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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir dan berargumentasi, memberikan kontribusi dalam 

penyelesaian masalah sehari-hari dan dalam dunia kerja, serta memberikan 

dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebutuhan 

akan aplikasi matematika saat ini dan masa depan tidak hanya untuk keperluan 

sehari-hari, tetapi terutama dalam dunia kerja dan untuk mendukung 

perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, matematika sebagai ilmu dasar 

perlu dikuasai dengan baik oleh siswa, terutama sejak usia sekolah dasar. 

Susanto (2013: 185) Pembelajaran matematika merupakan suatu proses 

belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas 

berfikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berfikir siswa, serta dapat 

meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya 

meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika. Dalam proses 

pembelajaran matematika, baik guru ataupun siswa bersama-sama menjadi pelaku 

terlaksananya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini akan mencapai hasil 

yang maksimal apabila pembelajaran berjalan secara efektif. 

Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang mampu melibatkan 

seluruh siswa secara aktif. Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari segi proses 

dan dari segi hasil. Wragg (dalam Susanto 2013: 188) mengatakan bahwa 

pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang memudahkan siswa untuk 

mempelajari sesuatu yang bermanfaat, seperti fakta, keterampilan, nilai, dan 
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bagaimana hidup serasi dengan sesama, atau suatu hasil belajar yang diinginkan. 

Dengan demikian, diketahui bahwa proses pembelajaran matematika bukan 

sekedar transfer ilmu dari guru ke siswa, melainkan suatu proses kegiatan, yaitu 

terjadi interaksi antara guru dengan siswa serta antara siswa dengan siswa dan 

antara siswa dengan lingkungannya. Selain itu, juga dapat dipahami bahwa 

pembelajaran matematika bukan hanya sebagai transfer of knowledg, yang 

mengandung makna siswa merupakan obyek dari belajar, namun hendaknya siswa 

menjadi subyek dalam belajar. Sehingga dapat dikatakan bahwa seorang 

dikatakan belajar matematika apabila pada diri seorang tersebut terjadi suatu 

kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan tingkah laku yang berkaitan 

dengan matematika. 

Dalam pembelajaran di sekolah, matematika merupakan salah satu mata 

pelajaran yang masih dianggap sulit dipahami oleh siswa, hal ini dapat dilihat 

banyaknya hasil-hasil penelitian yang masih menunjukkan bahwa proses 

pembelajaran matematika di sekolah dasar masih belum menunjukkan hasil yang 

memuaskan. Sumarmo mengemukakan bahwa hasil belajar matematika sekolah 

dasar belum memuaskan, juga adanya kesulitan belajar yang dihadapi siswa dan 

kesulitan belajar yang dihadapi guru dalam mengerjakan matematika. Begitu juga 

hasil penelitian yang dilakukan Soedjadi mengemukakan bahwa daya serap rata-

rata siswa sekolah dasar untuk mata pelajaran matematika hanya sebesar 42%. 

(Susanto, 2013: 191). 

Rendahnya prestasi belajar matematika siswa tersebut tentu dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, Faktor tersebut meliputi faktor yang berasal dari diri siswa, 

faktor lingkungan siswa, faktor materi, dan faktor guru. Salah satu faktor yang 



3 

 

memegang peranan penting adalah faktor yang berasal dari diri siswa yang biasa 

disebut karakteristik siswa. Karakteristik siswa dalam pembelajaran meliputi: 

motivasi, sikap, minat, bakat dan tingkat kecerdasan. Setiap faktor karakteristik 

siswa mempunyai peranan masing-masing dan saling berhubungan yang 

kemudian menjadi salah satu penentu prestasi belajar siswa. Sikap siswa terhadap 

matematika merupakan salah satu bagian dalam karakteristik siswa yang tidak 

dapat diabaikan dalam pembelajaran matematika.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada guru 

kelas V MI Darul Huda diketahui bahwa siswa kelas V memiliki pandangan dan 

dan motivasi yang berbeda terhadap matematika, hal ini terlihat dari masih 

banyaknya siswa yang kurang memperhatikan pada saat pelajaran berlangsung. 

