
 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Deskripsi Konseptual 

2.1.1 Habits of Mind  

Habit of mind terdiri dari dua kata yaitu “habit” dan “mind” yang jika 

diartikan secara bahasa yaitu “kebiasaan” dan “pikiran atau berpikir”. Dalam 

penelitian ini habits of mind diartikan sebagai „kebiasaan pikiran‟. Habits of mind atau 

kebiasaan pikiran didefinisikan oleh Costa dan Kallick (2012) sebagai karakteristik 

dari apa yang dilakukan oleh orang cerdas ketika mereka dihadapkan dengan 

permasalahan yang solusinya tidak dapat diketahui dengan mudah.  

Kemudian menurut Susanti (2013) kebiasaan pikiran diartikan sebagai pola 

perilaku cerdas yang memungkinkan tindakan produktif. Selanjutnya menurut Susanti 

juga mengartikan habits of mind sebagai perilaku yang mensinergikan otak ketika 

melakukan sesuatu, baik otak kanan maupun otak kiri yaitu mensinergikan antara 

intelektual dan emosional. 

Sedangkan menurut Costa dan Kallick (2012) habits of mind diidentifikasikan 

kedalam enam belas karakteristik. Maka Costa dan Kallick membagi habits of mind 

kedalam enam belas indikator  yaitu:  

a. Berteguh hati  

b. Mengendalikan impulsivitas  

c. Mendengarkan dengan pengertian dan empati 

d. Berpikir fleksibel 

e. Berpikir tentang berpikir (metakognisi) 

f. Memeriksa akurasi 

g. Mempertanyakan dan menemukan permasalahan 



 

 

h. Menerapkan pengetahuan masa lalu di situasi baru 

i. Berpikir dan berkomunikasi dengan jelas dan cermat 

j. Mencari data dengan semua indra 

k. Berkreasi, berimajinasi, berinovasi 

l. Menanggapi dengan kekaguman dan keheranan 

m. Mengambil risiko bertanggung jawab 

n. Melihat humor 

o. Berpikir secara independen 

p. Bersedia untuk terus belajar 

 

Habits of mind merupakan salah satu hasil dalam dunia pendidikan. Hal 

trsebut sejalan dengan pendapat Muhibin Syah yang mengungkapkan bahwa siswa 

yang telah mengalami proses belajar, kebiasaan kebiasaannya akan tampak berubah. 

Selanjutnya menurut Burghardt yang dikutip oleh Syah (2010) kebiasaan belajar 

timbul karena proses penyusutan kecenderungan respons dengan menggunakan 

stimulasi yang berulang-ulang.  

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas penulis menarik kesimpulan 

bahwa habits of mind adalah salah satu kemampuan yang penting untuk dimiliki 

siswa, bertindak secara konsisten dan terus menerus memungkinkan seseorang 

menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai 

dasar untuk melakukan sesuatu.  

Habits of mind mengisyaratkan bahwa perilaku membutuhkan suatu 

kedisiplinan pikiran yang dilatih sedemikian rupa, sehingga menjadi kebiasaan untuk 

terus berusaha melakukan tindakan yang lebih bijak dan cerdas. Hal ini dapat 

dipahami karena segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh seorang individu 

merupakan konsekuensi dari kebiasaan pikiranya. Ketika menghadapi masalah, siswa 



 

 

cenderung membentuk pola perilaku intelektual tertentu yang dapat mendorong 

kesuksesan individu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Hal tersebut diperkuat 

dengan pendapat Aristotle (Miliyawati, 2014) yang mengungkapkan bahwa 

“kesuksesan individu sangat ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya” 

(h. 178). Oleh karena itu habits of mind yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi 

kesuksesaannya, salah satunya adalah kesuksesannya dalam belajar matematika di 

sekolah.  

Berikut merupakan indikator habits of mind yang digunakan pada penelitian 

ini : 

Tabel 2.1 Kategori Habits of Mind 

No Habits Of Mind Indikator 

1 Berteguh Hati 

(Persisting) 

a. Bekerja tekun 

b. Fokus pada tujuan  

2 Berpikir Luwes 

(Thinking 

Flexibly) 

a. Berpikiran terbuka.  

b. Memiliki banyak jawaban dari berbagai sudut 

pandang terhadap suatu masalah. 

