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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan mempunyai peran penting bagi perkembangan dan 

kemampuan siswa. Melalui Pendidikan diharapkan individu (siswa) dapat 

mengembangkan potensinya agar mencapai pribadi yang bermutu, serta memiliki 

ketrampilan khusus. Indikator pencapaian keberhasilan sekolah dalam 

mengemban tugasnya dapat dilihat dari pencapaian prestasi yang tinggi. Prestasi 

akademik adalah istilah yang menunjukkan derajat keberhasilan siswa dalam 

mencapai tujuan belajar, Setelah melakukan proses belajar dari suatu program 

yang telah ditentukan atau berkaitan dengan penguasaan pengetahuan atau 

ketrampilan yang dikembangkan melalui mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan 

dengan nilai test atau angka nilai yang diberikan guru (Suryabrata, 1998). 

 Prestasi belajar yang telah dicapai siswa merupakan hasil interaksi antara 

berbagai faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain. Faktor tersebut datang 

dari dalam diri individu maupun dari luar diri individu. Untuk Mengetahui 

berbagai Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa, akan mempermudah 

atau membantu siswa dalam mencapai nilai akademik yang tinggi dan optimal. 

Berbagai masalah akademik maupun non akademik di tuturkan Muchtar & manan 

(Hamdan, 2009), masalah akademik yang dipaparkan disini adalah fisika, biologi, 

kimia dan matematika. Berbagai masalah akademik yang ada, yang menjadi 

pembahasan adalah prestasi belajar matematika. Matematika adalah ilmu dasar 
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yang memegang peranan penting dalam segala bentuk kehidupan manusia. 

Sehingga kemampuan matematika yang dimiliki oleh manusia akan membantu 

proses berpikir dalam melakukan kegiatan sehari-hari yang dilatar belakangi oleh 

matematika Hamley (Mc Gee, 1979).  

 Ada beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan prestasi belajar 

matematika. Kasus yang pertama, yang di kutip dari (Puspendik, 2011). Penelitian 

yang dipaparkan dapat di lihat pada tabel dibawah ini: 

Survey Internasional PISA 

PISA 2000 PISA 2003 PISA 2006 

No Negara Skor No Negara Skor No Negara Skor 

1. Hongkong 560 1.  Hongkong  550 1.  Taiwan  549 

2. Jepang 557 2.  Finlandia  544 2.  Finlandia  548 

3.  Jepang 547 3. Korea selatan 542 3. Hongkong  547 

4. Korea selatan 537 4.  Belanda  538 4.  Korea selatan  547 

5. Finlandia 536 5.  Liechtenstein  536 50.  Indonesia  391 

36 Chili 384 6.  Selandia baru 522 51.  Yordania  384 

37 Albania  381 36.  Thailand  417 52.  Argentina 381 

38 Masedonia  381 37.  Meksiko 385 53.  Kolumbia 370 

39 Indonesia  367 38.  Indonesia  360 54. Brasil 370 

40 Brasil  334 39.  Tunisia  359 56. Tunisia 365 

41 Peru 292 40.  Brasil 356 57. Kirqistan  311 

 

(Puspendik, 2011) menunjukkan peringkat prestasi siswa antar negara. 

Survey ini dilakukan pada 350 sekolah negeri maupun swasta di Indonesia dari 

SMP/MTS/SMA/MA/SMK. Hasil penelitian pada tabel diatas menunjukkan pada 

tahun 2000,  indonesia menempati urutan ke 39 dari 41 negara. Lalu pada tahun 

2003, Indonesia menempati urutan ke 38 dari 40 negara. Lalu pada tahun 2006 

indonesia menempati urutan ke 50 dari 57 negara. Berdasar tabel diatas indonesia 

masih berada signifikan di bawah rata-rata internasional.  
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Contoh kasus kedua, Dewi  (Jurnal Widyatama, 2009) menyatakan bahwa 

masih banyak  nilai matematika siswa di SMK Negeri 09 Surakarta yang jauh di 

bawah rata-rata, nilai rata-rata yang didapat siswa adalah  2,6 sebanyak 31 siswa 

dari 36 siswa.  

Contoh kasus ketiga, Rahim  (Jurnal MIP MIPA, 2010) menyatakan 

bahwa nilai rata-rata ulangan harian matematika siswa SMP Negeri 01 Kendari 

hanya mencapai nilai 55. Nilai ini belum memenuhi standar minimal ketuntasan 

belajar sebesar 62 yang di tetapkan SMP N 1 Kendari. 

