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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan utama pendidikan menurut Djiwandono (2004) ialah 

memberikan tantangan dan kesempatan kepada siswa untuk 

bereksplorasi serta merekonstruksi pengetahuan secara mandiri. 

Kecakapan berpikir dan kemampuan dalam bernalar serta keterampilan 

yang mumpuni sangat dibutuhkan siswa untuk menghadapi realitas dan 

ikut memberikan kontribusi solusi dalam kompetisi global baik pada saat 

sekarang ini maupun di masa depan  (Hamdani, 2011; Furner, Yahya, & 

Duffy, 2005). Bersesuaian dengan hal tersebut, presiden Joko Widodo 

mencanangkan sembilan agenda prioritas yang disebut dengan Nawa Cita 

(Komisi Pemilihan Umum, 2014). Salah satu tujuan dari Nawa Cita pada 

butir kelima yaitu untuk merealisasikan pendidikan berkualitas, sehingga 

kualitas hidup manusia Indonesia meningkat. 

Keberhasilan di sekolah memainkan peranan penting yang 

berdampak pada terciptanya peluang-peluang bagi siswa di masa depan 

(Meroni, Vera-Toscano, & Costa, 2015; Laidra, Pullman, & Allik, 2007). 

Oleh sebab itu, untuk menciptakan peluang yang baik, setiap peserta didik 

berkompetisi untuk mencapai prestasi belajar sebaik mungkin. Prestasi 

belajar merupakan interpretasi kemampuan kognisi siswa dalam bentuk 
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angka dan huruf, yang tertulis dalam nilai rapor dan nilai ujian nasional 

(Dimyati & Mudjiono, 2009). 

Ujian Nasional (UN) pada tahun 2017, sebagai penilaian atas hasil 

belajar akhir siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di tingkat nasional, 

memberikan hasil yang tidak sesuai dengan harapan para siswa maupun 

guru. Dibandingkan dengan hasil UN SMA tahun 2016, terjadi penurunan 

rata-rata nilai UN siswa SMA tahun 2017 di tingkat nasional. Salah satu 

mata pelajaran dalam ujian nasional yang memiliki persentase 

ketidaktuntasan tertinggi ialah Matematika, dengan nilai standar 55. 

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, 

sebanyak 70% siswa SMA di Indonesia belum dapat mencapai nilai 

standar Matematika dalam ujian nasional tahun 2017 (Taufik, 2017). 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran pokok yang 

diajarkan pada siswa SMA jurusan MIPA. Sebagai ilmu pengetahuan 

pasti, Matematika memelajari struktur abstrak dan mencari pola hubungan 

antar konsep dan strukturnya (Subarinah, 2006). Pentingnya belajar 

Matematika agar siswa dapat mengembangkan kemampuan logika 

abstrak yakni kesanggupan, kecakapan, kekuatan berfikir rasional logis 

tanpa bahasa, sistematis dan kritis, tekun serta teliti (Hutauruk & Priatna, 

2017). Hal tersebut diperlukan untuk menjadi dasar bagi pemahaman 

konsep-konsep selanjutnya yang lebih rumit dan dasar memelajari ilmu 

lainnya (Prihandoko, 2005), seperti Kimia dan Fisika di tingkat SMA. 

Selain itu, mempelajari dan menguasai Matematika menjadi penentu bagi 
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siswa untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi 

serta berkarir sebagai profesional di masa depan (Rimfeld, Dale, Kovas, & 

Plomin, 2016; Sue, Lee, Brindley, & Garton, 2015). 

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Provinsi Jawa Tengah  tahun 2017, fenomena penurunan nilai Matematika 

juga didapati pada salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri di kota 

Semarang, yakni SMAN 4 Semarang. Nilai rata-rata UN Matematika yang 

dicapai siswa jurusan IPA pada tahun 2016 sebesar 68,42, kemudian 

turun menjadi 60,96 di tahun 2017. Berdasarkan data UN tersebut, dapat 

dikatakan bahwa terjadi penurunan nilai rata-rata UN Matematika di SMAN 

4 Semarang dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebanyak 7,46. Jumlah 

tersebut hanya 5,96 di atas standar nilai 55. 

