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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap 

orang di dunia. Pendidikan bukan hanya belajar tentang pengetahuan 

tetapi juga dapat melatih skill seseorang untuk mencapai cita – citanya. 

Setiap orang mempunyai hak untuk menikmati pendidikan. Dalam 

Pengertian pendidikan dalam arti sempit menurut McLeod (dalam Syah, 

2013, h.10) adalah proses perbuatan seseorang untuk memeroleh 

pengetahuan. Dalam arti luas, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah 

proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memeroleh 

pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan 

kebutuhan (Syah, 2013, h.10). 

Dari beberapa definisi tentang pendidikan tersebut, kegiatan  

belajar tidak lepas dari kata pendidikan. Belajar merupakan salah satu 

proses kegiatan dari pendidikan tersebut. Kegiatan belajar merupakan 

proses dan unsur yang sangat mendasar dalam penyelengaraan di setiap 

jenis jenjang dalam pendidikan. Berhasil atau tidaknya suatu 

pendidikan, sangat bergantung pada proses pembelajaran yang dialami 

oleh siswa (Syah, 2013, h.87). Dalam arti lain, belajar merupakan 

perolehan pengalaman baru oleh seseorang dalam bentuk perubahan 

perilaku yang relatif menetap, sebagai akibat adanya proses dalam 

bentuk interaksi belajar terhadap suatu pengetahuan, atau melalui suatu 

 
 
 
 

1 



2 
 

 
 
 
 
 

reinforcement dalam bentuk pengalaman terhadap sesuatu objek yang 

ada di dalam lingkaran belajar (Uno, 2006, h.15). 

Di dalam dunia pendidikan yang kita ketahui sekarang ini, kegiatan 

belajar tidak hanya dengan bentuk pengalaman seperti yang dipaparkan 

di atas. Kegiatan belajar yang banyak dijumpai di Indonesia saat ini 

adalah belajar secara formal, atau bisa dikatakan belajar dalam lingkup 

sekolah atau sebuah instansi tertentu. Dalam Ringkasan Statistik 

Pendidikan Indonesia tahun 2012, jumlah jenjang pendidikan di 

Indonesia mulai dari taman kanak – kanak (TK) hingga perguruan tinggi 

(PT) berjumlah 347.550 (Nazarudin, dkk., 2012, h. 113). 

Belajar di dalam lingkup sekolah sendiri mempunyai banyak sekali 

pelajaran yang diberikan kepada siswa dari berbagai jenjang pendidikan 

saat ini. Salah satu pelajaran yang diberikan dari pertama kali anak 

bersekolah hingga menengah ke atas, termasuk pada Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) adalah matematika. Matematika menjadi salah satu mata 

pelajaran yang diajarkan di lembaga pendidikan pada setiap jenis dan 

jenjang pendidikan (Murtadlo, 2013, h.38). Ilmu matematika berperan 

penting dalam kehidupan kita sehari – hari seperti pendapat di atas, 

namun seringkali dianggap tidak penting bagi sebagian siswa. Para 

siswa menganggap matematika adalah pelajaran yang sangat 

membosankan dan terlalu rumit untuk dipahami. 

Di Indonesia pelajaran matematika menjadi permasalahan, karena 

banyak siswa yang kemampuannya kurang di bidang matematika. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan hasil survey dari Program for International 

Student Assessment (PISA) pada tahun 2012. Hasil survey tersebut 
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menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke 64 dari 65 

negara. PISA merupakan program untuk siswa yang bertaraf 

internasional. Survey yang dilakukan oleh PISA pada tahun 2012 ini 

difokuskan pada penelitian tentang matematika, membaca, ilmu 

pengetahuan dan pemecahan masalah bagi siswa di bawah 15 tahun. 

Program ini diikuti oleh 34 negara OECD (Organisation for Economic 

Co-operation and Development) dan 31 negara ekonomi lainnya 

(Gurria, 2012). 

Salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya kemampuan dalam 

mata pelajaran matematika adalah motivasi dalam belajar matematika. 

Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang untuk 

bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri seseorang yang 

menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan 

dalam dirinya (Uno, 2016, h.1). 

Rendahnya motivasi belajar ditunjukkan dari sikap siswa saat 

mengikuti pelajaran. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil observasi di 

SMP N 5 Pati dan wawancara dengan beberapa siswa selama mengikuti 

pelajaran. Saat pelajaran berlangsung, beberapa siswa membuat gaduh 

dengan berbicara dengan teman lainnya saat guru berada di dalam kelas. 

