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Abstrak—Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang persepsi siswa 

SMP di Kecamatan Kemiri dalam pembelajaran matematika.Subjek penelitian 

adalah siswa kelas VIII SMP di Kecamatan Kemiri dan diambil menggunakan 

purposive sampling dan snowball sampling.Teknik pengumpulan data dengan 

metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk mengetahui keabsahan data 

dilakukan triangulasi metode terhadap data yang diperoleh. Hasil penelitian ini berupa 

kata-kata, tindakan dan tulisan/gambar yang dibuat oleh responden yang menyatakan 

persepsi terhadap pembelajaran matematika. Persepsi siswa terhadap pembelajaran 

matematika yaitu matematika identik dengan rumus dan berguna untuk menghitung, 

rumus dan contoh soal berperan dalam penyelesaian soal matematika, rumus menjadi 

kendala dalam menguasai dan memahami materi matematika, matematika sulit 

karena rumus, senang tidaknya saat mengikuti pembelajaran matematika dipengaruhi 

oleh faktor dalam diri dan guru, ketika pembelajaran menginginkan perubahan dari 

diri sendiri, kondisi kelas dan dari cara mengajar guru, mudah tidaknya dalam 

memahami materi yang sedang disampaikan oleh guru tergantung dari materi, rumus 

dan cara guru dalam menyampaikannya, bantuan orang lain berperan dalam 

pengerjaan tugas, mengulas kembali materi yang disampaikan oleh guru ketika ada 

ulangan dan PR. 

Kata kunci:Pembelajaran Matematika, Persepsi 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan pilar utama untuk kemajuan negara Indonesia sehingga mutu pendidikan yang 

berkualitas sangat dibutuhkan oleh masyarakat demi mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan 

pendidikan nasional untuk mengembangkan potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab [1]. 

Dalam suatu pendidikan terdapat pembelajaran. Dari berbagai pembelajaran yang ada salah satunya 

adalah pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika seperti yang diungkapkan [2] pembelajaran 

matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru mengembangkan kreativitas 

berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya 

meningkatkan penguasa yang baik terhadap materi matematika. 

Nilai matematika pada rapor semester satu kelas VIII SMP di Kecamatan Kemiri menduduki peringkat 

terbawah dibandingkan dengan nilai mata pelajaran lain. Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan suatu 

persepsi. Persepsi merupakan soal bagaimana individu melihat lingkungan sesuai dengan kepentingan atau 

sudut pandangnya sendiri. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu 

merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris 

[3]. Dalam persepsi, perhatian merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh seperti yang 

diungkapkan [4] bahwa faktor lain yang sangat mempengaruhi persepsi yakni perhatian. Perhatian adalah 

kegiatan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan pemilihan rangsangan yang datang dari 

lingkungannya [5]. 

Dengan demikian rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana persepsi siswa SMP di 

Kecamatan Kemiri terhadap pembelajaran matematika dengan tujuan untuk memperoleh gambaran 

persepsi siswa SMP di Kecamatan Kemiri dalam pembelajaran matematika. Indikator persepsi siswa 

terhadap pembelajaran matematika terdiri dari pengetahuan siswa tentang matematika, pengetahuan siswa 

tentang pembelajaran matematika, penguasaan/pemahaman siswa tentang materi pelajaran matematika, 

penilaian siswa terhadap pembelajaran matematika, pengharapan siswa dalam pembelajaran matematika, 

kesimpulan siswa dalam pembelajaran matematika, perhatian siswa pada pembelajaran matematika di 

kelas, perhatian siswa pada pengerjaan tugas matematika dan perhatian siswa untuk mengulas kembali 

pembelajaran matematika di rumah. 
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Penelitian ini diharapkan dapat menmberikan manfaat sebagai salah satu informasi mengenai persepsi 

siswa terhadap pembelajaran matematika, bagi peneliti dapat menambah pengalaman untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan dan memberikan informasi mengenai 

penyebabdari siswa mempersepsikan pembelajaran matematika. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah [6]. Penelitian ini 

dilaksanakan di SMP di Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo yang terdiri dari SMP Negeri 18 

