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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang perlu dipelajari oleh

semua orang. Melalui pembelajaran matematika, siswa dilatih untuk berpikir

secara kritis, analisis dan logis karena matematika sangat dekat dengan

kehidupan sehari-hari dan banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari

yang pemecahannya menggunakan matematika. Menurut Cockroft dalam

Abdurrahman (2009: 253)  bahwa matematika perlu diajarkan kepada siswa

karena (1) selalu digunakan dalam segala segi kehidupan; (2) semua bidang

studi memerlukan keterampilan matematika yang sesuai; (3) merupakan

sarana komunikasi yang kuat, singkat, dan jelas; (4) dapat digunakan untuk

menyajikan informasi dalam berbagai cara; (5) meningkatkan kemampuan

berpikir logis, ketelitian, dan kesadaran keruangan (spatialsense); dan (6)

memberikan kepuasan terhadap usaha memecahkan masalah yang

menantang.

Namun pada kenyataannya, masih banyak masalah-masalah dalam

pembelajaran matematika yang terjadi pada siswa. Hal tersebut dapat dilihat

dari data rerata nilai Ujian Nasional mata pelajaran matematika SMP/MTS

menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2015 rerata nilai Ujian Nasional mata pelajaran matematika

SMP/MTS yaitu 56,28. Terjadi penurunan pada tahun berikutnya, tahun 2016

rerata nilai Ujian Nasional mata pelajaran matematika SMP/MTS yaitu 50,24.

Namun pada tahun 2017 rerata nilai Ujian Nasional mata pelajaran

matematika mengalami peningkatan sebesar 0,07 yaitu 50,31.

Abdurrahman (2009: 37) menyatakan bahwa hasil belajar adalah

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Pendapat

tersebut sejalan dengan pendapat Sudjana (2016: 22) yang menyatakan bahwa

hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia
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menerima pengalaman belajarnya. Salah satu indikator keberhasilan suatu

pendidikan dapat dilihat dari hasil belajar siswanya.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar.

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar menurut Slameto (2010: 54)

digolongkan menjadi dua yaitu, faktor intern dan faktor ektern. Faktor intern

adalah faktor dalam diri individu yang sedang belajar seperti faktor

jasmaniah, faktor psikologis dan faktor kelelahan. Sedangkan faktor ekstern

adalah faktor yang terdapat diluar individu seperti faktor keluarga, faktor

sekolah dan faktor masyarakat.

Kemampuan awal merupakan salah satu faktor intern yang ikut berperan

dalam keberhasilan belajar siswa dan dapat dijadikan pengalaman yang akan

dibawa ke pengalaman belajar yang baru. Kemampuan awal siswa merupakan

prasyarat awal yang harus dimiliki siswa agar proses pembelajaran yang

dilakukan siswa dapat berjalan dengan baik. Dalam pembelajaran

matematika, kemampuan awal sangat diperlukan untuk meningkatkan hasil

belajar siswa. Oleh karena itu, kemampuan awal sangat dibutuhkan oleh

setiap siswa untuk mempelajari pembelajaran selanjutnya. Dalam

penelitiannya Hevriansyah, dkk (2016) menyimpulkan bahwa terdapat

pengaruh yang signifikan antara kemampuan awal terhadap hasil belajar

matematika. Sejalan dengan pendapat Lestari (2017) yang menyimpulkan

bahwa terdapat pengaruh kemampuan awal terhadap hasil belajar matematika.

Dalam penelitian tersebut Lestari menyatakan bahwa kemampuan awal

mempunyai pengaruh kuat terhadap hasil belajar.

Selain faktor dari dalam terdapat juga faktor dari luar siswa yaitu fasilitas

belajar. Fasilitas belajar merupakan salah satu komponen penting dalam

meningkatkan hasil belajar siswa. Aunurrahman (2010: 195) menyatakan

bahwa prasarana dan sarana pembelajaran merupakan faktor yang turut

memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Keadaan gedung sekolah

dan ruang sekolah tertata dengan baik, ruang perpustakaan sekolah yang

teratur, tersedianya fasilitas kelas dan laboratorium, tersedianya buku-buku

pelajaran, media/ alat bantu belajar merupakan komponen-komponen penting
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yang dapat mendukung terwujudnya kegiatan-kegiatan belajar siswa. Dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan bab VII Standar Sarana dan Prasarana menegaskan bahwa setiap

satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan

pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis

pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses

pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Ketersediaan fasilitas

pembelajaran yang memadai terutama dalam pembelajaran matematika dapat

meningkatkan kualitas belajar mengajar. Sebaliknya, kurang memadainya

fasilitas pembelajaran matematika dapat menghambat proses belajar mengajar

yang berdampak bagi hasil belajar matematika siswa. Lumpkin (2013) dalam

penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa kondisi fasilitas sekolah

berkontribusi terhadap prestasi akademik siswa.

