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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan merupakan proses dan tempat dimana seseorang bisa 

memeroleh pengetahuan, pemahaman, serta cara beperilaku sesuai dengan 

kebutuhan manusianya, serta masuknya Indonesia pada era globalisasi, 

era milenium ketiga, bangsa Indonesia memerlukan kemampuan daya 

komparatif dan daya saing yang tinggi (Purnomo, 2017). Menurut 

Purnomo (2017), kemampuan tersebut memiliki karakteristik diantaranya, 

mampu memanfaatkan, menguasai juga mengembangkan Ilmu 

Pengetahuan dan Tekonologi (IPTEK) yang memerlukan penguasaan 

matematika. Negara Indonesia sendiri menyiapkan penguasaan 

matematika bagi warganya secara formal melalui sekolah. Materi‐materi 

matematika yang diberikan kepada siswa dari Sekolah Dasar sampai 

Sekolah Lanjutan Menengah Atas disusun secara sistematis 

berkelanjutan, sehingga diharapkan siswa mudah mempelajarinya 

(Purnomo, 2017). 

Leonard dan Supardi (2010), mengatakan bahwa: “Mata Pelajaran 

matematika dianggap sebagian siswa sebagai mata pelajaran yang sukar 

dan biasanya belajar matematika memerlukan konsentrasi tinggi”. 

Persepsi seperti inilah yang membuat siswa semakin takut dengan hal 

yang ada hubungannya dengan mata pelajaran matematika. Rata-rata 

siswa SMA IPA yang sudah lulus dan ingin melanjutkan jenjang 

pendidikannya pada jurusan Biologi, alasan rata-ratanya karena ingin 

menghindar dari Matematika. Padahal, dalam mata pelajaran Biologi 

sendiri tidak bisa lepas pula dari prinsip matematika.  

Sikap menurut Utami (2019) memiliki point penting yaitu sikap 

berorientasi pada respon, dimana sikap merupakan bentuk dari sebuah 

perasaan, yakni perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan 

yang tidak mendukung pada sebuah objek. Sikap siswa pada suatu mata 

pelajaran tentu merupakan hal yang berpengaruh dalam mencapai tujuan 
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pembelajaran. Jika siswa bersikap negatif pada materi matematika tertentu 

maka siswa tersebut akan cenderung menjauhi dan menghindari pelajaran 

tersebut. Rasa malas dan jenuh akan melekat pada diri siswa selama proses 

pembelajaran. Dapat dipahami hal ini mempengaruhi hasil belajarnya. Jika 

sikap positif itu hadir dalam pembelajaran, dalam situasi pembelajaran yang 

bagaimanapun siswa akan bersungguh-sungguh mencapai prestasi yang 

terbaik. Begitupun sikap siswa terhadap konsep-konsep matematika. 

Seperti yang dinyatakan oleh National Council Teacher of Mathematics 

(NCTM), bahwa pengetahuan baru serta cara-cara melakukan dan 

mengkomunikasikan matematika terus muncul dan berkembang. Kebutuhan 

untuk memahami dan dapat menggunakan matematika dalam kehidupan 

sehari-hari dan di tempat kerja akan terus meningkat (NCTM, 2000). Dengan 

sendirinya setiap orang akan merasa dituntut untuk dapat menguasai 

matematika.  

Berdasarkan alasan tersebut, maka konsep dasar Matematika perlu 

diintegrasikan dalam beberapa mata pelajaran. Seperti yang dinyatakan oleh 

Enggar (2017), bahwa matematika sangat penting diajarkan untuk membekali 

siswa dengan berbagai kemampuan, agar dapat bersaing di era globalisasi 

terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pemahaman konsep dalam matematika dapat membantu siswa untuk 

memahami materi lain diluar mata pelajaran matematika. Tetapi materi yang 

dimaksud adalah memiliki unsur matematika dalam pemecahan masalahnya, 

contohnya pada materi Hukum Hardy-Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg 

menyatakan bahwa jumlah frekuensi alel di dalam populasi akan tetap seperti 

frekuensi awal, dengan beberapa persyaratan yaitu: populasi sangat besar, 

kawin acak, tidak ada perubahan di dalam unggun gen akibat mutasi, tidak 

terjadi migrasi individu ke dalam dan ke luar populasi, dan tidak ada seleksi 

alam (semua genotip mempunyai kesempatan yang sama dalam keberhasilan 

reproduksi) (IPB, 2014). Tanpa menggunakan matematika, rumus matematis 

dari hukum Hardy-Weinberg tidak bisa berfungsi sebagai mana mestinya untuk 

menginterpretasikan nilai frekuensi dari alel suatu populasi yang ditanyakan.  
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Selain pada materi hukum Hardy-Weinberg, Rahmania (2019) 

mengatakan bahwa, siswa dapat terbantu dalam memahami materi tentang 

ekosistem saat menggunakan pendekatan kuantitatif. Hal tersebut ditunjukan 

dari meningkatnya sikap matematis-biologis siswa setelah dilakukannya 

pembelajaran ekosistem berbasis literasi kuantitatif. Penemuan ini 

membuktikan bahwa menggunakan konsep Matematika dapat menjadi jalan 

untuk memahami konsep dalam mata pelajaran Biologi. 

