
PENGARUH AKTIVITAS DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER 

DAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF TERHADAP PRESTASI 

BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VIII SMPN 2 MATARAM  

TAHUN PELAJARAN 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

ARTIKEL  

 

Oleh 

BAIQ APRILIA ISNAINI 

E1R 114 010 

 

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Menyelesaikan 

Program Sarjana (S1) Pendidikan Matematika 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA 

JURUSAN PENDIDIKAN MIPA 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MATARAM 

2018 



ii 

 

 

 

KEMENTERIAN RISET, TE KNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS MATARAM 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

Jl. Majapahit No. 62 Mataram NTB 83125 

Telp. (0370) 623873 

 
 

PERSETUJUAN ARTIKEL SKRIPSI 

Artikel skripsi berjudul “Pengaruh Aktivitas Dalam Kegiatan 

Ekstrakurikuler dan Kemampuan Berpikir Kreatif Terhadap Prestasi 

Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMPN 2 Mataram Tahun Pelajaran 

2018/2019” 

Yang disusun oleh : 

Nama : Baiq Aprilia Isnaini 

NIM : E1R114010 

Program Studi : Pendidikan Matematika 

Telah diperiksa dan disetujui. 

 

Mataram,     November 2018                             Mataram,      November 2018     

Dosen Pembimbing I 

 

 

 

 

(Dra. Hj. Sripatmi, M.Si.) 

NIP. 19600820 198502 2 001                              
 

             Dosen Pembimbing II 

 

 

 

 

        (Syahrul Azmi,S.Pd.,M.Pd.) 

         NIP.  19810724 200501 2 008 

Menyetujui, 

Ketua  Program Studi Pendidikan Matematika 

 

 

 

 

 

Drs. H.Baidowi, M.Si 

NIP. 19650406 199203 1 001 

 

 



iii 

 

 

 

DAFTAR ISI 
 

HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i 

HALAMAN PERSETUJUAN ARTIKEL SKRIPSI ......................................... ii 

DAFTAR ISI ......................................................................................................... iii 

ABSTRAK ............................................................................................................ iv 

ABSTRACT ............................................................................................................ v 

PENDAHULUAN ................................................................................................... 1 

METODE PENELITIAN ...................................................................................... 2 

HASIL PENELITIAN ........................................................................................... 3 

PEMBAHASAN ..................................................................................................... 4 

PENUTUP ............................................................................................................... 6 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

PENGARUH AKTIVITAS DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER 

DAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF TERHADAP PRESTASI 

BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VIII SMPN 2 MATARAM  

TAHUN PELAJARAN 2018/2019 

 

 

 

Baiq Aprilia Isnaini 1), Sripatmi 2), dan Syahrul Azmi 3) 

1) Mahasiswa Pendidikan Matematika FKIP Universitas Mataram, Mataram 

2,3) Dosen Pendidikan Matematika FKIP Universitas Mataram, Mataram 

Email: bqaprilia21@gmail.com 

 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aktivitas siswa dalam kegiatan 

ekstrakurikuler dan kemampuan berpikir kreatif terhadap prestasi belajar 

matematika siswa kelas VIII SMPN 2 Mataram tahun pelajaran 2018/2019. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif  dengan jenis penelitian ex post 

facto. Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMPN 2 Mataram tahun 

pelajaran 2018/2019. Dalam menentukan sampel digunakan teknik probability 

sampling dengan jenis cluster sampling. Sampel pada penelitian ini adalah siswa 

kelas VIII-B,VIII-C dan VIII-E SMPN 2 Mataram berjumlah 100 siswa. Data dari 

hasil penelitian ini diperoleh melalui angket aktivitas siswa dalam kegiatan 

ekstrakurikuler, tes kemampuan berpikir kreatif dan nilai ujian akhir semester 

matematika kelas VII semester genap tahun pelajaran 2017/2018. Sebelum 

dilakukan penelitian, angket dan tes di ujicobakan terhadap 30 orang anggota 

populasi dari kelas VIII-1 MTsN 1 Mataram. Analisis data yang digunakan adalah 

analisis regresi linier berganda. Dari hasil analisis data yang diperoleh, terdapat 

pengaruh yang signifikan antara aktivitas siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan 

kemampuan berpikir kreatif terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VIII 

SMPN 2 Mataram tahun pelajaran 2018/2019. 

