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ABSTRAK
Maria Regina Dian Novyana Wardani (2016). Deskripsi Motivasi dan Hasil
Belajar dalam Pembelajaran Matematika Ditinjau Dari Latar Belakang
Budaya Siswa kelas XII Akuntansi SMK Putra Tama Bantul Tahun Ajaran
2015/2016. Skripsi.Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Matematika,
Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan motivasi dan hasil belajar
matematika siswa dengan budaya Jawa dan motivasi belajar matematika siswa
dengan budaya Flores. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif
kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII Akuntansi SMK
Putra Tama Bantul.
Instrumen dalam penelitian ini berupa instrumen tes dan non-tes. Intrumen
yang digunakan berupa lembar pengamatan aktivitas belajar siswa, tes hasil
belajar matematika dengan materi statistika, dan wawancara. Sebelum digunakan
untuk penelitian, semua instrumen telah diujicobakan langsung kepada beberapa
siswa lain dan uji pakar. Dengan demikian semua intrumen sudah valid ketika
digunakan untuk penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan siswa sangat
tergantung pada aktivitas belajar dan motivasi belajarnya. Siswa Jawa dengan
hasil belajar yang tinggi (S1) memiliki motivasi belajar yang sangat tinggi dan
aktivitas belajar yang tinggi. Siswa Jawa dengan hasil belajar sedang (S2)
memiliki motivasi belajar yang sedang dan aktivitas belajar yang sedang. Siswa
Jawa dengan hasil belajar rendah (S3) memiliki motivasi belajar yang sangat
rendah dan aktivitas belajar yang rendah. Siswa Flores dengan hasil belajar tinggi
(S4) memiliki motivasi belajar yang sangat tinggi dan aktivitas belajar yang
tinggi. Siswa Flores dengan hasil belajar sedang (S5) memiliki motivasi belajar
yang sedang dan aktivitas belajar yang sedang. Siswa Flores dengan hasil belajar
rendah (S6) memiliki motivasi belajar yang sangat rendah dan aktivitas belajar
yang rendah. Motivasi belajar dan aktivitas belajar siswa Jawa maupun siswa
Flores menentukan keberhasilan siswa dalam pelajaran matematika.
Kata kunci : Motivasi dan hasil belajar matematika, latar belakang budaya.
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ABSTRACT

Maria Regina Dian Novyana Wardani (2016). Description of Motivation and
Learning Outcomes in Mathematics from Cultural Background Students class
XII Accounting SMK Putra Tama Bantul of the Academic Year 2015/2016.
Thesis. Yogyakarta: Mathematics Education Study Program, Departement of
Mathematics and Science, Faculty of Theachers Training and Education,
Sanata Dharma University Yogyakarta.
This survey aims to describe the motivation and outcomes to learn
mathematics with Javanese culture students and Flores culture students. This
survey is descriptive qualitative survey. Subjects of this survey is the students of
SMK Putra Tama Bantul, class 12 Accounting.
The instruments which uses in this survey are test and non-test. These
instruments are observation sheet of learning activities from students, result test
of mathematics learning with statistics and interview. Before the survey, all the
instruments are already tested directly to other students and expert test.
Therefore all the instruments are valid when they are used for survey.
The result of this survey shows that successful students depends on their
learning activities and their learning motivation. Javanese students with good
grades (S1) have high motivation and high learning activities. Javanese students
with middle grades (S2) have average motivation and average learning activities.
Javanese students with bad grades (S3) have low motivation and low learning
activities. Flores students with good grades (S4) have high motivation and high
learning activities. Flores students with middle grades (S5) have average
motivation and average learning activities. Flores students with bad grades (S6)
have low motivation and low learning activities. Learning motivation and
learning activities of students as well as students Java Flores determine student
success in math.
keywords: motivation and outcomes for learning mathematics, cultural
background
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Menurut Martini (2013), pendidikan merupakan usaha yang dilakukan
secara sadar dalam rangka membimbing dan mengarahkan perkembangan anak
ke arah dewasa. Dalam hal ini dewasa berarti bertanggung jawab terhadap
dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan bertanggung jawab terhadap
segala resiko dari sesuatu yang telah dipilih. Pendidikan menjadi sangat penting
karena sangat berpengaruh terhadap pembentukan kualitas sumber daya manusia
di suatu negara. Sumber daya manusia yang berkualitas akan membangun
negara sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh negara
tersebut.
Kebudayaan memberikan kontribusi pada komponen pendidikan antara
lain dalam penetapan tujuan pendidikan. Undang-undang Dasar Republik
Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan adalah hak setiap
warga negara Indonesia. Amanat tersebut diwujudkan dalam Undang-undang
Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 yang menyatakan bahwa bahwa
pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan
mengembangkan manusia seutuhnya (Martini, 2013). Tujuan pendidikan ini
ditujukan untuk seluruh sumber daya manusia yang berada di Indonesia.
Sekalipun memiliki budaya yang berbeda-beda namun melalui pendidikan,
segala sesuatunya bermuara pada tujuan yang sama. Untuk mencapai tujuan
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pendidikan maka perlu adanya rangkuman mengenai isi dari pendidikan itu
sendiri. Isi pendidikan yang disebut kurikulum itulah yang akan disampaikan
pada siswa. Kurikulum adalah serangkaian mata pelajaran dan pengalaman
belajar yang mempunyai tujuan tertentu, yang akan diajarkan dengan cara
tertentu dan kemudian dievaluasi (Badan Standardisasi Nasional SIN 19-70572004). Kurikulum dalam pendidikan dikembangkan dengan mempertimbangkan
tata kehidupan masyarakat setempat. Keadaan sosial budaya sangat berpengaruh
pada diri siswa. Sikap siswa sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi lingkungan
dan masyarakat sekitar. Mengacu pada tujuan pendidikan nasional yang sudah
ditetapkan, siswa pada suatu tingkat satuan pendidikan tertentu memiliki
tuntutan yang sama dalam hal pendidikan. Seorang siswa harus bisa memenuhi
tututan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah meskipun memiliki latar
belakang kebudayaan yang berbeda.
Pendidikan berkaitan erat dengan siswa yang selama ini menjadi objek
dari pendidikan itu sendiri. Melalui pendidikan, siswa dibekali dengan ilmuilmu pengetahuan agar dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki
dengan baik. Di bidang pendidikan, budaya merupakan salah satu sumber
perbedaan individu yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan (Sugihartono,
2007). Perbedaan ini memberikan tantangan tersendiri bagi guru untuk dapat
memberikan pengajaran yang terbaik sesuai dengan keadaan siswa.
Pencapaian tujuan pendidikan tak lepas dari aktivitas belajar siswa di
dalam kelas. Untuk mencapai tujuan pendidikan secara menyeluruh, hal yang
harus dicapai terlebih dahulu adalah tujuan pembelajaran dalam suatu mata
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pelajaran tertentu. Ketika siswa menunjukkan adanya aktivitas yang baik maka
tujuan pembelajaran juga akan tercapai. Aktivitas siswa di dalam kelas sangat
berkaitan dengan motivasi dalam mengikuti pelajaran tersebut. Motivasi belajar
siswa ditentukan oleh banyak faktor. Faktor yang mempengaruhi motivasi
belajar tersebut bisa berasal dari dalam maupun juga berasal dari luar. Faktor
dari dalam bisa berupa sikap siswa terhadap suatu mata pelajaran tertentu, sikap
siswa terhadap guru, dan juga keinginan siswa untuk berprestasi. Selain itu ada
juga faktor dari luar yang mempengaruhi motivasi siswa antara lain lingkungan
belajar, faktor pergaulan dengan orang-orang di sekitarnya, dan juga dukungan
dari orang tua ataupun guru.
Menurut Sardiman (2003), kegiatan belajar sangat memerlukan motivasi.
Motivasi belajar menjadi sangat penting dalam pembelajaran karena fungsi
motivasi adalah mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan kegiatan belajar.
Motivasi belajar siswa yang tinggi dapat ditunjukkan dengan adanya antusiasme
belajar dan juga keinginan untuk mencapai tujuan belajar. Tak jarang di suatu
pembelajaran di kelas ada saja siswa yang membuat gaduh dan tidak
mengerjakan tugas atau tidak menunjukkan adanya semangat belajar. Melihat
hal itu guru hanya bisa menuntut siswa untuk berperilaku baik tanpa melihat apa
yang sebenarnya terjadi dengan siswa dan mengapa siswa berperilaku demikian.
Salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi siswa adalah lingkungan
(Darsono, dkk; 2000). Lingkungan berarti sesuatu yang berasal dari luar diri
siswa, bisa meliputi keadaan kelas, keadaan geografis, dan juga budaya. Selain
itu faktor lain yang mempengaruhi motivasi adalah peran guru dan juga peran
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orang tua. Akan menjadi tantangan tersendiri bagi siswa yang harus merantau ke
daerah lain untuk mencari pendidikan yang lebih baik. Siswa harus bisa
menyesuaikan sikap dengan budaya daerah setempat dan juga harus
menyesuaikan diri dengan pergaulan lingkungannya. Selain itu siswa juga harus
tinggal jauh dari kedua orang tuanya. Hal ini bisa mempengaruhi motivasi siswa
dalam belajar.
Salah satu sekolah yang memiliki keberagaman siswa adalah SMK Putra
Tama Bantul. Di SMK Putra Tama ada empat jurusan program keahlian yaitu
akuntansi, broadcasting, teknik otomotif, dan tata niaga. SMK ini merupakan
SMK yang dikelola oleh yayasan SMK Putra Tama dan memiliki asrama bagi
siswa baik putra maupun putri dari dalam maupun luar daerah. Asrama ini
dikelola oleh tim asrama dari sekolah yang dibentuk oleh Yayasan Putra Tama.
Tim pengelola tersebut merupakan tenaga guru di SMK Putra Tama. Setiap
tahun SMK Putra Tama selalu menerima siswa yang berasal dari daerah Flores.
Siswa-siswa tersebut adalah siswa kiriman melalui gereja dari daerah dan nanti
diharapkan dapat kembali dan mengembangkan daerahnya.
Keberagaman di SMK Putra Tama ini tentu membawa suasana yang
beragam pula baik di asrama maupun di sekolah. Siswa dengan karakter dan
kemampuan yang berbeda disatukan dalam suasana yang sama. Sekalipun
memiliki karakter yang berbeda, dalam hal pendidikan masing-masing siswa
memiliki tuntutan yang sama di bidang pengetahuan. Di dalam pendidikan,
setiap siswa dibekali dengan kemampuan belajar dan dituntut untuk dapat
mencapai tujuan yang sama. Keberhasilan belajar siswa dari dalam maupun luar
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daerah salah satunya ditentukan oleh motivasi belajar mereka. Budaya
membentuk seseorang untuk memiliki pandangan atau kemampuan yang
berbeda, namun dengan motivasi yang baik maka keberhasilan juga akan dapat
diraih dengan baik pula.
Keberhasilan siswa dalam belajar di sekolah tak lepas dari motivasi yang
dimilikinya. Oleh karena itu motivasi belajar merupakan faktor yang sangat
menentukan keberhasilan belajar. Motivasi dapat timbul dari dalam maupun luar
diri siswa. Faktor dari luar yang sangat mempengaruhi siswa dalam belajar
matematika adalah pandangan bahwa matematika itu sulit. Pelajaran matematika
merupakan

pelajaran

yang

cukup

dihindari

oleh

kebanyakan

siswa.