Purworejo, SMP Negeri 32 Purworejo, SMP Negeri 41 Purworejo, SMP Nurul Muttaqin Kemiri, SMP 

PGRI Kemiri dan SMP Bhakti Karya Girimulyo mulai dari Desember 2015 sampai Juli 2016. Subjek 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP di Kecamatan Kemiri dan dalam penentuan subjek 

penelitian tersebut menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Dalam hal ini purposive 

sampling maka peneliti menentukan informan awal dengan pertimbangan tertentu yang menurut peneliti 

dapat membuka gambaran umum data yang bisa peneliti peroleh. Pertimbangan yang peneliti gunakan 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII dengan kemampuan akademik sedang dari setiap SMP yang 

berada di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa siswa 

dengan kemampuan akademik sedang akan memiliki persepsi yang beragam terhadap pembelajaran 

matematika sehingga tidak akan memiliki kecenderungan yang sama dalam mempersepsikan 

pembelajaran matematika.Selanjutnya peneliti juga menggunakan teknik snowball sampling karena 

setelah diambil beberapa subjek penelitian berdasarkan pertimbangan tersebut, pengambilan data dari 

subjek dalam penelitian akan terus berlangsung sampai data yang diperoleh jenuh. Data dikatakan jenuh 

ketika dalam pengambilan dan analisis data, apabila peneliti menambah jumlah subjek baru, data yang 

didapat tidak menambah informasi baru dari informasi yang sudah terkumpul. 

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah 

fokus penelitian menjadi jelas, maka dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan 

dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan 

wawancara [7].Peneliti sebagai instrumen utama harus peka terhadap informasi yang diperoleh dan 

lingkungan penelitian, yang juga dapat membantu peneliti dari menetapkan fokus penelitian, 

pengumpulan data, analisis data sampai penarikan kesimpulan daninstrumen pendukung pada 

pengumpulan data yaitu pedoman wawancara, lembar observasi dan dokumentasi. 

Teknik analisis data menggunakan data reduction(reduksi data), data display(penyajian data) dan 

conclusion drawing/verification. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi 

metode.Teknik ini digunakan untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda yaitu apakah 

informasi yang didapat dengan metode yang berbeda hasilnya sama atau apakah sumber data memberikan 

informasi yang sama apabila dikenai dengan metode yang berbeda. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi 13 responden. Dari data hasil wawancara 

diperkuat dengan observasi dan dokumentasi. Wawancara menghasilkan data yang berupa kata-kata, 

tindakan maupun tulisan/gambar mengenai persepsi terhadap pembelajaran matematika. Segala tindakan 

psikologis orang yang berbohong akan diamati menggunakan lembar observasi dan dari kondisi 

psikologis tersebut yang muncul akan diperkuat dengan jawaban yang diberikan saat pendalaman 

pertanyaan ketika wawancara. Selain itu penguasaan matematika siswa akan diperkuat dengan 

tulisan/gambar yang dibuat siswa ketika proses wawancara dan hasil prestasi belajar siswa di sekolah. 

Data hasil wawancara berupa kata-kata yang menyatakan Matematika identik dengan rumus dan 

berguna untuk menghitung, rumus dan contoh soal berperan dalam penyelesaian soal matematika, rumus 

menjadi kendala dalam menguasai dan memahami materi matematika, matematika sulit karena rumus, 

senang tidaknya saat mengikuti pembelajaran matematika dipengaruhi oleh faktor dalam diri dan guru, 

ketika pembelajaran menginginkan perubahan dari diri sendiri, kondisi kelas dan dari cara mengajar guru, 

mudah tidaknya dalam memahami materi yang sedang disampaikan oleh guru tergantung dari materi, 

rumus dan cara guru dalam menyampaikannya, bantuan orang lain berperan dalam pengerjaan tugas, 

mengulas kembali materi yang disampaikan oleh guru ketika ada ulangan dan PR. 
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Tindakan dalam observasi yang diamati berupa takut atau cemas yang terdiri dari 8 tindakan yaitu 

wajah dan telapak tangan berkeringat, tarikan napas dalam, bibir menjadi kering karena sering menelan 

ludah dan dibasahi dengan lidah, berdeham atau batuk-batuk kecil, muka berangsur-angsur pucat, lebih 