 

 

Kata Kunci: aktivitas dalam kegiatan ekstrakurikuler; kemampuan berpikir 

kreatif; prestasi belajar matematika. 
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ABSTRACK 

This study aims to determine the effect of student activities in 

extracurricular activities and creative thinking abilities on mathematics learning 

achievement of class VIII students of SMP 2 Mataram in the 2018/2019 year 

academic. This study used a quantitative approach with ex-post facto research 

types. The population of this study was the eighth-grade students of SMP 2 

Mataram in the year academic 2018/2019. In determining the sample probability 

sampling technique is used with cluster sampling type. The sample in this study 

were students of class VIII-B, VIII-C and VIII-E of SMP 2 Mataram in total 100 

students. The data from the results of this study were obtained through student 

activity questionnaires in extracurricular activities, creative thinking skills tests and 

the final semester mathematics test scores for class VII even semester 2017/2018 

year academic. Prior to the research, questionnaires and tests were tested on 30 

members of the population from class VIII-1 MTsN 1 Mataram. Data analysis used 

is multiple linear regression analysis. From the results of data analysis obtained, 

there is a significant effect between student activities in extracurricular activities 

and creative thinking ability on mathematics learning achievement of class VIII 

students of SMPN 2 Mataram in 2018/2019 year academic. 

 

 

 

 
Key Terms : activities in extracurricular activities; creative thinking ability; 

learning achievement in mathematic
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PENDAHULUAN 

Menghadapi era globalisasi, diperlukan sumber daya manusia (SDM) handal yang 

memiliki pemikiran kritis, sistematis, logis, kreatif dan kemauan untuk bekerja sama secara 

efektif. Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan-kemampuan seperti itulah yang 

mampu memanfaatkan informasi, sehingga informasi yang datang dari berbagai sumber dan 

tempat didunia dapat diolah dan dipilih. Pendidikan merupakan salah satu hal yang paling 

berpengaruh di era globalisasi ini sebab pendidikan merupakan salah satu hal penting untuk 

menentukan kemajuan suatu bangsa. Peningkatan kualitas bidang pendidikan dapat 

mewujudkan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Dalam pendidikan di sekolah, matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang 

memiliki peranan penting dalam upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mata 

pelajaran matematika diajarkan pada setiap jenjang pendidikan sekolah di Indonesia, mulai dari 

Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), 

bahkan perguruan tinggi. Matematika menjadi sarana berpikir kreatif, logis dan sistematis. 

Seperti yang diungkapkan oleh Gunawan (Anda,2008), matematika diajarkan untuk melatih 

siswa dalam berpikir dan berargumentasi.   

Berdasarkan hasil observasi berupa nilai ulangan akhir semester matematika semester 

genap tahun ajaran 2017/2018, dalam proses pembelajaran matematika disekolah, terdapat 

beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika siswa. 

Permasalahan tersebut diantaranya rendahnya keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

dikelas, rendahnya minat belajar siswa serta sedikitnya siswa yang menanyakan materi 

pembelajaran saat diberikan kesempatan oleh guru dan menanggapi pertanyaan yang diajukan 

guru. rata-rata nilai ulangan akhir semester matematika siswa masih berada dibawah rata-rata 

dimana rata-rata standarnya adalah 75. Begitu pula dengan dengan ketuntasan klasikal masing-

masing kelas juga berada dibawah rata-rata yaitu sebesar 85%. Rendahnya nilai rata-rata dan 

ketuntasan klasikal  dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

matematika siswa diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal (faktor 

yang berasal dari dalam diri), meliputi kesehatan, intelegensi dan bakat, minat dan motivasi, 

dan cara belajar. Faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar diri), meliputi keluarga, 

sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar (Dalyono, 2010:60). Keberhasilan siswa dalam 

memahami pelajaran matematika yang disampaikan disekolah terutama dalam menyelesaikan 

soal-soal matematika tidak lepas dari kemampuan siswa itu sendiri yang dimana hal tersebut 

merupakan faktor internal (Hasan, 1994:102).  