Hasil penelitian dari Programme for International Student 

Assessment (PISA) pada tahun 2015, menunjukkan rendahnya tingkat 

numerasi (kemauan dan kemampuan berhitung) siswa Indonesia yang 

menempati urutan ke-63 dari 70 negara dengan nilai 386, bertambah 

sebelas skor dari tahun 2012 (Kemendikbud, 2016; OECD, 2016). Sejalan 

dengan data-data di atas, Kartono (1998), Meroni dkk (2015), serta 

Lipnevich, Preckel dan Krumm (2016) menyatakan pendapat bahwa 

pendidikan merupakan instrumen pokok yang memengaruhi kualitas 

sumber daya manusia bagi modernisasi baik di bidang politik, sosial 

maupun ekonomi. Dengan kata lain, pendidikan menjadi salah satu 

penentu bagi kemajuan suatu bangsa dan masih disoroti sebagai sektor 



4 
 

 
 

yang belum berhasil mengembangkan misi untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

Ernita, Fatimah, dan Adawiah (2016) mengungkapkan salah satu 

indikator dari kualitas pendidikan ialah prestasi belajar. Tu’u (dalam 

Rukoyah, 2013) menyatakan bahwa, prestasi belajar mengindikasikan 

penguasaan pengetahuan serta keterampilan yang telah dipelajari siswa. 

Rendahnya prestasi belajar, menunjukkan bahwa siswa belum 

sepenuhnya memahami materi yang dipelajari, demikian pula sebaliknya. 

Siswa yang belum mampu menguasai materi dasar, maka akan merasa 

kesulitan untuk mengikuti dan menguasai materi selanjutnya yang tentu 

saja lebih kompleks (Hamdani, 2011). 

Beberapa hal yang dapat memengaruhi penurunan prestasi 

belajar pada siswa dikarenakan siswa tidak menetapkan tujuan belajar 

dengan baik, tidak membuat perencanaan yang jelas untuk mencapai 

tujuan belajar, serta tidak memantau kemajuan hasil belajar (Santrock, 

2011; Schunk, Pintrich, & Meece, 2008). Santrock kemudian 

menambahkan, masalah pencapaian prestasi juga muncul ketika siswa 

memiliki pencapaian dan ekspektasi yang rendah untuk berhasil, takut 

mengalami kegagalan, suka menunda tugas, mudah cemas, berorientasi 

pada kesempurnaan, serta tidak adanya kemauan untuk belajar. 

Ketidakmampuan siswa dalam menguasai materi pelajaran, 

berkaitan erat dengan pentingnya pengaruh guru untuk membantu siswa 

dalam memahami materi dan membentuk perilaku belajar siswa yang baik 
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(Hamalik, 2015). Melalui pengaruh yang diberikan oleh pendidik kepada 

siswa, diharapkan mereka mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan 

dan menimbulkan perubahan dalam diri yang memungkinkannya untuk 

berdaya guna bagi masyarakat, serta menggapai apa yang menjadi tujuan 

atau cita-citanya (Suryabrata, 2002). 

Kemampuan guru untuk memengaruhi siswa dalam usaha belajar 

mereka, memerlukan kemahiran atau kecakapan dalam bidang pendidikan 

sebagai pendidik (Mustaqim & Wahid, 2010; Usman 2005). Keahlian atau 

kompetensi yang harus dimiliki oleh guru meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial 

(Kemendikbud, 2008). Berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) 

pada tahun 2015, hanya 192 dari 1,6 juta atau 0,012% guru yang 

memperoleh nilai di atas sembilan puluh dengan standar kompetensi 

minimum 56 (Asyari, 2016). Berdasarkan penilaian terhadap kompetensi 

guru tersebut, menyiratkan masih rendahnya kualitas pengajar atau guru 

di Indonesia. 

Wawancara dengan salah satu guru pengampu mata pelajaran 

Matematika, Bapak S, dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2017 di SMAN 4 

Semarang. Adapun tujuan dari wawancara ialah untuk mencari tahu 

prestasi belajar Matematika siswa di SMAN 4 Semarang. Berdasarkan 

hasil wawancara dan nilai Ujian Tengah Semester satu tahun 2017/2018, 

diketahui sebanyak 40% dari 325 siswa kelas XI MIPA mendapatkan nilai 

Matematika kurang memuaskan (kurang dari 75) dan 21,54% diantaranya 
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di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 70. Nilai Matematika yang 

dimaksud disini adalah mata pelajaran Matematika peminatan pada 

jurusan MIPA. Adapun kendala yang dihadapi oleh siswa adalah 

kurangnya perhatian siswa di dalam kelas, jarang berlatih soal secara 

mandiri, pembagian waktu yang tidak seimbang dengan ekstrakurikuler 

sehingga sedikit waktu untuk belajar, dan kurang teliti saat mengerjakan 

soal ulangan. 