Hal tersebut terjadi karena siswa menganggap bahwa dari sebagian guru 

tersebut tidak terlalu galak dan bahkan para guru dianggap cuek dengan 

apa yang siswa lakukan. Kadang ketika kelas mulai ramai sekali, guru 

hanya menyuruh siswa tenang supaya tidak terdengar sampai kelas lain. 

Menurut para siswa, ada beberapa guru yang mempunyai image 

killer dari sudut pandang siswa sendiri-sendiri, salah satunya adalah 
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guru dengan pelajaran matematika. Berdasarkan pandangan siswa, 

beberapa guru matematika yang galak membuat siswa tidak terlalu 

senang dengan pelajaran tersebut sehingga mereka sering tidak 

memerhatikan guru ketika menjelaskan di depan kelas. Hal lain yang 

dapat membuat siswa tidak menyukai dan tidak mengerti tentang 

pelajaran matematika adalah ketika guru tidak menerangkan dengan 

baik, seperti menerangkan pada diri sendiri. Hal-hal yang sering siswa 

lakukan ketika bosan dengan pelajaran dan tidak mengerti apa yang  

guru jelaskan yaitu hanya mencoret-coret buku supaya terlihat mencatat 

apa yang telah diterangkan. Hal lainnya yang kadang siswa lakukan 

adalah dengan melamun supaya siswa terlihat bahwa mereka sedang 

memerhatikan. 

Beberapa siswa juga merasa takut ketika ditunjuk maju untuk 

mengerjakan soal matematika di depan kelas. Mereka takut karena tidak 

bisa dan dimarahi oleh guru di depan kelas. Ada juga beberapa siswa 

yang mengerjakan PR (pekerjaan rumah) di sekolah dengan menyalin 

pekerjaan teman yang sudah mengerjakan dan dianggap pintar. Hal ini 

terjadi karena beberapa siswa sering tidak memerhatikan guru sehingga 

mereka tidak bisa mengerjakan PR di rumah. Tetapi ada juga beberapa 

siswa yang menyukai pelajaran matematika karena hasil dari hitungan 

dari pelajaran matematika adalah pasti. 

Faktor motivasi belajar menurut Syah (2004, h.134) yang dapat 

memengaruhi belajar siswa dibedakan menjadi dua, yaitu faktor 

intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah hal dan keadaan 

yang berasal dari dalam diri siswa sendiri yang dapat mendorongnya 
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melakukan tindakan belajar. Hal yang termasuk dalam motivasi 

instrinsik adalah perasaan atau bisa dikatakan sebagai persepsi yang 

menyenangi materi dan kebutuhannya terhadap materi tersebut. Faktor 

ekstrinsik adalah hal dan keadaan yang datang dari luar individu yang 

juga mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. 

Salah satu hal yang dilakukan siswa ketika mereka merasa bosan 

di kelas, yaitu pergi ke kamar mandi dengan menggunakan kartu ijin 

keluar. Di SMP 5 sendiri diterapkan sistem memakai kartu ijin keluar 

untuk mengantisipasi siswa yang nilap. Nilap adalah perbuatan siswa 

yang pergi dari sekolah tanpa ijin saat jam sekolah masih berlangsung. 

Kartu ijin keluar untuk siswa laki-laki dan perempuan dibedakan. Bagi 

siswa perempuan tersedia dua kartu, sedangkan bagi siswa laki-laki 

hanya memiliki satu kartu. Rendahnya motivasi dalam belajar 

matematika ditunjukkan dari sikap siswa yang tidak memiliki dorongan 

untuk memerhatikan, mencatat, konsentrasi dan sebagainya saat mata 

pelajaran matematika berlangsung. 

Siswa yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi terhadap 

pelajaran matematika, akan lebih berusaha keras dalam memerhatikan 

pelajaran matematika. Siswa juga akan mengatasi rasa bosan mereka 

ketika pelajaran berlangsung. Motivasi dapat meningkatkan kecepatan 

siswa dalam belajar dan melakukan segalanya untuk mencapai tujuan. 

Motivasi yang tinggi meningkatkan kinerja pembelajaran untuk 

memberikan energi dan pelajaran dalam mencapai tugasnya karena dia 

memiliki arah dan kinerja belajar yang meningkat. 
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Dampak dari rendahnya motivasi belajar matematika bagi siswa 

adalah nilai yang kurang memuaskan, setidaknya nilai pelajaran 

matematika hanya pada batas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Dari 

40 siswa dalam satu kelas, hanya satu atau tiga siswa saja yang 

mendapat nilai melebihi KKM. Diketahui bahwa pelajaran matematika 

memiliki KKM 75, sedangkan beberapa siswa yang mendapat nilai di 

bawah KKM memerbaiki nilai dengan cara remedial. Menurut Brown 

(dalam Rehman & Haider, 2013, h.140) tinggi rendahnya motivasi 

berdampak pada kesuksesan siswa. 

