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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar adalah salah satu hal yang harus dilakukan oleh manusia dari 

lahir sampai mati.  Manusia diberi akal oleh Allah subhanahuwata’ala agar 

manusia dapat berpikir dan terus belajar dalam segala hal. Inilah yang membuat 

manusia lebih istimewa dibandingkan makhluk ciptaan Allah yang lain. Menurut 

Mahmud (2010 : 61) belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu 

untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa belajar akan membuat seseorang 

mengalami perubahan, sehingga seseorang akan menjadi lebih baik apabila 

belajar menjadi manusia yang lebih baik.  

Matematika merupakan mata pelajaran yang memiliki peran sangat 

penting dalam pendidikan. Hal itu didukung dengan fakta yang ada bahwa 

matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dipelajari setiap jenjang 

pendidikan. Matematika juga menjadi pelajaran yang diujikan dalam ujian akhir 

nasional sampai sekarang. Matematika diajarkan bukan hanya untuk mengetahui 

dan memahami apa saja yang terkandung dalam pelajaran matematika, akan 

tetapi matematika diajarkan agar siswa mempunyai pola pikir matematis dalam 

kehidupan sehari-hari. Namun pada kenyataanya matematika dipandang siswa 

sebagai mata pelajaran yang membingungkan dan sulit dipahami. Hal itu 

ditunjukkan dengan hasil belajar matematika yang masih rendah. 

Hasil tes dan evaluasi Programme for International Student Assessment 

(PISA) 2015, Indonesia masih tergolong rendah dalam tiga aspek yaitu sains, 

membaca dan matematika yang berada di peringkat 62 dari 70 negara yang 

dievaluasi. Sampai saat ini masih banyak siswa yang tidak menyukai mata 

pelajaran matematika dan menganggap mata pelajaran matematika sebagai mata 

pelajaran yang sulit, sehingga menyebabkan rendahnya hasil belajar matematika 

yang diperoleh siswa. Data yang lain diperoleh berdasarkan data hasil Ujian 

Akhir Semester (UAS) semester ganjil kelas VIII SMP Negeri 2 Banyudono 
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tahun ajaran 2017/2018 menunjukkan bahwa lebih dari 75% siswa mendapatkan 

nilai dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).  

Faktor yang mempengaruhi dalam belajar matematika berasal dari 

faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor jasmaniah yaitu 

kesehatan siswa, faktor psikologis yang terdiri dari intelegensi, kemampuan 

penalaran, minat, bakat, kedisiplinan, motivasi, kematangan dan kesiapan yang 

dimiliki siswa dan faktor kelelahan baik kelelahan secara jasmani maupun 

kelelahan secara rohani. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor keluarga 

yang meliputi perhatian orang tua, pendidikan dikeluarga. Faktor sekolah 

meliputi fasilitas sekolah dan sarana prasarananya. Faktor masyarakat meliputi 

teman main dan kebiasaan yang ada di masyarakat. 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam pribadi siswa 

seperti kedisiplinan dan penalaran. Kedisiplinan dan penalaran berperan penting 

dalam hasil belajar. Kedisiplinan berasal  dari kata sifat yaitu disiplin. Menurut 

Arikunto (2006: 114) “Disiplin adalah kepatuhan seseorang dalam mengikuti 

peraturan atau tata tertib didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata 

hatinya”. Dari pengertian tersebut kedisiplinan berarti kepatuhan yang didorong 

oleh kesadaran diri dan kata hati, sehingga dapat dikatakan bahwa kedisiplinan 

siswa dalam belajar matematika sangat diperlukan dengan kesadaran hati siswa 

tersebut. Namun tingkat kediplinan siswa dalam belajar masih rendah. Disaat 

peneliti melakukan magang 1 dan Program Pengenalan Lapangan Persekolahan 

(PPLP) II dan III di SMP Negeri 2 Banyudono sering menemukan siswa yang 

sering tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas dan ketika guru 

menerangkan masih banyak siswa yang menyibukkan diri. Kedisiplinan itulah 

yang mengakibatkan keseriusan belajar dan daya serap siswa menjadi berkurang. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kedisiplinan belajar 

merupakan kepatuhan yang didorong oleh kesadaran dan kata hati untuk belajar. 

maka ini akan mempengaruhi hasil belajar siswa terutama pada mata pelajaran 

matematika. Apabila siswa memiliki kedisiplinan belajar yang tinggi, maka 

siswa tersebut akan terbiasa untuk belajar matematika sehingga minatnya dalam 

belajar matematika akan meningkat. Kedisiplinan belajar penting untuk 
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ditingkatkan, karena siswa yang memiliki kedisiplinan tersebut akan memiliki 

keinginan untuk berprestasi dan mencapai kepuasannya dalam belajar. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Subarudin dan Sukoco (2017) yang berjudul 

Contribution Disciplinary Learning And Motivation To Learn For Student 

Achievement dimana tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kontribusi 

disiplin belajar terhadap prestasi belajar dan motivasi belajar terhadap prestasi 

belajar. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan ada kontribusi disiplin 

belajar terhadap prestasi belajar dan ada kontribusimotivasi belajar terhadap 

prestasi belajar.  

