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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu proses, yaitu usaha manusia dengan penuh 

tanggung jawab untuk membimbing anak-anak didik menuju ke kedewasaan. 

Tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia Indonesia. Diharapkan pendidikan mampu menghasilkan 

manusia yang dapat menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan, budi 

pekerti luhur, berkepribadian kuat, disiplin, bekerja keras, kreatif, percaya diri, 

penuh tanggungjawab serta mampu menghadapi permasalahan dengan sikap 

terbuka dan berpandangan jauh kedepan.  

Pada masa remaja terjadi perubahan  fisik dan kepribadian yang 

signifikan sehingga berdampak pada perubahan emosional yang besar. Periode 

yang berlangsung antara usia 12-18 ini sering disebut masa yang penuh 

gejolak, masa yang penuh dengan pemberontakan. Dalam aspek kognitif, 

remaja juga mengalami peningkatan dalam pemahaman mereka tentang 

dunianya. Berdasarkan teori Piaget, remaja telah berada pada tahapan formal 

operation dan telah mengembangkan pola-pola berpikir formal yang 

menyeluruh. Berbeda dengan masa kanak-kanak, individu pada masa ini tidak 

lagi memandang orang  dewasa sebagai ‘selalu benar’. Remaja memiliki 

keinginan yang kuat untuk mulai mandiri, tidak terikat pada orang tua, tetapi 

dia juga masih merasa bingung dalam menghadapi dunia barunya ini. 



Berdasarkan karekteristik-karakteristik tersebut, Erikson berpendapat bahwa 

isu yang paling penting dan kritis pada masa remaja adalah pencarian identitas 

diri.( Jeanette Murad  Lesmana:2005:168 )  

Pada dasarnya mereka masih tergantung secara emosional pada orang 

tua, dalam menemukan identitas dirinya juga menimbulkan perasaan 

kebingungan. Mereka menginginkan kebebasan, tetapi juga cemas dalam 

menghadapi dunianya tanpa bimbingan. Akibatnya remaja dapat berperilaku 

sangat menentang dan memberontak, tetapi pada saat lain tampil penuh kasih 

sayang dan penurut. Pengaruh teman sebaya meningkat pesat dengan 

keinginan untuk bebas dari pengaruh orang tua, dalam mengatasi tantangan 

hidup, mengembangkan pribadi yang lebih matang dan sehat, 

mengembangkan percaya diri yang lebih besar. Sayangnya, teman sebaya juga 

dapat memberikan pengaruh negatif seperti misalnya kenakalan remaja, seks 

bebas, penyalahgunaan zat, dan sebagainya.  

Perkembangan emosi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu kematangan 

dan belajar. Kestabilan emosi akan membuat individu lebih mampu 

mengendalikan ekspresi emosinya, dengan cara menunggu saat dan tempat 

yang tepat untuk mengungkapkan emosi dengan cara-cara yang dapat diterima 

oleh lingkungan. Sedangkan proses belajar individu dapat menentukan reaksi 

potensial yang akan digunakan untuk menyatakan emosinya. 

Kestabilan emosi menunjukkan emosi yang tepat, tidak mengalami 

perubahan atau tidak cepat terganggu meskipun dalam keadaan menghadapi 

masalah. Seseorang yang mempunyai kestabilan emosi mampu 



mengekspresikan emosinya dengan tepat dan tidak berlebihan, sehingga emosi 

yang sedang dialaminya tidak mengganggu aktifitas yang lainnya.      

Orang yang kurang percaya diri akan cenderung menghindari situasi 

komunikasi karena takut orang lain akan mengejek dan menyalahkannya. 

Individu akan selalu menutup diri karena kurangnya hubungan dengan orang 

lain dan lingkungan sekitarnya. Kepercayaan diri merupakan komponen awal 

untuk dapat berinteraksi dengan baik di lingkungan sekitarnya. Seseorang 

yang penuh percaya diri biasanya akan mudah membaur atau 

mengaktualisasikan diri dan dapat menyesuaikan diri tanpa mengharapkan 

bantuan orang lain.  

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam 

perkembangan usia remaja dalam pencarian jati diri dibutuhkan bimbingan 

orang tua dan teman sebaya dalam kestabilan emosi dan kepercayaan diri guna 

mengoptimalkan prestasi pendidikaannya.  

Berbagai permasalahan yang muncul di atas mendorong untuk 

mengadakan penelitian mengenai ”Prestasi Belajar Matematika Ditinjau Dari 

Kestabilan Emosi Dan Kepercayaan Diri”. 

 

B.  Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, muncul berbagai permasalahan 

yang harus diidentifikasi karena suatu masalah tidak pernah berdiri sendiri 

melainkan terkait dengan masalah-masalah yang lain. 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 

 



1. Prestasi belajar matematika  

Prestasi belajar matematika dalam penelitian ini adalah nilai matematika 

hasil tes semester genap dan data ini diperoleh dari dokumen sekolah yang 

bersangkutan. 

2. Kestabilan emosi 

Kestabilan emosi adalah kesanggupan untuk menghadapi tekanan emosi 

baik ringan maupun berat. Schneiders (1964:225) mengemukakan bahwa 

tercapainya kestabilan emosi didukung oleh kesehatan dan penyesuaian 

emosi yang mengandung tiga aspek, yaitu adequasi emosi, kematangan 

emosi dan kontrol emosi. 

3. Kepercayaan diri  

  Kumara (1989:105) menyatakan bahwa kepercayaan diri adalah 

kemampuan seseorang dalam mengatasi permasalahan dengan langkah 

yang tepat, kreatif, agresif tetapi tetap mampu menyesuaikan diri pada 

lingkungan sosialnya. Kepercayaan diri dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal.  

 

C.  Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan 

maksud serta menjaga efektif dan efisien . Selaras dengan judul penelitian ini 

maka pembatasan masalah sebagai berikut. 

1. Meneliti pada siswa SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. 



2. Meneliti perbedaan prestasi belajar matematika ditinjau dari kestabilan 

emosi. 

3. Meneliti perbedaan prestasi belajar matematika ditinjau dari kepercayaan 

diri. 

4. Meneliti perbedaan prestasi belajar matematika ditinjau dari kestabilan 

emosi dan kepercayaan diri. 

 

D.  Perumusan Masalah 

Masalah yang perlu dipecahkan dalam penelitian ini adalah . 

1. Adakah perbedaan prestasi belajar matematika ditinjau dari kestabilan 

emosi pada siswa SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. 

2. Adakah perbedaan prestasi belajar matematika ditinjau dari kepercayaan 

diri pada siswa SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. 

3. Adakah perbedaan prestasi belajar matematika ditinjau dari kestabilan 

emosi dan kepercayaan diri pada siswa  SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. 

 

E.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini supaya mencapai hasil seperti apa yang diharapkan  

dan dapat terlaksana dengan baik dan terarah adalah . 

1. Untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar matematika ditinjau dari 

kestabilan emosi. 

2. Untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar matematika ditinjau dari 

kepercayaan diri. 



3. Untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar matematika ditinjau dari 

kestabilan emosi dan kepercayaan diri. 

 

F.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin didapat dari penelitian ini adalah . 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pada 

penelitian prestasi belajar matematika selanjutnya. 

2. Hasil penelitian ini digunakan untuk mengetahui kestabilan emosi dapat 

menumbuhkan prestasi belajar matematika. 

3. Hasil penelitian ini digunakan untuk mengetahui kepercayaan diri dapat 

menumbuhkan prestasi belajar matematika. 

 


