
BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan sesuatu hal yang utama dalam hidup manusia. Manusia 

hidup dan berkembang karena adanya proses dari belajar. Dari bayi sampai 

remaja, kemudian menjadi dewasa, individu dapat memahami dan mengenal akan 

sesuatu hal karena adanya proses dari belajar. Bentuk-bentuk perubahan yang 

terdapat dalam diri manusia tergantung pada proses belajar.  

Hilgard dan Bower (dalam Purwanto 2004) menjelaskan bahwa belajar 

adalah perubahan tingkah laku seseorang terhadap situasi tertentu yang 

disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu. Menurut 

Suparno (2001) belajar adalah proses mengkonstruksi pengetahuan dari 

pengalaman baik alami maupun manusiawi. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai 

hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya disebut sebagai 

proses belajar. Sedangkan prestasi belajar yang dihasilkan siswa adalah 

perubahan-perubahan dalam bidang pengetahuan/pengalaman, keterampilan, nilai 

dan sikap yang kemudian prestasi bagi siswa siswi sekolah diartikan sebagai hasil 

yang telah dicapai dari yang telah dilakukan dan dikerjakan. 

Hasil dari prestasi belajar tersebut tidak dapat terjadi begitu saja, akan 

tetapi melalui proses belajar. Proses belajar tidak hanya terjadi dalam lingkungan 

keluarga saja yang pertama dialami individu yang dikenal dengan proses belajar 
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secara informal, akan tetapi juga terdapat proses belajar secara formal yang biasa 

dilakukan pada dunia pendidikan seperti belajar di sekolah, maupun metode 

belajar yang lain yang terjadi di luar lingkungan rumah. 

Banyak faktor yang menyebabkan timbulnya prestasi belajar siswa. Secara 

garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu faktor dari 

dalam diri individu dan faktor dari luar diri individu, dalam hal ini adalah faktor 

lingkungan. Paimin (2004) menjelaskan bahwa prestasi belajar matematika 

merupakan hasil dari kecerdasan dan minat terhadap bidang studi matematika.  

Syah (dalam Munandar, 1999) mengatakan bahwa matematika sekolah 

adalah unsur-unsur dari matematika yang dipilih berdasarkan kepentingan 

kependidikan dan perkembangan iptek. Pembelajaran matematika disesuaikan 

dengan tingkat perkembangan intelektual siswa, objek-objek matematika, dan 

lingkungan sekitar siswa sebagai sumber belajar. Pembelajaran matematika pada 

tingkat pendidikan dasar memiliki berbagai masalah. Ada dua masalah besar dan 

penting adalah: pertama, sampai sekarang pelajaran matematika di sekolah masih 

dianggap pelajaran menakutkan, terasa sukar, dan tidak menarik; kedua, 

merupakan ilmu yang sangat berguna bagi kehidupan manusia, tetapi banyak yang 

belum bisa mendapatkan manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari.  

Matematika menjadi sumber penelitian terhadap prestasi belajar karena 

banyaknya dugaan bahwa matematika adalah salah satu bidang studi yang 

dianggap paling menakutkan karena harus dihadapkan pada persoalan hitungan-

hitungan yang mungkin dianggap sangat rumit dan orang memandang matematika 

sebagai bidang studi yang paling sulit. Meskipun demikian, semua orang harus 
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mempelajarinya karena merupakan sarana untuk memecahkan masalah kehidupan 

sehari-hari.  

Berdasarkan hasil survei pengukuran dan penilaian oleh Trends in 

International Mathematics and Science Study (TIMMS) bahwa hasil pendidikan 

matematika di Indonesia berada pada urutan ke 34 dari 38 negara. Sedangkan 

menurut data raport di sekolah dasar Surakarta, salah satu mata pelajaran di 

sekolah dasar yang rata-rata hasilnya masih kurang adalah matematika (Sanjaya, 

2006). Hasil  survei tahun 2006 kepada siswa SD di salah satu sekolah swasta di 

Jakarta Utara, mata pelajaran yang paling sulit dan paling tidak disukai adalah 

pelajaran matematika. Alasan siswa-siswa ini tidak menyukai matematika sangat 

beragam salah satu diantaranya adalah karena mereka menganggap pelajarannya 

sulit. Jika perasaan tidak suka ini terus berlanjut maka ada kemungkinan dapat 

menyebabkan siswa menjadi “alergi” atau “takut” menghadapi pelajaran 

matematika. 

