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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan 

berbagai ilmu pengetahuan. Nurhani dan Wahyuni (2008) menyatakan bahwa: 

“Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern. Matematika mempunyai peranan penting dalam 

berbagai disiplin ilmu sehingga memajukan daya pikir manusia. Mata 

pelajaran matematika diberikan kepada siswa mulai dari sekolah dasar 

untuk membekali siswa dengan kemampuan bekerja sama”. 

 

Sebagai warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan pendidikan seperti 

yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, tentunya harus memiliki 

pengetahuan umum minimum. Pengetahuan  umum  minimum  itu  diantaranya   

adalah   matematika.  Oleh sebab itu, matematika sekolah  sangat  berarti  baik  

bagi  para  siswa  yang  melanjutkan  studi maupun tidak dan keberhasilan 

pembelajaran matematika di sekolah perlu menjadi perhatian khusus. 

Keberhasilan dalam proses belajar dapat dilihat dari hasil belajarnya. 

Menurut Syah (2011: 131) banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang 

dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan belajar siswa. Di antara 

faktor-faktor rohaniah siswa yang pada umumnya dipandang lebih esensial yaitu 

tingkat kecerdasan/intelegensi siswa, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa dan 

motivasi siswa. Menurut Sudjana (2016: 22) hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

Salah satu cara untuk mengetahui hasil belajar siswa adalah dengan melaksanakan 
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evaluasi belajar, yaitu suatu kegiatan.yang dilakukan secara kontinu dengan 

menggunakan alat evaluasi seperti tes, baik bentuk tes objektif maupun tes esai.  

Salah satu hal yang mempengaruhi keberhasilan seorang siswa dalam 

belajar matematika adalah sikap. Menurut Thurstone (Ahmadi, 2007: 150)  sikap 

adalah tingkat kecenderungan yang bersifat positif atau negatif yang berhubungan 

dengan objek psikologi. Objek Psikologi disini meliputi: simbol, kata-kata, 

slogan, orang, lembaga, ide. Sikap positif adalah kecenderungan terhadap suatu 

objek yang dinyatakan dengan rasa suka/mendukung. Adapun sikap negatif adalah 

kecenderungan terhadap suatu objek yang dinyatakan dengan rasa tidak suka/tidak 

mendukung. Dalam penelitian ini sikap yang dimaksud adalah kecenderungan 

perasaan siswa berupa sikap positif ataupun sikap negatif terhadap mata pelajaran 

matematika. Sikap positif terhadap mata pelajaran matematika akan menyebabkan 

siswa cenderung tertarik dan berusaha mempelajari matematika. Adanya sikap 

positif siswa pada mata pelajaran matematika berhubungan langsung dengan 

meningkatnya hasil belajar matematika yang diperoleh siswa. Sebaliknya, sikap 

negatif terhadap mata pelajaran matematika akan menyebabkan siswa kurang 

berminat untuk mempelajari matematika dan dalam belajarpun siswa lebih bayak 

pasif. Adanya sikap negatif tersebut akan menyebabkan hasil belajar matematika 

yang diperoleh siswa tidak maksimal. Jadi dapat dikatakan bahwa sikap siswa 

terhadap matematika merupakan faktor yang mempengaruhi dalam hasil belajar 

siswa. 

Hasil belajar yang baik tentunya dapat diperoleh melalui proses belajar 

yang baik. Agar proses belajar berjalan dengan baik harus ada aktivitas di 
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dalamnya. Sardiman (2010: 100) mengatakan bahwa aktivitas belajar adalah 

aktivitas yang bersifat fisik maupun mental dan keduanya harus saling berkaitan 

karena apabila salah satu saja tidak ada maka belajar tidak akan optimal. 

