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ABSTRAK 

 

  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji: (1) pengaruh 

efek agresivitas siswa (rendah, sedang, tinggi) terhadap hasil belajar matematika, 

(2) pengaruh efek aktivitas belajar siswa (tinggi, sedang, rendah) terhadap hasil 

belajar matematika dan (3) interaksi antara agresivitas (rendah, sedang, tinggi) 

dan aktivitas belajar siswa (tinggi, sedang, rendah) terhadap hasil belajar 

matematika siswa. Populasi dalam penelitian adalah semua siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri Kebakkramat tahun ajaran 2011/2012. Sampel dalam penelitian ini 

terdiri dari dua kelas, yaitu kelas XI IPS 3 dan kelas XI IPS 4 yang berjumlah 72 

siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster random 

sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan angket 

sebagai metode pokok dan dokumentasi sebagai metode bantu. Teknik analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis variansi dua jalan dengan sel 

tak sama yang sebelumnya dilakukan uji normalitas dan  uji homogenitas. Dari 

hasil penelitian pada , diperoleh: (1) terdapat pengaruh efek agresivitas 

siswa (rendah, sedang, tinggi) terhadap hasil belajar matematika dengan FA=6,595 

dan probabilitas < 0,05, lebih jauh siswa dengan agresivitas tinggi mempunyai 

efek yang lebih baik di banding yang lain, (2) terdapat pengaruh efek aktivitas 

belajar siswa (tinggi, sedang, rendah) terhadap hasil belajar matematika dengan 

FB=8,661 dan probabilitas < 0,05, lebih jauh siswa dengan aktivitas tinggi lebih 

baik dibanding dengan aktivitas sedang atau rendah, dan (3) terdapat interaksi 

antara agresivitas (rendah, sedang, tinggi) dan aktivitas belajar siswa (tinggi, 

sedang, rendah) terhadap hasil belajar matematika siswa dengan FAB=3,089 dan 

probabilitas < 0,05, lebih jauh siswa dengan agresivitas dan aktivitas belajar tinggi 

mempunyai efek yang paling baik. 

 

Kata kunci: Agresivitas, Aktivitas dan Hasil Belajar. 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan 

sumber daya manusia. Perlu dilakukan pembaharuan untuk mencapai 

kualitas yang maksimal. Pembaharuan pendidikan di Indonesia perlu terus 

dilakukan untuk menciptakan dunia pendidikan yang adaptif terhadap 

perubahan zaman. Pembaharuan dalam pendidikan menuntut semua 

komponen yang terlibat di dalamnya untuk senantiasa mempersiapkan diri 

secara matang dengan mengembangkan kemampuan pribadi melalui 

pengetahuan, ketrampilan dan keahlian. 

Proses pendidikan berlangsung dalam bentuk-bentuk kegiatan 

pendidikan, berupa bimbingan, pengajaran dan/ atau latihan. Bimbingan 

bertujuan membantu menumbuhkan kebebasan dan kemampuan untuk 

bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Pengajaran (instruction) 

bertujuan membantu peserta didik memperoleh pengetahuan sehingga 

mengembangkan kecerdasan mereka. Pengajaran adalah bantuan dalam 

bentuk memberi dorongan, mengarahkan kegiatan, menumbuhkan 

kemampuan, dan memaksimalkan upaya peserta didik dalam memperoleh 

pengetahuan sehingga mengembangkan kecerdasan mereka. Adapun 

tujuan latihan adalah membentuk kebiasaan bertingkah laku. ( Mahmud, 

2011:  74).  