Pendapat yang dikemukakan oleh Abdurrahman (1999) adalah bahwa 

matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk mengekpresikan 

hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan, sedangkan fungsi teoritisnya 

adalah untuk memudahkan berpikir. Belajar matematika akan berhasil jika 

prosesnya dilakukan dengan baik, yaitu dengan melibatkan intelektual siswa 

secara optimal. Dienes (dalam Paimin, 2008) berpendapat bahwa setiap konsep 

atau prinsip matematika dapat dimengerti secara sempurna, hanya jika disajikan 

pada anak dalam bentuk-bentuk konkret. Jadi abstraksi didasarkan pada intuisi 

dan pengalaman-pengalaman konkrit. 



 

 

4 

 

Lebih jauh lagi matematika bila ditinjau dari segi epistemologi ilmu, 

misalnya adalah bukan ilmu. Ia lebih merupakan bahasa artificial yang bersifat 

eksak, cermat dan terbebas dari rona emosi. Matematika adalah logika yang telah 

berkembang, yang memberikan sifat kuantitatif kepada pengetahuan keilmuan. 

Matematika merupakan sarana berpikir deduktif yang amat berguna untuk 

membangun teori keilmuan dan menurunkan prediksi-prediksi daripadanya, dan 

untuk mengkomunikasikan hasil-hasil kegiatan keilmuan dengan benar dan jelas 

secara singkat dan cermat. 

Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari 

pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat 

artificial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan padanya. 

Tanpa itu maka matematika hanya merupakan kumpulan rumus-rumus mati. 

Misalnya bila kita sedang mempelajari kecepatan jalan kaki seorang anak, maka 

obyek “kecepatan jalan kaki seorang anak” tersebut dapat kita lambangkan 

dengan X. Dalam hal ini X hanya mempunyai mempunyai satu arti yaitu 

“kecepatan jalan kaki seorang anak”. 

Matematika mempunyai kelebihan lain dibandingkan dengan bahasa 

verbal. Matematika mengembangkan bahasa numerik yang memungkinkan kita 

untuk melakukan pengukuran secara kuantitatif. Dengan bahasa verbal, dapat 

dibandingkan dua obyek yang berlainan umpamanya gajah dan semut, maka 

hanya bisa dikatakan gajah lebih besar daripada semut. Tidak ada ukuran yang 

jelas untuk menggambarkan seberapa besar gajah, dan seberapa besar semut. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, matematika mengembangkan konsep 
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pengukuran. Lewat pengukuran, maka dapat ketetahui dengan pasti berapa besar, 

panjang, lebar obyek yang kita ukur (Depdikbud,1984:58-61). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mempelajari 

matematika pada dasarnya sangat tergantung dari penalaran dan cara-cara berpikir 

logis dari peserta didik karena matematika memiliki obyek yang abstrak, 

lambang-lambang yang artificial, pengukuran-pengukuran terhadap obyek, dan 

hal-hal yang membutuhkan penalaran lainnya. Sesungguhnya matematika banyak 

sekali membantu individu dalam menyelesaikan masalah sehari-hari yang 

berhubungan dengan hitungan, seperti menghitung jumlah uang saku yang 

diterima, menghitung pengeluaran yang dilakukan setiap hari, menghitung untung 

rugi dalam setiap perdagangan, dan sebagainya.  

Namun disisi lain, ada hal lain yang juga turut penting dalam 

mempengaruhi kecerdasan seseorang atau kemempuan seseorang dalam 

mengerjakan apa yang ia ketahui yaitu kondisi psikofisik (Sutaraman dalam 

Campbell,2002). Kondisi psikofisik dipahami sebagai salah satu faktor penting 

yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan sesuatu. Saat kondisi 

psikofisik seseorang tidak dalam keadaan yang baik, maka orang itu akan 

mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengerjakan sesuatu, bahkan yang 

sudah ia kuasai sekalipun. Dalam hal ini, matematika juga termasuk salah satu 

didalamnya.  