3 Memeriksa 

Akurasi (Striving 

for Accuracy) 

a. Melakukan peninjauan ulang kembali hasil 

kinerjanya.  

b. Selalu mecari informasi yang tepat.  

c. Teliti dan cermat dalam menyelesaikan suatu 

masalah. 

4 Berpikir 

Ketergantungan 

(Thinking 

Interdependently) 

a. Menyelesaikan setiap masalah yang diberikan.  

b. Tanggap akan tugas yang diberikan.  

c. Menerima jika pedapatnya tidak disetujui. 

 

1) Berteguh Hati (Persisting) 

Orang yang memiliki kebiasaan pikiran ini merupakan pribadi yang tekun, 

mampu mengerjakan tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh hingga tuntas. 

Mereka tidak mudah menyerah, mampu untuk menganalisa masalah, membuat suatu 

sistem, struktur, atau strategi untuk memecahkan masalah tersebut dan mampu 

menggunakan semua strategi tersebut; mampu mengumpulkan bukti yang 



 

 

menunjukan bahwa strategi pemecahan masalahnya berhasil dan jika strateginya 

gagal maka mereka tahu bagaimana cara mengatasinya dan mencoba strategi lain. 

Menurut Costa dan Kallick (2012) dalam proses belajar, siswa yang memiliki 

kebiasaan bertahan (persisting) akan mampu belajar dengan sungguh-sunnguh dan 

tidak putus asa ketika menghadapi masalah yang tidak segera diketahui 

penyelesaiannya. Mereka akan berjuang untuk mengerjakan tugas yang diberikan 

hinga tuntas.  

Menurut Marita (2014) menyebutkan indikator „berteguh hati‟ sebagai berikut : 

a. Bekerja tekun 

b. Fokus pada tujuan  

2) Berpikir Luwes (Thinking Flexibly) 

Seorang yang fleksibel merupakan memiliki kendali yang kuat, merka mampu 

mengubah pikirannya saat menerima data baru, mencari dan melakukan banyak 

sasaran dan aktifitas secara simultan, dan menggunakan seperangkat strategi 

pemecahan masalah, mereka mengetahui kapan harus berpikir secara luas atau global 

dan kapan harus berpikir secara cermat dan mendetail. Mereka juga mampu 

menciptakan dan mencari berbagai pendekatan baru, memiliki rasa humor yang baik 

serta mampu melihat berbagai konsekuensi atau kemungkinan (Costa dan Kallick, 

2012). Siswa yang telah mengembangkan kebiasaan pikiran ini, menjadi pemikir yang 

bersistem. Mereka mampu menganalisis dan mengkaji bagian-bagian, namun mereka 

juga dapat melihat gambaran besarnya, mengidentifikasi hubungan–hubungan pola, 

dan interaksi yang lebih luas. 

Sedangkan menurut Marita (2014) menyebutkan indikator „berpikir fleksibel‟ 

sebagai berikut :  

a. Berpikiran terbuka.  



 

 

b. Memiliki banyak jawaban dari berbagai sudut pandang terhadap suatu masalah. 

3) Memeriksa Akurasi (Striving for Accuracy) 

Siswa yang memiliki kecenderungan habits of mind ini akan lebih berhati-hati 

dalam pekerjaan dan tindakannya, mereka  akan mengecek proyek, tugas dan ujian 

mereka berulang kali; meminta masukan dan koreksi dari orang lain; menentukan 

standar mutu tersendiri dan berusaha mencapainya dan menjadi lebih baik lagi. Para 

siswa akan meningkatkan standar yang mereka miliki saat berusaha melampaui 

prestasi mereka sebelumnya, mereka akan merasakecewa jika pekerjaan mereka tidak 

tuntas atau ceroboh dalam mengerjakannya dan meminta kesempatan untuk 

memperbaiki pekerjaannya (Costa dan Kallick, 2012). 