Cronbach (Djamarah, 2015: 13) menyatakan bahwa pada prinsipnya belajar 

adalah berbuat, tidak ada belajar jika tidak ada aktivitas. Aktivitas merupakan 

prinsip atau asas yang sangat penting dalam interaksi belajar mengajar. Aktivitas 

yang dilakukan siswa dalam proses pembelajaran dinamakan aktivitas belajar 

siswa. Aktivitas belajar siswa tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga di 

rumah. Aktivitas belajar di sekolah bisa berlangsung di dalam kelas maupun di 

luar kelas. Sedang aktivitas belajar di rumah juga bisa berlangsung di dalam 

ruangan rumah maupun di luar ruangan. Kegiatan pembelajaran di kelas akan 

berpengaruh dalam tercapainya hasil belajar, karena perwujudan pembelajaran 

yang baik dapat dilihat dari aktivitas belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Sedangkan aktivitas belajar di rumah dapat menunjang hasil belajar yang baik, 

karena waktu yang dimiliki oleh siswa lebih banyak di rumah. 

Sikap siswa terhadap mata pelajaran matematika dan aktivitas belajar 

adalah beberapa faktor yang cukup penting untuk diperhatikan karena dapat 

memberikan dampak pada hasil belajar yang diperoleh siswa. Sikap positif siswa 

terhadap mata pelajaran matematika akan menyebabkan optimalnya aktivitas 

belajar yang dilakukan siswa sehingga siswa lebih mudah dalam mendapatkan 

hasil belajar yang baik. Sebaliknya, sikap negatif siswa terhadap mata pelajaran 

matematika akan menyebabkan aktivitas belajar siswa tidak berjalan secara 

optimal sehingga siswa lebih sulit mendapatkan hasil belajar yang baik. 
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Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa siswa 

kelas VIII-5 SMP Muhammadiyah Palangka Raya, yang dilakukan di ruang kelas 

pada tanggal 6 November 2018 diketahui bahwa ada lima siswa yang mengatakan 

bahwa mata pelajaran matematika adalah pelajaran yang menarik karena 

berhubungan dengan angka-angka, sehingga dalam mengerjakan soal-soal 

matematika adalah tantangan yang menyenangkan. Sedangkan sebagian besar 

siswa lainnya memandang matematika sebagai mata pelajaran yang susah dan 

kurang menarik serta membosankan. Respon siswa yang demikian menjadi 

hambatan besar bagi siswa untuk menyenangi apalagi memahami mata pelajaran 

matematika. Akibatnya, sikap siswa yang dari awal menganggap matematika 

pelajaran yang susah, sehingga sangat sulit bagi siswa untuk menyerap bahkan 

menyenangi pelajaran matematika. Hal tersebut mengakibatkan sikap negatif 

terhadap pelajaran matematika dan menjadikan aktivitas belajar siswa rendah. 

Selain itu hanya sebagian kecil siswa yang menunjukkan sikap positif 

dalam proses pembelajaran. Sikap positif siswa tersebut ditunjukkan dengan siswa 

memperhatikan dan tenang dalam proses pembelajaran. Namun sebagian besar 

siswa cenderung mengobrol sendiri dan tidak memperhatikan apa yang 

disampaikan oleh guru. Walaupun sudah ditegur oleh guru, siswa tersebut hanya 

mau memperhatikan sebentar dan kembali asik sendiri dengan kegiatan lain di 

luar pelajaran. Selain itu hanya sebagian siswa yang bertanya dan ketika guru 

bertanya hanya sebagian siswa yang menjawab. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

masih banyaknya siswa yang memiliki sikap negatif terhadap mata pelajaran 

matematika. Sikap negatif yang ditunjukkan para siswa terhadap mata pelajaran 



5 
 

matematika dapat mengakibatkan terganggunya proses pembelajaran matematika, 

sehingga berpengaruh terhadap hasil belajarnya. Selain itu, berdasarkan observasi 

tersebut dapat dilihat bahwa aktivitas belajar siswa saat pembelajaran berlangsung 

masih belum berjalan dengan baik. Masih adanya sikap negatif terhadap mata 

pelajaran matematika serta kurangnya aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya hasil belajar 

matematika yang diperoleh siswa. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara 

dengan salah satu guru matematika di SMP Muhammadiyah Palangka Raya, 

dikatakan bahwa sebagian besar siswa belum mencapai kriteria ketuntasan 

minimum (KKM) yang telah ditetapkan sekolah, yaitu 75. Ini menunjukkan 

pencapaian hasil belajar sebagian besar siswa masih tergolong rendah. 