Namun ada sebagian siswa yang melihat suka atau tidaknya terganng dengan 

materi yang diajarkan, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap siswa memiliki 

sikap yang berbada terhadap mata pelajaran matematika baik itu pada materi 

maupun pennyampaiannya. 

Sikap merupakan kecendrungan seseorang untuk merespon positif atau 

negative suatu obyek, situasi, konsep atau orang lain. Matematika dapat diartikan 

sebagai suatu konsep atau ide abstrak yang penalarannya dilakukan dengan cara 

deduktif sehingga hal ini dapat disikapi siswa berbada-beda mungkin menerima 

dengan baik atau sebaliknya. Dengan demikian Sikap siswa terhadap matematika 

merupakan ukuran suka atau tidak suka seseorang tentang matematika yaitu 

kecendrungan seseorang untuk terlibat atau menghindar dari kegiatan matematika, 

siswa yang menerima berarti bersifat positif sedangkan siswa yang menolak 

berarti bersifat negative (Susanto, 2013: 220). 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk megkaji tentang 

analisis sikap siswa terhadap mata pelajaran matematika di MI Darul Huda Jatirejo. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah  

1. Bagaimana bentuk sikap siswa terhadap pembelajaran matematika yang 

diterapkan di MI Darul Huda Jatirejo? 

2. Bagaimana pengaruh sikap terhadap hasil belajar matematika di MI Drul Huda 

Jatirejo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah  

1. Mendeskripsikan bentuk sikap siswa terhadap pembelajaran matematika yang 

diterapkan di MI Darul Huda Jatirejo. 

2. Menganalisis  pengaruh sikap dalam mempengaruhi hasil belajar matematika 

di MI Drul Huda Jatirejo 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Secara teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta 

menambah wawasan berfikir tentang seberapa besar pengaruh sikap terhadap 
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hasil belajar matematika sehingga dapat dijadikan dasar berindak bagi insan 

pendidik dan dunia kependidikan pada umumnya.  

2. Secara praktis 

a. Bagi peserta didik penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap positif  

terhadap pembelajaran matematika. 

b. Bagi sekolah/ guru,  diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

menerapkan suatu proses belajar mengajar yang membantu menumbuhkan 

sikap positif siswa dalam pembelajaran matematika. 

c. Bagi peneliti lain diharapkan dapat menambah pengalaman dan wawasan 

tentang sikap. Serta dijadikan titik tolak untuk mengadakan penelitian sejenis 

yang cakupannya lebih luas. 

 

E. Definisi Istilah 

Untuk menghindari kesalah tafsiran terhadap istilah yang digunakan 

dalanpenelitian ini, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut: 

1. belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan 

serangkaian kegiatan (Sardiman, 2014: 20). 

2. Pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan 

melalui komunikasi dua arah, yang dimana mengajar dilakukan oleh pihak 

guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau 

murid (Sagala, 2009: 61).  

3. Soedjadi (2000: 11) mengemukakan beberapa definisi atau pengertian tentang 

matematika, yaitu: 
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a. Matematika adalah cabang ilmu eksak dan terorganisir secara 

sistematika. 

b. Matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasinya 

c. Matematika adalah pengatahuan tentang penalaran logika dan 

berhubungan dengan bilangan 

d. Matematika adalah pengatahuan tentang faktor-faktor kuantitatif dan 

masalah tentang ruang dan bentuk 

e. Matematika adalah pengatahuan tentang aturan-aturan yang ketat. 

4. Pembelajaran matematika merupakan suatu proses belajar mengajar yang 

dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berfikir siswa yang 

dapat meningkatkan kemampuan berfikir siswa, serta dapat meningkatkan 

kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan 

penguasaan yang baik terhadap materi matematika (Susanto, 2013: 185) 

5. Sikap merupakan suatu perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, 

predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara 

sederhana, sikap adalah respos terhadap stimulasi sosial yang telah 

terkondisikan La Pierre (dalam Azwar, 2011: 5). 