Berbagai kenyataan yang ada mengenai prestasi belajar matematika seperti 

pada contoh kasus diatas memprihatinkan dunia pendidikan dan para orangtua. 

Padahal prestasi belajar matematika yang tinggi diperlukan  dalam mencapai hasil 

ujian yang maksimal. Namun dari semua usaha yang dilakukan guru maupun 

orang tua untuk pencapaian prestasi belajar matematika siswa belum semuanya 

mencapai hasil yang maksimal. Ada banyak faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar matematika, antara lain faktor internal dan eksternal. Salah satu aspek 

dalam faktor internal adalah bakat (Slameto, 2003). Bakat merupakan potensi 

unggul yang memungkinkan seseorang berprestasi tinggi. Bakat adalah 

kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, baik yang 

bersifat khusus maupun umum. Bakat umum apabila kemampuan yang berupa 

potensi itu bersifat umum. Sedangkan bakat khusus, misalnya bakat akademik, 

bakat seni,atau bakat sosial. Yang termasuk dalam bakat akademik salah satunya 

adalah bakat numerik atau kemampuan memahami konsep yang berkaitan dengan 

angka-angka Munandar (Ali & Asrori, 2005). 
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Bakat numerik atau kemampuan dalam berhitung ini mempengaruhi 

kemampuan siswa dalam memahami dan menyelesaikan soal matematika. Namun 

kemampuan numerik siswa berbeda-beda. Ada siswa yang mempunyai 

kemampuan numerik yang tinggi akan bekerja lebih baik dalam berhitung, 

sedangkan siswa yang memiliki kemampuan numerik yang rendah akan 

mengalami kesulitan dalam berhitung atau dalam menyelesaikan soal matematika. 

jadi bakat numerik memegang peranan penting dalam peningkatan prestasi belajar 

matematika. 

Berdasar hasil wawancara yang dilakukan dengan guru bimbingan 

konseling dan guru pengampu akademik di SMA N 1 Limbangan, Boja, Kendal 

diperoleh informasi bahwa prestasi belajar matematika siswa jurusan IPS 

tergolong rendah, dari 122 siswa. Rata-rata nilai matematika yang diperoleh 

adalah 4.00 dengan standar minimal ketuntasan belajar 7.00. Sebanyak 9 % siswa. 

yang memenuhi standar minimal ketuntasan belajar. Pada masalah ini, guru 

pengampu akademik belum pernah mengetahui kemampuan numerik yang 

dimiliki siswa. Pembimbing akademik atau guru juga belum tahu banyak akan 

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar matematika siswanya. Berikut 

prosentase nilai matematika siswa dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

   F=122   

Interval nilai 1-20 25-40 45-60 65-80 85-100 

∑siswa (%) 40 (32,7%) 45(36,8%) 24( 19,6%) 8 (6,5%) 5 ( 6,9%) 

(sumber data nilai terlampir) 
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Berdasar  uraian diatas, muncul suatu rumusan masalah. yaitu “Apakah 

ada hubungan antara bakat numerik dengan prestasi belajar matematika?”. 

berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk menguji lebih 

lanjut seputar bakat numerik dengan mengambil judul penelitian “Hubungan 

Antara Bakat Numerik dengan Prestasi Belajar Matematika” 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui hubungan antara antara bakat numerik terhadap prestasi 

belajar matematika. 

2. Mengetahui peran bakat numerik terhadap prestasi belajar matematika. 

 

 C. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi kepala sekolah, memberikan masukan kepada pengajar atau guru, 

agar lebih memahami peserta didiknya. 

2. Bagi guru, sebagai masukkan guna mengetahui perkembangan prestasi 

belajar siswa,  

3. Bagi orang tua, memberi masukan kepada anak dan sebagai dasar untuk 

meningkatkan kemampuan numerik terhadap prestasi belajar matematika. 

4. Bagi siswa, dapat digunakan sebagai sarana mengetahui seberapa jauh 

bakat numerik yang dimiliki. 



6 

 

5. Bagi ilmuwan psikologi, diharapkan dapat memberikan sumbangan 

informasi serta memperkaya khasanah hasil penelitian dan pengembangan 

khususnya dibidang pendidikan. 

6. Bagi peneliti selanjutnya, melalui penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan informasi serta sebagai bahan referensi dalam 

pengembangan penelitian berikutnya terutama yang berkaitan dengan 

bakat numerik dan prestasi belajar matematika.  