Pembelajaran matematika adalah suatu upaya membantu siswa untuk berfikir
logis dengan kemampuan sendiri dengan cara memilih, menetapkan, dan
mengembangkan metode untuk mencapai kompetensi yang diinginkan (Hudoyo,
1990). Dari pengertian tersebut, keberhasilan siswa dalam belajar matematika
tidak hanya ditentukan oleh guru namun sangat ditentukan oleh kemampuan
siswa. Kemampuan siswa dalam belajar matematika dibangun dari proses
belajar itu sendiri. Dalam pembelajaran matematika jika seorang siswa kurang
dapat memaknai pelajaran matematika maka siswa juga tidak akan mengetahui
tujuan pembelajaran matematika. Untuk itu siswa tersebut juga akan memiliki
motivasi yang rendah dalam belajar matematika.
Mengingat bahwa motivasi berperan penting dalam tercapainya hasil
belajar yang baik, maka perlu diadakan penelitian mengenai motivasi dan hasil
belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Penelitian akan dilakukan di
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SMK Putra Tama Bantul. Hal ini dikarenakan setiap tahun sekolah ini menerima
siswa yang latar belakang budayanya berbeda dengan kebudayaan di Jawa. Agar
semua siswa baik yang berasal dari dalam maupun luar Jawa dapat sama-sama
berkembang maksimal maka perlu dipelajari lebih lanjut mengenai motivasi
siswa dalam pembelajaran matematika ditinjau dari budaya. Dengan
diadakannya penelitian ini diharapkan guru dapat memberikan dukungan yang
sesuai dengan karakteristik siswa berdasarkan daerah asalnya dan dapat semakin
memahami kebutuhan siswanya.

B. Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, fokus permasalahan dalam
penelitian ini adalah mendeskripsikan motivasi belajar matematika siswa
dengan budaya Jawa dan siswa dengan budaya Flores.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam
penelitian berikut adalah:
1. Bagaimana motivasi belajar siswa dengan budaya Jawa dalam
pembelajaran matematika?
2. Bagaimana hasil

belajar siswa

dengan

budaya

Jawa

dalam

pembelajaran matematika?
3. Bagaimana motivasi belajar siswa dengan budaya Flores dalam
pembelajaran matematika?
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4. Bagaimana hasil belajar siswa dengan budaya Flores dalam
pembelajaran matematika?

D. Batasan Istilah
1. Motivasi belajar : suatu dorongan dalam diri seseorang yang diwujudkan
dalam suatu tindakan untuk mencapai tujuan dan kebutuhan tertentu.
2. Latar belakang budaya : nilai budaya yang tertanam dalam diri siswa yang
dibentuk melalui proses didikan orangtua dan lingkungannya.

E. Tujuan Penelitian
Adapun penelitian ini bertujuan untuk :
1. Mendeskripsikan motivasi belajar siswa dengan budaya Jawa dalam
pembelajaran matematika.
2. Mendeskripsikan hasil belajar siswa dengan budaya Jawa dalam
pembelajaran matematika.
3. Mendeskripsikan motivasi belajar siswa dengan budaya Flores dalam
pembelajaran matematika.
4. Mendeskripsikan hasil belajar siswa dengan budaya Flores dalam
pembelajaran matematika.
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F. Manfaat Penelitian
1. Bagi peneliti
Memberikan bekal pengetahuan baru bagi penulis agar dapat memahami
karakter siswa yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda.
Selain itu agar penulis lebih memperhatikan siswa selama proses
pembelajaran sehingga setiap siswa dapat mengembangkan potensinya
secara maksimal.
2. Bagi siswa
Membantu siswa untuk dapat mengutarakan kesulitan dan hambatan yang
dihadapi selama pembelajaran berlangsung. Dengan hal ini siswa dengan
latar belakang budaya apapun akan merasa semakin dipahami dan semakin
percaya diri dalam mengembangkan kemampuannya.
3. Bagi guru
Membantu guru untuk dapat semakin memahami permasalahan yang
dihadapi oleh siswa sehingga diharapkan guru dapat melaksanakan
perannya sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan adanya penelitian ini
diharapkan guru dapat semakin memahami karakter siswa sehingga dapat
menemukan cara yang tepat untuk meningkatkan motivasi belajar siswa.

G. Sistematika Penulisan
1. Bagian Awal Skripsi
Bagian awal penulisan skripsi memuat beberapa halaman yang terdiri dari
halaman judul, halaman pengesahan, halaman persembahan, pernyataan
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keaslian karya, lembar pesetujuan, abstraksi, kata pengantar, daftar isi,
daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran.
2. Bagian Isi
Bab I : Pendahuluan
Berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, batasan
istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
Bab II : Landasan Teori
Berisi karakteristik pembelajaran matematika, teori motivasi belajar,
budaya dan pendidikan, serta kerangka berpikir.
Bab III : Metode Penelitian
Bagian ini berisi deskripsi jenis penelitian, subjek penelitian, tempat dan
waktu penelitian, sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan
data, validitas reabilitas, teknik analisis data, dan uji coba instrumen
penelitian.
Bab IV : Pelaksanaan, Analisis Data, dan Pembahasan
Bagian ini berisi deskripsi pelaksanaan penelitian, analisis data, dan
pembahasan.
Bab V : Kesimpulan dan Saran
Bagian ini berisi kesimpulan dan saran.
3. Bagian Akhir Skripsi
Pada bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Karakteristik Pembelajaran Matematika
Matematika merupakan salah satu pelajaran wajib yang diajarkan di
setiap jenjang sekolah. Matematika dipandang sebagai salah satu mata pelajaran
yang kurang mudah untuk dipahami. Kesulitan ini dikarenakan matematika
memiliki karakteristik tersendiri sehingga tidak semua orang ingin menguasai
mata pelajaran ini. Pada hakekatnya matematika berkaitan dengan ide-ide,
struktur, dan hubungan yang diurutkan secara logis. Matematika berkaitan
dengan konsep yang abstrak, untuk itu diperlukan simbol-simbol formal yang
telah disepakati untuk menjelaskan struktur-struktur dalam matematika
(Hudoyo, 1979). Karakteristik matematika antara lain :
1. Matematika memiliki objek kajian yang abstrak
2. Matematika bertumpu pada kesepakatan
3. Matematika menggunakan pola pikir yang deduktif
4. Dalam matematika menggunakan simbol-simbol yang tidak
digunakan dalam kehidupan sehari-hari
5. Matematika memperhatikan semesta pembicaraan
6. Matematika konsisten dalam sistemnya
Melalui pelajaran matematika, siswa diajarkan untuk berpikir logis dan
rasional dalam menghadapi suatu permasalahan. Untuk memecahkan
permasalahan dalam matematika diperlukan suatu strategi serta langkah-
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langkah penyelesaian. Menurut Polya dalam Sari (2014) terdapat 4 tahap dalam
penyelesaian masalah, yaitu :
1. Memahami masalah
Kerap kali siswa tidak dapat menyelesaikan masalah bukan karena tidak
mampu namun karena kurang memahami masalah yang diberikan. Untuk
itu penting bagi siswa untuk memahami masalah sebelum menentukan
rencana penyelesaian masalah tersebut. Dengan memahami konteks
permasalahan yang diberikan maka siswa dapat menyusun perencanaan
penyelesaian masalah yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan.
2. Merancang rencana
Setelah memahami permasalahan dan mendapatkan informasi dari
permasalahan yang diberikan maka tahap selanjutnya adalah merancang
rencana. Dalam merancang rencana, siswa menggunakan pengetahuan dan
pengalaman yang telah dimiliki.
3. Melaksanakan rencana
Langkah ini dianggap lebih mudah daripada merancang rencana. Jika
rencana penyelesaian sudah terancang dengan baik, akan lebih mudah bagi
siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi. Perlu diingat
bahwa untuk melaksanakan suatu rencana diperlukan ketrampilan serta
ketelitian dalam menjalankan aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang
berlaku. Dalam pelaksanaan rencana penyelesaian ada dua tipe penalaran
yang mungkin dimiliki siswa yaitu penalaran yang bersifat intuitif atau
formal. Bersifat intuitif berarti siswa yakin bahwa langkah yang
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dilakukannya benar. Bersifat normal berarti siswa menyelesaikan
permasalahan berdasarkan fakta-fakta serta aturan formal yang berlaku.
Disamping penalaran siswa yang bersifat intuitif atau formal yang penting
adalah siswa yakin bahwa setiap langkah yang sudah dikerjakan sesuai
dengan rencana adalah benar.
4. Melihat kembali
Pada tahap ini siswa melihat kembali keseluruhan proses pemecahan
masalah yang telah dilakukannya dengan menganalisis dan mengevaluasi
apakah strategi yang diterapkan dan langkah yang dilaksanakan benar.
Melalui tahap ini, siswa dapat menghubungkan pengetahuan dan
mengembangkan kemampuan dirinya dalam memecahkan masalah. Selain
itu, siswa juga dapat meningkatkan pemahaman terhadap suatu
permasalahan yang dihadapi sebelum menentukan solusi terhadap masalah
matematika.