Pada abad 21 ini, Biologi adalah sains kuantitatif yaitu melibatkan 

banyak data angka dan perhitungan, sehingga Biologi dan kuantitatif beserta 

matematika tidak dapat dipisahkan (Anggriyana, 2019). Sikap siswa terhadap 

Matematika dalam konteks Biologi dapat memengaruhi prestasi mereka dalam 

mempelajari Biologi. Maka, sikap Matematis-Biologis siswa perlu 

diidentifikasi karena biasanya siswa menunjukan respon negatif terhadap 

Matematika yang dianggap sulit (kemampuan literasi matematisnya rendah) 

(Anggriyana, 2019). 

Berbagai materi pada mata pelajaran biologi di Sekolah Menengah Atas 

(SMA) dapat diintegrasikan dengan kemampuan literasi kuantitatif diantaranya 

adalah genetika, biologi sel, biokimia, pertumbuhan dan perkembangan 

tumbuhan, fisiologi, dinamika populasi, ekologi dan masih banyak lagi (Steen, 

2001). Siswa Sekolah Menengah Farmasi dalam kurikulumnya perlu untuk 

mempelajari materi pada mata pelajaran Biologi. Dalam kurikulum pula, siswa 

Farmasi dituntut untuk bisa mengimplementasikan kemampuan operasi 

hitungnya dalam mata pelajaran lain yang membutuhkan kemampuan 

matematika untuk menyelesaikan  masalahnya. Mata pelajaran yang dimaksud 

adalah mata pelajaraan produktif yaitu, TPSO (Teknik Pembuatan Sediaan 

Obat), Pelayanan Farmasi, Teknologi Farmasi dan Dasar-dasar Kefarmasian. 

Berdasarkan kurikulum salah satu Sekolah Menengah Kejuruan yang 

ada di Bandung, siswa memerlukan sikap matematis-biologis yang baik untuk 

mengembangkan kompetensinya dan mempersiapkankan diri menghadapi 

lapangan kerja di masa depan. Dengan demikian, hal ini dirasa akan 
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menunjang siswa dalam mencapai kompetensi dasar yang harus dimiliki, 

khususnya pada siswa Farmasi. 

Dari uraian di atas, maka sikap matematis-biologis siswa Sekolah 

Menengah Kejuruan Farmasi perlu diidentifikasi. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik membuat penelitian yang berjudul : “Profil Sikap Matematis-Biologis 

Siswa Sekolah Menengah Farmasi”.  

 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu “Bagaimana Sikap matematis-biologis siswa Farmasi di salah satu 

Sekolah Menengah Farmasi Bandung?”. Adapun pertanyaan penelitian yang disusun 

berdasarkan rumusan masalah tersebut, yaitu: 

1. Bagaimana sikap Matematis-Biologis Seluruh siswa Farmasi? 

2. Bagaimana nilai minat siswa Farmasi dalam menggunakan matematika pada 

pembelajaran mata pelajaran Biologi berdasarkan tingkatan kelas dan gender? 

3. Bagaimana nilai manfaat yang siswa rasakan dalam menggunakan matematika pada 

pembelajaran mata pelajaran Biologi berdasarkan tingkatan kelas dan gender? 

4. Bagaimana nilai pencapaian yang siswa rasakan dalam menggunakan matematika 

pada pembelajaran mata pelajaran Biologi berdasarkan tingkatan kelas dan gender? 

5. Bagaimana kesulitan yang siswa rasakan dalam menggunakan matematika pada 

pembelajaran mata pelajaran Biologi berdasarkan tingkatan kelas dan gender? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari pen elitian ini yaitu untuk mengidentifikasi sikap matematis-

biologis siswa Sekolah Menengah Farmasi. Adapun tujuan penelitian yang   dirincikan 

sebagai berikut: 

1. Mendapatkan informasi dari sikap Matematis-Biologis seluruh siswa Farmasi di 

salah satu Sekolah Menengah Kejuruan Bandung. 

2. Mendapatkan informasi dari nilai minat siswa dalam menggunakan matematika pada 

pembelajaran mata pelajaran Biologi berdasarkan tingkatan kelas dan gender. 
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3. Mendapatkan informasi dari nilai manfaat yang siswa rasakan dalam menggunakan 

matematika pada pembelajaran mata pelajaran Biologi berdasarkan tingkatan kelas 

dan gender. 