Siswa memandang Matematika sebagai pelajaran yang sulit 

karena banyak rumus yang harus dihafalkan. Berkaitan dengan hal 

tersebut, Bapak S menambahkan bahwa ada beberapa materi yang tidak 

bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu membuat siswa 

cenderung berpikir abstrak terhadap materi yang disampaikan, sehingga 

substansi tersebut tidak dipahami dengan baik. Bapak S selalu memberi 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan beliau bersedia 

menjelaskan kembali, dengan tujuan memastikan setiap siswa memahami 

materi yang diajarkan dengan baik. 

Wawancara juga dilakukan kepada tiga siswa SMAN 4 kelas XI 

MIPA yakni N, F, dan B. Tujuan dari wawancara ialah untuk mengetahui 

kendala yang dihadapi siswa dalam mengikuti pelajaran Matematika 

peminatan. Menurut siswa jurusan MIPA, pelajaran Matematika peminatan 

memiliki kesulitan tersendiri dibandingkan Matematika wajib, dikarenakan 

materi yang dipelajari lebih mendalam. Dengan demikian kemampuan 
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guru dalam menyampaikan materi berkontribusi secara signifikan terhadap 

pemahaman siswa. 

Siswa N dan F berpendapat bahwa guru Matematika kurang dapat 

menciptakan suasana kelas yang kondusif. Suasana tegang dirasakan 

oleh siswa saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung, 

mengakibatkan siswa sulit memahami substansi pembelajaran dengan 

baik. Selain itu, N dan F merasa kesulitan saat mengerjakan soal ujian, 

dikarenakan bobot soal ujian lebih sulit dibandingkan dengan soal ulangan 

harian. 

Siswa B menyatakan, guru Matematika tidak memantau secara 

perseorangan, sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang 

disampaikan. Hal tersebut menjadi kendala bagi siswa ketika diberi materi 

yang lebih sulit. Kesulitan lain dirasakan siswa B ketika mengerjakan soal 

ulangan harian. Soal yang diberikan memiliki bobot yang sulit dan sangat 

sulit, karena ada beberapa nomor yang merupakan soal olimpiade 

Matematika. 

Selain dari guru, faktor lain yang memengaruhi prestasi belajar 

Matematika ialah diri sendiri. Sebagian besar waktu siswa setelah jam 

sekolah diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler, sehingga hanya memiliki 

sedikit waktu untuk belajar. Masalah lain yang dihadapi yakni ketinggalan 

materi pelajaran karena kesehatan yang terganggu, urusan keluarga, dan 

kegiatan mewakili sekolah pada jam sekolah. Beberapa siswa merasa 

malu atau tidak berani bertanya kepada guru ketika tidak memahami 
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substansi tertentu, sehingga kesulitan saat mengerjakan soal ulangan. 

Selain itu, siswa jarang berinisiatif berlatih mengerjakan soal-soal latihan 

di buku Lembar Kerja Siswa. 

Ditinjau dari fenomena menurunnya nilai rata-rata ujian nasional 

dan rendahnya nilai ujian tengah semester SMA pada tahun 2017 serta 

rendahnya nilai Uji Kompetensi Guru, dapat dimungkinkan bahwa 

kompetensi guru memengaruhi prestasi belajar siswa. Pernyataan 

tersebut diperkuat dengan hasil penelitian dari Meroni dkk (2015) yang 

membuktikan bahwa semakin tinggi kualitas guru atau tenaga pengajar, 

maka semakin tinggi pencapaian prestasi belajar siswa, demikian pula 

sebaliknya. 

Profesionalitas guru menurut Mudlofir (2012), dapat dicapai 

dengan memenuhi standar kompetensi yang mencakup kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional. Kompetensi pedagogik merupakan efektivitas dalam 

mengelola siswa. Kompetensi kepribadian merujuk pada kepandaian yang 

berhubungan dengan personal setiap guru. Sedangkan kompetensi sosial 

melingkupi kapabilitas dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Adapun 

kompetensi profesional berasosiasi dengan penguasaan bahan ajar 

secara komprehensif. 