Dari daftar siswa kelas VIII SMPN 2 Mataram Tahun Pelajaran 2018/2019 yang 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, banyak siswa yang mengikuti lebih dari 1 kegiatan 

ekstrakurikuler yang diadakan oleh sekolah. Aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah akan menyita waktu belajar dan istirahat, akibatnya siswa tidak dapat 

belajar dengan baik apabila kondisi fisiknya tidak mendukung kegiatan belajarnya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan sewaktu melaksanakan kegiatan Program 

Pengalaman Lapangan (PPL) pada bulan November 2017, kepada salah satu koordinator 

ekstrakurikuler yang juga guru matematika di SMPN 2 Mataram yaitu bapak Joko Supriyanto, 

S.Pd, beliau mengungkapkan ada beberapa masalah yang sering dihadapi siswa aktif dalam 
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kegiatan ekstrakurikuler adalah kurang pandainya siswa membagi waktu dengan baik untuk 

belaja, kurang tepatnya cara belajar siswa dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan 

konsentrasi siswa yang kurang dalam belajar yang akan mempengaruhi siswa dalam menerima 

materi pelajaran. 

Berpikir kreatif yaitu berhubungan dengan penemuan sesuatu, mengenai hal yang 

menghasilkan sesuatu yang baru dengan menggunakan sesuatu yang telah ada (Riyanto, 

2010:232).  Terdapat beberapa alasan mengapa berpikir kreatif penting untuk dimunculkan, 

dipupuk dan dikembangkan dalam diri anak, karena kemampuan berpikir kreatif dapat melihat 

berbagai macam penyelesaian masalah, dengan kreativitas memungkinkan manusia 

meningkatkan kualitas hidupnya (Munandar, 2009:31). Oleh karena itu, siswa yang memiliki 

kemampuan berpikir kreatif akan mewujudkan pembelajaran di kelas dengan antusias dalam 

menanggapi atau merespon materi pembelajaran saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

Siswa yang memiliki kemampuan berpikir kreatif akan selalu menanggapi pertanyaaan yang 

diajukan oleh guru, sehingga prestasi belajar yang dimiliki siswa akan lebih baik.  Aktivitas 

dalam kegiatan ekstrakulikuler diharapkan memberikan banyak pengalaman dan ilmu yang 

positif bagi siswa. Hal ini menjadikan siswa memiliki suatu dorongan untuk mendapatkan 

prestasi belajar yang lebih baik. Berbagai pengalaman ini secara tidak langsung akan dapat 

diintegrasikan siswa ke dalam kegiatan belajar. Begitu pula dengan kemampuan berpikir 

kreatif yang dimiliki siswa. Hal itu akan diaplikasikan dalam kegiatan belajarnya, sehingga 

siswa menunjukkan aktivitas-aktivitas belajar yang intens namun positif. Kedua faktor 

tersebut, yakni aktivitas dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kemampuan berpikir kreatif, 

secara bersama-sama akan memberikan pengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui apakah 

terdapat pengaruh aktivitas siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler terhadap prestasi belajar 

matematika siswa kelas VIII SMPN 2 Mataram Tahun Pelajaran 2018/2019, untuk mengetahui 

apakah terdapat pengaruh kemampuan berpikir kreatif terhadap prestasi belajar matematika 

siswa kelas VIII SMPN 2 Mataram Tahun Pelajaran 2018/2019 dan untuk mengetahui apakah 

terdapat pengaruh aktivitas siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kemampuan berpikir 

kreatif terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VIII SMPN 2 Mataram Tahun 

Pelajaran 2018/2019.  

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah ex post facto. Penelitian 

ekspos fakto (expost facto research) meneliti hubungan sebab-akibat yang tidak dimanipulasi 

atau diberikan perlakuan oleh peneliti. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 8 – 13 Oktober 

2018 di SMPN 2 Mataram yang berlokasi di Jalan Pejanggik No.5, Kota Mataram. Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMPN 2 Mataram Tahun Pelajaran 2018/2019 

yang berjumlah 340 siswa. Teknik probability sampling yang digunakan adalah cluster 

sampling (sampel acak cluster). Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah kelas VIII B, 

VIII C dan VIII E berjumlah 100 siswa. 

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket untuk 

mengukur variabel aktivitas siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler yang terdiri dari 20 butir 

pernyataan yang terdiri dari 4 butir alternative jawaban yaitu Selalu(SL), Sering(SR), Kadang-

kadang(KD) dan Tidak Pernah(TP). Tes untuk mengukur variabel kemampuan berpikir kreatif 

yang terdiri dari 4 butir soal mencakup materi segitiga segiempat, garis sudut, pengumpulan 
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data dan aritmetika sosial. Dokumentasi untuk mengukur prestasi belajar matematika siswa 

kelas VIII SMPN 2 Mataram Tahun Ajaran 2018/2019 dengan melihat hasil ulangan akhir 

semester matematika kelas VII semester genap tahun pelajaran 2017/2018. 

