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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang menduduki 

peranan penting dalam dunia pendidikan. Matematika dalam pelaksanaan 

pendidikan diajarkan di institusi-institusi pendidikan, baik ditingkat SD, 

SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Salah satu karakteristik matematika 

adalah mempunyai obyek kajian yang bersifat abstrak. Sifat abstrak ini 

menyebabkan banyak siswa mengalami kesulitan dalam menghayati dan 

memahami konsep-konsep matematika. 

Matematika diajarkan di sekolah-sekolah mulai Sekolah Dasar sampai 

Sekolah Lanjutan Atas dengan semua jenis dan program serta dengan jumlah 

jam yang relatif banyak bila dibandingkan mata pelajaran lainnya. Hal ini 

dilakukan karena mata pelajaran matematika bukan hanya matematika itu 

sendiri, tetapi matematika merupakan suatu pengetahuan yang mempunyai 

karakteristik berpikir logis, kritis, sistematis, tekun, kreatif dan banyak nilai-

nilai luhur matematika bermanfaat untuk berbagai jenis dan program sekolah. 

Untuk menanamkan sifat-sifat luhur matematika ini memerlukan waktu yang 

sangat panjang. 

Meskipun matematika mempunyai jam yang relatif paling banyak, 

kenyataan menunjukkan bahwa matematika di sekolah masih dianggap 

sebagai pelajaran yang sulit, menakutkan bahkan sebagian menganggapnya 

sebagai momok. Hal ini yang menyebabkan prestasi belajar matematika 

selalu berada di tingkat bawah dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya. 
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Berdasarkan hasil observasi, berikut adalah data nilai UN SD se-Kecamatan 

Kebasen tahun 2010/2011 yang menunjukkan bahwa nilai matematika selalu 

berada di tingkat bawah dibanding dengan mata pelajaran yang lain :  

Tabel 1. Data Nilai Rata-rata Ujian Nasional Se-Kecamatan Kebasen  
Tahun Ajaran 2010/2011 

No Mata Pelajaran Nilai Rata-rata 
1 Bahasa Indonesia 7,84 
2 Matematika 6,52 
3 IPA 7,11 

Sumber data: UPK Kebasen Tahun Ajaran 2010/2011 

Data di atas mengindikasikan bahwa prestasi belajar pada mata 

pelajaran matematika belum memuaskan. Ruseffendi, dkk. (1992: 15), 

mensinyalir kelemahan pelajaran  matematika pada siswa Indonesia, karena 

pelajaran matematika di sekolah ditakuti bahkan dibenci siswa. Ketika siswa 

mengikuti proses pembelajaran matematika yang  berlangsung di sekolah, 

mereka  merasa jenuh akan pelajaran matematika,  sama sekali tidak tertarik, 

malas belajar karena matematika dianggap ilmu yang kering, yang hanya 

merupakan kumpulan angka-angka dan rumus yang tidak dapat dimanfaatkan 

dalam kehidupan. Mereka berpandangan belajar matematika di sekolah hanya 

sekedar diajari bagaimana siswa dapat menyelesaikan soal dengan baik yang 

kemudian menyebabkan munculnya sifat kebencian terhadap matematika. 

Slameto (1995: 54) mengatakan, tinggi rendahnya pretasi belajar 

siswa dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa, meliputi faktor 

jasmaniah dan psikologi. Faktor jasmaniah antara lain panca indera yang 

tidak berfungsi sebagaimana mestinya, berfungsinya kelenjar tubuh yang 
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membawa kelainan tingkah laku. Sedangkan faktor psikologi antara lain 

kecerdasan, bakat, sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, dan 

penyesuaian diri. Faktor eksternal yang berasal dari luar diri siswa berupa 

faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Faktor keluarga meliputi cara orang 

tua mendidik, hubungan antar keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi 

keluarga, dan pengertian orang tua. Faktor sekolah meliputi metode mengajar, 

kurikulum, hubungan guru dengan siswa, hubungan siswa dengan siswa, 

tugas rumah, dan metode belajar yang diberikan guru kepada siswa. 

Sedangkan faktor masyarakat meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, 

bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. Faktor tersebut saling berinteraksi 

baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mempengaruhi prestasi 

belajar. 

Seperti yang disebutkan di atas bahwa keberhasilan belajar siswa 

salah satunya dipengaruhi oleh faktor sekolah. Di mana guru sebagai salah 

satu personal dalam sekolah berperan penting untuk pencapaian keberhasilan 

tersebut. Kemampuan guru dalam mengajar harus benar-benar diperhatikan. 

Sebab kualitas siswa akan ditentukan oleh baik dan buruknya proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada tiap-tiap sekolah. Proses 

pembelajaran yang baik akan selalu melibatkan siswa secara aktif dalam 

setiap kegiatan pembelajaran sehingga dapat membangkitkan motivasi siswa, 

yang pada akhirnya siswa akan memperoleh prestasi belajar yang optimal. 

Kenyataan yang kita jumpai, dalam mengajar guru sering menemukan 

siswa yang mengalami masalah belajar. Pada umumnya masalah belajar 



4 
 

merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-

hambatan dalam kegiatan mencapai suatu tujuan, sehingga memerlukan usaha 

yang lebih berat untuk dapat mengatasinya (Tidjan, dkk., 1993: 78). Siswa 

yang mengalami masalah belajar akan mengalami hambatan dalam mencapai 

prestasi belajarnya, sehingga prestasi belajar yang dicapai cenderung lebih 

rendah apabila dibandingkan dengan prestasi belajar siswa yang tidak 

mengalami masalah belajar. 