Bukti empiris lainnya dihasilkan dari penelitian Kunter dkk (2013), 

yang meneliti pengaruh kompetensi guru terhadap kualitas instruksional 

dan pengembangan siswa. Hasilnya adalah kompetensi guru berpengaruh 
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positif terhadap pencapaian prestasi belajar siswa. Dari hasil tersebut 

dapat diketahui hakikat dari keberadaan dan peranan guru di dalam 

masyarakat, terutama bagi peserta didik. Penelitian lain mengkaji korelasi 

antara kompetensi pedagogik guru dan prestasi belajar Matematika siswa. 

Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa siswa yang diajar oleh 

guru dengan kompetensi pedagogik tinggi, cenderung memiliki prestasi 

belajar Matematika yang tinggi juga (Baumert dkk, 2010). 

Penentu keberhasilan prestasi belajar siswa bukan hanya menjadi 

tanggung jawab pengajar, namun juga siswa itu sendiri. Beberapa hal 

yang perlu dicermati siswa untuk dapat memeroleh hasil belajar yang 

maksimal meliputi sikap siswa terhadap belajar, motivasi belajar, 

konsentrasi belajar, kemampuan mengolah bahan belajar, kemampuan 

menyimpan perolehan belajar, kemampuan menggali hasil belajar yang 

telah tersimpan, kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar, rasa 

percaya diri siswa, kebiasaan belajar, serta kepribadian siswa (Dimyati & 

Mudjiono, 2009; Winkel 1996). Penelitian di bidang psikologi pendidikan 

sebelumnya menemukan bahwa terdapat faktor non-kognitif yang mampu 

memprediksi prestasi belajar, yakni kepribadian (Dumfart & Neubauer, 

2016; Steinmayr & Spinath, 2008; Noftle & Robins, 2007). 

Dalam penelitian ini, akan dikaji lebih dalam mengenai faktor 

kompetensi pedagogik guru dan traits kepribadian The Big Five terhadap 

prestasi belajar Matematika siswa. Di Indonesia, belum ada penelitian 

serupa yang mengaitkan kompetensi pedagogik guru dengan traits 
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kepribadian The Big Five. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan bagi 

peneliti untuk dapat menelaah topik tersebut secara mendalam. 

Widhiarso (2009) mengungkapkan bahwa kepribadian merupakan  

konstruk multidimensional. Salah satu teori kepribadian yang digunakan 

dalam menjelaskan perilaku belajar dan pencapaian akademis para siswa 

adalah Five Factor Theory atau sering disebut Big Five (Noftle & Robins, 

2007; Chamorro-Premuzic & Furnham, 2003b). Teori Big Five yang 

dicetuskan oleh McCrae dan Costa (dalam Pervin, Cervone, & John, 

2015), menjabarkan lima dimensi kepribadian yaitu Extraversion, 

Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism, dan Openness yang 

merupakan hasil dari faktor analisis. Model kepribadian ini ditemukan tidak 

bias budaya, universal, stabil, dan konsisten (Lim & Melissa Ng Abdullah, 

2012). 

Beberapa kajian sebelumnya mengaitkan model kepribadian The 

Big Five dengan prestasi belajar. Hasil dari beberapa penelitian 

menunjukkan adanya korelasi antara traits kepribadian The Big Five 

dengan prestasi belajar (Sulastri, 2014; Zuffianò dkk, 2013; Komarraju, 

Karau, Schmeck, & Avdic, 2011; Caprara, Vecchione, Alessandri, Gerbino, 

& Barbaranelli, 2011; Poropat, 2009; Laidra dkk, 2007; Noftle & Robins, 

2007; Chamorro-Premuzic & Furnham, 2003b). Berdasarkan penelitian-

penelitian tersebut, dimensi Conscientiousness ditemukan berpengaruh 

secara konsisten terhadap prestasi belajar, sedangkan dimensi 

Extraversion, Agreeableness, Neuroticism, dan Openness menunjukkan 
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hasil yang bervariasi. Pertanyaan penelitian yang muncul yaitu apakah 

kompetensi pedagogik guru dan traits kepribadian The Big Five 

berkorelasi dengan prestasi belajar Matematika pada siswa SMA? 

Penelitian mengenai kompetensi pedagogik guru, traits 

kepribadian The Big Five dan prestasi belajar menarik untuk dikaji. Meroni 

dkk (2015) meneliti tentang pengaruh kemampuan guru (berhitung dan 

literasi) terhadap prestasi siswa dalam bidang Matematika dan membaca. 

