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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 
 

1. Uji Asumsi 
Tujuan dari dilakukannya uji asumsi adalah supaya data yang 

telah diambil dapat memenuhi syarat, dan dapat dianalisis dengan 

menggunakan teknik korelasi Product Moment. Uji asumsi yang 

akan dilakukan adalah uji normalitas pada sebaran data variabel 

penelitian dan uji linieritas hubungan variabel bebas dan variabel 

tergantung. 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau 

tidaknya data pada variabel Persepsi terhadap Mata Pelajaran 

Matematika dan Motivasi Belajar. Uji linieritas dilakukan untuk 

melihat hubungan variabel Persepsi terhadap Mata Pelajaran 

Matematika dan Motivasi Belajar. 

a. Uji Normalitas 

Berdasarkan perhitungan dengan Statistical Packages for 

Social Sciences (SPSS) for Windows Release 16.0 dengan teknik 

One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, diketahui bahwa: 

1) Persepsi pada Mata Pelajaran Matematika 

Uji normalitas terhadap Persepsi terhadap Mata 

Pelajaran Matematika dengan menggunakan uji Kolmogorov- 

Smirnov yang menunjukkan hasil K-S Z = 1.044 dengan 

p>0.05 sebesar 0.266 yang berarti distribusi sebaran item 
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adalah normal. Hasil uji normalitas Persepsi terhadap Mata 

Pelajaran Matematika dan Motivasi Belajar selengkapnya 

dapat dilihat dalam lampiran F. 

2) Motivasi Belajar 

Uji normalitas terhadap Motivasi Belajar dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang menunjukkan 

hasil K-S Z = 1.044 dengan p>0.05 sebesar 0.266 yang berarti 

distribusi sebaran item adalah normal. Hasil uji normalitas 

variabel Persepsi terhadap Mata Pelajaran Matematika dan 

Motivasi Belajar selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran 

F. 

b. Uji linieritas 

Hasil dari uji linieritas menunjukkan korelasi yang linier 

antara variabel Persepsi Siswa terhadap Mata Pelajaran 

Matematika dan  Motivasi  Belajar  diperoleh  Flinier  =  46.722 

dengan p= 0.000 (p<0.05). Hasil menunjukkan bahwa hubungan 

antara persepsi terhadap mata pelajaran matematika dan motivasi 

belajar bersifat linier. 

 

2. Analisis Data Penelitian 

Setelah melakukan uji asumsi, maka dilakukan uji hipotesis. 

Pada tahap ini dilakukan untuk menguji hubungan antara persepsi 

pada mata pelajaran matematika dan motivasi belajar menggunakan 

teknik korelasi Product Moment. 
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Hasil uji korelasi product moment yang menguji hubungan antara 

persepsi pada mata pelajaran matematika dan motivasi belajar 

menghasilkan  nilai  korelasi  (rxy)  =  0.610   (p   <   0.01).   Hasil 

analisa tersebut menunjukkan bahwa  ada  hubungan  positif  yang 

sangat signifikan antara persepsi terhadap mata pelajaran matematika 

dengan motivasi  belajar.  Semakin  positif   persepsi   terhadap 

pelajaran matematika, semakin tinggi pula motivasi siswa terhadap mata 

pelajaran matematika. Demikian pula sebaliknya, semakin negatif 

persepsi siswa terhadap mata pelajaran matematika, semakin rendah 

pula motivasi siswa terhadap mata pelajaran matematika. Dengan 

demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Hasil  

uji hipotesis dapat dilihat dalam lampiran G. 

 

B. Pembahasan 

Hasil uji hipotesis antara persepsi pada mata pelajaran 

matematika dan motivasi belajar adalah sebesar 0.610 (p<0.01). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang sangat 

signifikan antara persepsi terhadap mata pelajaran matematika dengan 

motivasi belajar matematika. Semakin positif persepsi terhadap mata 

pelajaran matematika, semakin tinggi pula motivasi siswa terhadap mata 

pelajaran matematika. Demikian pula sebaliknya, semakin negatif 

persepsi terhadap mata pelajaran matematika, semakin rendah pula 

motivasi siswa pada mata pelajaran matematika. 

