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HUBUNGAN AGRESIVITAS TERHADAP PRESTASI BELAJAR 

METEMATIKA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 JULOK 

 

ABSTRAK 

 

Kata Kunci : Agresivitas dan Prestasi Belajar 

 

Psikologi dalam ilmu pendidikan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, 
karena keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Dalam dunia pendidikan 
banyak faktor yang mempengaruhi hasil prestasi belajar siswa, salah satu perilaku 
agresisif. Perilaku agresif yang bersifat verbal dan non-verbal yang mana perilaku 
yang dapat merugikan baik bagi diri sendiri, orang lain atau yang bersifat merusak 
benda, dalam proses belajar mengajar banyak guru yang kesulitan akan 
keagresifan siswa. Seorang guru berusaha untuk mencapai tingkat prestasi belajar 
siswa yang tinggi, dengan demikian guru tersebut dikatakan telah behasil dalam 
proses belajar mengajar. Tujuan penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui 
bagaimana agresivitas siswa pada pembelajaran matematika di kelas VII SMP 
Negeri 1 Julok, (2) Untuk mengetahui apakah ada hubungan agresivitas terhadap 
prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 1 Julok dan (3) Untuk 
mengetahui seberapa besar hubungan agresivitas terhadap prestasi belajar 
matematika siswa kelas VII SMP Negeri 1 Julok. 

Penelitian ini menggunakan metode Ex Post Facto dengan jenis korelasional. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas  VII SMP Negeri 1 Julok 
Tahun Pelajaran 2014/2015 yang terdiri dari 5 kelas dengan jumlah siswa 
seluruhnya 110 orang siswa dan sampel penelitian diambil berdasarkan pada 
pendapat Arikunto. Dari jumlah populasi 110 orang diambil 22 orang (20%) untuk 
dijadikan sampel penelitian. Instrumen yang digunakan berupa tes berbentuk 
uraian terstruktur terdiri dari 5 butir soal yang telah divalidasi oleh siswa kelas 
VIII 2 dan angket agresivitas yang terdiri dari 25 butir pernyataan. Setelah data 
yang terkumpul berdistri normal dan linier, kemudian data dianalisis dengan 
menggunakan korelasi product moment dan uji–t.  

Dengan perolehan nilai angket agresivitas 13 siswa memiliki kriteria 
agresivitas tinggi dan 12 siswa memiliki agresivitas cukup, dengan nilai rata-rata 
agresivitas siswa 84,60 yaitu berada pada kriteria cukup. Berdasarkan hasil 
analisis data diperoleh thitung = −2,06 < ttabel = 1,725 dengan ∝ = 0,05 dan 
�� = 20. Kerena thitung < ttabel,, maka hipotesis ditolak, artinya tidak ada hubungan 
yang signifikan antara agresivitas siswa dengan prestasi belajar siswa. Dengan 
agresivitas siswa memberikan kontribusi terhadap prestasi belajar sebesar 17,47% 
dan sisanya 82,53% ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada 
penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil  penelitian dan pembahasan pada bab IV sebelumnya, 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Berdasarkan nilai rata-rata agresivitas siswa 84,60 termasuk dalam kriteria 

tinggi, yang diperoleh dari 22 siswa dimana 13 siswa memiliki agresivitas 

tinggi dan 9 siswa memiliki agaresivitas cukup, atau 59% siswa memiliki 

agresivitas tinggi dan 41% siswa memiliki agresivitas cukup. Maka dapat 

disimpulkan bahwa agresivitas siswa pada pembelajaran matematika di kelas 

VII SMP Negeri 1 Julok memiliki agresivitas tinggi.  

2. Dari hasil uji hipotesis data agresivitas dan prestasi belajar diperoleh nilai 

nilai thitung lebih besar dari ttabel, atau −2,06 < 1,725, maka H0 terima, artinya 

tidak terdapat hubungan yang signifikan antara agresivitas siswa dengan 

prestasi belajar siswa. Dapat dikatakan bahwa tinggi atau rendahnya 

agresivitas siswa tidak mempengaruhi prestasi belajar matematika siswa, 

sehingga agresivitas tidak dapat dijadikan dasar untuk memprediksi tinggi 

rendahnya prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 1 Julok. 