sering memainkan tangan, badan menjadi kaku, sering memicingkan mata atau melirik tajam. Kekuatan 

untuk menutupi kebohongan yang terdiri dari berusaha menahan ekspresi wajah agar emosi tidak keluar, 

tersenyum dengan cepat atau tidak lepas, menutupi mulut, menyentuh hidung, mengusap bagian wajah, 

menghindari kontak mata. Internal konflik terdiri dari sering berkedip, menaikkan alis, tapi hanya satu 

sisi, bahu gemetar, hidung terasa gatal, ada perubahan nada suara, tangan gemetar, wajah menjadi gugup. 

Dokumentasi dari wawancara berupa tulisan/gambar yang dibuat oleh responden. Hasil dokumentasi 

tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Hasil Deskripsi 

 

Responden menjelaskan mengenai materi 

lingkaran yang kurang dipahaminya dari 

penjelasan guru. Respondenmengatakan 

bahwa dalam mencari luas juring, guru 

menulis a+b sama dengan sesuatu yang 

kurang dipahaminya dengan a+b adalah 

garis yang dicari juringnya. 

 

Responden menjelaskan ulang mengenai 

penjelasan guru pada materi lingkaran. 

Dari gambar tersebut dicari luas daerah 

yang diarsir dan a, b, c, d sebagai sisi pada 

segiempat tersebut. Selanjutnya, dalam 

mencari daerah yang diarsir siswa kurang 

memahaminya. 

 

Responden menjelaskan dalam mencari 

persamaan pythagoras dengan 

menggunakan logika yaitu apabila ada 

triple pythagoras yang terdiri dari 3 dan 4,  

salah satunya lagi pasti 5. 

 
 

Gambar yang dibuat responden ketika 

disuruh menggambar kubus. 
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Gambar disamping adalah gambar yang 

dibuat responden ketika disuruh 

menggambar kubus. Ketika ditanya tentang 

jumlah rusuk kubus, responden menunjuk 

garis yang membatasi kubus tersebut lalu 

menghitung jumlahnya. Akan tetapi ketika 

ditanya jumlah sisi kubus, responden 

menunjuk bagian-bagian pojok (titik sudut) 

kemudian menghitungnya dan mengatakan 

bahwa jumlah sisi kubus adalah 8. 

 
 

Gambar yang dibuat responden ketika 

ditanya tentang juring. 

 
 

Gambar yang dibuat responden ketika 

ditanya mengenai letak juring pada 

lingkaran. Akan tetapi setelah gambar 

dibuat, responden kebingungan dalam 

mencari juring pada gambar yang telah 

dibuatnya dengan alasan lupa. Kemudian 

ketika ditanya busur lingkaran, responden 

hanya menunjuk salah satu busur yaitu 

busur terkecil pada lingkaran yang telah 

digambarnya. Kemudian menunjuk sisi 

alas pada segitiga sebagai tali busur 

lingkaran. 

 
 

Gambar yang dibuat responden ketika 

menjawab letak diagonal bidang pada 

kubus. 

 
 

Responden ditanya tentang gambar kubus 

dan responden menggambar gambar 

disamping  sebagai  kubus. 

 
TABELl 1.DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA 



 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2016 

 

MP 239 

      

  

Dari indikator pengetahuan siswa tentang matematika bahwa matematika mempelajari tentang rumus, 

kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari untuk menghitung dan dalam penyelesaian soal yang berperan 

rumus dan contoh soal. Pengetahuan siswa tentang pembelajaran matematika bahwa guru saat mengajar 

baik karena memudahkan dalam mengerjakan soal dan tidak meninggalkan kelas, suara guru saat 

mengajar masih ada yang kurang keras, guru menyampaikan materi dengan menjelaskan dan menulis di 

papan tulis, ketika pembelajaran melakukan pembicaraan di luar pembelajaran dengan siswa lain, respon 

yang diberikan ketika mendapatkan perintah dari guru dengan melaksanakannya meskipun dengan 

berbagai perasaan kurang senang. Penguasaan/pemahaman siswa tentang materi pelajaran matematika 

bahwa materi matematika yang dipelajari di sekolah adalah lingkaran dan segitiga, kurang menguasai 

matematika karena kesulitan pada rumus dan teori, kendala dalam setiap materi pada rumus dan soal. 

