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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Subarna & Sunarti (2013) mengungkapkan bahwa matematika adalah ilmu 

yang mempelajari pengelolaan angka (bilangan-bilangan) seperti penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, pembagian, grafik dan sebagainya. Pembelajaran 

matematika dalam dunia pendidikan menjadi suatu pembelajaran yang dianggap 

begitu sulit bagi sebagian siswa sehingga mereka tidak suka  dengan pembelajaran 

tersebut. Mata pelajaran ini diajarkan di sekolah dengan jumlah jam yang relatif 

banyak dibandingkan mata pelajaran yang lain. Ilmu matematika melatih diri 

untuk berpikir dan bertindak secara analitis dan logis. Siswa yang terbiasa berpikir 

secara matematis akan lebih mudah berpikir logis dan rasional. Kemampuan 

berpikir secara matematis sangat dibutuhkan dalam menyongsong di era modern 

yang menuntut kompetisi seperti sekarang ini (Suparno, dalam Kedaulatan 

Rakyat, 1993). 

Owens (1993) menyatakan bahwa estimasi berhitung ditinjau dari 

kerumitannya yaitu siswa harus menguasai perhitungan awal, baru kemudian 

siswa akan dapat berhitung dengan baik. Apabila keduanya berhasil dikuasai 

maka pada tahap akhir siswa dapat menyelesaikan perhitungan dengan baik pula. 

Siswa sering mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran matematika dan 

siswa masih mengalami kesulitan bagaimana mendapatkan hasil belajar 

matematika yang optimal dalam pembelajaran matematika. Kesulitan yang terjadi 

salah satunya adalah ketelitian dalam menghitung, sebab banyak siswa yang 

beranggapan bahwa matematika adalah mata pelajaran yang sulit dan 

membosankan. Soedjaji (2000) menyatakan bahwa perhitungan yang baik 

meliputi hitung menghitung dan penggunaan bilangan yang tidak perlu 

melibatkan operasi (jumlah, kurang, dan sebagainya).  
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Surya (dalam Tohirin, 2007:130) menyatakan bahwa bimbingan belajar 

adalah suatu bimbingan guna membantu siswa dalam menyelesaikan masalah 

pendidikan. Bimbingan belajar adalah salah satu layanan bimbingan  yang 

berkaitan dengan kegiatan bimbingan siswa yang mempunyai masalah dalam 

belajar. Bimbingan belajar dilakukan di luar jam sekolah pada jam pelajaran 

khusus dan mempelajari materi yang kurang dipahami oleh siswa serta dilakukan 

dengan menggunakan metode dan strategi yang tepat dan menarik perhatian 

siswa. Hal ini dimaksudkan supaya permasalahan yang dihadapi siswa dalam 

pembelajaran dapat diselesaikan dengan baik yang akan mengakibatkan hasil 

belajar matematika yang didapat siswa akan optimal. Siswa yang lambat dalam 

memahami materi akan mendapatkan kesulitan dalam menyelesaikan soal yang 

diberikan guru, dan hasil belajar yang didapat belum mencapai hasil belajar yang 

optimal. Disinilah peran pembimbing dalam pembelajaran sangat dibutuhkan 

guna mencapai hasil belajar yang optimal. Perkembangan bimbingan belajar 

adalah fenomena yang sudah meluas di berbagai negara termasuk di indonesia itu 

sendiri.  

Permintaan bimbingan belajar semakin banyak di indonesia, dan hal ini 

meningkatkan konsumsi bimbingan belajar di indonesia, yang diharapkan dengan 

mengikuti bimbingan belajar mampu meningkatkan prestasi hasil belajar 

matematika siswa. Rifda (2016) mengungkapkan bahwa bimbingan belajar dalam 

penelitian ini merupakan proses pemberian bantuan atau bimbingan yang 

dilakukan pembimbing terhadap siswa yang mempunyai masalah atau kesulitan 

dalam belajar yang dilakukan di luar jam sekolah untuk meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa dalam ranah kognitif. Pemilihan metode dan strategi 

dalam bimbingan belajar dapat disesuaikan dengan kondisi serta permasalahan 

yang dimiliki siswa. 