B. Motivasi Belajar
1. Pengertian motivasi belajar
Setiap aktivitas manusia dilandasi oleh adanya dorongan untuk
mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhannya. Daya pendorong ini disebut
motivasi. Menurut Khodijah (2003), motivasi adalah suatu pendorong yang
mengubah energi dalam diri seseorang kedalam bentuk aktivitas nyata untuk
mencapai tujuan tertentu. Menurut Hamzah B. Uno (2006) istilah motivasi
berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat
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dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau
berbuat. Motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang
untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam
memenuhi kebutuhannya. Menurut Woodworth dalam Pasaribu (1983),
motivasi adalah sesuatu yang membuat individu melakukan suatu kegiatan
untuk mencapai tujuan tertentu.
Menurut Noer Rohmah (2012), motivasi diartikan sebagai daya
yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat
dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam diri seseorang sehingga
seseorang tergerak untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi
mencapai tujuan. Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap individu bisa jadi
disadari atau tidak disadari, bisa juga berupa sesuatu yang konkrit atau yang
abstrak. Tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang mungkin sama, tetapi
setiap individu memiliki cara tersendiri untuk mencapainya. Pada
kemungkinan lain seseorang melakukan cara yang sama untuk mencapai
tujuan yang berbeda. Bagaimanapun keadaannya antara dorongan, cara, dan
tujuan merupakan suatu kesatuan. Motivasi terbentuk dari tenaga yang
bersumber dari dalam maupun dari luar diri seseorang.
Dalam kegiatan belajar, motivasi merupakan keseluruhan daya
penggerak dalam diri peserta didik yang menimbulkan kemauan untuk
melaksanakan kegiatan belajar. Motivasi menjamin kelangsungan kegiatan
belajar peserta didik dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga
tujuan yang dikehendaki oleh peserta didik dapat tercapai. Kegiatan belajar
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merupakan sarana bagi peserta didik untuk menambah pengetahuan,
ketrampilan, dan pengalaman. Motivasi tumbuh karena adanya keinginan
untuk bisa mengetahui dan memahami sesuatu. Perilaku yang termotivasi
adalah perilaku yang mengandung energi, memiliki arah, dan dapat
dipertahankan (Santrock, 2009). Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat
dikatakan sebagai daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan
kemauan untuk melakukan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan
dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga
tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai (Sardiman,
2003). Siswa yang memiliki motivasi belajar akan memperhatikan pelajaran
yang disampaikan, membaca materi sehingga dapat memahaminya, dan
memilih strategi-strategi belajar yang mendukung. Selain itu siswa juga
memiliki keterlibatan yang intens dalam aktivitas belajar tersebut seperti
memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mencari bahan-bahan yang berkaitan
untuk menyeselesaikan suatu tugas atau permasalahan yang dihadapi.
Seseorang dikatakan memiliki motivasi apabila seseorang bersemangat
dalam melakukan suatu kegiatan tertentu dan berusaha mencapai tujuan
yang ingin dicapainya meskipun menghadapi berbagai kesulitan dalam
mencapai tujuan itu.
Belajar merupakan perubahan tingkah laku yang relatif permanen
dan secara potensial terjadi sebagai hasil dari praktik atau penguatan untuk
mencapai tujuan tertentu. Menurut Winkel (1996), belajar merupakan suatu
aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan
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lingkungannya sehingga mengasilkan perubahan-perubahan, pengetahuan,
pemahaman, ketrampilan dan sikap. Belajar menghasilkan perubahan yang
relatif konstan dan tetap. Motivasi belajar dapat timbul karena faktor
intrinsik berupa hasrat atau keinginan untuk berhasil serta dorongan
kebutuhan belajar, dan harapan akan cita-cita. Sedangkan faktor
ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar yang
kondusif, serta kegiatan belajar yang menarik. Motivasi belajar merupakan
suatu keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, serta
mengarahkan sikap dan perilaku seseorang untuk belajar (Winkel, 1996).
Dari pengertian-pengertian di atas disimpulkan bahwa motivasi
belajar merupakan dorongan dari dalam diri seseorang yang diwujudkan
melalui aktivitas belajar untuk mencapai tujuan dan kebutuhan tertentu.
Siswa yang memiliki motivasi akan berusaha mencapai tujuannya dengan
usaha-usaha yang nyata.
Motivasi dan belajar adalah dua hal yang saling mempengaruhi.
Belajar adalah kegiatan yang mengubah tingkah laku dan cara berpikir
melalui latihan dan pengalaman sehingga menjadi lebih baik. Selain itu
belajar juga merupakan suatu aktivitas nyata untuk mencapai tujuan. Disisi
lain motivasi berperan dalam menumbuhkan semangat peserta didik untuk
belajar agar dapat meraih tujuan. Dengan adanya motivasi yang kuat,
peserta didik merasa senang dan tidak terpaksa untuk melaksanakan
kegiatan belajar.
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2. Teori motivasi
Pada dasarnya setiap orang melakukan suatu kegiatan atau aktifitas
karena didasari oleh suatu dorongan untuk mencapai tujuan atau
kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya seseorang tidak lepas dari
kebutuhan psikis maupun psikologis. Maka motivasi akan selalu berkaitan
erat dengan kebutuhan. Hal ini dikarenakan seseorang melakukan sesuatu
karena terdorong oleh suatu kebutuhan yang menuntut tercapainya tujuan.
Berikut ini adalah teori-teori motivasi menurut pendapat para ahli:
a. Teori Motivasi Abraham Maslow
Menurut Abraham Maslow dalam Noer Rohmah (2012), dalam motivasi
ada suatu hierarki, yaitu suatu tingkatan. Tingkatan itu didasarkan pada
anggapan bahwa pada waktu itu orang telah memuaskan satu tingkat
kebutuhan tertentu, mereka ingin bergeser ke tingkat yang lebih tinggi.
Lima tingkatan kebutuhan Maslow dapat diihat pada gambar di bawah
ini :
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Gambar 2.1 Tingkat Kebutuhan Malow
Keterangan :
1) Kebutuhan Fisiologis
Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling dasar dan
harus dipenuhi agar tetap dapat bertahan hidup, termasuk pakaian,
makanan, perumahan, udara untuk bernapas, dan sebagainya.
2) Kebutuhan akan Rasa Aman
Saat kebutuhan fisiologis seseorang telah dipuaskan, maka
keinginan seseorang mengarah pada kebutuhan akan keselamatan.
Keselamatan dalam hal ini dapat berupa rasa aman dari setiap jenis
ancaman baik secara fisik maupun psikis. Seseorang berpikir bahwa
kebutuhannya harus terjamin. Ketika seseorang telah memiliki
pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, maka
kebutuhan

diarahkan

untuk

menyediakan

jaminan

untuk
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mengamankan diri dari segala resiko yang dapat terjadi seperti
kecelakaan kerja atau jaminan hari tua ketika seseorang sudah tidak
dapat bekerja lagi.
3) Kebutuhan akan Cinta Kasih atau Kebutuhan Sosial
Cinta kasih dan kasih sayang yang diperlukan pada tingkat ini
berupa hubungan-hubungan antar pribadi yang dicerminkan dengan
menjadi bagian dari kelompok sosial maupun keluarga. Di dalam
keluarga maupun kelompok sosial seorang anak memiliki kebutuhan
untuk berinteraksi, dan kebutuhan untuk diterima.
4) Kebutuhan akan Penghargaan
Seorang siswa yang berhasil mengerjakan soal di depan kelas atau
berhasil mendapatkan nilai sempurna dalam ulangan harian
membutuhkan setidaknya suatu pujian atas keberhasilan yang telah
dilakukannya. Hal ini akan membesarkan hati siswa dan dapat
mendorong siswa untuk belajar dengan lebih baik lagi.
5) Kebutuhan Aktualisasi Diri
Kebutuhan aktualisasi diri ditunjukkan dengan kesadaran akan
potensi yang dimilikinya. Dengan menyadari potensi yang dimiliki
maka seseorang berkeinginan untuk mengembangkan dirinya sesuai
dengan kemampuan yang dimiliki.
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b. Teori Motivasi Clayton Aldefer
Aldefer merumuskan kembali hierarki Maslow dalam tiga
kelompok, yaitu keberadaan, keterkaitan, dan pertumbuhan (existence,
relatedness, and growth-ERG) (Martini, 2013).
1) Existence merupakan semua kebutuhan yang berkaitan dengan
kebutuhan fisiologis dan kebutuhan terhadap rasa aman. Oleh karena
itu seseorang akan membutuhkan tempat tinggal, makanan, dan
minuman,