4. Mendapatkan informasi dari kesulitan yang dirasakan oleh siswa dalam 

menggunakan matematika pada pembelajaran mata pelajaran Biologi berdasarkan 

tingkatan kelas dan gender. 

5. Mendapatkan informasi dari nilai pencapaian yang siswa rasakan dalam 

menggunakan matematika pada pembelajaran mata pelajaran Biologi berdasarkan 

tingkatan kelas dan gender. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Aspek yang diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu sikap matematis-biologis 

siswa Farmasi laki-laki dan perempuan di sekolah menengah farmasi yang baru naik kelas 

11 dan 12. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Berikut merupakan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini: 

1. Bagi Guru 

Data dari sikap matematis-biologis siswa diharapkan dapat menjadi salah satu acuan 

guru untuk merancang strategi pembelajaran yang akan digunakan, khususnya 

pembelajaran dalam pada mata pelajaran Biologi. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Data dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum pada peneliti 

lain tentang sikap matematis-biologis siswa di Sekolah Menengah Farmasi serta 

dapat menjadi pertimbangan untuk dilakukannya penelitian lanjutan. 

 

1.6.Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi skripsi ini menjelaskan mengenai gambaran umum isi skripsi 

yaitu tentang “Profil Sikap Matematis-Biologis Siswa Sekolah Menengah Farmasi”. 

Skripsi ini terdiri atas lima bab yang penulisannya mengacu pada pedoman karya tulis 

ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2019 sebagai berikut: 
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BAB I Pendahuluan . Pada Bab ini, berisi tentang latar belakang dari penelitian, 

mulai dari pentingnya matematika, sikap matematis-biologis siswa, materi Biologi yang 

memerlukan konsep matematika , terkaitnya ilmu Biologi dengan keahlian di bidang 

Farmasi sampai pentingnya sikap yang baik terhadap sikap matematis-biologis bagi siswa 

Farmasi. Pada bab ini juga terdapat rumusan masalah yang berisi tentang masalah yang 

ingin diteliti dalam penelitian yaitu sikap matematis-biologis siswa Farmasi laki-laki dan 

perempuan. Rumusan masalah kemudian dibuat lima pertanyaan penelitian. Tujuan dari 

penelitian ini untuk mendapatkan informasi tentang profil sikap matematis-biologis dari 

siswa Farmasi. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sikap matematis-biologis 

siswa Farmasi kelas11 dan 12 yang diukur dengan 25 pernyatan dari angket. Selanjutnya, 

batasan masalah akan menentukan pula manfaat setelah penelitian ini selesai. Manfaat 

dari peneliti ini yaitu untuk membantu guru dalam menentukan strategi pembelajaran 

yang relevan dengan hasil penelitian. Sedangkan untuk peneliti lain, data yang didapatkan 

dapat menjadi pertimbangan untuk dilakukan penelitian lanjutan tentang sikap 

matematis-biologis siswa. 

BAB II, Sikap Matematis-Biologis Siswa, Matematika Dalam Pembelajaran 

Biologi, dan Biologi Dalam Bidang Farmasi Serta Kaitannya dengan Sikap Matematis-

Biologis Siswa. Dalam bab ini, dikaji dari berbagai literatur tentang teori sikap 

matematis-biologis serta penggunaan MBVI dalam mengukur sikap matematis-biologis. 

Pada bab ini juga menyebutkan serta menjelaskan pembelajaran pada mata pelajaran 

Biologi yang dapat menggunakan matematika atau berbasis literasi kuantitatif. Biologi 

dalam bidang Farmasi serta kaitannya dengan sikap matematis-biologis siswa dijelaskan 

pula pada bab ini. 

BAB III, Metodologi Penelitian. Pada bab ini menjelaskan cara dalam 

pengambilan data, instrumen yang digunakan, serta validitas dari instrumen. Selain itu, 

responden yang dibutuhkan serta langkah yang dilakukan selanjutnya setelah data dari 

sikap mateamatis-biologis siswa sudah didapatkan (analisis data) dijelaskan pula dalam 

bab ini.  

BAB IV, Temuan dan Pembahasan. Temuan dalam penelitian ini yaitu sikap 

matematis-biologis siswa Farmasi yang sudah direkapitulasi sampai dalam bentuk 

persentase, grafik dan tabel. Temuan dari sikap matematis-biologis siswa Farmasi 
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dirincikan berdasarkan indikator, yang diuraikan kembali berdasarkan tingkatan kelas dan 

gender. 

BAB V, Kesimpulan.  Pada bab ini berisi kesimpulan dari data yang sudah 

didapatkan, Implikasi dari hasil penelitian serta rekomendasi penelitian yang bertujuan 

untuk memberikan informasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan setelah penelitian 

selesai. 

 