Subjek penelitian tersebut berasal dari negara-negara yang tergabung 

dalam The Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD). Data kemampuan guru diambil dari hasil Programme for the 

International Assessment of Adult Competencies (PIAAC), sedangkan 

data prestasi siswa diambil dari hasil Programme for International Student 

Assessment (PISA). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Zuffianò dkk (2013), nilai 

akademik yang diambil berasal dari nilai rapor. Kajian serupa oleh Fung 

dkk (2017), mengacu pada nilai Matematika dari tes yang didesain secara 

khusus oleh pemerintah. Salah satu penelitian di Indonesia dilakukan oleh 

Inayah, Martono, dan Sawiji (2013), nilai rapor diambil sebagai variabel 

tergantung.  

Komarraju dkk (2011) menelaah tentang The Big Five Personality 

Traits terhadap pencapaian akademik. Hasil dari pencapaian prestasi 

berdasarkan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Penelitian lain oleh 

Chamorro-Premuzic dan Furnham (2003b), meneliti tentang traits 
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kepribadian The Big Five dengan pencapaian prestasi. Sebagai acuan 

prestasi, menggunakan nilai tiga semester di setiap akhir tahun ajaran. 

Noftle dan Robins (2007) mengkaji tentang kepribadian sebagai prediktor 

pada nilai IPK dan Scholastic Assessment Test (SAT). Perbedaan pada 

penelitian ini, mengkaji hubungan kompetensi pedagogik guru dengan 

prestasi belajar Matematika pada siswa SMAN 4 Semarang. Sebagai 

acuan bagi variabel tergantung menggunakan nilai rapor pelajaran 

Matematika peminatan. 

Berdasarkan pemaparan fenomena dan bukti empiris dari 

beberapa penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa prestasi belajar 

Matematika pada siswa di tingkat SMA merupakan fenomena yang 

menarik untuk diteliti. Guru Matematika dengan kompetensi pedagogik 

yang mumpuni, dapat mengelola atau mengatur kelas dengan baik 

sehingga anak didik dapat memahami materi pembelajaran yang 

disampaikan. Hal tersebut tentu berdampak pada prestasi belajar 

Matematika siswa. 

Adapun traits kepribadian The Big Five merupakan model yang 

mampu menjelaskan berbagai macam perilaku akademik. Hasil 

wawancara awal mengungkapkan kurangnya perhatian siswa di kelas, 

jarang berlatih soal secara mandiri, sedikitnya waktu belajar, dan kurang 

teliti saat mengerjakan soal menjadi bukti bahwa faktor traits kepribadian 

The Big Five berkontribusi sebagai prediktor prestasi belajar Matematika. 

Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti prestasi belajar 
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Matematika pada siswa SMA ditinjau dari kompetensi pedagogik guru dan 

traits kepribadian The Big Five. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara 

empirik: 

1. Hubungan antara kompetensi pedagogik guru dan traits kepribadian 

The Big Five siswa SMA dengan prestasi belajar Matematika. 

2. Hubungan antara kompetensi pedagogik guru dengan prestasi belajar 

Matematika pada siswa SMA. 

3. Hubungan antara masing-masing trait kepribadian The Big Five yang 

terdiri dari Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, 

Neuroticism, dan Openness dengan prestasi belajar Matematika pada 

siswa SMA. 

 
C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan bagi pengembangan ilmu psikologi dalam bidang psikologi 

umum, khususnya psikologi pendidikan dan mengenai hubungan 

antara kompetensi pedagogik guru dan traits kepribadian The Big Five 

dengan prestasi belajar Matematika pada siswa SMA. 
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2. Manfaat praktis 

Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan saran dan informasi bagi: 

a. Guru Matematika sebagai tenaga profesional, memberikan saran 

dan informasi tentang kompetensi pedagogik guru serta 

pemahaman yang utuh terhadap kepribadian setiap siswa, dalam 

rangka peningkatan kualitas  belajar mengajar. 

b. Guru Bimbingan Konseling, sebagai bahan melakukan evaluasi 

diagnostik dalam memberikan bimbingan kepada siswa yang 

mengalami kesulitan belajar. 

c. Siswa SMA, untuk dapat mengenali kepribadian masing-masing 

dalam upaya memaksimalkan pengembangan potensi diri dalam 

bidang akademis dan nonakademis di jenjang SMA. 

d. Pihak-pihak yang tertarik mengkaji prestasi belajar, serta hubungan 

antara kompetensi pedagogik guru dan traits kepribadian The Big 

Five dengan prestasi belajar Matematika siswa SMA. 
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