Siswa yang memiliki persepsi yang positif pada mata pelajaran 

metematika akan memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Faktor 
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yang memengaruhi motivasi dalam belajar ada dua yaitu faktor intrinsik 

dan ekstrinsik. Persepsi atau perasaan termasuk dalam faktor intrinsik 

dari motivasi. Faktor intrinsik merupakan keadaan yang berasal dari 

dalam diri seseorang tersebut. Menyenangi sebuah hal atau materi 

tertentu akan membuat seseorang memiliki motivasi yang tinggi untuk 

melakukan hal-hal atau pekerjaan yang akan dikerjakan (Syah, 2014, 

hal.134). Demikian juga dengan menyenangi mata pelajaran matematika 

maka seseorang tersebut juga akan memiiki motivasi yang tinggi untuk 

belajar matematika. 

Motivasi memiliki tiga aspek, diantaranya adalah aspek energi, 

arah dan ketekunan. Pada aspek-aspek motivasi ini, aspek ketekunan 

adalah aspek yang memengaruhi karena memiliki mean sebesar 22,444 

dengan SD sebesar 3,05369. Ketekunan merupakan ukuran seberapa 

lama individu mempertahankan usahanya. Individu yang mampu 

mempertahankan motivasi dalam bekerja cukup lama akan mampu 

mencapai tujuannya Robbins & Coulter (2008, h. 223). Ketekunan 

sangat berpengaruh dalam motivasi belajar seorang. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa memiliki ketekunan dalam belajar 

metematika. Ketekunan dalam belajar mengindikasikan bahwa adanya 

rasa kesadaran terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan dan 

tanggung jawab yang baik dalam menyelesaikan tugas. Menurut Suharto 

(dalam Bahriah & Abadi, 2016, hal. 92) nilai-nilai ketekunan hanya 

dapat dilakukan ketika diri sendiri sadar bahwa untuk  mendapatkan 

hasil yang baik perlu kerja keras dan sadar akan tujuan dari aktivitas. 

Sardiman (dalam Bahriah & Abadi, 2016, hal. 93) mengatakan, 
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tingginya ketekunan dalam belajar menunjukkan bahwa siswa memiliki 

motivasi dalam belajar. Aspek energi dalam motivasi  ini  memiliki 

mean sebesar 12,91 dan SD sebesar 1,872 sedangkan aspek arah 

memiliki mean sebesar 12.72 dan SD sebesar 1,818. 

Sebagian besar tingkah laku manusia ditentukan oleh persepsinya 

terhadap sesuatu. Tindakan sehari-hari akan mempengaruhi persepsinya 

terhadap rangsangan dari luar serta kemampuanya terhadap rangsangan 

tersebut. Begitu pula halnya persepsi siswa tentang pelajaran 

matematika. Setiap siswa mempunyai persepsi yang berbeda dalam 

proses pembelajaran matematika (Puspitasari, 2012, h.61). 

Persepsi merupakan bagaimana seseorang memandang sesuatu, 

pandangannya terhadap sesuatu, dan kerangka acuan atau keyakinan 

seseorang terhadap seuatu (Covey, 2001, hal.35). Persepsi yang negatif 

akan membuat seseorang memiliki motivasi yang rendah dalam 

mengerjakan sesuatu. Motivasi yang rendah akan mengakibatkan kinerja 

seseorang menjadi menurun, seperti nilai yang akan tidak tuntas ketika 

hal ini dialami oleh seorang siswa. 