serta

menghindari

hal-hal

yang

mengancam

keberadaannya. Keberadaan manusia dalam hal ini berhubungan
dengan kebutuhan fisiologis dan rasa aman pada hierarki Maslow.
2) Relatedness berhubungan dengan keinginan untuk dicintai dan
mencintai. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan sosial, yaitu
kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain dan hubungan yang
bersifat personal. Kebutuhan ini berkaitan pula dengan hubungan
kemitraan
3) Growth berkaitan dengan kebutuhan untuk mengaktualisasi diri.
Kebutuhan ini dipenuhi dengan jalan mengembangkan berbagai
potensi yang dimiliki secara optimal sehingga dapat digunakan
untuk menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang baru.
Kebutuhan pertumbuhan ini sejalan dengan kebutuhan penghargaan
dan aktualisasi diri yang dikemukakan oleh Maslow.
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c. Motivasi menurut Teori Equity
Teori Equity juga disebut sebagai teori kesejajaran. Motivasi
seorang individu yang berada dalam suatu institusi termasuk sekolah
sangat dipengaruhi oleh perasaan terhadap perlakuan yang diterima.
Bila seseorang tidak diperlakukan dengan adil atau sesuai dengan
harapannya maka motivasi individu tersebut akan menurun. Hal ini
dapat dilihat dari semangat belajar siswa yang mempengaruhi kinerja
individu tersebut. Individu yang merasa kurang dihargai biasanya
kinerjanya akan menurun sebagai dampak atas kekecewaan yang
dialaminya. Menurut Martini (2013), pemahaman terhadap teori equity
ini menghasilkan pemahaman bahwa motivasi seseorang dipengaruhi
oleh perasaan.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi
Motivasi belajar seorang dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut
Yusuf (2009), ada dua faktor yang berperan dalam mempengaruhi motivasi
belajar siswa yaitu:
a. Faktor Internal
Faktor internal adalah faktor yang muncul dari dalam diri siswa.
1) Faktor fisik
Faktor fisik yang mempengaruhi motivasi belajar siswa antara lain
meliputi nutrisi, kesehatan siswa, serta fungsi-fungsi panca indera.
Siswa dengan nutrisi yang kurang baik akan menjadi mudah lesu,
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mengantuk, cepat lelah, dan sebagainya. Kondisi-kondisi semacam
itu akan sangat berpengaruh terhadap proses belajar siswa di
sekolah. Selain itu, kekurangan nutrisi pada siswa dapat
mengakibatkan siswa menjadi mudah sakit dan menurunnya
kemampuan belajar, berpikir, dan berkonsentrasi. Keadaan fungsi
jasmani seperti panca indera juga berpengaruh terhadap motivasi
belajar siswa karena dengan panca indera yang baik akan
mempermudah siswa dalam mengikuti proses belajar.
2) Faktor psikologis
Faktor psikologis berkaitan dengan aspek-aspek yang mendorong
aktivitas belajar siswa atau menghambat aktivitas belajar siswa.
Faktor psikologis yang mempengaruhi motivasi belajar siswa antara
lain kecerdasan, bakat, minat, sikap dan sifat siswa, kepribadian, dan
kebiasaan belajar.
b. Faktor Eksternal
Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa. Faktor
eksternal juga dikelompokkan dalam tiga aspek yang terdiri dari:
1) Lingkungan keluarga
a) Hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga. Hubungan
dalam keluarga bisa berupa hubungan orang tua dengan anak,
hubungan antar saudara, serta hubungan dengan anggota
keluarga yang lain yang tinggal dalam satu rumah. Permasalahan
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dalam hubungan-hubungan tersebut membawa pengaruh
terhadap motivasi belajar siswa.
b) Sikap orang tua yang kurang memperhatikan kebutuhan anak,
seperti tidak menyediakan alat pelajaran atau kurang kontrol
terhadap kegiatan belajar anak di rumah.
c) Keadaan ekonomi keluarga. Faktor ini sangat berperan dalam
mendukung motivasi dan hasil belajar siswa. Siswa dengan
keadaan ekonomi yang kurang menyebabkan kurang terpenuhi
nya sarana belajar dengan baik, seperti buku-buku dan peralatan
sekolah lainnya selain itu juga bisa berdampak pada
keharmonisan keluarga.
2) Lingkungan masyarakat
Lingkungan tempat siswa tinggal sebagai makhluk sosial
adalah masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas
dari masyarakat. Lingkungan memberi kontribusi yang cukup besar
dalam perkembangan seorang individu. Bila siswa berada di
lingkungan yang baik, maka tingkah laku dan sikap siswa menjadi
baik, sedangkan keadaan lingkungan yang kurang baik akan
membentuk tingkah laku siswa menjadi kurang baik. Misalnya
seorang siswa yang tinggal di lingkungan dengan jam belajar
masyarakat yang tertib maka kegiatan belajarnya akan terpantau dan
motivasi belajarnya juga akan tinggi, sedangkan siswa yang tinggal
di lingkungan perjudian atau pemabuk kegiatannya belajarnya
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menjadi tidak terkontrol dan cenderung terpengaruh dengan
lingkungan pergaulan sekitarnya.
3) Lingkungan sekolah
Sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang formal. Kondisi
sekolah mempengaruhi proses belajar siswa serta berpengaruh
terhadap motivasi belajarnya. Faktor lingkungan sekolah terdiri dari:
a) Kurangnya sarana dan prasarana sekolah seperti buku pegangan
siswa. Hal ini menyebabkan kurangnya motivasi belajar siswa.
b) Di sekolah guru memiliki posisi tersendiri terhadap siswanya.
Dalam proses interaksi belajar mengajar, guru merupakan
panutan yang harus memberikan teladan bagi siswanya. Ketika
guru tidak dapat menunjukkan yang baik sebagai seorang
pengajar maka akan berpengaruh terhadap motivasi belajar
siswa.
c) Metode belajar merupakan instrumen pengajaran yang
bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan dengan hasil yang
baik. Jika metode yang digunakan guru kurang relevan dengan
materi yang diajarkan maka hasilnya menjadi kurang
memuaskan. Selain itu metode pembelajaran yang monoton
juga akan membuat siswa merasa bosan dan enggan untuk
belajar.
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d) Pemberian pekerjaan rumah baik untuk melatih ketekunan
belajarnya.

Namun

pemberian pekerjaan

rumah harus

memperhatikan kemampuan siswa dan tidak terlalu berlebihan.

Menurut Dimyati (2002) faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi
belajar siswa yaitu :
a. Cita-cita atau aspirasi siswa
Dari segi kemandirian, keinginan yang tidak terpuaskan dapat
memperbesar kemauan dan semangat belajar. Dari segi pembelajaran,
penguatan dengan hadiah atau hukuman akan dapat mengubah
keinginan menjadi kemauan dan kemauan menjadi cita-cita. Cita-cita
dapat berlangsung dalam waktu sangat lama bahkan sampai sepanjang
hayat. Cita-cita seseorang akan memperkuat semangat belajar dan
mengarahkan perilaku belajar.
b. Kemampuan siswa
Keinginan siswa perlu diimbangi dengan kemampuan atau kecakapan
untuk mencapainya. Kemampuan akan memperkuat motivasi siswa
untuk melakukan tugas-tugas perkembangannya.
c. Kondisi siswa
Kondisi siswa meliputi kondisi jasmani dan rohani. Seorang siswa
yang sedang sakit, lapar, lelah atau marah akan mengganggu
perhatiannya dalam belajar.
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d. Kondisi lingkungan siswa
Lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat
tinggal, pergaulan sebaya dan kehidupan kemasyarakatan. Sebagai
anggota masyarakat, maka siswa dapat terpengaruh oleh lingkungan
sekitar.
e. Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran
Siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan dan pikiran
yang mengalami perubahan karena pengalaman hidup. Pengalaman
dengan teman sebaya berpengaruh pada motivasi dan perilaku belajar.
Lingkungan alam, tempat tinggal dan pergaulan juga mengalami
perubahan. Lingkungan budaya seperti surat kabar, majalah, radio,
televisi semakin menjangkau siswa. Semua lingkungan tersebut
mendinamiskan motivasi belajar siswa.

4. Peran motivasi dalam belajar
Dalam dunia belajar mengajar sangat diperlukan adanya motivasi.
Hasil belajar akan maksimal bila ada motivasi. Semakin tepat motivasi yang
diberikan, maka hasil belajar juga akan semakin baik. Jadi motivasi akan
mengarahkan usaha belajar siswa dan berkaitan erat dengan tujuan yang
ingin dicapai oleh siswa.
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Menurut Iskandar (2009) ada beberapa peran motivasi yang penting
dalam belajar dan pembelajaran di antaranya adalah :
a. Peran motivasi dalam penguatan belajar. Dalam hal ini motivasi
berperan ketika seorang siswa menghadapi suatu kasus yang
membutuhkan pemecahan masalah. Misalnya seorang siswa kesulitan
menjawab soal matematika, karena memiliki motivasi yang kuat untuk
mendapat hasil yang baik maka siswa tersebut berusaha untuk
menyelesaikan dengan membaca buku atau bertanya kepada guru atau
teman.
b. Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar. Pada prinsipnya
motivasi memberi arah tujuan belajar. Peran ini berkaitan dengan
keinginan siswa untuk belajar jika anak tahu manfaat dari hal yang
sedang dipelajarinya dan tahu tujuan dari kegiatan yang sedang
dilakukannya. Jika siswa mengetahui tujuan dan manfaat dari suatu
pembelajaran maka anak tersebut akan berusaha untuk mencapainya
dengan melakukan aktivitas yang nyata yaitu belajar.
c. Peran motivasi menentukan ketekunan belajar siswa. Seseorang yang
telah termotivasi untuk belajar sesuatu akan berusaha mempelajari
sesuatu dengan lebih baik dan tekun, serta berharap memperoleh hasil
yang lebih baik. Ketekunan ini juga bisa ditunjukkan dengan usaha
yang terus menerus, dengan demikian siswa akan terus belajar
meskipun mengalami berbagai kesulitan.
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Ditambahkan oleh Noer Rohmah (2012) peran motivasi adalah :
a. Mendorong manusia untuk berbuat, sebagai penggerak untuk
melakukan sesuatu kegiatan.
b. Menentukan arah perbuatan, yaitu kearah tujuan yang ingin dicapai.
Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang
harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya.
c. Menyeleksi perbuatan yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa
yang harus dikerjakan dengan tepat untuk mencapai tujuan, dengan
mengesampingkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi
tujuan tersebut.