Faktor internal yang selanjutnya adalah kemampuan penalaran 

matematis. Penalaran matematis sangat diperlukan untuk mencapai hasil belajar 

matematika yang baik. Shadiq (2007:7) menyatakan bahwa kemampuan bernalar 

sangat dibutuhkan dalam setiap segi kehidupan ini termasuk dalam bidang 

matematika agar seseorang bisa menganalisis setiap masalah yang muncul secara 

cermat, dapat memecahkan masalah dengan baik, dapat menilai sesuatu secara 

kritis dan objektif, serta dapat mengemukakan pendapat maupun idenya dengan 

logis. Pentingnya penalaran matematis juga diakui oleh Ball, Lewis & Thannel 

dalam Riyanto & Siroj (2011: 113) yang menyatajan bahwa “Mathematical 

reasoning is the foundation for the construction of mathematical knowledge” 

yang artinya penalaran matematika merupakan fondasi dalam mengkonstruk 

pengetahuan matematika. Oleh karena itu, penalaran matematis merupakan salah 

satu faktor internal yang dapat memberi dampak terhadap hasil belajar.  

Penalaran merupakan suatu proses menarik kesimpulan sebuah 

proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Berdasarkan sejumlah proposisi 

yang diketahui atau dianggap benar. Penalaran merupakan pondasi dalam 

pembelajaran matematika agar siswa tidak hanya mengahfal rumus tapi juga 

memahami penerapannya di dunia nyata yang akan sering mereka lihat melalui 

soal cerita. Selain itu, terdapat beberapa keuntungan apabila siswa diperkenalkan 

dengan penalaran, karena dapat secara langsung meningkatkan hasil belajar 

siswa. Hal ini berarti jika siswa diberi kesempatan untuk menggunakan 

keterampilan bernalarnya dalam melakukan pendugaan-pendugaan atas dasar 
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pengalamannya sendiri maka siswa akan lebih mudah memahami konsep-konsep 

materi yang diajarkan sehingga hasil belajar siswa pun akan meningkat. Dalam 

proses pembelajaran, setiap guru akan melakukan tindakan evaluasi untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman siswa tentang materi pembelajaran yang 

telah dialami juga untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

soal-soal atau tugas yang diberikan. Namun dalam pelaksanaannya, evaluasi ini 

terkadang berjalan kurang baik dikarenakan adanya penyimpangan-

penyimpangan seperti guru hanya menarik kesimpulan bahwa siswa sudah 

paham dengan bertanya dengan salah satu murid saja dan siswa yang belum 

paham maupun yang tidak bisa menyelesaikan soalsecara benar tidak berani 

bertanya dan diam saja seperti yang peneliti amati saat melakukan Program 

Pengenalan Lapangan Persekolahan (PPLP ) II dan III di SMP Negeri 2 

Banyudono. Penyimpangan tersebut pada dasarnya disebabkan oleh kurangnya 

keyakinan terhadap diri siswa itu sendiri terhadap kemampuannya dalam 

menyelesaikan tugas. 

Selain faktor internal yang berperan penting terhadap hasil belajar yaitu 

faktor eksternal yaitu fasilitas belajar. Fasilitas adalah sesuatu yang dapat 

memudahkan dan melancarkan dalam proses belajar mengajar dan keberadaan 

fasilitas belajar diharapkan menjadi faktor pendukung yang berpengaruh positif. 

Pemanfaatan fasilitas dalam pembelajaran membantu siswa dalam meningkatkan 

hasil beajar matematika. Penggaris, LCD, spidol, penghapus, buku pegangan, 

alat tulis, dan alat peraga merupakan bagian dari sarana pembelajaran yang dapat 

membantu siswa dalam memahami materi atau konsep matematika. Dengan 

adanya fasilitas juga memudahkan guru dalam menanamkan konsep matematika 

yang bersifat abstrak sehingga dapat memberikan gambaran kepada siswa secara 

efisien dan efektif. Pemilihan sarana pembelajaran dalam matematika 

merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam kegiatan belajar, karena 

aktivitas belajar akan berjalan dengan baik apabila ditunjang oleh sarana 

pembelajaran yang memadai. Menurut Slameto (1995:28) salah satu syarat 

keberhasilan belajar adalah belajar memerlukan sarana yang  cukup, sarana atau 

fasilitas belajar yang menunjang kegiatan belajar siswa.  
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ilomo (2016) yang berjudul The 

Availability of Teaching and Learning Facilities and Their Effects on Academic 

Performance in Ward Secondary Schools in Muheza – Tanzania dimana tujuan 

penelitian ini untuk menyelidiki ketersediaan fasilitas belajar dan pengaruhnya 

terhadap prestasi akademik di sekolah menengah bangsal di Kabupaten Muheza. 

Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kurangnya 

infrastruktur, asrama, laboratorium, perpustakaan, rumah staf, ruang kelas dll 

menyebabkan kinerja yang buruk di sekolah menengah lingkungan atau 

masyarakat berdasarkan mempengaruhi atau mengakibatkan siswa prestasi 

akademis yang buruk. 

Peneliti mengamati pada saat magang 1 dan melakukan Program 

Pengenalan Lapangan Persekolahan (PPLP ) II dan III di SMP Negeri 2 

Banyudono bahwa sarana dan prasarana di SMP Negeri 2 Banyudono masih 

kurang seperti ada beberapa kelas yang tidak ada sumber listrik, kursi yang kotor 

karena banyak coretan, penerangan yang kurang, banyak siswa yang pinjam alat 

tulis kepada temannya, minim alat peraga, dll. 

Berdasarka pemaparan di atas peneliti melakukan suatu penelitian 

tentang kontribusi kedisiplinan siswa, penalaran dan fasilitas belajar serta 

dampaknya terhadap hasil belajar matematika di SMP Negeri 2 Banyudono. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang terpapar diatas, maka masalah-

masalah yang dapat didefinisikan sebagai berikut : 

1. Rendahnya hasil belajar matematika.  

2. Kurangnya kedisiplinan siswa dalam belajar matematika.  

3. Rendahnya kemampuan penalaran matematis yang dimiliki oleh siswa.  

4. Fasilitas belajar yang kurang memadai. 

5. Hasil belajar matematika siswa masih rendah.  
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C. Pembatasan Masalah 

Banyaknya permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, maka agar 

penelitian ini terarah perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Kedisiplinan dalam mematuhi tata tertib sekolah secara umum maupun tata 

tertib dalam proses pembelajaran.  

2. Penalaran matematis merupakan proses berpikir yang dilakukan dengan cara 

menarik suatu kesimpulan dimana kesimpulan tersebut merupakan 

kesimpulan yang sudah valid atau dapat dipertangungjawabkan. 

3. Fasilitas belajar merupakan semua perangkat, peralatan, bahan dan perabot 

yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran seperti pensil, 

penghapus, jangka, busur, powerpoint, alat peraga dan  lain-lain. 

4. Hasil belajar matematika merupakan puncak dari kegiataan belajar yang 

menghasilkan perubahan dari segi kognitif, afektif dan pskimotorik dalam 

hal kemampuan tentang matematika yang dapat diukur atau diamati. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

dikemukakan empat rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Adakah kontribusi kedisiplinan, penalaran matematis dan fasilitas belajar 

siswa terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP N 2 

Banyudono? 

2. Adakah kontribusi kedisiplinan siswa terhadap hasil belajar matematika siswa 

kelas VIII SMP N 2 Banyudono? 

3. Adakah kontribusi penalaran matematis terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas VIII SMP N 2 Banyudono? 

4. Adakah kontribusi fasilitas belajar siswa terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas VIII SMP N 2 Banyudono? 

 

  



7 
 

E. Tujuan Penelitian 

Peneliti ini mempunyai empat tujuan sebagai berikut: 

1. Kontribusi kedisiplinan, penalaran matematis dan fasilitas belajar siswa 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP N 2 Banyudono.  

2. Kontribusi kedisiplinan siswa terhadap hasil belajar siswa matematika kelas 

VIII SMP N 2 Banyudono. 

3. Kontribusi penalaran matematis siswa terhadap hasil belajar siswa 

matematika kelas VIII SMP N 2 Banyudono. 

4. Kontribusi  pengaruh fasilitas belajar siswa terhadap hasil belajar matematika 

kelas VIII SMP N 2 Banyudono  siswa kelas VIII SMP N 2 Banyudono. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan 

kepada pembaca dan orang tua dalam upaya meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat Bagi siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan siswa sebagai acuan 

dan pengalaman untuk lebih mamaksimalkan diri dalam meningkatkan 

semangat belajar. 

b. Manfaat Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki dan 

memberikan evaluasi dalam proses belajar mengajar. 

c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini menambah pengetahuan dan pengalaman dalam memberikan 

perhatian kepada anak-anaknya kelak, khususnya dalam dunia pendidikan.  

 