Potensi yang dimiliki oleh setiap siswa satu dengan yang lainnya 

berbeda-beda. Dari cara mereka belajar dan mempraktikkan sesuatu 

yang telah mereka dapat dari sebuah pembelajaran juga berbeda. Ada 

yang dengan cepat mengerti, ada juga yang lambat untuk mengerti dan 

yang akhirnya harus belajar lebih lama dengan yang mudah mengerti. 

Hal ini juga dialami oleh beberapa siswa yang merasa bahwa pelajaran 

matematika sangat sulit dan membosankan bagi mereka. Sebagian dari 

mereka menganggap bahwa matematika adalah pelajaran yang 

membosankan, terlalu banyak angka dan mereka merasa ilmu 

matematika adalah ilmu yang tidak begitu penting dalam kehidupan 

sehari-hari, meskipun ada juga yang bependapat sebaliknya. 

Dengan adanya hal di atas, dari faktor-faktor yang dapat 

memengaruhi motivasi dalam belajar adalah faktor yang berasal dari 

dalam maupun luar diri seseorang. Dari faktor-faktor tersebut peneliti 

memilih faktor dari dalam atau intrinsik yang dapat memengaruhi 

motivasi belajar. Fakor dari dalam atau intrinsik bisa juga disebut 
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dengan persepsi mereka terhadap pelajaran. Persepsi adalah proses 

pengorganisasian dan penginterpretasian terhadap stimulus yang 

diterima oleh individu (Walgito, 2003, h.54). Menurut Davidoff (dalam 

Walgito, 2003, h. 54) dengan adanya persepsi, individu dapat 

menyadari, mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya 

dan juga tentang keadaan dari individu yang bersangkutan. 

Rangkuti & Anggaraeni (2005, h.76) mengemukakan bahwa ada 

hubungan yang positif antara persepsi tentang kompetensi profesional 

guru matematika dengan motivasi belajar matematika. Soedjadi (dalam 

Rangkuti & Anggaraeni, 2005) berpendapat bahwa tahun-tahun akhir 

abad 20, di Indonesia banyak realitaas menunjukkan bahwa kemampuan 

lulusan berbagai jenjang persekolahan dalam hal matematika masih 

rendah. Hal ini juga didukung dengan pencapaian nilai Trends in 

International Mathematics and Science Study (TIMSS) siswa di 

Indonesia untuk bidang metematika dan sains masih tergolong rendah. 

Hasil dari test TIMSS tahun 2003 yang dikoordinir oleh The 

International for Evaluation Achievement (IEA) menempatkan siswa 

Indonesia pada peringkat 34 untuk penguasaan matematika dan 36  

untuk penguasaan sains (Rangkuti & Anggaraeni, 2005, h. 77). 

Berbagai hal di atas telah membentuk pendapat yang beragam. Ada 

siswa yang menyukai pelajaran matematika, tetapi juga tidak sedikit 

yang tidak menyukai pelajaran matematika. Persepsi yang rendah 

terhadap pelajaran matematika akan membuat motivasi belajar siswa 

rendah, yang pada akhirnya mengakibatkan rendahnya kemampuan 

siswa dalam pelajaran matematika. Sardiman (dalam Rangkuti & 
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Anggaraeni, 2005, h.77) mengatakan bahwa untuk dapat belajar dengan 

baik diperlukan proses dan motivasi yang baik dan hasil belajar akan 

menjadi optimal bila ada motivasi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka menimbulkan pertanyaan 

“apakah ada hubungan antara persepsi siswa terhadap mata pelajaran 

matematika dengan motivasi belajar pada siswa”. Maka penelitian ini 

berjudul “hubungan antara persepsi terhadap mata pelajaran matematika 

dengan motivasi belajar pada siswa kelas 8 di SMP N 5 Pati”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empirik 

hubungan antara persepsi siswa terhadap mata pelajaran matematika 

dengan motivasi belajar pada siswa kelas 8 di SMP N 5 Pati. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan bagi disiplin ilmu psikologi, khususnya bidang 

Psikologi Pendidikan dalam hal motivasi belajar ditinjau dari 

persepsi terhadap pelajaran matematika. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada pihak 

SMP N 5 Pati mengenai motivasi belajar siswa SMP N 5 Pati yang 

ditinjau dari persepsi siswa terhadap mata pelajaran matematika 


