
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu kemajuan suatu bangsa. Dengan 

pendidikan yang baik maka akan dihasilkan sumber daya manusia yang unggul yang berperan 

dalam membangun dan memajukan bangsanya. Oleh karena itu pendidikan diharapkan 

mampu membekali peserta didiknya dengan  berbagai kemampuan, keahlian, sikap yang 

santun, dan budi pekerti luhur sehingga mampu menjadi sumber daya manusia yang 

berkualitas baik. Sejalan dengan hal tersebut, UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.  

Dalam pendidikan formal, matematika dipandang sebagai pelajaran yang sangat 

penting guna meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini terbukti dalam setiap jenjang 

pendidikan, matematika menjadi mata pelajaran yang wajib. Pendidikan tidak terlepas dari 

proses pembelajaran oleh karenanya pendidik dalam hal ini guru memegang peran yang 

sangatlah penting sehingga guru harus mampu membuat situasi pembelajaran yang aktif, 

kreatif, dan menyenangkan, khususnya dalam pembelajaran matematika. Dengan belajar 

matematika (Oktaviani, 2016), “siswa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan 

berpikir sistematis, logis dan kritis” (h. 1). 

Menurut penelitian Soemanto (2003) pengenalan seseorang terhadap hasil atau 

kemajuan belajarnya adalah penting, karena dengan mengetahui hasil-hasil yang sudah 



 

 

dicapai maka siswa akan lebih berusaha meningkatkan hasil belajarnya. Sehingga dengan 

demikian peningkatan hasil belajar dapat lebih optimal karena siswa tersebut merasa 

termotivasi untuk meningkatkan hasil belajar yang telah diraih sebelumnya. 

Hasil belajar dapat dilihat dari terjadinya perubahan hasil masukan pribadi berupa 

motivasi dan harapan untuk berhasil (Nashar, 2004). Masukan itu berupa rancangan dan 

pengelolaan motivasional yang tidak berpengaruh langsung terhadap besarnya usaha yang 

dicurahkan oleh siswa untuk mencapai tujuan belajar. Perubahan itu terjadi pada seseorang 

dalam disposisi atau kecakapan manusia yang berupa penguasaan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan yang diperoleh melalui usaha yang sungguh-sungguh dilakukan dalam satu 

waktu tertentu atau dalam waktu yang relatif lama.  

Hasil belajar siswa selain menjadi indikator keberhasilan belajar siswa juga menjadi 

modal bagi siswa dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Dalam proses belajar 

terdapat hal-hal yang menghambat dan menjadi faktor keberhasilan siswa dalam memperoleh 

hasil belajar yang baik. Menurut Slameto (2003), “faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua saja, yaitu faktor ekstern dan 

faktor intern (h. 54). Untuk itu baik guru, siswa dan pihak-pihak yang berkepentingan perlu 

mengetahui tentang faktor yang mempengaruhi hasil belajar tersebut agar hasil belajar siswa 

mencapai modal dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Salah satu faktor internal 

yang menarik untuk diteliti berkaitan dengan hasil belajar siswa adalah faktor kebiasaan 

belajar (habits of mind). 

Habits of mind merupakan salah satu aspek pembentukan karakter siswa yang dapat 

menentukan kesuksesan siswa baik dalam belajar maupun kehidupan sehari-harinya, salah 

satunya ialah kesuksesan siswa dalam belajar matematika. Selanjutnya Setiadi, ddk (2012) 

mendefinisikan kebiasaan berpikir (habits of mind) sebagai kecenderungan untuk berperilaku 

secara intelektual atau cerdas ketika menghadapi masalah, khususnya masalah yang tidak 



 

 

dengan segera diketahui solusinya. Ketika seorang siswa menghadapi permasalahan dan 

menemui kebimbangan, ia cenderung membentuk pola perilaku cerdas tertentu yang dapat 

mendorong kesuksesannya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Oleh karena itu 

habit of mind, berusaha menjelaskan bagaimana ia mengungkapkan dan mengolah 

pengetahuan yang dimilikinya. 

Habits of mind menurut Costa dan Kallick (2012) terdiri dari 16 kategori yaitu 

bertahan atau pantang menyerah; mengatur kata hati; mendengarkan pendapat orang 

lain dengan rasa empati; berpikir luwes; beripikir tentang berpikir; berusaha bekerja 

teliti dan tepat, bertanya dan problem posing; menggunakan pengalaman lampau 

untuk membentuk pengetahuan baru; berpikir dan berkomunikasi dengan jelas dan 

tepat; mengumpulkan berbagai data melalui berbagai indra; mencipta, berimajinasi, 

inovasi; merepon dengan kekaguman; bertanggung jawab terhadap resiko yang ada; 

humoris; berpikir ketergantungan; terbuka terhadap pembelajaran selanjutnya. Hal 

tersebut menunjukan  bahwa habits of mind dapat terlihat dan diamati melalui proses 

pembelajaran yang dialami siswa (h. 18). 

