
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan  menjadi  kebutuhan  manusia  yang  paling  penting.  Manusia

membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang ada melalui proses

pembelajaran agar memperoleh pengalaman serta keterampilan yang berguna bagi

kehidupannya sendiri dan kehidupan bermasyarakat. 

Sekolah  merupakan  tempat  peserta  didik   untuk  mendapatkan

pembelajaran di bawah pengawasan guru. Sekolah sebagai lembaga pendidikan

formal diharapkan mampu melaksanakan kurikulum sebaik-baiknya sesuai dengan

tingkat  satuan pendidikan dan kebutuhan sekolah. Sebagai lembaga pendidikan

formal,  sekolah  juga  memberikan  berbagai  mata  pelajaran  sesuai  dengan

kurikulum yang ditetapkan, salah satunya adalah pelajaran matematika. 

Matematika merupakan salah satu pengetahuan dasar yang sangat penting

dan salah satu bidang studi yang terdapat pada semua jenjang pendidikan mulai

dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi (Susanto, 2014:  182). Hal ini berarti

bahwa  mata  pelajaran  matematika  sudah  dipelajari  sedini  mungkin.  Melalui

matematika peserta didik diharapkan memiliki  kemampuan berfikir secara kritis,

logis, kreatif, dan bekerjasama secara efektif karena matematika memiliki struktur

dan  keterkaitan  yang  kuat  dan  jelas  antar  konsepnya.  Banyak  masalah  dalam

kehidupan  sehari-hari  yang  dalam  pemecahannya  memerlukan  perhitungan

matematika. Mengingat pentingnya pelajaran matematika, sebaiknya para peserta

didik menguasai matematika dengan baik. 

1



Kenyataannya, sampai saat ini pelajaraan matematika dipandang sebagai

pelajaran yang sulit, rumit dan membosankan bagi sebagian besar peserta didik.

Sebagai tempat dilaksanakannya pembelajaran, sekolah selalu berusaha mengatasi

kendala tersebut agar tercapainya pembelajaran yang baik. Perlu diketahui bahwa

banyak faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya hasil belajar peserta didik.

Secara  umum Slameto  (2003:21)  mengatakan  faktor-faktor  tersebut  mencakup

faktor yang berasal dalam diri  peserta didik (faktor internal)  dan dari  luar diri

peserta  didik  (faktor  eksternal).  faktor  internal  meliputi:  kepribadian,   minat,

bakat, intelegensi, rasa kepercayaan diri, intensitas belajar dan motivasi. Faktor

eksternal meliputi: faktor keluarga, sekolah, dan kebudayaan.

Salah satu faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik

adalah  kepribadian.  Kepribadian  (personality)  merupakan  salah  satu  kajian

psikologi yang lahir berdasarkan pemikiran, kajian temuan- temuan (hail praktik

penanganan kasus) para ahli.  Kata  personality sendiri  berasal  dari  bahasa latin

persona  yang  berarti  topeng  yang  menyembuyikan  kepribadiannya  yang  asli.

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kepribadian digunakan untuk menggambarkan:

1) identitas diri, jati diri seseorang,” 2) kesan umum seseorang tentang diri anda

atau orang lain, dan 3) fungsi-fungsi kepribadian yang sehat atau bermasalah.

Hall   dan  Lindzey  (1993:  89)  mengatakan  bahwa  kepribadian  dapat

diartikan  sebagai:  1)  keterampilan  atau  kecakapan  sosial  (social  skill),  dan  2)

kesan  yang  paling  menonjol  yang  ditunjukan  seseorang  terhadap  orang  lain

( seperti  seseorang yang dikesankan sebagai orang yang agresif  dan pendiam).

Jadi dari  pendapat yang dikemukan para ahli  di atas dapat disimpulkan bahwa
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kepribadian  itu  adalah  penyesuaian  diri  terhadap lingkungan  dan bersifat  unik

baik  yang  bersifat  perilaku  maupun  mental  dalam  upaya-upaya  mengatasi

kebutuhan-kebutuhan dari dalam diri dan perilaku itu khas sehingga menbedakan

seseorang dengan orang lain. 

Dalam keperibadian terdapat bagian-bagian yaitu sifat, sikap, dan perilaku.

Sifat  (attitude) adalah  suatu  cara  beraksi  terhadap  suatu  perangsang.  Suatu

kecenderungan beraksi dengan cara tertentu terhadap perangsang atau situasi yang

dihadapi. Secara sederhana sifat merupakan ciri-ciri tingkah laku atau perbuatan

yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam diri seperti bawaan, minat,

kondisi tubuh, dan cenderung bersifat tetap/ stabil. Sikap adalah kesediaan untuk

bereaksi secara positif atau negatif untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial.

Secara  sederhana  sikap  adalah  pandangan  atau  perasaan  yang  disertai

kecenderungan  untuk bertindak  terhadap  objek  tertentu  seperti:  kepada  benda-

benda,  orang,  peristiwa,  pandangan,  lembaga,  dan  norma.  Perilaku  adalah

tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan artian

yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, menulis, dan kuliah. Berdasarkan

hal itu dapat disimpulkan perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas baik yang

diamati langsung maupun yang diamati oleh orang lain.

Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal   yang mempengaruhi

hasil  belajar  peserta  didik  adalah  iklim   sekolah.  Iklim  sekolah  memberikan

kontribusi  besar  terhadap  pencapaian  hasil  belajar  peserta  didik.  Peserta  didik

akan  selalu  berhubungan  dengan  guru  dalam  kegiatan  belajar  mengajar,

menggunakan  fasilitas-fasilitas  belajar  yang  disediakan  sekolah,  serta
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membutuhkan saran dan prasarana sekolah yang memadai. Iklim  sekolah sangat

berperan  dalam  mempengaruhi  hasil  belajar  berupa  sifat  dan   perilaku  guru

terhadap peserta  didik,  keteladanan guru,  iklim emosional  kelas  dan hubungan

dengan teman sebaya (Purwanti, 2000). Guru yang selalu memberikan motivasi

belajar dan peduli dengan masalah yang dialami peserta didik membuat peserta

didik merasa dirinya berarti  sehingga membuatya semangat untuk terus belajar

agar dapat memperoleh hasil belajar yang baik.

Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  salah  satu  guru  bidang  studi

matematika  dan pengamatan  selama praktek  pengalaman  lapangan  (PPL) pada

bulan September sampai Desember 2018, hasil belajar matematika peserta didik

kelas X SMK Negeri 2 Palangka Raya sebagian besar nilai peserta didik masih di

bawah  standar  Kriteria  Ketuntasan  Minimal  (KKM)  yaitu  70.  Hal  ini  juga

berkaitan dengan kepribadian peserta didik dan iklim sekolah diperoleh informasi

bahwa ada sebagian besar peserta didik yang  tidak mengerjakan tugas, baik tugas

rumah,  tugas  individu maupun tugas kelompok yang diberikan guru,  serta  ada

sebagian peserta didik yang kurang dalam kedisplinan (tata-tertib) seperti: sering

melanggar aturan yang ada di sekolah, berkelahi, kurang bertanggung jawab dan

ada sebagian dari  peserta didik yang merasa kurang adanya penerimaan teman

sebaya serta kurang adanya fasilitas yang memadai di kelas sehingga membuat

kurang  nyamannya  proses  belajar.  Selain  itu  pada  saat  belajar  sebagian  besar

peserta  didik yang tidak mau memperhatikan guru saat menerangkan pelajaran

dan  lebih  suka  bermain  didalam  kelas,  kurangnya  keinginan  untuk  bertanya
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tentang  materi  yang  dipelajari,  serta  ada  peserta  didik  yang  tidak  mau

bersosialisasi dengan taman sekelas dan lebih suka menyendiri.  

Berdasarkan permasalahan di atas, untuk mengetahui apakah kepribadian

dan iklim sekolah  mempunyai hubungan dengan hasil belajar matematika peserta

didik  dilakukan  penelitian  yang  berjudul  “Hubungan  Kepribadian  Peserta

Didik dan  Iklim Sekolah dengan Hasil  Belajar Matematika Peserta didik

Kelas X  SMK Negeri 2 Palangka Raya”. 

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  dapat  diidentifikasi  beberapa

masalah berikut:

1) Terdapat  peserta  didik  yang  memiliki  kepribadian  kurang  baik  dan  iklim

sekolah kurang nyaman bagi peserta didik.

2) Sebagian  besar  peserta  didik  yang tidak  mengerjakan  tugas-tugas  sekolah,

baik tugas individu maupun kelompok sesuai dengan jadwal (kurun waktu)

yang telah ditetapkan oleh guru.

3) Hasil belajar sebagian besar peserta didik kelas X SMK-Negeri 2 Palangka

Raya pada pelajaran matematika masih rendah di bawah Kriteria Ketuntasan

Minimal (KKM).

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka batasan

masalah untuk penelitian ini sebagai berikut:

1.  Kepribadian peserta  didik hanya mencakup sikap,  sifat  dan perilaku peserta

didik .
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2. Iklim sekolah hanya mencakup iklim emosional kelas, tata tertib, serta sikap

dan perilaku guru terhadap peserta didik di sekolah maupun di kelas.

3. Penelitian ini dilakukan pada peserta didik kelas X SMK Negeri 2 Palangka

Raya Semester II pada tahun ajaran 2018/2019.

4.   Hasil  belajar  dibatasi  pada ranah kognitif  dan pada materi  semester  genap

Ujian Tengah Semester (UTS).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan  batasan  masalah  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  masalah

sebagai berikut:

2. Apakah  ada  hubungan  kepribadian  peserta  didik  dengan  hasil  belajar

matematika peserta didik  kelas X SMK Negeri 2 Palangka Raya?

3. Apakah ada hubungan iklim  sekolah dengan hasil belajar matematika peserta

didik  kelas X SMK Negeri 2 Palangka Raya?

4. Apakah ada hubungan kepribadian  peserta  didik dan iklim sekolah dengan

hasil belajar matematika peserta didik kelas X SMK Negeri 2 Palangka Raya?

E.  Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui  ada  atau  tidaknya  hubungan  kepribadian  peserta  didik  dengan

hasil belajar matematika peserta didik  kelas X SMK Negeri 2 Palangka Raya.

2. Mengetahui ada atau tidaknya hubungan iklim sekolah dengan hasil  belajar

matematika peserta didik  kelas X SMK Negeri 2 Palangka Raya.
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3. Mengetahui ada atau tidaknya hubungan kepribadian peserta didik dan iklim

sekolah dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas X SMK Negeri 2

Palangka Raya.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1.  Secara teoritis

Dapat  menambah  wawasan dan pengetahuan  mengenai  kepribadian  peserta

didik dan iklim sekolah dengan hasil belajar matematika.

2. Secara praktis

a. Bagi sekolah dan guru, sebagai masukan dalam kegiatan pembelajaran

agar dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik.

b. bagi  peserta  didik,  sebagai  masukkan  agar  peserta  didik  mampu

mengikuti kegiatan pembelajaran yang optimal.

c. Dapat menambah wawasan pengetahuan peneliti tentang kepribadian

dan  iklim sekolah dengan hasil belajar matematika.

d. Bagi rekan peneliti lain sebagai referensi bacaan bagi penelitian sejenis

atau relevan dengan penelitian ini.
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