Kekuatan musik  untuk  mengubah kondisi psikofisik seseorang telah lama 

dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat tertentu untuk berbagai kebutuhan,  

misalnya pada budaya bangsa Indian Amerika, mereka menggunakan musik serta 

senandung tertentu sebagai terapi.   
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Penelitian-penelitian mengenai dampak musik terhadap kehidupan 

psikofisik serta kepribadian seseorang di masa lalu sangat langka, yang berakibat 

kurangnya informasi mengenai manfaat musik bagi kehidupan manusia kecuali 

sebagai alat hiburan. Namun, dengan berkembangnya berbagai  penelitian tentang 

musik, berbagai rahasia  kekuatan musik sedikit demi sedikit mulai terungkap 

seperti dapat digunakannya musik guna penyembuhan sebuah penyakit melalui 

proses terapi(Aldridge, 1997; Ashida, 2000; Burns,  2000;  Shiraishi, 1997). 

Kini semakin banyak orang dapat  lebih  memahami  bahwa musik  

berfungsi terapeutik atau  dapat menyembuhkan. Musik  menghasilkan 

rangsangan ritmis yang ditangkap  organ pendengaran dan diolah di dalam  sistem 

saraf tubuh dan kelenjar pada otak yang  mereorganisasi interpretasi bunyi  ke 

dalam ritme internal pendengar. Ritme internal ini mempengaruhi metabolisme 

tubuh manusia sehingga prosesnya berlangsung dengan lebih baik. Metabolisme 

yang lebih baik akan mengakibatkan  tubuh  mampu membangun  sistem 

kekebalan yang lebih baik, dan dengan sistem kekebalan yang lebih baik tubuh 

menjadi lebih tangguh terhadap kemungkinan serangan penyakit  (Campbell, 

1997). 

Campbell (1997) menjelaskan lebih lanjut bahwa musik  untuk 

penyembuhan tidak perlu merupakan musik kesukaan, tapi musik itu harus jernih 

dan menenangkan. Dikategorikan jernih dan menyenangkan apabila musik tesebut 

memiliki irama yang tenang dan ritme yang tidak terlalu cepat. Musik popular, 

musik cepat, dan musik vokal tidak begitu baik untuk penyembuhan karena 

kandungan emosi dan ketukannya yang dinamis. 
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Musik dapat menghubungkan antara pikiran dan hati individu sehingga 

mereka dapat membuka diri. Secara keseluruhan musik dapat berpengaruh secara 

fisik maupun psikologis. Campbel (2002) menjelaskan bahwa secara psikologis, 

musik dapat membuat seseorang menjadi lebih rileks, mengurangi ketegangan, 

menimbulkan rasa aman dan sejahtera, melepaskan rasa gembira dan sedih. 

Menurut Plato musik adalah suatu hukum moral yang memberi jiwa dan sayap 

kepada pikiran dan imajinasi serta memberi keceriaan, kegembiraan dan 

kehidupan kepada segala hal. Musik adalah esensi keteraturan dan membawa pada 

semua hal yang baik, adil dan indah (Merit, 2003). 

Musik yang digunakan dalam penelitian ini adalah musik klasik karya 

Mozart. Musik karya Mozart dipilih dikarenakan musik ciptaanya adalah yang 

paling berkembang dan menurut banyak penelitian sebelumnya bahwa musik 

klasik yang lebih banyak digunakan dan dapat memberi dampak positif pada hasil 

sebuah penelitian(Ashida dalam Aldridge,1998). Para ahli terapi musik yang 

pernah meneliti dampak musik terhadap otak setuju bahwa musik klasik memiliki 

dampak terapi yang paling besar dan berpotensi dalam meningkatkan pengetahuan 

dan pengembangan diri. Musik klasik mempunyai pengaruh yang besar dalam 

memunculkan kreatifitas, musik–musik jenis lain memiliki dampak yang tidak 

seefektif dengan musik klasik. Musik rock tidak bisa memberikan inspirasi dan 

keterkaitan spiritual yang diinginkan. Bunyi yang hingar–bingar tidak bisa 

memberikan efek yang baik karena bunyi seperti itu menggetarkan dan 

mengganggu ritme tubuh dan pikiran. 