Pada penilaian siswa terhadap pembelajaran matematika bahwa matematika sulit terutama karena rumus, 

senang dan tidak senang saat mengikuti pembelajaran matematika terutama karena faktor dalam diri dan 

faktor dari gurunya, memahami materi yang disampaikan oleh guru dengan mengerjakan soal, 

mempelajari kembali dan mendengarkan. Untuk pengharapan siswa dalam pembelajaran matematika 

bahwa siswa menginginkan perubahan yang lebih baik dari diri sendiri maupun dari kondisi kelas ketika 

pembelajaran, menginginkan perubahan dari cara mengajar guru, dari belajar matematika menginginkan 

bisa paham dan menguasai matematika. Kesimpulan siswa pada pembelajaran matematika bahwa guru 

menghukum atau menegur siswa yang berbuat gaduh ketika pembelajaran, mudah tidaknya dalam 

memahami materi yang sedang disampaikan oleh guru tergantung dari materi, rumus dan cara guru dalam 

menyampaikannya. Perhatian siswa pada pembelajaran matematika di kelas, yang dilakukan ketika guru 

menyampaikan materi dengan melakukan pembicaraan sendiri dan mendengarkan, ketika mendapatkan 

perintah dari guru saat pembelajaran dengan mengerjakannya, berpartisipasi dalam pembelajaran 

matematika dengan mengerjakan yang diperintahkan guru dan bersikap tenang. Untuk perhatian siswa 

pada pengerjaan tugas dengan mengerjakan tugas atas bantuan orang lain. Perhatian siswa untuk 

mengulas kembali pembelajaran matematika di rumah dengan belajar ketika ada ulangan dan 

mengerjakan PR jika ada. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Persepsi siswa terhadap pembelajaran matematika yaitu atematika identik dengan rumus dan berguna 

untuk menghitung, rumus dan contoh soal berperan dalam penyelesaian soal matematika, rumus 

menjadi kendala dalam menguasai dan memahami materi matematika, matematika sulit karena rumus, 

senang tidaknya saat mengikuti pembelajaran matematika dipengaruhi oleh faktor dalam diri dan 

guru, ketika pembelajaran menginginkan perubahan dari diri sendiri, kondisi kelas dan dari cara 

mengajar guru, mudah tidaknya dalam memahami materi yang sedang disampaikan oleh guru 

tergantung dari materi, rumus dan cara guru dalam menyampaikannya, bantuan orang lain berperan 

dalam pengerjaan tugas, dan mengulas kembali materi yang disampaikan oleh guru ketika ada ulangan 

dan PR. 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, dapat diajukan saran sebagai berikut. 

1. Persepsi siswa yang baik terhadap pembelajaran matematika akan berpengaruh dengan tindakan 

yang baik ketika pembelajaran matematika, oleh karena itu sebaiknya guru membangun persepsi 

baik tersebut. 

2. Persepsi siswa terhadap pembelajaran matematika tentunya berasal dari dalam diri siswa sendiri, 

oleh karena itu siswa juga harus membangun persepsi yang baik dengan cara menanamkan dalam 

dirinya prasangka yang baik terhadap guru maupun matematika ketika pembelajaran matematika. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, alangkah baiknya jika penelitian ini dapat dikembangkan menjadi lebih 

baik. 

 

 

 

 



 ISBN. 978-602-73403-1-2 

 

 

MP 240 

 

DAFTAR PUSTAKA 

[1] Wiji Suwarno, “Dasar-dasar Ilmu Pendidikan”. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2006, p. 32. 

[2] Ahmad Susanto, “Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar”. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, p. 186. 

[3] Bimo Walgito, “Pengantar Psikologi Umum”. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2005, p. 99. 

[4] Jalaluddin Rakhmat, “Psikologi Komunikasi”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013, p. 50. 

[5] Slameto, “Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya”. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010, p. 105. 

[6] Lexy J Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012, p. 6. 

[7] Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”. Bandung: Alfabeta, 2011, p. 223. 