 

Berdasarkan hasil pengamatan observasi awal peneliti pada siswa kelas VII SMPN 9 

Kendari,  yaitu hasil belajar matematika siswa yang masih rendah dengan nilai rata-rata 29,57 

dari nilai KKM yaitu 75 dan pembelajaran di sekolah yang terlalu menekankan pada aspek 

konten pembelajarannya saja dan kurang memberikan perhatian pada aspek pembentukan 

karakter siswa, pernyataan ini sejalan dengan hasil wawancara terbuka yang dilakukan oleh 

peneliti dimana diperoleh informasi bahwa secara keseluruhan siswa belum bisa menerima 

masukan secara verbal yang disampaikan oleh teman sekelas dan kurangnya kemampuan 

siswa untuk menelaah dengan teliti hasil jawaban yang diberikan serta apabila siswa 

diberikan permasalahan analisis secara dominan mereka tidak memacu pikiran dan keinginan 

mereka untuk berusaha menyelesaikan permasalah tersebut dengan kata lain bahwa siswa 

bermasa bodoh atau cuek atas permasalahan matematika yang rumit.   

Kurangnya perhatian terhadap aspek pembentukan sikap atau karakter siswa dianggap 

berperngaruh terhadap rendahnya prestasi dan keberhasilan siswa dalam belajar matematika. 

Oleh karena itu pemahaman lebih terhadap aspek pembentukan karakter siswa dianggap 

mampu memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh 



 

 

Dwirahayu (2018) bahwa siswa mampu menangkap materi pembelajaran lebih  rasional jika 

materi difahami dan dimengerti melalui proses  penglihatan, pendengaran, atau tindakan. 

Tindakan yang dilakukan siswa sangat dipengaruhi oleh sikap dan juga karakter. Senada 

dengan hal tersebut, bahwa unsur utama untuk sukses dalam matematika menurut Zamnah 

(2018) adalah siswa harus memiliki self confidence yaitu perasaan mampu, nyaman dan puas 

dengan diri sendiri. Pendapat lain mengatakan bahwa Aspek pembentukan karakter siswa 

dalam pembelajaran matematika disebut dengan habits of mind. 

Habits of mind merupakan salah satu aspek pembentukan karakter siswa yang dapat 

menentukan kesuksesan siswa baik dalam dalam belajar maupun kehidupan sehari-harinya, 

salah satunya ialah kesuksesan siswa dalam belajar matematika. Costa dan Kallick (2012) 

mendefinisikan kebiasaan berpikir habits of  mind sebagai kecenderungan untuk berperilaku 

secara intelektual atau cerdas ketika menghadapi masalah, khususnya masalah yang tidak 

dengan segera diketahui solusinya.  

Berdasarkan uraian diatas mengenai habits of mind dan hasil belajar  siswa 

disimpulkan habits of mind memilki peranan besar dalam matematika. Salah satu upaya yang 

dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar  siswa adalah habits of mind yang ada pada 

diri siswa. Hal tersebut juga dapat membantu guru memahami karakter siswanya melalui 

habits of mind. Oleh karena itu penulis termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Habits of Mind Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa SMPN 9 Kendari”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1.2.1 Hasil belajar matematika siswa masih rendah. 

1.2.2 Kurangnya perhatian terhadap aspek pembentukan sikap atau karakter siswa. 

1.3 Pembatasan Masalah 



 

 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, maka perlu dilakukan pembatasan masalah 

dalam penelitian agar persoalan penelitian dapat dikaji secara terfokus dan jelas. Maka 

penulis membatasi permasalahannya sebagai berikut: 

1.3.1 Aspek pembentukan sikap atau karakter siswa yang diteliti dalam penelitian 

ini yaitu habits of mind siswa. Kategori habits of mind yang digunakan dalam 

penelitian ini dibatasi pada 4 katgori yaitu bertahan atau pantang menyerah; 

berpikir luwes; berusaha bekerja teliti dan tepat;  dan berpikir ketergantungan. 

Hal tersebut menunjukan  bahwa habits of mind dapat terlihat dan diamati 

melalui proses pembelajaran yang dialami siswa. 

1.3.2 Hasil belajar yang akan diukur adalah hasil belajar pada materi Bilangan 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1.4.1 Bagaimana deskripsi habits of mind  siswa di SMPN 9 Kendari? 

1.4.2 Bagaimana deskripsi hasil belajar matematika siswa di SMPN 9 Kendari? 

1.4.3 Apakah terdapat pengaruh habits of mind terhadap hasil belajar matematika 

siswa di SMPN 9 Kendari? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu: 

1.5.1 Mendeskripsikan habits of mind siswa di SMPN 9 Kendari. 

1.5.2 Mendeskripsikan hasil belajar matematika siswa di SMPN 9 Kendari. 

1.5.3 Mengkaji pengaruh habits of mind terhadap hasil belajar matematika siswa di 

SMPN 9 Kendari 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu: 

 



 

 

1.6.1 Manfaat teoritis 

Memberikan gambaran tentang pengaruh habits of mind  terhadap hasil belajar 

matematika siswa. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi Siswa 

1) Sebagai sarana untuk lebih mengenal dirinya dengan mengetahui 

kebiasaan berpikir atau habits of mind yang dimilikinya. 

2) Sebagai salah satu sumber informasi mengenai pengaruh habits of mind  

terhadap pembelajaran matematika sehingga dapat membantunya dalam 

belajar matematika. 

1.6.2.2 Bagi Guru 

1) Sebagai salah satu sumber informasi untuk mengetahui salah satu aspek 

pembentukan karakter siswa yaitu habits of mind  bagaimana pengaruh 

habits of mind tersebut dalam pembelajaran. 

2) Sebagai sarana bagi guru untuk lebih memahami karakter siswa melalui 

pemahaman mengenai habits of mind yang dimiliki siswa. 

1.6.2.3 Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasa dan pengalaman sebagai calon pendidik dan 

sebagai proses pembinaan diri. 

 