Menurut Bruce Joyce dan Marsha Weil (dalam Sri Sulistyorini, 

2007:14) Sebagai pendidik, di dalam interaksi belajar mengajar benar-

benar diharapakan menerapkan aktivitas siswa, yaitu belajar sambil 



mempraktikkannya (learning by doing). Disamping aktivitas siswa, 

perilaku agresif juga mempengaruhi proses pembelajaran. Perilaku agresif 

dapat timbul dikarenakan ada faktor-faktor yang memicu, antara lain 

keluarga, teman, media massa dan perasaan diri sendiri. Perlu menjadi 

perhatian bagi seorang guru bahwa tiap siswa adalah pribadi yang berbeda 

satu dan yang lainnya. Tiap siswa memiliki kepribadian, sifat-sifat dan 

sikap yang khas. Keadaan ini tentunya membawa dampak yang berbeda 

pada tiap siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. 

Agresivitas tersebut akan berpengaruh terhadap penilaian guru 

terhadap siswa. Perilaku agresif sedikit banyak akan mempengaruhi sikap 

siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Perilaku agresif siswa dalam 

lingkungan sekolah dapat diketahui dari sikap siswa terhadap guru, sesama 

teman dan kemampuan siswa dalam mengendalikan rasa marah atau 

emosi. Sikap tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi seorang guru 

untuk memberikan penilaian terhadap kompetensi siswa, terutama 

dibidang afektif. 

Aktivitas belajar siswa merupakan hal yang menunjang dalam usaha 

peningkatan hasil belajar anak. Aktivitas dapat dilakukan siswa selama 

dikelas dan dirumah. Aktivitas di kelas berupa kegiatan yang dilakukan 

siswa secara jasmani maupun rohani yang menunjang proses belajar 

mengajar disekolah misalnya mencatat, mendengarkan penjelasan guru, 

bertanya pada guru, mengerjakan soal di papan tulis, pergi  ke 

perpustakaan dan sebagainya. Sedangkan aktivitas belajar di rumah berupa 



kegiatan yang dilakukan siswa selama di rumah dan merupakan kelanjutan 

dari belajar di sekolah misalnya mengerjakan PR, mengerjakan latihan-

latihan soal, belajar kelompok, merapikan catatan dan sebagainya. Karena 

waktu di rumah lebih lama daripada di sekolah, siswa di harapkan dapat 

memanfaatkan waktu sebaik mungkin ketika sedang di rumah. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang tertuang dalam 

kurikulum. Matematika merupakan bidang studi yang memerlukan banyak 

pemikiran, pemahaman, dan latihan. Untuk mata pelajaran matematika 

tidak cukup hanya menghafal konsep, tetapi harus bisa memahami rumus 

dari suatu konsep tersebut dengan cara memperbanyak latihan soal dengan 

menggunakan rumus-rumus yang telah dipahami sebelumnya supaya dapat 

menguasai matematika secara mendalam. Oleh karena itu aktivitas belajar 

siswa diperlukan untuk tercapainya tingkat penguasaan matematika. 

Tujuan dari penelitian ini adalaH : 1) Mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh agresivitas siswa terhadap hasil belajar matematika. 

2)Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh aktivitas belajar siswa terhadap 

hasil belajar matematika. 3) Mengetahui ada atau tidaknya interaksi 

bersama antara agresivitas dan aktivitas belajar siswa terhadap hasil 

belajar matematika. 

 

 

 

 



METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Sugiyono (2010: 8) menyatakan 

bahwa metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada fisafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument 

penelitian, analisis data bersifat statistik/ kuantitatif, dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain : 1) Observasi adalah cara mengumpulkan data dengan jalan 

mengamati langsung terhadap objek yang diteliti. Margono (2008: 158) 

mendefinisikan Observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistemik terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian. 2) Metode 

dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

gambar maupun elektronik (Sukmadinata, 2009: 221). 3) Kuisioner atau 

yang dikenal sebagai angket merupakan salah satu teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya (Sugiyono, 

2010: 162). 

