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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu bagian dari pembangunan nasional adalah pembangunan 

dibidang pendidikan. Pendidikan merupakan bagian yang integral dari 

pembangunan nasional secara keseluruhan dan mempunyai andil yang cukup 

besar dalam menyukseskan program pembangunan. Kontribusi pendidikan 

terhadap pembangunan dapat dilihat dari salah satu tujuan pendidikan nasional, 

yaitu menumbuhkan manusia-manusia pembangunan. Penyelenggaraan  

pendidikan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan masyarakat 

yang sedang membangun serta  kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting karena dapat 

meningkatkan kualitas pembangunan suatu bangsa. Dengan sumber daya manusia 

yang berkualitas, pembangunan akan berjalan lancar sesuai dengan tuntutan 

jaman. Sehingga pada akhirnya usaha-usaha tersebut tertuju pada usaha 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Keberhasilan suatu proses belajar di sekolah 

ditandai dengan adanya prestasi belajar yang tinggi. Kita tahu bahwa sekarang ini 

usaha peningkatan mutu pendidikan di Indonesia sangat diperlukan. Untuk 

mengejar ketinggalan diberbagai bidang khususnya bidang pendidikan atau 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sudah sewajarnya setiap warga 

negara khususnya para pelajar dan mahasiswa dituntut dan dipacu agar lebih 

berprestasi .  
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Pendidikan merupakan kegiatan yang telah ada bersamaan dengan adanya 

manusia. Artinya, sejak adanya manusia telah ada usaha-usaha dari manusia 

tersebut untuk mengajarkan bentuk-bentuk kemampuan dan ketrampilan tertentu 

kepada manusia yang lain. Usaha-usaha tersebut bertujuan agar manusia dapat 

hidup mandiri di masyarakat sejalan dengan perkembangan peradaban manusia 

yang lebih baik dan lebih maju dalam segala bidang, terutama dibidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi.  

Mutu pendidikan di Indonesia masih dipermasalahkan, baik mutu 

pendidikan di sekolah dasar maupun di sekolah lanjutan bahkan sampai di 

Perguruan Tinggi. Rendahnya mutu prestasi belajar, khususnya untuk bidang studi 

matematika dapat dilihat dari Nilai Ebtanas Murni (NEM) yang diperoleh siswa 

yang nilainya relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai untuk bidang 

studi yang lain.  

Pendidikan sebagai suatu proses pertumbuhan dan perkembangan individu 

yang berlangsung sepanjang hayat. Dalam bidang pendidikan timbul suatu proses 

interaksi antara individu dengan lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial 

budaya ini bermanfaat bagi tercapainya tingkat perkembangan individu secara 

optimal dan yang dapat memajukan kesejahteraan umat manusia.  

Kenyataan menunjukkan bahwa dewasa ini di Indonesia pembaharuan 

sistem pendidikan dalam penyampaian pembelajaran semakin ditingkatkan. Ini 

terbukti dengan adanya pengajuan modul, pengajaran dengan sistem paket, dan 

lain sebagainya. Namun demikian bukan berarti bahwa di dalam penyelenggaraan 

pendidikan formal sistem pembelajaran secara klasikal ditiadakan. Sekolah 
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sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal mempunyai peranan 

yang sangat penting dalam usaha mendewasakan anak dan menjadikannya sebagai 

anggota masyarakat yang cerdas dan terampil, maka sekolah menyelenggarakan 

kegiatan belajar mengajar dan kurikulum sebagai wadah dan bahan mentahnya. 

Untuk tercapainya suatu hubungan antara pengelolaan sekolah, proses mengajar, 

kurikulum serta tujuan yang ingin dicapai maka antara guru dan siswa harus 

dituntut untuk sama-sama aktif di samping sarana dan prasarana yang menunjang.  

Pada dasarnya proses belajar mengajar bertujuan untuk mengubah tingkah 

laku para siswa menuju ke arah kedewasaan. Menurut Bloom perubahan tingkah 

laku tersebut terbagi dalam tiga kategori yaitu aspek kognitif (pengetahuan), aspek 

afektif (nilai dan sikap) dan aspek psikomotorik (ketrampilan). (Dimyati, 1999: 

26).  

Aspek kognitif menyangkut daya pikir dan kecerdasan siswa termasuk di 

dalamnya kemampuan dalam mengoperasikan bilangan dalam bentuk 

penjumlahan, pengurangan, perkalian, pengkuadratan, dan pengakar kuadratan. 

Kemampuan untuk mengoperasikan bilangan secara sistematis ini disebut 

kemampuan numerik. Dalam kaitannya dengan matematika maka kemampuan 

numerik sangat berpengaruh sekali karena materinya banyak menggunakan 

operasi matematis.  

Selain itu, keberhasilan suatu proses belajar juga dipengaruhi oleh 

berbagai faktor yang menyebabkan prestasi belajar antara siswa satu dengan yang 

lain tidak sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat prestasi belajar ada dua 

macam yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa perbedaan 
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kemampuan, motivasi berprestasi, kecemasan, perasaan rendah diri, sikap dan lain 

sebagainya.  