Sedangkan menurut Marita (2014) menyebutkan indikator „memeriksa akurasi‟ 

sebagai berikut : 

a. Melakukan peninjauan ulang kembali hasil kinerjanya.  

b. Selalu mecari informasi yang tepat.  

c. Teliti dan cermat dalam menyelesaikan suatu masalah. 

4) Berpikir Ketergantungan (Thinking Interdependently) 

Siswa yang memiliki kebiasaan ini merupakan siswa yang senang bekerja dalam 

kelompok dan mengesampingkan egonya untuk keberhasilan bersama atau kelompok. 

Mereka akan mencurahkan tenaga mereka untuk kepentingan kelompok, 

mendahulukan orang lain dan peduli terhadap anggota kelompok lainnya. Siswa 

dengan kebiasaan ini juga tidak hanya berkontribusi bagi kelompok tetapi juga 

mampu belajar atau mengambil pelajaran dari kelompok (Costa dan Kallick, 2012). 

Sedangkan menurut Marita (2014) menyebutkan indikator „berikir 

ketergantungan‟ sebagai berikut: 

a. Menyelesaikan setiap masalah yang diberikan.  



 

 

b. Tanggap akan tugas yang diberikan.  

c. Menerima jika pedapatnya tidak disetujui. 

2.1.2 Hasil Belajar 

Hasil belajar dapat dipahami melalui dua kata yang membentuknya, yaitu hasil 

dan belajar. Pengertian hasil menunjukkan suatu perolehan akibat  dilakukannya suatu 

aktivitas atau proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. 

Sedangkan pengertian belajar adalah aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam 

interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengetahuan, keterampilan dan sikap. Perubahan itu  diperoleh melalui usaha (bukan 

karena kematangan), menetap dalam waktu yang relatif lama dan merupakan hasil 

pengalaman. Perubahan perilaku akibat kegiatan belajar mengakibatkan siswa  

memiliki penguasaan terhadap materi pengajaran yang disampaikan dalam kegiatan 

belajar mengajar untuk tujuan pengajaran (Ngalim, 2009).  

Dalam pengertian lain belajar juga adalah pemerolehan pengalaman baru oleh 

seseorang dalam bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap sebagai akibat 

adanya proses dalam bentuk interaksi belajar terhadap suatu objek atau melalui suatu 

penguatan dalam bentuk pengalaman terhadap suatu objek yang ada dalam 

lingkungannya (Santi, 2009). Hal ini berarti bahwa hasil belajar adalah perubahan 

perilaku akibat belajar. 

Perubahan perilaku pada diri seseorang merupakan indikasi bahwa seseorang 

telah belajar. Perubahan tersebut disebabkan terjadinya perubahan tingkat wawasan, 

kecakapan maupun tingkah lakunya. Apabila proses belajar dilakukan dalam lingkup 

resmi di sekolah-sekolah, semata-mata ini ditujukan untuk menciptakan transformasi 

individu peserta didik yang tertata, baik aspek wawasan, kecakapan maupun sikap 

(Dedi & Devi, 2017). Demikian pula perubahan tingkah laku seseorang yang berada 



 

 

dalam keadaan mabuk, perubahan yang terjadi dalam aspek-aspek kematangan, 

pertumbuhan dan perkembangan tidak termasuk perubahan dalam pengertian belajar. 

Menurut Slameto (2010), perubahan perilaku sebagai hasil belajar mempunyai 

ciri-ciri tertentu, yaitu:  

1) Perubahan tingkah laku terjadi secara sadar 

Ini berarti bahwa seseorang yang belajar akan menyadari terjadinya 

perubahan itu sekurang-kurangnya ia merasakan telah terjadi adanya suatu 

perubahan dalam dirinya. Misalnya ia menyadari bahwa pengetahuannya 

bertambah, kecakapannya bertambah dan kebiasaannya bertambah. Jadi 

perubahan tingkah laku yang terjadi karena mabuk atau dalam keadaan tidak 

sadar, tidak termasuk perubahan dalam pengertian belajar, karena orang yang 

bersangkutan tidak menyadari akan perubahan itu. 

2) Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional 

Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang 

berlangsung secara berkesinambungan, tidak statis. Satu perubahan yang terjadi 

akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan 

ataupun proses belajar berikutnya. Misalnya jika seorang anak belajar menulis, ia 

akan mengalami perubahan dari tidak dapat menulis menjadi dapat menulis. 

Perubahan ini berlangsung terus hingga kecakapan menulisnya menjadi lebih baik 

dan sempurna. Ia dapat menulis indah, dapat menulis dengan pulpen, dapat 

menulis dengan kapur dan sebagainya. Di samping itu dengan kecakapan menulis 

yang telah dimilikinya ia dapat memperoleh kecakapan-kecakapan lain misalnya, 

dapat menulis surat, menyalin catatan-catatan, mengerjakan soal-soal dan 

sebagainya. 

3) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif 



 

 

Dalam perbuatan belajar, perubahan-perubahan itu senantiasa bertambah dan 

tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan 

demikian makin banyak usaha belajar itu dilakukan, makin banyak dan makin 

baik perubahan yang diperoleh. Perubahan yang bersifat aktif artinya bahwa 

perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya melainkan karena usaha individu 

sendiri. Misalnya perubahan tingkah laku karena usaha orang yang bersangkutan. 

Misalnya perubahan tingkah laku karena proses kematangan yang terjadi denagn 

sendirinya karena dorongan dari dalam, tidak termasuk perubahan dalam 

pengertian belajar. 

4) Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 

Perubahan yang bersifat sementara  terjadi hanya untuk beberapa saat saja, 

seperti berkeringat, keluar air mata, bersin, menangis dan sebagainya, tidak dapt 

digolongkan sebagai perubahan dalam arti belajar. Perubahan yang terjadi karena 

proses belajar bersifat menetap atau permanen. Ini berarti bahwa tingkah laku 

yang terjadi setelah belajar akan bersifat menetap. Misalnya kecakapan seorang 

anak dalam memainkan piano setelah belajar, tidak akan hilang begitu saja 

melainkan akan terus dimiliki bahkan akan makin berkembang kalau terus 

dipergunakan atau dilatih. 

5) Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah 

Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang 

akan dicapai. Misalnya seseorang yang belajar mengetik, sebelumnya sudah 

menetapkan apa yang mungkin dapat dicapai  dengan belajar mengetik, atau 

tingkat kecakapan mana yang akan dicapainya. Dengan demikian perbuatan 

belajar yang dilakukan senantiasa terarah kepada tingkah laku yang telah 

ditetapkan. 



 

 

6) Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 

Perubahan yang diperoleh seseorang setelah melalui suatu proses belajar 

meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika seorang belajar sesuatu, 

sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh 

dalam sikap, ketrampilan, pengetahuan dan sebagainya. Sebagai contoh jika 

seorang anak telah balajar naik sepeda, maka perubahan yang paling tampak ialah 

dalam keterampilan naik sepeda itu. Akan tetapi ia telah mengalami perubahan-

perubahan lainnya seperti pemahaman tentang cara kerja sepeda, pengetahuan 

tentang jenis-jenis sepeda, pengetahuan tentang alat-alat sepeda, cita-cita untuk 

memiliki sepeda yang lebih bagus, kebiasaan membersihkan sepeda dan 

sebagainya. Jadi aspek perubahan yang satu berhubungan erat dengan aspek 

lainnya. 

Berdasarkan pengertian hasil belajar yang telah ditetapkan di atas, maka dapat 

dipahami mengenai makna hasil dan belajar. Apabila kedua kata tersebut dipadukan, 

maka dinyatakan bahwa hasil belajar adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh 

tujuan pengajaran yang telah dicapai oleh siswa dengan pengalamannya yang telah 

diberikan atau disiapkan oleh sekolah melalui proses belajar mengajar. 

Untuk melihat keberhasilan pendidikan salah satu aspek yang menjadi 

indikatornya adalah hasil belajar. Hasil belajar merupakan akibat dari proses belajar 

seseorang. Hasil belajar bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Artinya, hasil belajar 

merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang mempengaruhi siswa.  

