonesia 

saat ini kurang diperhatikan secara serius, sehingga masih terdapat beberapa anak di 

Indonesia yang kurang mendapat pendidikan yang layak. Oleh karena itu upaya 

melakukan perubahan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama 

agar terciptanya generasi yang memiliki tujuan hidup yang baik. Salah satu bentuk 

dari tangung jawab bersama dapat melalui proses belajar mengajar di sekolah. 

Keberhasilan proses belajar mengajar (PBM) sendiri dipengaruhi oleh berbagai 

aspek, seperti metode mengajar, sarana prasarana, motivasi belajar, materi 

pembelajaran, setrategi pembelajaran, minat belajar, maupun kurikulum. Dari 

berbagai aspek tersebut seorang guru harus kreatif dan inovatif dalam menumbuhkan 

minat dan motivasi belajar siswa guna untuk meningkatkan kualitas hasil belajar 

siswa. 

 Menurut Slameto (2010:180) minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat 

memberikan sumbangan yang besar terhadap keberhasilan belajar peserta didik. 

Tingginya minat belajar peserta didik dipengaruhi semangat yang tinggi pula. Oleh 

karena itu, dalam proses pembelajaran di sekolah hendaknya setiap peserta didik 

memiliki minat yang tinggi terhadap pelajaran yang diikutinya khususnya dalam 

mempelajari matematika. Peserta didik yang mengganggap matematika termasuk 

palajaran yang mudah, peserta didik akan menaruh minat yang besar terhadap 

pelajaran matematika, sehingga memungkinkan peserta didik untuk lebih giat belajar, 

dan akhirnya akan mencapai prestasi yang diinginkan. 

 Motivasi adalah suatu proses diinisiasikannya dan dipertahankannya aktivitas 

yang diarahkan pada pencapaian tujuan. Motivasi menyangkut berbagai tujuan yang 

memberikan daya penggerak dan arah bagi tindakan. Motivasi menuntut 

dilakukannya aktifitas fisik atau pun mental. Menurut sumbernya motivasi dibedakan 
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menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrisik. Motivasi intrinsik adalah 

motivasi yang timbul dari dalam individu, contohnya hobi, bakat, kepercayaan hidup. 

Sedangakn motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar diri kita, 

misalnya pengaruh orang tua, lingkungan sosial, penghargaan, dan lain sebagainya. 

(Suyono dan Hariyanto, 2015:185) 

 Jika siswa sudah termotivasi untuk melakukan suatu aktivitas, maka ada 

usaha untuk melakukan tujuan tersebut. Perpaduan antara minat dan motivasi dalam 

pembelajaran matematika berperan penting untuk mencapai hasil belajar matematika 

yang baik. Tingkat keberhasilan suatu pendidikan dapat di ukur dari tercapainya 

suatu tujuan maupun hasil belajar. 

 Peneliti ingin mengkaji apakah minat dan motivasi belajar siswa banyak 

berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa di MTs Negeri 2 Surakarta. 

Seorang siswa memperoleh ilmu dan mengembangkan kemampuannya banyak 

berasal dari sekolahan, sehingga sekolah menjadi tempat yang tepat untuk 

menumbuhkan minat serta meningkatkan motivasi belajar bagi siswa. Diharapkan 

dengan adanya penelitian ini dapat menjadikan tolak ukur dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran agar mencapai hasil belajar yang diharapkan. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan penulis, dapat didefinisikan 

permasalahan terkait pembelajaran matematika, yaitu: 

1. Rendahnya hasil belajar matematika peserta didik 

2. Kurang kondusifnya kelas pembelajaran 

3. Kurangnya motivasi peserta didik terhadap mata pelajaran matematika 

4. Kurangnya minat peserta didik terhadap pembelajaran matematika 

5. Peserta didik cenderung kurang aktif dalam pembelajaran. 
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C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini terfokus pada hasil belajar matematika siswa kelas VII MTs 

Negeri 2 Surakarta dengan dibatasi oleh beberapa faktor - faktor  yang 

mempengaruhinya. Faktor – faktor tersebut yaitu minat dan motivasi belajar peserta 

didik pada pembelajaran matematika. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah 

maka rumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Adakah hubungan minat peserta didik terhadap hasil belajar matematika kelas 

VII MTs Negeri 2 Surakarta? 

2. Adakah hubungan motivasi belajar peserta didik terhadap hasil belajar 

matematika kelas VII MTs Negeri 2 Surakarta? 

3. Adakah hubungan minat dan motivasi belajar peserta didik terhadap hasil belajar 

matematika kelas VII MTs Negeri 2 Surakarta? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, yaitu: 

1. Menguji adanya hubungan minat peserta didik terhadap hasil belajar matematika 

kelas VII MTs Negeri 2 Surakarta. 

2. Menguji adanya hubungan motivasi belajar peserta didik terhadap hasil belajar 

matematika kelas VII MTs Negeri 2 Surakarta. 

3. Menguji adanya hubungan minat dan motivasi belajar peserta didik terhadap 

hasil belajar matematika kelas VII MTs Negeri 2 Surakarta. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap 

pembelajaran matematika terutama untuk mengetahui hubungan minat dan 

motivasi belajar  siswa terhadap hasil belajar matematika kelas VII MTs Negeri 

2 Surakarta.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Guru sebagai fasilitator dalam meningkatkan minat dan motivasi belajar 

siswa untuk meningkatkan hasil belajar matematika. 

b. Bagi Siswa 

Siswa dapat mengenal faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

matematika sehingga siswa mempunyai kemauan untuk meningkatkan minat 

dan motivasi belajar.  

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman baru atas pengetahuan dan 

penerapan ilmu yang dimiliki, hasil penelitian ini merupakan penelitian awal 

dan akhirnya bisa dikembangkan lebih lanjut.  

 