Sebelum dilakukan penelitian, perlu dilakukan uji coba instrument berupa uji coba 

validitas angket dan tes. Uji validitas berupa validitas isi dan validitas itemuji coba reliabilitas 

angket dan tes. Analisis regresi linier sederhana yang bertujuan untuk melihat apakah terdapat 

pengaruh antara kecemasan matematika siswa terhadap hasil belajar matematika siswa. 

Persamaan regresi linear dapat dilihat sebagai berikut:  

Y = 𝑎 + 𝑏𝑋 

Sedangkan, rumus untuk mencari nilai a dan b sebagai berikut : 

𝑎 =   
(∑ 𝑌)(∑ 𝑋

2
) − (∑ 𝑋)(∑ 𝑋)

𝑛(∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2
 

𝑏 =
𝑛(∑ 𝑋) − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

𝑛(∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2
 

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih 

variabel bebas (X1, X2, …, Xn) dengan variabel terikat (Y). Persamaan regresi linear berganda 

sebagai berikut: 

Y = a +  b1X1 +  b2X2 

HASIL PENELITIAN 

Uji Normalitas 

n = 100 𝛼 Sig 

Ekstrakurikuler 

0,05 

0,077 

Berpikir Kreatif 0.060 

Prestasi Belajar Matematika 0.200 

Uji Linearitas 

n = 100 𝛼 
Deviation 

Of Linearity 

Ekstrakurikurikuler*Prestasi Belajar 
0,05 

0,572 

Berpikir Kreatif * Prestasi Belajar 0,458 

Uji Regresi Linier Sederhana Aktivitas dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Terhadap Prestasi 

Belajar Matematika Siswa 

b0 59,051 

b1 0,092 

Persamaan Regresi Ŷ = 59,051 + 0,092𝑋 

Ftabel 3,94 

Fhitung 0,603 

Uji Regresi Linier Sederhana Kemampuan Berpikir Kreatif Terhadap Prestasi Belajar 

Matematika Siswa 

b0 43,071 

b1 0,310 

Persamaan Regresi Ŷ = 43,071 + 0,310𝑋 

Ftabel 3,94 

Fhitung 6,826 

Koefisien Determinasi (R2) 6,5% 
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Uji Regresi Linier Berganda Aktivitas dalam Kegiatan Ekstrakurikuler dan Kemampuan 

Berpikir Kreatif Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa 

b0 33,864 

b1 0,139 

b2 0,330 

Persamaan Regresi Ŷ = 43,071 + 0,310𝑋 

Ftabel 3,94 

Fhitung 3,94 

Koefisien Determinasi (R2) 7,9% 

 

PEMBAHASAN 

Setelah dilakukan penelitian, peneliti menganalisis data dari hasil angket dan tes yang 

diberikan kepada responden. Berdasarkan hasil dari analisa deskriptif aktivitas dalam kegiatan 

ekstrakurikuler memiliki rata-rata 55,97 dengan skor maksimal 80 dan skor minimal 20. 

Untuk tes kemampuan berpikir kreatif memiliki rata-rata 68,30 dengan skor maksimal 90 dan 

skor minimum 35. Sedangkan prestasi belajar matematika, berdasarkan hasil perhitungan 

analisis deskriptif memiliki rata-rata 64,220 dengan skor maksimal 95 dan skor minimum 

27,5.  

Setelah dilakukan analisis deskriptif untuk melihat kemampuan sampel, secara umum 

selanjutnya peneliti menguji hasil jawaban siswa dengan analisis statistik inferensial untuk 

melihat pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat menggunakan uji regresi 

linier berganda dan uji regresi linier sederhana. Untuk mengetahui pengaruh aktivitas siswa 

dalam kegiatan ekstrakurikuler terhadap prestasi belajar matematika digunakan regresi linier 

sederhana dengan uji F diperoleh Fhitung = 0,603 < Ftabel = 3,94 sehingga H0 diterima. 

Karena H0 diterima maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara aktivitas siswa dalam 

kegiatan ekstrakurikuler terhadap prestasi belajar matematika siswa. Besarnya pengaruh ini 

dituliskan dalam bentuk persamaan garis regresi Ŷ = 59,051 + 0,092X. Melalui kegiatan 

ekstrakurikuler ini, siswa di sekolah dapat belajar cara-cara berorganisasi, berdemokrasi, 

menyampaikan pendapat, berargumentasi, presentasi dan menghargai pendapat orang lain. 