Dalam pendidikan formal, guru sebagai pendidik harus mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa tersebut, karena sangat penting untuk 

dapat membantu siswa dalam rangka pencapaian hasil belajar yang diharapkan. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar tersebut bisa datang dari dalam siswa 



 

 

itu sendiri (faktor internal) dan bisa datang dari luar (faktor eksternal). “Faktor dari 

dalam diri siswa meliputi: faktor jasmaniah dan faktor psikologis. Sedangkan faktor 

dari luar meliputi: faktor keluarga, sekolah, dan faktor masyarakat” (Muhammad, 

2012). 

Peserta dikatakan berhasil dalam belajar apabila siswa mencapai tujuan 

pelajaran. Dalam dunia pendidikan hasil belajar berkaitan dengan perubahan-perubahan 

pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif dan psikomotorik 

(Heronimus, 2016). 

Matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang memiliki peranan 

yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Matematika memberikan kontribusi yang 

sangat besar, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks, mulai dari yang 

abstrak sampai yang konkrit untuk pemecahan masalah dalam segala bidang. Selain itu 

Matematika merupakan disiplin ilmu yang bersifat khas dibandingkan dengan disiplin 

ilmu yang lain. Dapat dikatakan bahwa matematika berkenaan dengan konsep-konsep 

abstrak yang tersusun secara hirarkis dan penalarannya bersifat deduktif. Hal yang 

demikian tentu akan membawa akibat pada terjadinya proses pembelajaran matematika. 

Menurut Dienes (dalam Hudoyo) dikatakan bahwa setiap konsep atau prinsip 

matematika dapat dimengerti secara sempurna hanya jika pertama-tama disajikan 

kepada peserta didik dalam bentuk-bentuk kongkret. Dengan demikian dapatlah 

dikatakan bahwa betapa pentingnya memanipulasi obyek-obyek dalam bentuk 

permainan yang dilaksanakan dalam pembelajaran. (Muhsetyo, dkk.2008) 

Pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada 

peserta didik melalui serangkaiankegiatan yang terencana sehingga peserta didik 

memperoleh pengetahuan tentang matematika yang dipelajari, cerdas, terampil, mampu 

memahami dengan baik bahan yang diajarkan. Dalam pembelajaran matematika, 



 

 

keberhasilan suatu pengajaran dipengaruhi oleh faktor yang terangkum dalam sistem 

pengajaran. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu pengajaran yaitu 

penggunaan metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kemampuan 

siswa, sehingga tercapai tujuan pengajaran secara optimal. (Gatot Muhsetyo.2010). 

2.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya: 

2.2.1 Penelitian yang dilakukan  Gelar Dwirahayu, dkk (2018) dengan judul “Pengaruh 

Habits of Mind  Terhadap Kemampuan Generalisasi Matematis” menyimpulkan 

bahwa: 1) Siswa memiliki keempat kategori habits of mind yang diteliti yaitu 

bertahan  (persisting); berpikir tentang berpikir (thinking about thinking); berpikir 

luwes (thinking flexibly); menggunakan pengalaman lampau untuk membentuk 

pengetahuan baru (applying past knowledge to new situation). 2) Habits of mind 

berpengaruh positif terhadap kemampuan generalisasi matematis siswa dengan 

pengaruh sebesar 42,5%. 3) Kecenderungan habits of mind yang dimiliki siswa 

berdasarkan keempat kategori habits of mind yang diteliti yaitu bertahan 

(persisting). 

2.2.2 Penelitian yang dilakukan oleh Lusiana, dkk (2018) dengan judul “Analisis 

Kemampuan Penalaran Matematis dan Habits of Mind Siswa SMP Dalam Materi 

Segiempat Dan Segitiga” menyimpulkan bahwa mengenai kesulitan siswa dalam 

menyelesaikan soal kemampuan penalaran matematis pada materi segiempat dan 

segitiga disebabkan oleh kurangnya pemahaman konsep, memahami soal, dan 

kesulitan siswa pada kemampuan penalaran ada pada indikator menggunakan pola 

dan hubungan untuk menganalisis situasi matematik, menarik analogi dan 

generalisasi. Kebiasaan berpikir atau habits of mind siswa tergolong cukup. 