Peran guru kelas sangat penting untuk mengatasi masalah-masalah 

belajar tersebut agar siswa mampu untuk menyesuaikan diri dengan program 

akademisnya tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen pasal 1 (Farida Sarimaya, 2008: 113),  salah satu 

tugas guru yaitu membimbing. Guru sebagai pembimbing pada dasarnya 

merupakan upaya membantu siswa  yang mengalami masalah belajar agar 

dapat mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya melalui hubungan 

interpersonal yang akrab dan saling percaya. 

Guru berusaha membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai 

potensi yang dimilikinya, membimbing siswa agar dapat mencapai dan 

melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga dengan 

ketercapaian itu mereka dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang 

mandiri dan produktif.  Siswa adalah individu yang unik. Artinya, tidak ada 

dua individu yang sama. Walaupun secara fisik mungkin individu memiliki 

kemiripan, akan tetapi pada hakikatnya mereka tidaklah sama, baik dalam 

bakat, minat, kemampuan dan sebagainya. Di samping itu setiap individu 
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adalah makhluk yang sedang berkembang. Irama perkembangan mereka tentu 

tidaklah sama juga. Perbedaan itulah yang menuntut guru harus berperan 

sebagai pembimbing. 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1994: 5) menjelaskan 

bahwa layanan bimbingan di sekolah meliputi empat bidang, yaitu bimbingan 

pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karier. Dari 

keempat bimbingan tersebut yang berhubungan dengan membimbing siswa 

yang mengalami masalah belajar adalah bimbingan belajar. Bimbingan 

belajar ini ditandai dengan disediakannya jam pelajaran khusus untuk 

bimbingan secara kelompok, dan pembimbing berdiri di muka kelas untuk 

membahas hal-hal yang dirasa perlu untuk menunjang kelancaran dan 

kesuksesan belajar siswa. Hal-hal yang dibahas antara lain masalah cara 

belajar yang efektif dan efisien, cara bergaul, cara mengenal dan memahami 

diri (self understanding), perencanaan masa depan, dan sebagainya (Tidjan, 

dkk., 1993: 25). Dengan adanya layanan bimbingan belajar di sekolah 

diharapkan siswa dapat mengenal dan mengembangkan kebiasaan belajar 

yang baik sehingga diperoleh hasil yang maksimal. 

Totok Santoso (1988: 22) menjelaskan bahwa bimbingan belajar 

dirasakan perlu atau dibutuhkan dalam keseluruhan proses pendidikan karena 

kegiatan belajar merupakan kegiatan inti dalam keseruhan proses pendidikan. 

Karena suatu bimbingan bertujuan untuk mengarahkan individu yang sesuai 

dengan potensinya secara optimal. 
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Kenyataan di Sekolah Dasar menunjukkan bahwa peran guru dalam 

pelaksanaan bimbingan belum dapat dilakukan secara optimal mengingat 

tugas dan tanggung jawab guru yang sarat akan beban sehingga tugas 

memberikan bimbingan kurang membawa dampak positif bagi peningkatan 

prestasi belajar siswa. Selain melaksanakan tugas pokoknya menyampaikan 

semua mata pelajaran, guru  juga dibebani seperangkat administrasi yang 

harus dikerjakan sehingga tugas memberikan layanan bimbingan belum dapat 

dilakukan secara maksimal. 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa bimbingan belajar diduga 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Akan 

tetapi bimbingan tersebut belum dilaksanakan dengan optimal oleh guru. Hal 

ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Bimbingan Belajar Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas V se-

Kecamatan Kebasen”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat ditentukan identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Siswa menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang sulit. 

2. Prestasi belajar matematika rendah. 

3. Adanya siswa yang mengalami masalah belajar. 

4. Bimbingan belajar sebagai usaha membantu masalah belajar belum 

dilakukan secara maksimal. 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

diuraikan di atas peneliti memberikan pembatasan masalah mengenai ada 

tidaknya pengaruh bimbingan belajar terhadap prestasi belajar matematika 

kelas V. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah peneliti kemukakan di 

atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:  

1. Seberapa tinggi bimbingan belajar yang diberikan guru dan prestasi 

belajar matematika pada siswa kelas V se-Kecamatan Kebasen? 

2. Apakah bimbingan belajar berpengaruh signifikan terhadap prestasi 

belajar matematika siswa kelas V se-Kecamatan Kebasen? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui tingkat bimbingan belajar dan prestasi belajar matematika 

pada siswa kelas V se-Kecamatan Kebasen. 

2. Mengetahui signifikansi pengaruh bimbingan belajar terhadap prestasi 

belajar matematika siswa kelas V se-Kecamatan Kebasen.  

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan di Kelas V Sekolah Dasar se-Kecamatan 

Kebasen memiliki beberapa manfaat antara lain: 
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Secara teoritis: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini memberikan masukan sekaligus pengetahuan untuk 

mengetahui gambaran kuantitatif seberapa besar pengaruh bimbingan 

belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran matematika siswa kelas 

VI SD se-Kecamatan Kebasen. 

2. Bagi Pembaca 

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. 

Secara Praktis: 

1. Bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

memperbaiki dan menyempurnakan proses belajar mengajar. 

2. Bagi siswa 

Dengan adanya penelitian ini menambah pengetahuan siswa mengenai 

cara-cara belajar yang baik. 