Persepsi memiliki tiga aspek, diantaranya adalah aspek kognisi, 

afeksi dan konasi. Pada aspek-aspek persepsi ini, aspek kognisi adalah 

aspek yang memengaruhi karena memiliki mean sebesar 16,80 dengan 

SD sebesar2,436. Kognisi adalah kemampuan menerima stimulus dari 

luar. Kemampuan ini berhubungan dengan pengenalan akan peristiwa 

dan objek yang diperoleh karena diterimanya rangsangan dari luar 

(Walgito, 2002, h.86). Kognisi sangat berpengaruh dalam pelajaran 

matematika. Mata pelajaran matematika adalah salah satu syarat 
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kelulusan untuk jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Setiap 

orang memiliki cara dan berpikir yang berbeda, karena tidak semua 

siswa memiliki kemampuan berpikir yang sama dalam memcahkan 

masalah matematika (Ngilawajan, 2013, h.73). Slavin (dalam Syarif, 

2012, h.236) berpendapat bahwa siswa yang termotivasi akan dengan 

mudah diarahkan, diberi tugas dan cenderung memiliki rasa ingin tahu 

yang besar, aktif dalam mencari informasi tentang materi yang 

dijelaskan oleh guru serta menggunakan proses kognisi yang tinggi 

untuk mempelajari dan menyerap pelajaran yang diberikan. Ardan 

(dalam Ngilawajan, 2013, h.73) menyatakan bahwa setiap orang 

memiliki cara-cara khusus dalam bertindak, yang dinyatakan melalui 

akitivitas-aktivitas perseptual dan intelektual secara konsisten. Aspek 

afeksi dalam persepsi memiliki mean sebesar 14,96 dan SD sebesar 

2,591 sedangkan konasi memiliki mean sebesar 12,00 dan SD sebesar 

2,031. 

Penelitian ini sesuai dengan beberapa penelitian yang sudah 

dilakukan, seperti penelitian Rangkuti & Anggaraeni (2005, hal.76) 

dimana menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara persepsi 

terhadap mata pelajaran matematika dengan motivasi belajar 

matematika. Pramitasari, dkk (2011, hal.92) juga membuktikan bahwa 

ada hubungan positif antara persepsi terhadap mata pelajaran 

matematika dengan motivasi belajar matematika. Pada penelitian Al- 

Ajami & Soeharto (2014) menunjukkan adanya hubungan antara pesepsi 

dengan motivasi belajar. 
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Berdasarkan hasil temuan dari beberapa penelitian tersebut, dapat 

menunjukkan adanya keterikatan antara cara pandang seseorang (atau 

yang disebut juga dengan persepsi) dengan dorongan yang timbul dari 

diri seseorang dengan sadar atau tidak sadar (dapat disebut juga dengan 

motivasi). Sebagian besar tingkah laku manusia ditentukan oleh 

persepsinya terhadap sesuatu. Begitu pula halnya persepsi siswa 

terhadap mata pelajaran matematika yang setiap siswanya mempunyai 

persepsi yang berbeda dalam proses pembelajaran (Puspitasari, 2012, h. 

61). 

Sumbangan efektif yang dihasilkan dalam penelitian persepsi 

siswa terhadap mata pelajaran matematika dengan motivasi belajar 

adalah 37.2 % / (R-square= .372). Hal ini menunjukkan bahwa 

persespsi terhadap mata pelajaran matematika memengaruhi motivasi 

belajar siswa, sedangkan 62.8% dapat dipengaruhi oleh faktor motivasi 

lainnya. 

Adapun kelemahan dalam penelitian yang mungkin dapat 

memengaruhi hasil penelitian, yaitu : 

1. Terdapat beberapa subjek yang tidak memberikan jawaban sesuai 

dengan keadaan diri mereka yang cenderung bertanya/berdiskusi 

dengan teman lainnya. 

2. Beberapa kali pengambilan data dilakukan pada jam sebelum 

istirahat atau akhir pelaksanaan pesantren kilat, sehingga 

membuat subjek tergesa-gesa untuk menyelesaikan skala yang 

telah dibagikan. 
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3. Pengambilan data melalui skala yang sifatnya subjektif sehingga 

kebenaran data sangat tergantung pada kejujuran subjek. 