Mereka juga berlatih bagaimana cara mewujudkan suatu ide atau gagasan akan menjadi suatu 

kegiatan yang bermanfaat dan mampu untuk mengadakan evaluasi. Dengan demikian, 

diharapkan ada efek positif pada prestasi belajar matematikanya. Hasil penelitian sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ayunesha Awais Wardani Hasil penelitian dengan analisis 

regresi linier sederhana pada taraf signifikansi 5% menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

positif dan signifikan antara keaktifan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler terhadap prestasi 

belajar siswa.  

Tidak adanya pengaruh yang signifikan ini kemungkinan besar disebabkan siswa yang 

terlampau aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler justru akan dapat mengganggu waktu 

belajarnya. Hal ini mempengaruhi tingkat pemahaman siswa akan materi pelajaran, terutama 

jika siswa kurang bisa memanajemen waktu dengan baik. Disamping itu, kegiatan-kegiatan 

siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler belum banyak berhubungan langsung dengan mata 

pelajaran akademik yang ada terutama mata pelajaran matematika. 
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Untuk mengetahui pengaruh kemampuan berpikir kreatif terhadap prestasi belajar 

matematika digunakan regresi linier sederhana dengan uji F diperoleh Fhitung = 6,826 >

Ftabel = 3,94. Besarnya pengaruh ini dituliskan dalam bentuk persamaan regresi, yaitu �̂� =

43,071 + 0,310X1. Persamaan regresi ini menunjukkan apabila nilai kemampuan berpikir 

kreatif bertambah 1 satuan maka nilai prestasi belajar matematika akan bertambah 0,310 dan 

ditambah 43,071 dari faktor yang lain. Besar pengaruh kemampuan berpikir kreatif terhadap 

prestasi belajar matematika dapat dilihat dengan cara melihat 𝑅2 = 0,065 = 6,5%. Maksud 

dari angka tersebut menyatakan bahwa pengaruh kemampuan berpikir kreatif terhadap prestasi 

belajar matematika adalah 6,5% dan sisanya faktor lain yang mempengaruhi.  

Kemampuan berpikir kreatif atau kreativitas merupakan proses menemukan cara-cara 

baru dan menghasilkan sesuatu yang baru bagi yang bersangkutan menggunakan sesuatu yang 

telah ada dalam rangka memecahkan masalah dengan jalan mempergunakan daya khayal, 

fantasi, atau imajinasi. Munandar (2012:9) menyampaikan bahwa kreativitas memiliki 

hubungan yang substansial sebagai prediktor dari prestasi belajar siswa di sekolah. Ini 

menunjukkan bahwa dari banyak hal yang mempengaruhi prestasi belajar salah satunya adalah 

kreativitas. Sedangkan Ahmadi (2004:138) menyampaikan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar ada dua macam yakni faktor internal dan faktor eksternal. 

Kreativitas sendiri termasuk ke dalam faktor internal yang mempengaruhi prestasi belajar. 

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah Yuli Setyani, yang 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kemampuan berpikir kreatif 

terhadap prestasi belajar siswa. 

Untuk melihat pengaruh aktivitas dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kemampuan 

berpikir kreatif terhadap prestasi belajar matematika siswa dilakukan dengan uji F. hasil 

analisis uji F aktivitas dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kemampuan berpikir kreatif terhadap 

prestasi belajar matematika siswa diperoleh nilai Fhitung = 4,143 >  Ftabel = 3,94. Oleh 

karena itu, H0 ditolak sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara aktivitas dalam 

kegiatan ekstrakurikuler dan kemampuan berpikir kreatif terhadap prestasi belajar matematika 

siswa kelas VIII SMPN 2 Mataram tahun pelajaran 2018/2019. Besarnya pengaruh ini 

dituliskan dalam bentuk persamaan regresi, yaitu Ŷ = 33,864 + 0,139X1 + 0,330X2. 

Persamaan regresi ini menunjukkan apabila aktivitas dalam kegiatan ekstrakurikuler dan 

kemampuan berpikir kreatif bertambah 1 satuan maka nilai prestasi belajar matematika siswa 

akan bertambah 0,139 dari aktivitas dalam kegiatan ekstrakurikuler ditambah dengan 0,330 

dari kemampuan berpikir kreatif dan ditambah 33,864 dari faktor lain yang mempengaruhi. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulidia Dina Ramadhani. 