3. Besarnya kontribusi agresivitas terhadap prestasi belajar matematika siswa 

kelas VII SMP Negeri 1 Julok sebesar 18% dan sisanya 82% ditentukan oleh 

variabel lain yang tidak dijangkau oleh peniliti. 
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B. Saran-saran  

Setelah diperoleh suatu kesimpulan dari hasil penelitian, maka peneliti 

memberikan saran-saran yang sekiranya bermanfaat antara lain: 

1. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat mengembangkan instrumen 

yang lebih baik, membuat pernyataan yang lebih mudah dimengerti dan lebih 

sederhana, untuk memudahkan responden dalam menjawab pernyataan-

pernyataan item. 

2. Diharapkan bagi guru agar lebih dapat menjaga dan memperhatikan siswa 

yang berperilaku agaresif agar tidak mengganggu proses belajar mengajar, 

dan siswa dapat belajar dengan semana mestinya. 

3. Kepada siswa hendaknya mengurangi perilaku agresif dan lebih 

memperhatikan prestasi belajarnya, juga lebih menghargai teman dan guru 

yang sedang melakukan proses belajar mengajar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Peningkatan kualitas pendidikan khususnya studi matematika banyak hal 

yang dapat dilakukan, satu di antaranya adalah meningkatkan prestasi belajar 

siswa. Hasil belajar tentunya harus berdasarkan pada motivasi, sehingga 

melahirkan semangat, kesungguhan dan konsentrasi belajar di kalangan siswa. 

Proses belajar dan mengajar sebagai salah satu upaya melaksanakan 

Pembangunan Nasional yang merupakan tanggung jawab pelaksana pendidikan, 

yaitu seorang guru. Guru tidak hanya memindahkan informasi pelajaran pada 

siswa, akan tetapi juga pelaksanaan pembinaan mental terhadap siswa untuk dapat 

menjadi manusia Indonesia dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia. 

 Psikologi dalam ilmu pendidikan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, 

karena keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Ilmu pendidikan sebagai 

suatu disiplin bertujuan memberikan bimbingan hidup manusia sejak ia lahir 

sampai mati. Pendidikan tidak akan berhasil dengan baik bila mana tidak 

berdasarkan kepada psikologi perkembangan. Demikian pula watak dan 

kepribadian seseorang ditunjukkan oleh psikologi.1 

 Dalam dunia pendidikan, ada faktor yang mempengaruhi hasil prestasi 

belajar siswa. Secara global faktor yang mempengaruhi belajar ada tiga,2  yaitu 

faktor yang berasal dari dalam diri siswa, faktor yang berasal dari luar diri siswa 
                                                        

1 Alex Sobur. Psikologi Umum. (Bandung: Pustaka Setia ,2003) hal .71 
2 Muhibbin Syah. Psikologi Pendidikan, dengan Pendekatan Baru. (Remaja Rosdakarya: 

Bandung, 2008), hal. 132-133 
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dan faktor pendekatan belajar. Faktor yang berasal dari dalam diri siswa antara 

lain perhatian, kesehatan, perilaku, intelegensi, minat, motivasi dan cara belajar. 

Sedangkan faktor yang berasal dari luar diri siswa antara lain : keadaan keluarga, 

keadaan awal, tempat tinggal, guru yang mengajar, cara mengajar dan lingkungan 

sekolah. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses belajar 

mengajar adalah perilaku yang agresivitas siswa. Perilaku ini bersifat yang 

cenderung memilki keinginan untuk selalu menyerang kepada suatu yang 

dipandang sebagai hal atau situasi yang mengacau, menghalangi atau 

menghambat.3 

Prilaku agresif tersebut biasanya ada pada  anak yang mulai beranjak 

remaja. Dimana dalam pandangan yang optimis, perilaku agesif bukan suatu 

perilaku yang dengan sendirinya ada di dalam diri manusia, tetapi merupakan 

perilaku yang terbentuk melalui pengalaman dan pendidikan. 4 Namun 

permasalahannya adalah banyak siswa yang berprilaku agresif yang sifatnya 

mengacau dan merusak setiap apa yang mereka tidak sukai, membuat aktifitas 

belajar didalam kelas menjadi tidak nyaman sehingga mengganggu suasana 

belajar dikelas. Prestasi belajar yang dipengaruhi oleh tingkat emosional dan 

aktifitas belajar siswa membuat penulis ingin meneliti, apakah ada hubungan 

agresifitas terhadap prestasi belajar siswa. Menurut Sudarsono, terdapat pengaruh 