Penelitian yang dilakukan hanya akan meneliti pengaruh dari variabel-

variabel bebas terhadap variabel terikat. Penelitian ini dilakukan di SMA 

Negeri Kebakkramat, dengan populasi semua siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri Kebakkramat dan sampel di ambil 2 kelas dari 5 kelas yang ada, 



yaitu kelas XI IPS 3 dan XI IPS 4. Tehnik pengambilan sampel yaitu 

cluster random sampling. Metode pengumpulan data untuk agresivitas 

menggunakan observasi, aktivitas dengan angket dan metode bantu 

dengan dokumentasi. Hasil penelitian kemudian di analisis dengan 

menggunakan analisis variansi dua jalur dengan sel tak sama. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji prasarat analisis terdiri dari uji validitas, reliabilitas, normalitas 

dan homogenitas. Dari uji yang dilakukan instrumen yang digunakan 

dinyatakan valid dan reliabel, serta berdistribusi normal dan sampel-

sampel berasal dari populasi yang homogen. 

Tabel Analisis Variansi Dua Jalur Dengan Sel Tak Sama 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Hasil_belajar     

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 24.540
a
 8 3.067 5.237 .000 

Intercept 2450.139 1 2450.139 4.183E3 .000 

Agresivitas 7.725 2 3.863 6.595 .003 

Aktivitas 10.146 2 5.073 8.661 .000 

Agresivitas * 

Aktivitas 
7.238 4 1.809 3.089 .022 

Error 36.901 63 .586   

Total 3033.389 72    

Corrected Total 61.441 71    

a. R Squared = ,399 (Adjusted R Squared = ,323)   

 

 



1. Hipotesis Pertama 

Dari hasil anava dua jalan dengan sel tak sama diperoleh Fhitung= 

6,595 > Ftabel = 3,150 dan  probabilitas 0,003 < 0,05 maka H0A ditolak, 

sehingga ada pengaruh efek yang signifikan antara agresivitas (rendah, 

sedang, tinggi) terhadap hasil belajar matematika. Untuk mengetahui 

perbedaan pengaruh efek antara agresivitas (rendah, sedang, tinggi) dapat 

dilihat pada hasil analisis yang menunjukkan rata-rata nilai hasil belajar 

dari siswa yang agresivitas rendah 6,1138, agresivitas sedang 6,2567 dan 

agresivitas tinggi 6,8858. 

Agresivitas siswa tinggi lebih baik dari pada siswa dengan 

agresivitas sedang dan rendah. Sri Pujiyati (2010) mengemukakan perilaku 

agresif siswa dalam mengikuti pelajaran di Bina sosial berpengaruh pada 

hasil pencapaiannya. Berdasarkan analisis di atas dapat di simpulkan 

bahwa terdapat perbedaan efek yang signifikan antara agresivitas rendah, 

sedang dan tinggi terhadap hasil belajar matematika. Agresivitas tinggi 

yang menyebabkan susasana kelas menjadi lebih interaktif dan menjadi 

menarik serta menjadikan siswa lebih komunikatif, sehingga siswa dapat 

mencapai hasil belajar yang lebih baik. 

2. Hipotesis kedua 

Dari hasil anava dua jalan dengan sel tak sama diperoleh Fhitung= 

8,661 > Ftabel  = 3,150 dan probabilitas 0,000 <  0,05 maka H0B ditolak, 

sehingga terdapat pengaruh efek aktivitas belajar siswa yang signifikan 

terhadap hasil belajar matematika. Kondisi ini didukung di lapangan 



bahwa aktivitas belajar antara siswa yang satu dengan yang lain 

mempunyai aktivitas yang berbeda-beda, ada yang tergolong tinggi, 

sedang dan rendah.  

Perbedaan aktivitas yang signifikan terjadi pada siswa dengan 

aktivitas belajar tinggi, sedang maupun rendah. Siswa dengan tingkat 

aktivitas belajar tinggi terlihat lebih serius saat mengikuti pelajaran, siswa 

dengan tingkat aktivitas sedang serius mengikuti pelajaran tetapi sesekali 

masih mengobrol dengan teman, sedangkan siswa dengan tingkat aktivitas 

rendah cenderung kurang serius saat mengikuti pelajaran, mereka lebih 

banyak menggunakan waktu untuk mengobrol dengan teman. Perbedaan 

aktivitas tersebut mempengaruhi hasil belajar siswa. Semakin tinggi 

aktivitas belajar siswa, maka semakin baik hasil yang dicapai dan 

sebaliknya semakin rendah aktivitas belajar siswa, maka semakin rendah 

pula hasil belajar siswa. 