Hasil penelitian dengan analisis regresi linier berganda pada taraf signifikansi 5% 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara keaktifan siswa dalam 

kegiatan ekstrakurikuler terhadap prestasi belajar siswa. 

Ini menunjukkan bahwa variabel aktivitas dalam kegiatan ekstrakurikuler dan 

kemampuan berpikir kreatif bila bersama-sama, berhubungan langsung dengan peningkatan 

prestasi belajar matematika siswa. Prestasi belajar siswa juga dapat dipengaruhi oleh faktor 

internal seperti faktor jasmaniah dan psikologis (kecerdasan, bakat, sikap, kebiasaan, minat, 

kebutuhan, motivasi, emosi, penyesuaian diri) serta faktor eksternal seperti faktor sosial 
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(lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, kelompok), faktor budaya, lingkungan fisik dan 

lingkungan spiritual atau keamanan. Keterlibatan siswa secara aktif dalam kegiatan 

ekstrakurikuler diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor 

siswa, serta mengembangkan minat dan bakat siswa dalam upaya pembinaan pribadi menuju 

pembinaan manusia seutuhnya yang positif. Begitu pula dengan kreativitas yang dimiliki 

siswa, diharapkan siswa tersebut mampu mengemukakan banyak ide, memiliki rasa ingin tahu 

yang luas, mampu melihat masalah dengan berbagai sudut pandang dan dapat menyelesaikan 

masalah dengan berbagai solusi. Hal ini bermanfaat positif pada saat siswa mempelajari materi 

pelajaran.  

Berdasarkan analisis, diketahui bahwa aktivitas siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan 

kemampuan berpikir kreatif secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap prestasi 

belajar sebesar 7,9% sedangkan 92,1% dipengaruhi variabel-variabel lain yang berpengaruh 

terhadap prestasi belajar matematika siswa, yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab 

sebelumnya dapat ditarik kesimpulan: 

1. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara aktivitas dalam kegiatan ekstrakurikuler 

terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VIII SMPN 2 Mataram tahun pelajaran 

2018/2019. 

2. Adanya pengaruh yang signifikan antara kemampuan berpikir kreatif terhadap prestasi 

belajar matematika siswa kelas VIII SMPN 2 Mataram tahun pelajaran 2018/2019 dengan 

pengaruh sebesar 6,5%. 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara aktivitas dalam kegiatan ekstrakurikuler dan 

kemampuan berpikir kreatif terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VIII SMPN 

2 Mataram tahun pelajaran 2018/2019 dengan pengaruh sebesar 7,9%. 

Dari keseluruhan penemuan yang diperoleh dalam penelitian ini maka penulis 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah  

Dengan banyaknya siswa-siswi yang terlibat aktif dalam kegaitan ekstrakurikuler 

demikian, diharapkan pihak sekolah dapat terus memantau siswa-siswi sehingga tercipta 

keselarasan antara prestasi akademik dengan partisipasi dan prestasi dalam kegiatan 

ekstrakurikuler. Selain itu, perlu adanya pengontrolan yang baik bagi para siswa dalam 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler agar tidak mengganggu proses pembelajaran yaitu para 

siswa disarankan cukup mengikuti maksimal 2 kegiatan ekstrakurikuler yang diberikan 

oleh sekolah serta perlu adanya kerja sama dari semua pihak baik itu dari guru, orang tua 

murid dan siswa itu sendiri.Selain itu, pihak sekolah diharapkan untuk terus mendukung 

peningkatan kreativitas siswa dengan menggunakan metode-metode pembelajaran yang 

lebih mendorong siswa untuk berpikir kreatif. 

2. Bagi Siswa 

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi siswa bahwa dengan mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler dikombinasikan dengan waktu belajar yang cukup, serta ditunjang 

peningkatan kreativitas dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebaiknya dalam penelitian selanjutnya digunakan sampel dengan skala yang lebih 

banyak dan tidak hanya pada satu sekolah saja. Kemudian, pada penelitian ini hanya 

meneliti pada faktor-faktor tertentu saja, yaitu sebanyak 2 faktor. Masih banyak faktor lain 

yang berpengaruh pada prestasi belajar. Untuk itu diharapkan kelak para peneliti 

selanjutnya dapat meneliti faktor-faktor lain tersebut. 
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