negatif dan positif yang timbul di sekolah, anak-anak yang memasuki sekolah 

tidak semua berwatak baik, dalam sisi lain anak-anak yang masuk sekolah ada 

                                                        
3 Alex Sobur. Psikologi Umum. (Bandung: Pustaka Setia , 2003) hal .432 
4 Fuad Nasshosi,UII. Agresifitas dalam pendidikan.com, Diakses pada Tanggal 27 Februari 

2013, Pukul 10.00 Wib. 
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yang berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan kepentingan anak dalam 

belajar yang kerap kali berpengaruh pada teman lain.5 Sesuai dengan keadaan 

seperti ini sekolah-sekolah sebagai tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi 

sumber konflik psikologis yang menjadikan anak frustasi dan berperilaku agresif. 

Adapun perilaku agresif yang di lihat oleh penulis adalah perilaku agresif verbal 

dan non-verbal bentuk tindakan perilaku bersifat verbal seperti menghina, 

mengolok-olok, sering berkata tidak sopan. Sedangkan untuk perilaku agresif non 

verbal atau bersifat fisik langsung adalah perilaku memukul, mendorong, 

berkelahi, menendang, mengganggu temannya, membuat keributan, dan lainnya. 

Kita tahu bahwa perilaku siswa yang baik akan membantu aktivitas balajar, 

karena aktivitas belajar sangat penting dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Pendidikan saat ini menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah, 

dengan tingkat prestasi belajar yang sangat jauh tertinggal dari negara lainnya 

yaitu salah satunya studi matematika. 

 Lebih dari 60 negara berpartisipasi dalam PISA dan TIMSS untuk 

mengetahui literasi matematis siswa berumur sekitar 15 tahun. Menurut laporan 

TIMSS 2007 dinyatakan bahwa prestasi matematika siswa kelas delapan berada di 

urutan ke-36 dari 49 negara. Sedangkan hasil studi PISA 2009 menyatakan bahwa 

kemampuan matematis siswa Indonesia berada pada peringkat ke-61 dari 65 

negara.6 Hasil studi TIMSS dan PISA tersebut memberi gambaran bahwa siswa 

Indonesia memiliki kemampuan rendah dalam pelajaran matematika. Matematika 

                                                        
5 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hal. 232 
6 https://azharm2k.wordpress.com, Definisi, pengertian dan faktor yang mempengaruhi 

Prestasi Belajar .Com. Diakses Pada Tanggal 07 Februari 2014, Pukul 19.00 WIB. 
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adalah “ilmu yang bersifat abstrak dan dedukif”, 7  dengan demikian siswa 

diharapkan aktif dalam delajar dan lebih memperhatikan setiap apa yang menjadi 

kewajibannya dalam pendidikan. 

 Dalam pendidikan, perilaku agresif tidak hanya merugikan orang lain 

tetapi juga merugikan dirinya sendiri. Berdasarkan hasil observasi awal dan 

wawancara tidak terpimpin yang dilakukan oleh peneliti pada hari senin tanggal 

10 Maret 2014 pukul 10.45 WIB dengan salah satu guru bidang studi  matematika 

kelas VII SMP Negeri 1 Julok berinisial JA yang menyatakan bahwa siswa yang 

berperilaku agresif memiliki prestasi rendah dan ada juga yang memiliki prestasi 

tinggi. Dari penelitian terdahulu oleh Winahyu Prihayanti tentang “Pengaruh 

agresivitas dan aktivitas belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa 

menyatakan bahwa adanya pengaruh agresivitas terhadap prestasi belajar 

matematika siswa.8 Oleh kerena itu banyak guru yang kesulitan akan keagresifan 

siswa dalam proses belajar mengajar. Dengan tingkat kompetensi yang ingin 

dicapai, seorang guru berusaha untuk mencapai tingkat prestasi yang tinggi, 

dengan demikian guru tersebut dikatakan telah behasil dalam proses belajar 

mengajar. Seorang guru berusaha mencari jalan keluar, bagaimana cara  agar 

siswa yang berprilaku agresif untuk aktif dalam belajar.  