Slamet hariyadi (2010) mengemukakan terdapat peningkatan 

aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran matematika pokok bahasan 

perkalian dengan pendekatan konstruktivisme. Hal ini dapat dilihat dari 

tingkat aktivitas belajar siswa meliputi: aktivitas mempelajari materi, 

aktivitas dalam bertanya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan 

pendekatan konstruktivis dalam pembelajaran matematika pokok bahasan 

perkalian dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa sehingga berdampak 

pada peningkatan hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

menunjukkan kesamaan dengan penelitian Slamet Hariyadi (2010) yang 



menyimpulkan bahwa adanya perbedaan aktivitas belajar siswa mampu 

mempengaruhi hasil belajar matematika.  

3. Hipotesis Ketiga 

Dari hasil anava dua jalan dengan sel tak sama diperoleh Fhitung= 

3,089> Ftabel = 2,530 dan probabilitas 0,022< 0,05 maka H0AB ditolak 

sehingga terdapat efek interaksi yang signifikan antara agresivitas dan 

aktivitas belajar siswa terhadap hasil belajar matematika. 

Ana Retno Palupi (2011) mengemukakan bahwa terdapat interaksi 

antara aktivitas dan metode pelajaran yang berpengaruh terhadap prestasi 

belajar. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan kesamaan 

dengan penelitian Ana Retno Palupi (2011) yang menyimpulkan bahwa 

adanya interaksi yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Interaksi 

antara agresivitas dan aktivitas siswa menjadikan kegiatan belajar 

mengajar di dalam kelas menjadi lebih menarik, dan siswa tidak monoton 

dalam menerima pelajaran. Aktivitas dan agresivitas siswa yang berbeda-

beda, sehingga hasil belajar matematika siswa yang diperolehpun tidak 

sama. Seiring dengan tingkat agresivitas dan aktivitasnya yang semakin 

tinggi, maka hasil belajar siswa lebih baik. 

 

 

 

 

 



PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, dengan mengacu pada hipotesis   = 5% yang telah 

dirumuskan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan dari agresivitas terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas XI IPS SMA Negeri Kebakkramat. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara aktivitas belajar terhadap hasil 

belajar matematika siswa kelas XI IPS SMA Negeri Kebakkramat. 

3. Terdapat interaksi bersama antara agresivitas dan aktivitas belajar siswa 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas XI IPS SMA Negeri 

Kebakkramat. 

B. Saran 

Dari kesimpulan dan implikasi yang telah dikemukakan di atas, 

peneliti dapat memberikan  saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

a. Guru mata pelajaran matematika hendaknya memperhatikan faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa agar tidak mengganggu 

pelajaran. 

b. Guru hendaknya segera mendekati dan mengatasi siswa yang 

berperilaku berlebih yang mengakibatkan hasil belajar menurun. 

 

 



2. Bagi Siswa 

a. Siswa hendaknya meningkatkan kektivan  pada dirinya dalam 

mengikuti proses belajar dan aktif dalam setiap kegiatan belajar 

mengajar, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar matematika. 

b. Siswa hendaknya memperhatiakan potensi dan kelemahan yang ada 

pada dirinya , sehingga diharapkan dapat mengetahui cara mengatasi 

kelemahan yang menghambat keberhasilan belajar. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi para peneliti lain yang tertarik pada fokus yang sama atau serupa dan  

penelitian yang menggunakan instrumen angket, hendaknya dapat 

mengarahkan siswa agar dapat mengisi instrumen dengan baik dan benar. 
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