C. Budaya dan Pendidikan
1. Mengenal kebudayaan Jawa
Daerah asal orang Jawa adalah pulau Jawa. Pulau Jawa adalah dari
suatu formasi geologi tua berupa deretan pegunungan yang menyambung
dengan deretan pegunungan Himalaya dan pegunungan di Asia Tenggara
(Koenjaraningrat, 1984). Letak pulau Jawa yang strategis dan adanya
gunung berapi di pulau Jawa membuat tanah Jawa menjadi subur. Pulau
Jawa merupakan pulai yang padat penduduk dan sebagian besar
penduduknya bermatapencaharian sebagai petani.
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Dalam budaya Jawa anak adalah simbol kehangatan dalam keluarga.
Orang Jawa senang memiliki banyak anak karena anggapan bahwa anak
merupakan jaminan bagi hari tua mereka. Selain itu alasan lain orang Jawa
senang memiliki banyak anak ditinjau dari aspek ekonomi adalah
kemungkinan untuk melibatkan sebanyak mungkin anak dalam berbagai
aktivitas dalam rangka ekonomi rumah tangga. Dalam budaya Jawa dikenal
juga dengan adanya budaya sungkan. Sungkan dalam hal ini adalah adanya
rasa tidak enak dan merasa berhutang budi. Seorang anak yang lahir dalam
budaya Jawa dituntut untuk dapat membalas budi kebaikan orang tua ketika
sudah bekerja nanti. Dalam pola asuh budaya Jawa, orangtua memiliki
peranan yang dominan dalam mendidik anak dan menentukan keinginan
anak, orangtua juga membatasi perilaku anak agar tingkah laku anak tidak
keluar dari batasan nilai- nilai budaya jawa yang sangat dijunjung tinggi
oleh para masyarakat. Akibatnya anak menjadi kaku dan kurang bisa bebas
berekspresi dikarenakan segala tingkah laku anak dibatasi oleh budaya yang
ada. Dalam budaya Jawa dikenal dengan adanya tingkatan bahasa. Seorang
anak dalam budaya Jawa harus menunjukkan sikap menghormati kepada
orang yang lebih tua. Hal ini biasa ditunjukkan dengan berbahasa krama
dengan orang yang lebih tua, membungkukkan badan ketika berjalan di
hadapan orang tua, menurut pada nasehat orang tua dan lain-lain.
Dalam budaya jawa lebih dominan pada pola asuh yang otoriter dan
power assertion, Dari penjelasan-penjelasan diatas peneliti menyimpulkan
bahwa dalam budaya Jawa anak memiliki kewajiban untuk membalas
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kebaikan budi orang tua dengan menjadi anak yang lebih berhasil dari orang
tuanya. Perilaku anak dalam budaya Jawa sangat dikontrol oleh budaya
setempat dan anak dituntut untuk patuh pada nasehat orang tua. Anak tidak
diberi kebebasan untuk memilih dan kurang didengarkan pendapatnya.
Akibatnya dalam kegiatan pembelajaran anak menjadi kurang inisiatif
untuk bertanya atau berpendapat. Meskipun demikian dalam hal
pendidikan, orang Jawa menginginkan anaknya untuk dapat berhasil dan
memalas budi baik orang tua.

2. Mengenal kebudayaan Flores
Kata Flores berasal dari bahasa Portugis yang berarti "bunga". Pulau
Flores berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia dan termasuk
dalam gugusan Kepulauan Sunda Kecil bersama Bali dan NTB. Mata
pencaharian orang Flores yaitu berladang dan beternak. Dalam berladang,
masyarakat Flores menggunakan sistem gotong royong dalam membuka
ladang di dalam hutan. Dalam beternak, hewan piaraan yang terpenting
adalah kerbau. Binatang ini tidak dipelihara untuk tujuan ekonomis tetapi
untuk membayar mas kawin, untuk upacara-upacara adat, dan untuk
menjadi lambang kekayaan serta gengsi. Selain itu kuda juga merupakan
hewan piaraan yang penting, yang dipakai sebagai binatang tenaga memuat
barang atau menghela. Di samping itu kuda juga sering dipakai sebagai
harta mas kawin.
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Penduduk asli Flores tidak mengenal adanya pengajaran dan
pendidikan yang sistematis. Orang tua lebih suka melihat anak membantu
berkebun atau menjaga ternak. Jika anak-anak sudah memiliki tenanga yang
cukup maka mereka akan langsung dilatih untuk melakukan pekerjaan
orang-orang dewasa (Paul, 2002). Anak-anak juga diajarkan mengenai
larangan-larangan suku, karena jika melakukan pengalanggaran terhadap
larangan suku maka mereka akan dihukum.
Dalam budaya Flores, anak-anak diajarkan tentang peraturanperaturan moral dan petunjuk-petunjuk yang berguna dalam kehidupan
misalnya tidak boleh mencuri, tidak boleh menghina orang yang lebih tua,
dan lain-lain. Orang tua Flores akan dengan keras menegur anaknya yang
malas atau yang tingkah lakunya kurang sesuai. Anak-anak yang kurang ajar
akan dicaci maki dengan kata-kata yang kotor dan kurang bermoral. Oleh
karena adanya hal ini maka tidak mengherankan jika ada anak yang besikap
buruk dan tidak patuh atau tidak mempedulikan orang tua (Paul, 2002).

3. Siswa Flores di perantauan
Perantauan adalah fenomena yang telah lama menjadi kebiasaan
masyarakat Indonesia, lebih khusus lagi dalam kehidupan masyarakat NTT.
Realitas perantaun seakan menjadi budaya yang telah terjadi sejak zaman
dahulu dan makin popular di zaman sekarang. Banyak sekali orang Flores
yang memilih merantau di daerah lain. Kebanyakan ke Jawa dan Bali.
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Kebanyakan mereka merantau untuk mengadu nasib dan mencari kehidupan
yang lebih baik (Desideratus, 2012).
Alasan orang Flores merantau bisa disebabkan oleh aspek ekonomi
dan aspek sosiokultural. Sebagian besar penduduk Flores bermata
pencaharian sebagai petani. Masalah yang paling mendasar bagi masyarakat
Flores adalah kemiskinan dan meningkatnya biaya kebutuhan yang tidak
sebanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kemiskinan berdampak pada
kurangnya infrastruktur

yang memadai

seperti

minimnya sarana

pendidikan, sarana kesehatan, sarana pemerintahan, dan lain-lain. Alasan
ekonomi semacam inilah yang kemudian membulatkan tekad orang Flores
untuk merantau. Mereka berusaha keluar dari kemiskinan itu. Salah satu
caranya adalah dengan mengirimkan anak mereka untuk agar menjadi lebih
baik dari orangtuanya (Desideratus, 2012). Hal lain yang menjadi alasan
siswa Flores untuk merantau adalah aspek sosiokultural. Orang Flores
terkenal memiliki kebiasaan yang memegang teguh adat-istiadat yang ada.
Adat yang terlalu kuat justru mengekang masyarakat Flores sehingga dirasa
tidak membawa masyarakat Flores ke arah yang lebih baik ((Desideratus,
2012).
Kehidupan orang Flores di daerah perantauan tidak lah mudah. Ada
banyak kesulitan dan hambatan yang dihadapi ketika harus tinggal dalam
situasi budaya baru. Berikut dikemukakan oleh Rethred (2015) hal-hal yang
pasti dirasakan oleh pelajar dari timur Indonesia selama di perantauan :
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a. Lelah dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan konyol seakan-akan
Flores adalah daerah yang tidak dikenal. Sebagian orang menganggap
bahwa Flores adalah daerah yang masih sangat primitif sehingga orangorang justru menanyakan hal-hal yang sedikit konyol seperti
menanyakan makanan, tempat tinggal, alat transportasi dan lain-lain.
b. Tawa, logat, dan perawakan orang timur yang khas akan menarik
perhatian dan mengundang komentar dari orang-orang sekitar. Orang
timur memiliki suara yang lantang, keras dan membahana sehingga akan
membuat orang-orang di sekitar mereka merasa terganggu atau tak
jarang berkomentar tentang perilaku mereka.
c. Kesulitan berkomunikasi dengan orang tua. Hal ini salah satunya
disebabkan karena adanya perbedaan waktu. Waktu Indonesia Timur
yang dua jam lebih cepat terkadang membuat para pelajar yang
merantau kesulitan untuk berkomunikasi. Misalnya saja di Indonesia
Timur menunjukkan pukul 07.00 padahal di Jawa masih pukul 05.00
sehingga saat orang tua menelpon, para perantau masih tertidur lelap.
Sedangkan pada saat di Jawa menunjukkan pukul 07.00 di Indonesia
Timur menunjukkan waktu 09.00 bisa jadi orang tua mereka sedang
melakukan aktivitas lain seperti bekerja.
d. Jarang pulang ke kampung halaman karena biaya tiket yang tinggi.
Seperti diketahui bersama bahwa biaya tiket ke Indonesia bagian Timur
sangat mahal. Hal ini membuat para perantau berpikir ulang ketika ingin
kembali ke tanah kelahirannya ketika ada hari libur atau moment tertentu
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sehingga mereka harus merelakan moment tertentu tanpa kehadiran
orang tuanya.
e. Citra buruk bisa menempel karena beberapa konflik yang melibatkan
orang-orang dari Indonesia Timur. Dewasa ini banyak terjadi keributan
yang bersumber pada orang Flores di Yogyakarta. Hal ini membuat citra
para perantau dari Indonesia Timur ikut tercemar padahal mereka tidak
ada kaitannya dengan konflik yang terjadi.