 

 

2.2.3 Penelitian Ely Susanti yang berjudul “ Soal High Order Thinking Skill untuk 

Melatih Kebiasaan Berpikir Matematis”, berdasarkan hasil penelitian tersebut 

diketahui bahwa kebiasaan berpikir dapat dikembangkan melalui tugas atau soal 

yang sulit secara kognitif yaitu melalui soal high-order thinking skill. Habits of 

mind atau kebiasaan berpikir yang dapat dikembangkan tersebut yaitu:  (1) Berpikir 

fleksibel, (2) Berpikir secara interdependent, (3) Memeriksa akurasi, (4) Kegigihan 

atau persisting. 

2.2.4 Penelitian Yayan Paryana berjudul “Penerapan Pendekatan Saintifik dengan Teoti 

van Hiele dalam Pembelajaran Geometri untuk Meningkatkan Kemampuan 

Berpikir dan Habits of Mind Siswa Kelas V” menyimpulkan bahwa: 1) 

peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa yang memperoleh pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik dengan teori van Hiele lebih baik dari pada 

kemampuan berpikir kritis siswa yang memperoleh pembelajaran langsung, 2) 

Peningkatan habits of mind siswa yang memperoleh pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan saintifik dengan teori van Hiele lebih baik dari pada 

habit of minds siswa yang memperoleh pembelajaran  langsung. 

2.2.5 Penelitian Nuni Nurmala, dkk berjudul “Pengaruh Habits of Mind (Kebiasaan 

Berpikir) Terhadap Pemecahan Masalah Matematika Siswa SMP” menyatakan 

bahwa habits of mind (kebiasaan berpikir) dan kemampuan pemecagan masalah 

siswa ada yang tinggi, sedang dan rendah. Habits of mind (kebiasaan berpikir) 

mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah siswa. Hambatan siswa terdapat 

pada indikator pemecahan masalah yaitu melaksanakan rencana penyelesaian 

masalah dan memeriksa kembali jawaban. 

Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian relevan tersebut dapat 

dilihat pada tabel 2.2 berikut: 



 

 

 

  



 

 

Tabel 2.2 Perbedaan dan persamaan Penelitian ini dengan penelitian relavan 

No. 
Penelitian 

relevan 
Perbedaan Persamaan 

 1. 
Sitriani, 

dkk. (2019) 

Penelitian Gelar, dkk menganalisis 

kemampuan generalisasi matematika 

siswa terhadap habits of mind. Sedangkan 

pada penelitian ini, peneliti menganalisis 

pengaruh habits of mind terhadap hasil 

belajar matematika siswa. 

Variabel bebas 

kedua 

penelitian ini 

sama yaitu 

habits of mind. 

 2. 

Lusiana 

Fauziah 

Indriani, 

dkk. (2018) 

Penelitian Lusiana, dkk. meneliti habits 

of mind siswa dengan 16 kategori 

menurut Costa dan Kalick (2012), 

sedangkan pada penelitian ini hanya 4 

kategori yaitu bertahan atau pantang 

menyerah; berpikir luwes; berusaha 

bekerja teliti dan tepat;  dan berpikir 

ketergantungan. 

Variabel bebas 

kedua 

penelitian ini 

sama yaitu 

habits of mind. 

 3. 
Ely Susanti 

(2015) 

Penelitian Ely Susanti memberikan soal 

High Order Thinking Skill untuk melatih 

kebiasaan berpikir matematis siswa. 

Sedangkan pada penelitian ini, peneliti 

menganalisis pengaruh habits of mind 

terhadap hasil belajar matematika siswa. 

Kategori habits 

of mind  pada 

penelitian ini 

sama. 

4. 

Yayan 

Paryana 

(2015) 

Penelitian Yayan Paryana dengan 

menerapan pendekatan saintifik dengan 

teoti van hiele dalam pembelajaran 

geometri untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir dan habits of mind 

siswa, sedangkan pada penelitian ini, 

peneliti menganalisis pengaruh habits of 

mind terhadap hasil belajar matematika 

siswa. 

Variabel bebas 

kedua 

penelitian ini 

sama yaitu 

habits of mind. 