Dalam upaya peningkatan prestasi belajar ternyata faktor intern turut 

mendukung di dalam keberhasilan belajar siswa. Sikap interaktif siswa merupakan 

salah satu bentuk dari usaha siswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya. 

Pembentukan sikap merupakan salah satu tujuan pendidikan. Aktivitas seseorang 

dari bangun tidur sampai kembali tidur lagi tidak lepas dari berpikir guna 

menentukan sikap. Sikap merupakan motivasi yang sangat penting terhadap 

tingkah laku dan mempengaruhi seluruh pribadi seseorang. Sikap yang 

ditanamkan sejak kecil sangat berpengaruh sampai remaja bahkan sampai dewasa. 

Sikap terbentuk dalam perkembangan individu, sehingga faktor pengalaman 

mempunyai peranan yang sangat penting.  

Subyek didik selalu berada dalam proses perubahan baik karena 

pertumbuhan maupun karena perkembangannya. Dalam perkembangannya subjek 

didik memerlukan bantuan dan bimbingan serta berinteraksi dengan lingkungan. 

Setiap lingkungan memberi pengaruh pada proses pembentukan individu melalui 

proses pendidikan yang diterimanya. Interaksi dengan lingkungan akan 

menyebabkan subyek didik mengembangkan kemampuan melalui proses belajar. 

Kemampuan disini khususnya pada kemampuan numerik seseorang. Dan salah 

satu faktor penting dalam belajar adalah sikap. Apabila seseorang siswa 

mempunyai sikap positif terhadap gurunya, maka ia akan menyukai pelajarannya. 

Jika hal ini terjadi, besar kemungkinan prestasi siswa akan meningkat dan akan 

memberikan kesuksesan dalam pelajarannya. Siswa akan lebih tekun lagi untuk 
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belajar. Dalam hal ini akan menimbulkan serentetan kesuksesan lain yang lebih 

besar.  

Atas dasar tersebut di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian 

dengan judul “PENGARUH KEMAMPUAN NUMERIK DAN SIKAP 

INTERAKTIF SISWA DALAM MENERIMA PELAJARAN BIDANG STUDI 

MATEMATIKA TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA 

KELAS I SEMESTER II SLTP ISLAM I TANON SRAGEN TAHUN AJARAN 

2003/2004. 

  

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat 

ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:  

1. Sikap dari tiap-tiap siswa berbeda-beda 

2. Sikap yang kurang baik akan mengganggu dan mempengaruhi prestasi belajar 

siswa.  

3. Dengan adanya sikap yang positif akan memperlancar aktivitas belajar siswa.  

4. Dengan adanya sikap siswa yang interaktif maka dapat membantu 

membangun perkembangan diri siswa sendiri.  

5. Adanya sikap interaktif terhadap pelajaran matematika dapat membantu 

meningkatkan prestasi belajar matematika. 

6. Banyak siswa yang tidak menyukai matematika karena matematika itu sulit.  

7. Ada kecenderungan perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang 

mempunyai kemampuan numerik tinggi dan rendah serta kurang mengerti 

siswa atas kemampuan sendiri dalam hal kemampuan numerikal.  
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C. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis mengambil 

permasalahan sebagai berikut :  

1. Penulis hanya meneliti seberapa besar pengaruh kemampuan numerik 

terhadap prestasi belajar matematika. 

2. Penulis hanya meneliti seberapa besar pengaruh sikap interaktif siswa dalam 

menerima pelajaran bidang studi matematika terhadap prestasi belajar 

matematika.  

3. Penulis hanya meneliti seberapa besar pengaruh kemampuan numerik dan 

sikap interaktif siswa dalam menerima pelajaran bidang studi matematika 

terhadap prestasi belajar matematika. 

  

D. Perumusan Masalah  

Bertitik tolak dari identifikasi masalah serta pembatasan masalah yang 

telah diuraikan, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah terdapat pengaruh yang positif antara kemampuan numerik terhadap 

prestasi belajar matematika?  

2. Apakah terdapat pengaruh yang positif antara sikap interaktif siswa dalam 

menerima pelajaran bidang studi matematika terhadap prestasi belajar 

matematika ?  

3. Apakah terdapat pengaruh yang positif antara kemampuan numerik dan sikap 

interaktif siswa dalam menerima pelajaran bidang studi matematika terhadap 

prestasi belajar matematika? 
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E. Tujuan Penelitian  

Dengan melihat tujuan yang merupakan arah dari suatu kegiatan untuk 

mencapai hasil yang diharapkan sehingga dapat terlaksana dengan baik dan 

teratur, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara kemampuan numerik 

dengan prestasi belajar matematika.  

2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara sikap interaktif siswa 

dalam menerima pelajaran bidang studi matematika terhadap prestasi belajar 

matematika.  