4. Dampak budaya terhadap pengajaran dan pembelajaran
Di bidang pendidikan, tantangan yang kerap muncul bagi seorang
guru adalah persoalan tentang keragaman peserta didik. Keragaman ini bisa
berupa tingkat pemahaman peserta didik, karakter peserta didik, status
sosial ekonomi, perbedaan budaya, dan lain-lain.
Menurut Slavin (2011), faktor penentu budaya di mana siswa
dibesarkan adalah asal-usul etnis. Kelompok etnis adalah kelompok yang
menjadi tempat orang mempunyai rasa identitas bersama, kesamaan ini
dapat berupa kesamaan asal, agama, atau ras. Etnis dan ras adalah dua hal
yang sama sekali berbeda. Ras hanya merujuk pada karakteristik fisik,
seperti warna kulit. Sedangkan etnis biasanya mempunyai budaya yang
sama. Seseorang yang dibesarkan di daerah dengan suatu budaya tertentu
akan berpengaruh terhadap pembentukan sikap, pemikiran, maupun
ketrampilan tertentu. Seseorang yang dibesarkan di daerah pesisir pantai,
sedikit banyak akan mengetahui banyak hal tentang cara menangkap ikan di
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laut seperti yang dilakukan oleh para nelayan karena di pesisir pantai
sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan.
Pengalaman historis dan sosial berdampak pada perbedaan di antara
berbagai kelompok budaya. Seseorang yang hidup dalam kelompok budaya
tertentu menyesuaikan diri dengan nilai, sikap, dan penekanan budaya itu.
Perilaku mereka tentu berbeda dari perilaku seseorang lain, namun sangat
biasa bagi mereka. Mengakui dan menghormati perbedaan-perbedaan ini
merupakan aspek penting untuk bertahan dalam dunia yang beragam
(Spencer dalam Santrock, 2009).
Pada saat anak-anak memasuki masa sekolah, seseorang telah
menyerap aspek budaya di tempat seseorang itu dibesarkan, seperti bahasa,
keyakinan, sikap, cara perilaku dan lain-lain. Banyak perilaku yang
berkaitan dengan pengasuhan budaya tertentu mempunyai konsekuensi
penting bagi pengajaran di ruang kelas. Banyak budaya meletakkan nilai
yang lebih tinggi pada kerjasama dan orientasi teman sebaya daripada
kemandirian dan daya saing (Boykin dalam Slavin, 2011). Budaya sekolah
mencerminkan nilai-nilai kelas menengah arus utama (Grossman dalam
Slavin, 2011), dan karena kebanyakan guru berasal dari latar belakang kelas
menengah, anak dari budaya yang berbeda sering tidak diuntungkan.
Pemahaman akan latar belakang siswa sangat berperan penting untuk
mengajarkan dengan efektif bahan akademis maupun perilaku dan harapan
sekolah.
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5. Pendidikan multikultural
Seorang siswa yang diasingkan oleh teman-teman sekelasnya tentu
akan merasa tidak nyaman. Hal ini bisa berakibat peserta didik tersebut
menjadi tertutup dan menjadi kurang berani dalam mengutarakan
pendapatnya. Kenyataan seperti inilah yang membuat siswa dengan budaya
minoritas menjadi kurang berkembang dan memiliki motivasi yang rendah
karena tidak ada dukungan dari lingkungan di sekitarnya. Masalah
perbedaan budaya di antara peserta didik merupakan cakupan dari
pendidikan multikultural.
Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai
keberagaman yang mencakup prespektif dari berbagai kelompok budaya.
Dalam hal ini, setiap peserta didik (dari budaya manapun) harus
diberdayakan. Diberdayakan dalam konteks ini merujuk pada pemberian
keterampilan intelektual dan mengatasi masalah peserta didik sehingga
dapat mencapai keberhasilan. Pendidikan multikultural menguntungkan
setiap siswa dan membuat dunia menjadi lebih adil karena setiap peserta
didik memperoleh hak yang sama. Tujuan penting dari pendidikan
multikultural adalah kesempatan pendidikan yang sama untuk semua siswa,
termasuk berhenti untuk membeda-bedakan kemampuan akademis antara
peserta didik dari kelompok mayoritas maupun peserta didik dari kelompok
minoritas (Bennett, 2007 dalam Santrock, 2009). Pendidikan multikultural
muncul dari gerakan hak-hak warga negara yang melakukan protes
menuntut akan persamaan hak dan keadilan sosial. Pendidikan multikultural
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mencakup isu-isu yang berkaitan dengan status sosial ekonomi, etnisitas,
dan gender. Oleh karena itu, keadilan sosial merupakan salah satu nilai dasar
bidang tersebut selain itu pengurangan prasangka dan pedagogi keadilan
merupakan komponen inti (Banks, 2006 dalam Santrock, 2009).
Pengurangan

prasangka

merujuk

pada

aktivitas

yang

bisa

diimplementasikan oleh guru di dalam kelas untuk meniadakan pandangan
negatif tentang orang lain. Pedagogi keadilan merujuk pada modifikasi
proses pengajaran untuk menggabungkan materi-materi dan strategi
pembelajaran yang sesuai untuk berbagai kelompok budaya.
Pendidikan multikultural berkaitan dengan memberdayakan siswa
dengan lebih baik yang menggambarkan terlibatnya kelompok minoritas
dan budaya di dalam kurikulum dan buku pelajaran. Sekolah haruslah
memberikan siswa kesempatan untuk belajar dari pengalaman, perjuangan,
dan visi dari banyak kelompok budaya yang berbeda-beda. Hal ini bertujuan
untuk meningkatkan harga diri dari peserta didik minoritas, mengurangi
prasangka, dan memberikan kesempatan pendidikan yang lebih adil. Selain
itu hal ini juga bertujuan agar peserta didik mayoritas menjadi lebih toleran
terhadap kelompok minoritas sehingga setiap peserta didik bisa
mengembangkan kemampuan yang mereka miliki secara maksimal.
Seorang Puerto Rico (Santrock, 2009) yang tumbuh dewasa di New York
memberikan rekomendasi sebagai berikut :
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a. Kurikulum sekolah sebaiknya harus anti rasis dan anti diskriminasi.
Peserta didik harus merasa bebas untuk mendiskusikan isu-isu
budaya.
b. Pendidikan multikultural harus menjadi bagian dari pendidikan setiap
siswa. Ini akan membuat siswa menjadi terbuka dan dapat
mempelajari budaya yang berbeda. Pendidikan multikultural harus
tercermin di setiap sudut sekolah, termasuk papan buletin, ruang
pertemuan, maupun ruang kelas.
c. Peserta didik harus dilatih untuk menjadi lebih sadar akan budaya. Ini
menjadikan peserta didik menjadi lebih terampil dalam menganalisis
budaya.

Harapannya

adalah

agar

siswa

termotivasi

untuk

memperjuangkan keadilan politik dan ekonomi.
Pengajaran yang relevan secara budaya merupakan aspek penting
dalam

pendidikan

multikultural.

Pengajaran

ini

berusaha

untuk

berhubungan dengan latar belakang budaya peserta didik. Guru yang
memahami perbedaan peserta didiknya dengan baik akan berusaha
mengintegrasikan pengajaran yang relevan secara budaya ke dalam
kurikulum karena hal ini membuat pengajaran menjadi lebih efektif. Di
sebuah kelas tak jarang ditemui siswa yang banyak bicara dan tidak dapat
tenang ketika pelajaran. Dari keadaan ini guru bisa saja membuat metode
pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk presentasi
dan saling tanya jawab. Dengan metode yang sesuai dengan karakteristik
peserta didik, maka peserta didik juga akan semakin termotivasi untuk
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melakukan kegiatan belajar mengajar. Selain itu penting juga bagi guru
untuk mengenal keluarga dan kebudayaan peserta didik. Hal ini dapat
dilakukan dengan mengadakan kunjungan kerumah peserta didik. Dengan
melakukan kunjungan semacam ini maka guru dapat mendiskusikan
perkembangan peserta didik kepada orang tua. Selain itu guru juga bisa
mengenal budaya yang diajarkan dalam keluarga peserta didik tersebut.
Hal-hal ini dapat membantu guru untuk mengarahkan peserta didik dalam
belajar sehingga dapat berprestasi. Komunikasi antara orang tua dan guru
harus dijalin dengan baik demi perkembangan peserta didik. Dalam
pendidikan multikultural, guru harus memiliki harapan yang tinggi untuk
semua peserta didik sekalipun dari kelompok minoritas. Dengan melibatkan
peserta didik dari kelompok minoritas dalam kegiatan pembelajaran maka
peserta didik dari kelompok minoritas akan menjadi lebih dianggap dan
dihargai sehingga mereka menjadi semakin termotivasi untuk berprestasi.

D. Kerangka Berpikir
Motivasi belajar merupakan hal yang mendukung keberhasilan siswa
dalam belajar. Motivasi dapat timbul karena adanya kebutuhan, dorongan,
keinginan, atau desakan. Motivasi bukan hanya berkaitan dengan motif yang
mendorongnya namun juga berkaitan dengan usaha dan tujuan. Seseorang yang
termotivasi akan melakukan suatu kegiatan yang nyata untuk dapat mencapai
tujuan yang diinginkan. Dorongan, kegiatan, dan tujuan merupakan suatu
kesatuan dalam motivasi. Seseorang bisa saja memiliki tujuan yang sama,
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namun memiliki cara yang berbeda untuk mencapainya, atau seseorang bisa saja
melakukan kegiatan yang sama tetapi memiliki tujuan yang berbeda.
Motivasi belajar siswa sangat dipengaruhi oleh banyak faktor yang
berasal dari dalam maupun dari luar diri siswa. Faktor yang berasal dari dalam
antara lain adalah keinginan untuk berhasil, kemampuan siswa, dan cita-cita
siswa. Faktor yang berasal dari luar bisa berasal dari keluarga dan lingkungan
tempat tinggal maupun lingkungan sekolah. Subjek dalam penelitian ini adalah
siswa yang berasal dari Jawa dan siswa yang berasal dari Flores. Bagi siswa
Jawa yang berdomisili di Yogyakarta dan sekitarnya tidak begitu menjadi
masalah karena dekat dengan keluarga dan tidak asing dengan budaya sekolah
yang sebagian besar merupakan orang Jawa sedangkan siswa Flores yang harus
hidup jauh dari keluarga dan harus menyesuaikan tingkah laku dengan
kebudayaan Jawa.
Dalam penelitian ini, motivasi siswa akan dilihat dari beberapa aspek
yaitu dorongan untuk berhasil, kegiatan yang dilakukan, serta tujuan yang
dicapainya. Ketiga hal tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Peneliti
akan melihat kegiatan dan aktivitas belajar siswa melalui observasi serta
melihat tujuan yang dicapai siswa melalui tes hasil belajar siswa.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian berdasarkan data deskriptif berupa
tulisan atau lisan dari subjek tertentu (Sugiyono, 2014).
Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang bertujuan untuk
mendeskripsikan motivasi belajar siswa berdasarkan latar belakang budayanya
yaitu Jawa dan Flores.

B. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII AK I dan XII AK 2
SMK Putra Tama Bantul yang berjumlah 35 siswa yang terdiri dari 19 siswa
dengan budaya Flores dan 16 siswa dengan budaya Jawa.

C. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Penelitian dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Bantul
yaitu di SMK Putra Tama Bantul. Peneliti melakukan penelitian pada sekolah
tersebut karena peneliti telah melaksanakan program pengalaman lapangan
(PPL) selama enam bulan di sekolah tersebut. Selama melaksanakan PPL,
peneliti menemukan fenomena yang menarik selama pembelajaran
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matematika berlangsung. Maka peneliti memilih sekolah ini sebagai tempat
penelitian.
2. Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2015 sampai bulan Januari
2016. Pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan jam pembelajaran efektif di
sekolah. Penelitian dilakukan sesuai dengan ijin dari sekolah dan sesuai
kesepakatan dengan guru mata pelajaran matematika serta subjek yang sudah
ditentukan.

D. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil pengamatan aktivitas
belajar matematika siswa, nilai tes hasil belajar matematika siswa, dan hasil
wawancara.

E. Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 macam yaitu lembar
observasi aktivitas belajar matematika untuk melihat aktivitas siswa selama
mengikuti pembelajaran matematika, tes hasil belajar untuk melihat
kemampuan belajar siswa, dan pedoman wawancara untuk melihat motivasi
siswa dalam belajar matematika.
1. Observasi aktivitas belajar siswa
Untuk mengetahui aktivitas belajar siswa, dilakukan observasi terhadap
siswa dengan menggunakan lembar pengamatan aktivitas belajar siswa.
Melalui observasi, peneliti dapat mengamati kegiatan siswa selama

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
42

pembelajaran matematika berlangsung. Hal-hal yang diperhatikan selama
observasi yaitu kegiatan positif dan kegiatan negatif yang dilakukan oleh
siswa selama pembelajaran. Observasi digunakan untuk menilai aktivitas
belajar siswa di dalam kelas dengan panduan observasi siswa sesuai dengan
kisi-kisi dibawah ini. Untuk contoh lembar observasi dapat dilihat pada
lampiran A.1.
Tabel 3.1 Kisi-kisi pengamatan aktivitas belajar siswa
Kegiatan Positif (Y)
1. Mempersiapkan buku matematika
saat pelajaran akan dimulai
2. Tidak terlambat masuk kelas
3. Memperhatikan guru
4. Bertanya kepada guru ketika ada
materi yang kurang dipahami
5. Menanggapi dan menjawab
pertanyaan yang diajukan guru
6. Mendiskusikan soal latihan yang
diberikan guru
7. Mengajukan diri untuk
mengerjakan soal di papan tulis
8. Membantu teman yang kesulitan
dalam mengerjakan soal latihan

Kegiatan Negatif (N)
1. Melamun di dalam kelas
2. Tidur di saat pelajaran
berlangsung
3. Berbicara dengan teman di luar
topik dalam pembelajaran
matematika
4. Bermain hp selama pembelajaran
berlangsung
5. Tidak mengerjakan latihan soal
yang diberikan oleh guru
6. Menggangu teman lain yang
sedang memperhatikan guru
7. Keluar masuk kelas tanpa seijin
guru.
8. Makan atau minum selama
pembelajaran berlangsung

Kisi-kisi diatas merupakan hal-hal yang diamati dan menjadi acuan
penilaian aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran matematika.
Pengamatan dilakukan oleh dua orang pengamat. Pengamat pertama adalah
peneliti dan pengamat kedua adalah orang yang ditunjuk dan dipercaya oleh
peneliti.

Pengamat

kedua

adalah

mahasiswa

yang juga

sedang

melaksanakan penelitian di sekolah tersebut. Pengamatan dilakukan selama
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pembelajaran matematika berlangsung dan setiap 30 menit akan
dilaksanakan pengamatan yang berkelanjutan hingga akhir pembelajaran.

2.

Tes hasil belajar
Tes hasil belajar matematika merupakan tes yang diberikan kepada
siswa untuk mengukur kemampuan matematika siswa. Tes yang diberikan
berupa tes uraian yang terdiri dari 5 soal yang berkaitan dengan materi
statistika. Materi tes ini disesuaikan dengan materi yang sedang dipelajari
siswa di sekolah. Soal-soal dibuat sesuai dengan indikator dan kisi-kisi yang
telah dibuat oleh peneliti dan dikonsultasikan dengan guru pamong serta
dosen pembimbing. Soal tes hasil belajar siswa dapat dilihat pada lampiran
A.3.
Kisi-kisi kemampuan belajar adalah sebagai berikut :
Standar kompetensi : Menerapkan aturan konsep statistika dalam
pemecahan masalah.
Kompetensi dasar :
-

Menyajikan dan membaca data dalam bentuk tabel dan diagram

-

Menentukan ukuran pemusatan data

-

Menentukan ukuran penyebaran data
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Soal Tes hasil belajar
No.
1.

2.
3.

4.

Kompetensi Dasar
Menyajikan data
dalam bentuk tabel dan
diagram
Menentukan ukuran pemusatan data
Menentukan ukuran letak data
Menentukan ukuran
penyebaran data

Indikator
Siswa dapat membaca data dari
tabel, diagram, atau grafik yang
diberikan.
Menentukan mean data tunggal
Menentukan modus data tunggal
Siswa dapat menentukan statistik
5 serangkai (nilai terbesar, nilai
terkecil, 𝑄1 , 𝑄2 , 𝑄3 ) data tunggal
- Siswa dapat menentukan
simpangan baku data tunggal
- Siswa dapat menentukan
simpangan rata-rata data tunggal

Banyak Soal
1

2
1

1

3. Wawancara
Pedoman wawancara digunakan untuk mewawancarai subjek penelitian
yang telah ditentukan. Wawancara dengan subjek akan dilaksanakan seusai
kegiatan belajar mengajar berlangsung sesuai kesepakatan dengan siswa.
Wawancara dilakukan di ruang kelas SMK Putra Tama. Dalam penelitian
ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Dalam
wawancara tersetruktur, peneliti merancang informasi yang ingin
didapatkan dari hasil wawancara dan membuat daftar pertanyaan
wawancara. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data mengenai
motivasi belajar siswa. Pedoman yang digunakan pada saat wawancara
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
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Tabel 3.3 Kisi-kisi Pertanyaan Wawancara
No.

Indikator

1.

Keinginan untuk berhasil

2.

Dorongan dan kebutuhan
dalam belajar

3.

Penghargaan dalam belajar

4.

Harapan dan cita-cita masa
depan

5.

Lingkungan belajar siswa
yang kondusif

Pertanyaan
1. Saat pembelajaran matematika berlangsung apa
yang kamu lakukan ketika kamu kurang
memahami materi yang disampaikan oleh guru?
2. Ketika ulangan matematika dan kamu merasa
kesulitan / tidak bisa mengerjakan soal? Hal apa
yang akan kamu lakukan?
3. Apa kesulitan yang kamu hadapi dalam belajar
matematika? Lalu bagaimana usahamu sejauh ini?
Apakah dengan usaha yang sudah kamu lakukan
kamu dapat mengatasi kesulitanmu?
4. Kendala apa saja yang kamu hadapi saat
pembelajaran berlangsung? sebutkan! Mengapa?
1. Bagaimana pendapat mu mengenai pelajaran
matematika? Jelaskan jawabanmu !
2. Bagaimana perasaan mu ketika ulangan
matematika mu mendapat nilai kurang baik? Apa
yang akan kamu lakukan?
3. Mengapa kamu perlu belajar?
4. Menurutmu apa manfaat belajar matematika dalam
kehidupan sehari-hari? (Khususnya bidang yang
kamu minati saat ini). Jika belum tahu, apakah
kamu berusaha untuk mencari tahu lebih lanjut?
1. Adakah hal-hal atau tindakan guru yang kurang
menyenangkan hatimu ketika pembelajaran sedang
berlangsung? coba sebutkan! Lalu bagaimana
kamu menanggapi hal tersebut?
2. Apakah kamu lakukan ketika guru memintamu
untuk mengerjakan soal di papan tulis? Mengapa?
3. Saat guru memberikan latihan soal di kelas, hal apa
yang kamu lakukan?
1. Menurutmu sekolah itu perlu atau tidak? Mengapa?
2. Mengapa kamu memilih untuk bersekolah di
SMK?
3. Mengapa kamu memilih jurusan akutansi?
4. Apa cita cita mu? Apakah berkaitan dengan jurusan
yang kamu pilih saat ini? Jika tidak, mengapa?
Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk tetap
dapat mencapai cita-citamu?
1. Kegiatan apa yang biasa kamu lakukan sepulang
sekolah? Bagaimana cara mu membagi waktu
untuk belajar dan untuk mengerjakan kegiatan
lain?
2. Apa yang kamu lakukan jika teman mu mengajak
mu bermain saat kamu akan belajar? Berikan
alasannya!
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4. Dokumen
Jenis dokumen dalam penelitian ini berupa hasil rekaman
wawancara dengan siswa, transkrip wawancara, dan lembar jawab tes hasil
belajar siswa.

F. Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi
Observasi yang dilakukan oleh peneliti terdiri dari dua tahap observasi.
Observasi pertama dilakukan selama peneliti melaksanakan PPL di SMK
Putra

Tama.