Selain kemampuan awal dan fasilitas belajar, komunikasi matematik juga

ikut berperan terhadap hasil belajar siswa. Armiati dalam Astuti & Leonard

(2012) menyatakan komunikasi matematis adalah suatu keterampilan penting

dalam matematika yaitu kemampuan untuk mengekspresikan ide-ide

matematika secara koheren kepada teman, guru, dan lainnya melalui bahasa

lisan dan tulisan. Dalam penelitian tersebut Astuti & Leonard menyimpulkan

bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kemampuan

komunikasi matematika siswa maka semakin tinggi pula prestasi belajar

matematika siswa. Lomibao, dkk (2016) juga menyimpulkan bahwa

komunikasi matematika efektif dalam meningkatkan prestasi siswa,

pemahaman konseptual, dan mengurangi kecemasan. Oleh karena itu,

komunikasi matematik juga menjadi faktor dalam proses perkembangan

belajar mengajar siswa.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian

tentang Kontribusi Kemampuan Awal, Fasilitas Belajar, dan Komunikasi

Matematik Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMP

Muhammadiyah 2 Surakarta.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan

diatas, dapat diidentifikasi permasalahan pada penelitian ini, yaitu:

1. Kemampuan awal siswa yang masih kurang

2. Fasilitas yang kurang dan terbatas dalam pembelajaran matematika

3. Kurangnya kemampuan komunikasi matematik siswa

4. Hasil belajar matematika yang masih rendah dan belum sesuai harapan

5. Aktivitas belajar matematika yang masih rendah

6. Motivasi belajar matematika masih kurang

7. Guru dalam mengajar masih bersifat sentralistik

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan, maka perlu adanya pembatasan

masalah secara jelas agar peneliti dapat mencapai sasaran sesuai dengan

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

sebagai berikut:

1. Hasil belajar matematika merupakan perubahan tingkah laku yang

dialami siswa yang ditunjukan dengan dapat memahami dan menguasai

materi matematika setelah mengikuti proses belajar mengajar.

2. Kemampuan awal matematika merupakan kemampuan matematika yang

dimiliki siswa sebelum mendapatkan kemampuan matematika yang lebih

tinggi.

3. Fasilitas belajar matematika merupakan semua perlengkapan yang

digunakan secara langsung dan menunjang proses belajar matematika

siswa di sekolah seperti buku paket, buku pendukung, alat peraga, dan

peralatan belajar matematika.

4. Komunikasi Matematik merupakan kemampuan siswa dalam

menyampaikan suatu informasi matematika baik secara lisan maupun

tulisan,  simbol, ide matematika maupun notasi matematika.
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, permasalahan penelitian ini

dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Adakah kontribusi kemampuan awal, fasilitas belajar, dan komunikasi

matematik terhadap hasil belajar matematika secara simultan?

2. Adakah kontribusi kemampuan awal terhadap hasil belajar matematika di

SMP Muhammadiyah 2 Surakarta?

3. Adakah kontribusi fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika di

SMP Muhammadiyah 2 Surakarta?

4. Adakah kontribusi komunikasi matematik terhadap hasil belajar

matematika di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji kontribusi kemampuan awal, fasilitas belajar, dan

komunikasi matematik terhadap hasil belajar matematika.

2. Untuk menguji kontribusi kemampuan awal terhadap hasil belajar

matematika

3. Untuk menguji kontribusi fasilitas belajar terhadap hasil belajar

matematika

4. Untuk menguji kontribusi komunikasi matematik terhadap hasil belajar

matematika.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

referensi bagi guru, calon guru maupun pendidik lainnya tentang

kontribusi kemampuan awal, fasilitas belajar, dan komunikasi matematik

terhadap hasil belajar matematika. Penelitian ini juga dapat memberikan

referensi bagi peneleti-peneliti selanjutnya.
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2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Siswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa agar

termotivasi untuk semakin giat belajar sehingga dapat menghasilkan

kemampuan awal dan komunikasi yang baik, serta dapat

memanfaatkan fasilitas belajar matematika secara baik dan tepat

guna meningkatkan hasil belajar matematika.

b. Manfaat bagi Guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mambantu guru untuk

memperbaiki desain pembelajaran  dengan memperhatikan

kemampuan awal, fasilitas belajar yang tersedia, dan komunikasi

matematik yang dimiliki siswa guna meningkatkan kualitas

pembelajaran.

c. Manfaat bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sekolah

dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa melalui kinerja

guru.