3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara kemampuan numerik 

dan sikap interaktif siswa dalam menerima pelajaran bidang studi matematika 

terhadap prestasi belajar matematika.  

 

F. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Sebagai suatu karya ilmiah maka hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan masukan bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya 

maupun bagi pendidik pada umumnya. 

2. Memberikan sumbangan pikiran bagi pihak-pihak yang berwenang dalam 

memutuskan kebijaksanaan dalam masalah-masalah pendidikan. 

3. Memberikan sumbangan informasi kepada siswa mengenai pentingnya 

mengembangkan sikap interaktifnya dan meningkatkan bakat kemampuan 
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numerik terhadap pelajaran yang diterima, khususnya matematika guna 

meningkatkan prestasi belajarnya.  

4. Memberikan sumbangan pikiran bagi pendidik untuk membantu para siswa 

dalam mengembangkan sikap interaktifnya dan meningkatkan bakat 

kemampuan numeriknya pada saat pelajaran diberikan, khususnya pelajaran 

matematika.  

 

G. Definisi Operasional 

Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan untuk 

menghindari kesalahpahaman, maka perlu definisi operasional sebagai berikut:  

1. Kemampuan Numerik adalah kemampuan berhitung yang memerlukan 

penalaran dan keterampilan aljabar, termasuk operasi hitung seperti 

penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. (Dewa Ketut Sukardi, 

1997: 37). 

2. a. Sikap adalah cara bereaksi terhadap suatu perangsang atau suatu 

kecenderungan untuk bereaksi dengan cara tertentu terhadap suatu 

perangsang tertentu atau situasi yang dihadapi. (Ngalim Purwanto, 1995: 

141).  

b. Interaktif adalah lebih aktif atau lebih giat (WJS Purwodarminto, 19   :  ). 

c. Sikap interaktif siswa adalah sikap-sikap yang bersifat lebih aktif, dan 

berguna serta sikap yang lebih mendukung proses pencapaian hasil belajar 

yang baik. (Menurut penulis). 
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3. a. Prestasi adalah hasil yang dicapai setelah seseorang melakukan kegiatan 

belajar. (Oemar Hamalik, 1999: 28).  

b. Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada 

diri seseorang. (Nana Sudjana, 1988: 5).  

c. Matematika adalah ilmu deduktif yang tidak menerima generalisasi yang 

didasarkan pada pembuktian secara deduktif dan merupakan ilmu tentang 

struktur terorganisasi mulai dari unsur yang tidak didefinisikan ke unsur 

yang didefinisikan keaksioma atau postulat dan akhirnya kedalil. 

(Ruseffendi, 1980: 148).  

d. Prestasi Belajar Matematika adalah hasil belajar nyata yang di capai siswa 

dalam proses belajar pada pelajaran matematika (menurut penulis).  

4. Kubus dan balok adalah suatu bentuk dari bangun ruang yang memiliki 8 titik 

sudut, 12 rusuk, dan 6 sisi (Dedi Junaedi, 1998: 82).  

 

H. Sistematika Skripsi  

Dalam sistematika ini penulis bermaksud memberikan secara global untuk 

mempermudah pembaca memahaminya. Adapun sistematika skripsi ini adalah 

sebagai berikut :  

Bagian ini meliputi: halaman judul, halaman persetujuan halaman 

pengesahan, pernyataan keaslian, halaman motto, halaman persembahan, abstraksi 

kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran.  

BAB I  PENDAHULUAN  

 Bab ini menjelaskan Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, 

Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Definisi Operasional dan Sistematika Skripsi. 
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BAB II LANDASAN TEORI  

 Landasan Teori di jabarkan dari tinjauan pustaka, tinjauan teori, 

kerangka pemikiran, hipotesis. Tinjauan pustaka menurut uraian 

sistematika tentang hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan. Tinjauan teori menurut teori-teori yang dipergunakan 

dalam suatu penelitian yang mengemukakan tentang kemampuan 

numerik, masalah sikap dan masalah belajar. Kerangka pemikiran 

adalah bagian dari teori penelitian yang menjelaskan tentang alasan atau 

argumentasi bagi rumusan hipotesis, sedangkan hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap masalah yang dihdapi dan harus dibuktikan 

kebenarannya. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

 Bab ini menjelaskan Tempat dan Waktu Penelitian, Populasi, Sampel 

dan sampling, variabel Penelitian, teknik pengumpulan data, teknik uji 

persyaratan analisis, dan teknik analisis data.   

BAB IV HASIL PENELITIAN  

 Bab ini menjelaskan tentang deskripsi data, pengujian persyaratan 

analisis, analisis data dan pengujian hipotesis, pembahasan hasil 

analisis data. 

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN  

 Pada penutup ini terdiri dari kesimpulan hasil penelitian yang telah 

dilakukan serta saran-saran yang diberikan penulis bagi hasil penelitian 
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yang mungkin dapat memberikan arti terhadap masalah yang berkaitan 

dengan proses penelitian. Selain itu juga disertakan daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran yang berkaitan dengan proses penelitian.   
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