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut terlihat bahwa sikap negatif 

siswa terhadap mata pelajaran matematika dan aktivitas belajar siswa yang belum 

optimal menjadi masalah atau penghambat dalam pembelajaran, ini terlihat dari 

hasil belajar siswa yang rendah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan Sikap Siswa Terhadap Mata 

Pelajaran Matematika dan Aktivitas Belajar dengan Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah Palangka Raya”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah-masalah dalam 

penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. 

1. Sebagian besar siswa masih memiliki sikap negatif terhadap mata pelajaran 

matematika. 

2. Siswa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran matematika. 

3. Sebagian besar siswa kurang aktif selama proses belajar di kelas. 

4. Pencapaian hasil belajar sebagian besar siswa masih tergolong rendah, yakni 

di bawah kriteria ketuntasan minimum (KKM) yang telah ditetapkan sekolah. 

 

C. Batasan Masalah 

Mengingat begitu luasnya ruang lingkup pada penelitian ini, maka  peneliti 

membatasi permasalahan tersebut pada: 

1. Sikap meliputi komponen kognitif (pandangan), afektif (perasaan/emosional), 

dan konatif (kecenderungan berperilaku). 

2. Aktivitas belajar hanya yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan siswa 

selama proses pembelajaran matematika di kelas dan proses belajar 

matematika di rumah, meliputi kegiatan visual, lisan, mendengarkan dan 

menulis. 

3. Hasil belajar siswa hanya diukur pada ranah kognitif pada materi  Koordinat 

Kartesius, Relasi dan Fungsi, Persamaan Garis Lurus dan penelitian 

dilaksanakan pada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah Palangka Raya 

Tahun ajaran 2018/2019. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah ada hubungan sikap siswa terhadap mata pelajaran matematika 

dengan hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 

Palangka Raya? 

2. Apakah ada hubungan aktivitas belajar dengan hasil belajar matematika siswa 

kelas VIII SMP Muhammadiyah Palangka Raya? 

3. Apakah ada hubungan sikap siswa terhadap mata pelajaran matematika dan 

aktivitas belajar dengan hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP 

Muhammadiyah Palangka Raya? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari hasil 

peneilitian ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui hubungan sikap siswa terhadap mata pelajaran matematika 

dengan hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 

Palangka Raya.  

2. Mengetahui hubungan aktivitas belajar dengan hasil belajar matematika siswa 

kelas VIII SMP Muhammadiyah Palangka Raya. 

3. Mengetahui hubungan sikap siswa terhadap mata pelajaran matematika dan 

aktivitas belajar dengan hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP 

Muhammadiyah Palangka Raya. 
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F. Kegunaan Hasil Penelitian  

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi yang dapat 

digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai hubungan sikap siswa 

terhadap mata pelajaran matematika dan aktivitas belajar terhadap hasil belajar 

matematika. 

 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru, sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran tentang 

alternatif untuk dapat meningkatkan sikap siswa terhadap mata pelajaran 

matematika, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar matematika. 

b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan, dan pengalaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar. 

c. Bagi siswa, memberikan informasi bahwa dalam mencapai hasil belajar 

yang baik diperlukan sikap positif dan aktivitas belajar yang maksimal. 

d. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan rujukan 

yang bermanfaat bagi perbaikan mutu pembelajaran. 

e. Bagi Universitas Palangkaraya, penelitian ini dapat menjadi bahan 

referensi dan pertimbangan dalam menyusun penelitian-penelitian 

selanjutnya. 