Efektivitas bimbingan belajar tidak hanya penting bagi keluarga untuk 

memperkirakan apakah investasi mereka dalam les berguna atau tidak, tetapi juga 

memiliki implikasi bagi pengembangan pendidikan secara keseluruhan. Meskipun 

orang tua yang berinvestasi di bimbingan belajar dan anak-anak yang mengambil 

les mereka semua memiliki aspirasi yang dapat meningkatkan prestasi hasil 
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belajar matematika. Oleh sebab itu peran bimbingan belajar dalam membantu 

tingkat ketelitian menghitung siswa sangat efektif dan menjadi salah satu solusi 

dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa.  

Sudjana (2011:22) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan kemampuan 

yang dimiliki setelah mengikuti proses pembelajaran. Purwanto (2011:46) 

menyatakan bahwa hasil belajar merupakan hasil yang didapatkan dari sebuah 

proses pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan. Hasil belajar digunakan 

untuk mengukur seberapa jauh peserta didik sudah memahami bahan yang 

diajarkan dalam proses pembelajaran. Hasil belajar matematika yang baik juga 

dipengaruhi dari berbagai faktor tak terkecuali tenaga pendidik, oleh sebab itu 

siswa yang kurang menguasai materi di kelas lebih memilih mengikuti bimbingan 

belajar di luar jam sekolah.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang berkaitan dengan hasil belajar matematika dapat dipengaruhi 

oleh peserta didik, alat, dan lingkungan belajar. Faktor-faktor tersebut dapat 

diidentifikasi yaitu siswa yang cenderung kurang teliti dalam menghitung, dan 

minimnya keefektifan proses pembelajaran di kelas, hal ini menyebabkan 

intensitas hasil belajar matematika siswa yang rendah. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Adanya pembatasan masalah secara jelas ini agar penelitian terarah dan mencapai 

sasaran sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh sebab itu, peneliti membatasi 

permasalahan sebagai berikut yaitu ketelitian menghitung, bimbingan belajar, dan 

hasil belajar matematika. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang diperoleh penulis 

maka rumusan masalah ini meliputi : 

1. Adakah pengaruh ketelitian menghitung terhadap hasil belajar matematika 

siswa? 
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2. Adakah pengaruh bimbingan belajar terhadap hasil belajar matematika siswa? 

3. Adakah interaksi antara ketelitian menghitung dan bimbingan belajar 

terhadap hasil belajar matematika siswa? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diperoleh penulis maka tujuan 

penelitian ini meliputi : 

1. Untuk menganalisis adanya pengaruh ketelitian menghitung terhadap hasil 

belajar matematika siswa. 

2. Untuk menganalisis adanya pengaruh bimbingan belajar terhadap hasil 

belajar matematika siswa. 

3. Untuk menguji adanya interaksi antara ketelitian menghitung dan bimbingan 

belajar terhadap hasil belajar matematika siswa. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan bahan masukan pada sekolah yang membutuhkan informasi 

tentang hasil belajar matematika siswa ditinjau dari ketelitian 

menghitung dan bimbingan belajar. 

b. Dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian yang 

relevan dimasa mendatang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi peneliti  

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan peneliti untuk menambah 

wawasan, pengetahuan, dan pengalaman tentang hasil belajar matematika 

siswa ditinjau dari ketelitian menghitung dan bimbingan belajar. 

b. Manfaat bagi siswa 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan siswa untuk mengelolaketelitian 

menghitung dengan bimbingan sbelajar sehingga meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa. 
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c. Manfaat bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki kualitas 

belajar sehingga meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 

d. Manfaat bagi sekolah 

Hasil penilitian ini dapat dimanfaatkan sekolah untuk peningkatan 

kualitas pembinaan guru dalam proses pembelajaran di kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


