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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Prestasi dapat diartikan hasil dari usaha atau ketekunan yang 

dilakukan dalam setiap kegiatan. Haryati (2008: 43), menyatakan bahwa 

prestasi merupakan hasil usaha yang dilakukan dan menghasilkan 

perubahan yang dinyatakan dalam bentuk simbol untuk menunjukkan 

kemampuan pencapaian dalam hasil kerja dalam waktu tertentu. Ada tiga 

aspek prestasi belajar yaitu kognitif, psikomotif dan afektif. Susilo (2006: 

69) menyatakan prestasi belajar merupakan hasil dari proses belajar. 

Menurut Benjamin S. Bloom (Abdurrahman, 2003: 38),  mengemukakan 

bahwa “Prestasi belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah 

melalui kegiatan belajar”.  

Ercikan et.al. (2005) dalam penelitiannya menjabarkan beberapa 

faktor-faktor yang terkait dengan pembelajaran matematika, beliau 

berfokus pada banyak faktor yang meliputi sikap siswa dan latar belakang, 

kurikulum dan pengajaran, lingkungan rumah, lingkungan sebaya, praktik 

guru, dan status sosial ekonomi. Didukung dengan jurnal House (2004) 

Hasil penelitian ini mengidentifikasi sejumlah strategi pembelajaran yang 

berkaitan dengan prestasi matematika siswa remaja di Jepang. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi diantaranya 

faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup faktor jasmani, 
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faktor kesehatan, faktor kelelahan. Faktor eksternal mencakup faktor 

keluarga dan faktor sekolah. Faktor kesehatan dan kelelahan biasanya 

lebih dominan dari pada faktor yang lain. Misalnya saja aktivitas 

keseharian siswa di sekolah. Saat di sekolah siswa tidak hanya melakukan 

kegiatan belajar mengajar di dalam kelas tetapi juga melakukan kegiatan 

di luar jam pelajaran. Misalkan:  olahraga, ekstra kulikuler, organisasi 

siswa dan banyak yang lainya. Sorotan saat ini adalah keaktifan siswa 

dalam organisasi.  

Antusias siswa dalam mengikuti organisasi di sekolah cukup tinggi 

sehingga menyita waktu istirahat mereka. Masing-masing siswa ada yang 

mengikuti tidak hanya satu jenis kegiatan organisasi, padahal ini akan 

mempengaruhi kondisi fisik siswa itu sendiri. Apabila banyak kegiatan 

akan berpengaruh pada psikis, akibatnya siswa tidak dapat belajar dengan 

baik. Sering siswa tidak dapat membagi waktu dengan tepat antara 

kegiatan  organisasi dengan belajar (Jasarevic, 2012).  

Selain aktif dalam kegiatan, bagaimana cara siswa itu mudah untuk 

memahami materi yang disampaikan guru atau sering kita sebut gaya 

belajar sangatlah penting. Sering kali siswa melupakan hal terpenting ini. 

Siswa akan merasakan kenyamanan dalam belajar bila dilakukan dengan 

hati dan dengan cara yang paling disukai untuk dapat memahami apa yang 

dipelajari. Menurut De Porter ( 2010: 212) gaya belajar siswa meliputi 

gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Diperkuat dengan hasil 

penelitian Palermo (2013) tentang perkembangan diri menggunakan visual 
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dan auditorial. Dalam hal ini diperlukan keseimbangan antara keaktifan 

siswa dalam organisasi dengan gaya belajar siswa, apabila keduanya telah 

selaras atau seimbang maka akan memberikan dampak yang positif kepada 

prestasi belajar.  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah 

dalam penelitian ini, antara lain : 

1. Siswa belum mampu membagi waktu dengan baik untuk belajar, 

sehingga mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. 

2. Siswa belum mengetahui cara belajar atau gaya belajar dengan 

kemampuan yang dimilikinya. 

3. Rendahnya kontribusi kepada organisasi yang diikuti siswa. 

4. Kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti organisasi. 

5. Kurangnya minat siswa mengikuti organisasi di sekolah. 

C. Pembatasan Masalah 

Agar dapat dikaji dan dijawab secara mendalam, maka dalam 

penelitian ini peneliti membatasi masalah pada: keaktifan siswa dalam 

organisasi sekolah, gaya belajar dan prestasi belajar matematika. Adapun 

yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini yang erat kaitannya 

dengan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: 
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1. Keaktifan siswa dalam organisasi yaitu keikutsertaan siswa dalam 

mengikuti kegiatan yang diadakan di sekolah. 

2. Gaya belajar siswa adalah cara yang lebih disukai siswa dalam belajar. 

3. Prestasi belajar yaitu bentuk jumlah nilai rapor tiap siswa pada 

semester pertama. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut 

1. Adakah pengaruh keaktifan siswa dalam organisasi di sekolah terhadap 

prestasi belajar matematika? 

2. Adakah pengaruh gaya belajar siswa terhadap prestasi belajar 

matematika? 

3. Adakah pengaruh keaktifan siswa dalam organisasi di sekolah dan gaya 

belajar siswa secara bersama-sama terhadap prestasi belajar 

matematika? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh keaktifan siswa dalam organisasi di sekolah 

terhadap prestasi belajar matematika. 

2. Mengetahui pengaruh gaya belajar siswa terhadap prestasi belajar 

matematika. 
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3. Mengetahui pengaruh keaktifan siswa dalam organisasi di sekolah dan 

gaya belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat teoritis 

Memberikan gambaran tentang pengaruh antara keaktifan siswa dalam 

organisasi di sekolah dan gaya belajar siswa terhadap prestasi belajar 

matematika. 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi siswa, agar lebih bisa memanfaatkan organisasi 

sebagai ajang untuk bersosialisasi dengan teman maupun guru dan 

mengetahui gaya belajar yang baik agar tercapai hasil yang 

memuaskan.  

b. Manfaat bagi guru, sebagai pertimbangan untuk memberikan 

motivasi kepada siswa tentang organisasi di sekolah dan menuntun 

siswa dalam memanfaatkan gaya belajar yang baik. 

c. Manfaat bagi sekolah, sebagai pertimbangan untuk bagai mana 

mendidik siswa melalui organisasi dan untuk membangun 

kepribadian siswa. 

d. Manfaat bagi peneliti, selanjutnya hasil penelitian ini digunakan 

sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi penelitian yang 

obyek permasalahan sejenis. 