Pakar musik maupun pendidik telah mengadakan penelitian untuk melihat 

efek positif dari beberapa jenis musik. Banyak fakta yang diungkap dari penelitian 
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tersebut. Musik klasik, misalnya karya-karya Mozart, mempunyai efek stimulasi 

yang baik bagi kecerdasan anak.  

Pengaruh alunan musik pada kecerdasan anak, terdapat pada tiga bagian 

penting, yaitu bit, ritme, dan harmoni. Kombinasi ketiganya menghasilkan musik 

yang baik di dengar. Musik yang baik adalah musik yang menyelaraskan 

ketiganya. Musik klasik pada dasarnya menyerupai ritme denyut nadi manusia. 

Jenis ini lebih dimungkinkan untuk bisa masuk dalam perkembangan otak, 

pembentukan jiwa, karakter, dan raga manusia. Menurut penelitian (Campbell, 

2001) musik klasik yang mengandung komposisi nada berfluktuasi antara nada 

tinggi dan nada rendah akan merangsang otak. Maksud dari fluktuasi disini yaitu 

pengaturan nada yang cukup harmonis dan tenang dalam musik klasik. 

Mekanisme otak manusia terdapat reseptor (sinyal penerima) yang bisa mengenali 

musik. Otak anak akan mampu menerima musik tersebut meski dengan 

kemampuan terbatas karena otak masih dalam masa pertumbuhan. Musik 

merupakan stimulasi untuk mempercepat perkembangan otak anak (Campbell, 

2001). 

Jadi, berdasarkan penjelasan yang ada di atas serta fakta – fakta penelitian 

yang didapat dapat dijelakan bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit untuk 

dipahami atau bahkan dibenci oleh siwa-siswi. Dalam menanamkan sebuah 

pemahaman , tampaknya bukan hanya kondisi kognisi saja yang berperan penting 

didalamnya, namun juga kondisi psikofisik. Siswa/i yang mengalami kesulitan 

dalam bidang studi matematika dapat  dibantu  dengan  stimulus dari luar dirinya  

berupa bunyi dengan irama tertentu atau musik. 
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Musik klasik sendiri berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah ada bisa 

mengubah kondisi psikofisik seseorang untuk mendapatkan emosi atau suasana 

hati yang lebih baik. Sehingga penelitian ini sangat diperlukan untuk melihat 

apakah musik klasik juga akan berpengaruh terhadap kondisi psikofisik seorang 

anak dalam mempelajari matematika. Sehingga nantinya secara jelas akan terlihat 

bagaimana sebenarnya musik klasik akan berpengaruh ke kondisi psikofisik 

seorang anak yang dalam hal ini bisa berarti emosi atau suasana hati, dalam 

rangka belajar matematika dan kemudian secara tidak langsung kondisi psikofisik 

yang menunjang tentu juga akan berdampak positif terhadap preatasi belajar 

matematika dari anak tersebut. 

 

1.2       Rumusan Masalah 

Jadi, berdasarkan dari latar belakang yang sudah disampaikan didapatkan 

sebuah rumusan masalah yaitu : 

Apakah ada pengaruh musik klasik terhahap prestasi belajar matematika 

siswa kelas 6 Sekolah Dasar?  

 

1.3       Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh musik klasik 

terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas 6 Sekolah Dasar 

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya psikologi 

pendidikan dalam mengatasi kesulitan belajar khususnya matematika. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah, penelitian ini bermanfaat memberikan informasi kepada 

sekolah dalam rangka menetapkan metode pembelajaran pelajaran 

matematika.  

b. Bagi guru, dengan dilaksanakan penelitian ini dapat menambah 

pengalaman serta keterampilan baru dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika. 

c. Bagi siswa, dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan belajar, 

mengoptimalkan kemampuan berpikir positif dalam mengembangkan 

diri dalam meraih prestasi belajar yang optimal. 