5. 

Nuni 

Nurmala, 

dkk, (2017) 

Penelitian Nuni Nurmala, dkk 

menganalisa pengaruh habits of mind 

(kebiasaan berpikir) terhadap pemecahan 

masalah matematika siswa smp, 

sedangkan pada penelitian ini, peneliti 

menganalisis pengaruh habits of mind 

terhadap hasil belajar matematika siswa. 

Variabel bebas 

kedua 

penelitian ini 

sama yaitu 

habits of mind. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Hasil belajar merupakan kemampuan yang telah dicapai oleh seorang siswa yang 

merupakan hasil dari proses pembelajaran yang berdampak pada kemampuan kognitif, afektif 



 

 

dan psikomotor. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar terdiri dari faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kondisi fisik dan psikis pada siswa. 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa, misalnya fasilitas belajar, 

situasi kelas, dukungan orang tua, lingkungan belajar, dan sebagainya. Faktor intern 

merupakan faktor yang berasal dari siswa itu sendiri, antara lain kebiasaan berpikir, sikap 

siswa terhadap pelajaran, dan lain sebagainya.  

Hasil penelitian sebelumnya oleh Anita, dkk (2015) menyimpulkan bahwa hasil 

belajar matematika siswa SMPN 9 Kendari masih sangat bervariasi. Tidak semua hasil 

belajar matematika itu tinggi dan baik. Belum maksimalnya capaian presetasi siswa dalam 

bidang matematika salah satunya disebabkan oleh pembelajaran di sekolah yang terlalu 

menekankan pada aspek konten pembelajarannya saja dan kurang memberikan perhatian 

pada aspek pembentukan karakter siswa serta kebiasaan berpikir yang dimiliki siswanya. 

Kebiasaan merupakan sikap atau perilaku yang melekat pada diri seseorang yang 

terbentuk melalui proses yang panjang. Selain itu kesuksesan individu sangat ditentukan oleh 

kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya. Ketika seseorang dihadapkan pada sebuah masalah 

ia akan menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan kecenderungan poala pikir dan 

perilaku yang ia miliki, respon dan tanggapan seseorang dalam menyelesaikan masalah akan 

berbedabeda satu sama lainnya. Hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kebiasaan yang 

mereka miliki, yaitu kebiasaan pikiran atau habits of mind. Oleh karena itu keberhasilan 

siswa dalam belajar matematika disekolah juga dipengaruhi oleh kebiasaan pikirannya atau 

habits of mind yang dimilikinya. 

Peneliti menduga bahwa tiap siswa memiliki habits of mind berbeda dan akan 

memberikan pengaruh berbeda juga terhadap hasil belajar matematika siswa. Berikut skema 

kerangka berpikir pengaruh habits of mind terhadap hasil belajar matematika siswa: 

Kerangka berfikir tersebut dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut: 



 

 

  



 

 

MASALAH 

Rendahnya Keberhasilan Siswa dalam Belajar Matematika 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka penulis mengajukan hipotesis penelitian dengan hipotesis kalimat dan 

hipotesisi statistik sebagai berikut:  

2.4.1 Hipotesis Kalimat 

H0= Tidak terdapat pengaruh habits of mind terhadap hasil belajar matematika siswa 

H1= Terdapat pengaruh habits of mind terhadap hasil belajar matematika siswa 

2.4.2 Hipotesis Statistik 

H0 :   = 0  

H1 :    0 

 

 

SOLUSI 

Meninjau bagaimana pengaruh habits of mind siswa terhadap hasil belajar 

matematika siswa 

KESIMPULAN 

Jika habits of mind siswa memiliki pengaruh yang baik terhadap hasil belajar 

matematika siswa, maka habits of mind perlu ditingkatkan agar hasil belajar 

matematika siswa meningkat 

Rendahnya hasil belajar 

matematika siswa 

Kurang digalinya aspek 

pembentukan karakter siswa yaitu 

habits of mind siswa 

Habits of Mind Berteguh hati; berpikir luwes; 

memeriksa akurasi; berpikir 

ketergantungan. 

Hasil Belajar Matematika 

Siswa 