 Dikarenakan aktivitas belajar sangat erat kaitannya dengan hasil belajar, 

Siswa yang ingin mendapatkan hasil belajar yang tinggi, akan menunjukkan 

aktivitas belajar yang maksimal dan tidak akan merasa puas jika belum benar-

                                                        
7 Erman Suherman. Dkk, Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer, 

(Bandung:JICA-Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), 2001). Hal. 17 
8 Winahyu Prihayanti, Pengaruh Agresivitas dan Aktivitas Belajar Matematika Terhadap 

Prestasi Belajar (2009) 
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benar menguasai ilmu pengetahuan yang disampaikan guru. Berdasarkan 

permasalahan sebagaimana di atas, maka penulis akan melakukan penelitian 

tentang Hubungan Agresivitas terhadap Prestasi Belajar Metematika Siswa 

kelas VII SMP Negeri 1 Julok. 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini 

perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah. 

Penelitian ini dibatasi pada: 

1. Agresivitas di batasi pada ciri perilaku  agresif verbal dan non-verbal. 

 Perilaku agresif verbal diantaranya ialah kesopanan, mencemooh, membantah 

(pendapat), penugasan dan instruksi. Sedangkan. Sedangkan perilaku non-

verbal ialah berperilaku kasar, kedisiplinan, peraturan, merusak (barang), dan 

membuat keributan 

2. Prestasi matematika dibatasi pada materi bangun datar. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana agresivitas siswa pada pembelajaran matematika di kelas VII SMP 

Negeri 1 Julok ? 

2. Apakah ada hubungan agresivitas terhadap prestasi belajar matematika siswa 

kelas VII SMP Negeri 1 Julok? 

3. Seberapa besar hubungan agresivitas terhadap prestasi belajar matematika 

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Julok? 
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D. Tujuan Penelitian 

 Untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih jelas dan terarah, perlu 

ditetapkan terlebih dahulu tujuan yang menjadi maksud diadakannya penelitian ini 

diantaranya adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana agresivitas siswa pada pembelajaran matematika 

di kelas VII SMP Negeri 1 Julok. 

2. Untuk mengetahui apakah ada hubungan agresivitas terhadap prestasi belajar 

matematika siswa kelas VII SMP Negeri 1 Julok. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan agresivitas terhadap prestasi 

belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 1 Julok. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian diatas 

adalah: 

1. Bagi Siswa 

Diharapkan dapat berguna untuk siswa dalam mencapai keberhasilan dan 

menguasai materi pelajaran terutama dalam pelajaran matematika. 

2. Bagi Guru 

Menjadi bahan informasi dalam mengelola pembelajaran sehingga mampu 

meningkatkan kesuksesan dan penguasaan siswa terutama dalam pelajaran 

matematika. 

3. Bagi peneliti 

Sebagai eksplorasi ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan serta untuk 

mempersiapkan diri sebagai pendidik dimasa mendatang. 
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F. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis atau anggapan sementara adalah suatu jawaban yang 

memerlukan pembuktian lagi terhadap kebenarannya sebab jawaban ini ada 

kalanya benar dan masih ada kemungkinan tidak benar setelah diadakan 

penelitian. 9  Berdasarkan postulat, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Terdapat hubungan agresivitas terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas 

VII SMP Negeri 1 Julok. 

G. Defenisi Oprasional 

Untuk menghindari kesalah pemahaman dan penafsiran terhadap istilah 

yang digunakan, maka penulis mengemukakan beberapa istilah yang menyangkut 

dengan permasalahan sebagai berikut: 

1. Agresivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku yang bersifat 

verbal dan non-verbal yang mana perilaku yang dapat merugikan baik bagi diri 

sendiri, orang lain atau yang bersifat merusak benda. 

2. prestasi belajar adalah hasil suatu proses aktivitas belajar yang membawa 

perubahan tingkah laku pada diri siswa tersebut (seseorang). 

3. Bangun datar merupakan bangun yang rata, yang mempunyai dua dimensi 

yaitu panjang dan lebar tetapi tidak mempunyai tinggi dan tebal. 
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