Tujuan

dari

observasi

pertama

ini

adalah

untuk

mengidentifikasi permasalahan pembelajaran yang ada di SMK Putra Tama.
Observasi kedua dilakukan pada bulan November 2015. Tujuan dari
observasi yang kedua ini adalah untuk mengamati kegiatan siswa selama
pembelajaran matematika berlangsung. Observasi tahap pertama maupun
tahap kedua dilakukan di lingkungan sekolah.
2. Tes hasil belajar
Tes yang diberikan ini merupakan tes hasil dengan materi statistika sesuai
dengan materi yang sedang dipelajari oleh subjek. Tes terdiri dari 5 soal
uraian yang dibuat sesuai dengan kisi-kisi seperti pada tabel 3.2. Tes akan
dilaksanakan

saat

pembelajaran

matematika

berlangsung

sesuai

kesepakatan dengan guru matematika. Subjek diminta untuk mengerjakan
soal secara mandiri.
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3. Wawancara
Wawancara adalah tahap terakhir dalam pengumpulan data. Wawancara
dilakukan setelah peneliti mengolah data tes hasil belajar. Dalam
wawancara ini peneliti ingin mengetahui mengenai motivasi belajar siswa.
Subjek yang akan diwawancara dalam penelitian ini dipilih berdasarkan
nilai tes hasil belajarnya. Subjek adalah 3 orang siswa Jawa yaitu siswa
dengan hasil belajar sangat tinggi, sedang, dan sangat rendah serta 3 orang
siswa Flores yaitu siswa dengan hasil belajar sangat tinggi, sedang, dan
sangat rendah.

G. Validitas dan Reliabilitas
1. Validitas
Instrumen yang valid yaitu instrumen tersebut dapat digunakan untuk
mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2014). Validitas suatu
butir soal diperoleh dengan korelasi Product Moment yang kemudian
dibandingkan dengan nilai pada tabel r product moment pada tingkat
signifikasi 0,05.
Kriteria validitas suatu butir soal adalah sebagai berikut :
Jika rxy ≥ rtabel maka soal tersebut dikatakan valid
Jika rxy < rtabel maka soal tersebut dikatakan tidak valid
Nilai r akan dikonsultasikan dengan tabel interpretasi nilai r sebagai berikut
:
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Tabel 3.4 Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r
Interval Koefisien
0,00 - 0,19
0,20 – 0,39
0,40 – 0,59
0,60 – 0,79
0,80 – 1,000

Tingkat Hubungan
Sangat Rendah
Rendah
Cukup
Tinggi
Sangat Tinggi

Rumus korelasi Product Moment digunakan untuk menentukan validitas
instrumen yang berupa tes hasil belajar matematika serta angket motivasi
siswa dalam pembelajaran matematika.
Rumus yang digunakan untuk uji validitas menggunakan product
moment adalah :
𝑛(∑ 𝑋𝑌) − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

𝑟=

√(𝑛(∑ 𝑋 2 ) − (∑ 𝑋)2 )(𝑛(∑ 𝑌 2 ) − (∑ 𝑌)2 )

Keterangan :
n = banyak responden
x = skor variabel (jawaban responden)
y = skor total variabel untuk responden n

2. Reliabilitas
Uji reabilitas perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil
pengukuran tetap konsisten jika dilakukan pengukuran berulang-ulang.
Untuk uji reliabilitas menggunakan teknik Alpha Cronbach dengan rumus:
𝑟11 = [

∑ 𝜎𝑖 2
𝑘
] [1 −
]
𝑘−1
𝜎𝑡 2
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dengan ,

𝜎𝑖 2 =
2

𝜎𝑡 =

2
2 (∑ 𝑋𝑖 )
∑ 𝑋𝑖 −
𝑛

𝑛
2 (∑ 𝑌)2
∑𝑌 −
𝑛

𝑛

Keterangan :
n = banyak sampel
X = nilai skor yang dipilih
𝜎𝑡 2= varians total
∑ 𝜎𝑖 2= jumlah varians butir

k = banyak butir pertanyaan
𝑟11 = koefisien reliabilitas instrumen
Suatu soal dikatakan reliabel menurut teknik Alpha Cronbach jika
koefisien reliabilitas 𝑟11 > rtabel. Adapun reliabilitas soal dapat
dikelompokkan berdasarkan tabel berikut :
Tabel 3.5 Interpretasi Nilai Reliabilitas
Interval Koefisiensi
0,91 – 1
0,71 – 0,90
0,41 – 0,70
0,21 – 0,40
≤0,20

Interpretasi
Sangat Tinggi
Tinggi
Cukup
Rendah
Sangat Rendah

H. Teknik Analisis Data
1. Analisis data nilai aktivitas belajar siswa
Data yang didapat dalam penilaian aktivitas belajar siswa berupa data
kuantitatif. Instrumen penelitian berupa checklist aktivitas yang dilakukan
oleh siswa. Jika siswa melakukan kegiatan yang positif akan diberi poin 1
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dan jika siswa melakukan kegiatan negatif akan diberi poin 0. Checklist
akan diisi oleh observer sesuai dengan aktivitas yang dilakukan oleh siswa.
Nilai aktivitas belajar siswa adalah total poin yang didapat selama
pembelajaran berlangsung. Data nilai aktivitas belajar siswa akan
dikelompokkan sesuai dengan tingkatannya dengan cara sebagai berikut :
𝐶=

𝐴−𝐵
5

Keterangan :
A = jumlah skor terbesar
B = jumlah skor terkecil
Sehingga diperoleh 5 kriteria sebagai berikut :
Tabel 3.6 Rentang Kriteria Nilai Aktivitas Belajar Siswa
Sangat rendah (SR)
Rendah (R)
Sedang (S)
Tinggi (T)
Sangat Tinggi (ST)

B ≤ x <B+C
B + C ≤ x < B + 2C
B + 2C ≤ x < B + 3C
B + 3C ≤ x < B + 4C
B + 4C ≤ x < B + 5C

2. Analisis data hasil tes hasil belajar siswa
Tes hasil belajar berkaitan dengan materi statistika diberikan setelah
siswa selesai mempelajari materi statistika. Tes dilakukan untuk mengukur
tingkat pemahaman siswa tentang materi yang diajarkan. Setelah didapat
hasilnya, data nilai tes hasil belajar siswa ini akan di analisis dan
dikelompokkan sesuai dengan tingkatan nilainya. Pengelompokan data nilai
tes hasil belajar tersebut akan ditentukan sesuai dengan rumus di bawah ini:
𝐶=

𝐴−𝐵
5
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Keterangan :
A = jumlah skor terbesar
B = jumlah skor terkecil
Sehingga diperoleh 5 kriteria sebagai berikut :
Tabel 3.7 Rentang Kriteria Nilai Hasil Belajar Siswa
Sangat rendah (SR)
Rendah (R)
Sedang (S)
Tinggi (T)
Sangat Tinggi (ST)

B ≤ x <B+C
B + C ≤ x < B + 2C
B + 2C ≤ x < B + 3C
B + 3C ≤ x < B + 4C
B + 4C ≤ x < B + 5C

3. Analisis data wawancara
Data wawancara dianalisis dengan mentranskrip wawancara antara
peneliti dengan siswa. Dari jawaban-jawaban siswa pada saar wawancara
kemudian akan dianalisis sehingga peneliti dapat mendiskrisikan motivasi
belajar siswa.

I. Teknik Pemilihan Subjek
Subjek dalam penelitian ini adalah 3 orang siswa dengan budaya Jawa
yaitu seorang siswa dengan hasil belajar tinggi, seorang siswa dengan hasil
belajar sedang, dan seorang siswa dengan hasil belajar renda. Selain itu ada 3
orang lagi siswa dengan budaya Flores yaitu seorang siswa dengan hasil belajar
tinggi, seorang siswa dengan hasil belajar sedang, dan seorang siswa dengan
hasil belajar rendah.
Subjek dipilih setelah data observasi aktivitas belajar matematika siswa,
dan data nilai tes hasil belajar matematika siswa diolah. Kedua data tersebut
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diolah dan kemudian dilakukan pengelompokan siswa berdasarkan nilai tes
hasil belajar matematika dan tingkat aktivitas belajar matematika dengan
kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Langkahlangkah yang dilakukan peneliti untuk menentukan subjek penelitian adalah
sebagai berikut :
1. Peneliti

melaksanakan

observasi

aktivitas

belajar

matematika.

Observasi dilakukan pada saat pembelajaran matematika berlangsung.
Peneliti mengamati aktivitas belajar siswa sebanyak 2 kali pertemuan.
2. Pada tahap berikutnya, peneliti melakukan tes hasil belajar siswa.
3. Setelah mendapatkan kedua data tersebut, kemudian peneliti mengolah
dan menentukan batas nilai untuk setiap kategori hasil belajar dan
aktivitas belajar. ada 5 kategori hasil belajar dan aktivitas belajar yaitu
sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.
4. Setelah mengetahui kategori setiap siswa, kemudian peneliti mengambil
3 orang siswa dengan budaya Flores dengan hasil belajar tinggi, sedang,
dan rendah serta 3 orang siswa dengan budaya Jawa dengan hasil belajar
tinggi, sedang, dan rendah.

J. Hasil Uji Coba Instrumen
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi
aktivitas belajar matematika, soal tes hasil belajar matematika, dan kisi-kisi
pedoman wawancara. Untuk mengetahui kualitas instrumen dilakukan uji coba
intrumen. Validitas dan reliabilitas lembar observasi aktivitas belajar
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matematika dan kisi-kisi pedoman wawancara diuji oleh pakar yaitu dosen
pembimbing. Validitas dan reliabilitas tes hasil belajar matematika dilakukan
oleh pakar dan kemudian diujicobakan kepada beberapa orang siswa.
Uji coba instrumen dilaksanakan pada hari Kamis 10 Desember 2015 di
kelas XII Pemasaran sesuai dengan izin dan kesepakatan yang diberikan oleh
guru matematika. Untuk butir soal yang tidak valid akan dilakukan revisi
dengan merubah soalnya.
Tujuan dari uji coba instrumen ini adalah untuk mengetahui tingkat
validitas dan reliabilitas instrumen. Instrumen yang diuji coba yaitu instrumen
tes hasil belajar matematika. Data uji coba instrumen dapat dilihat pada tabel
3.8 dibawah ini.
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Tabel 3.8 Data Hasil Uji Coba Intrumen
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Total

Soal Nomor 1
x1

x1*y

5
2
9
10
10
10
10
8
3
10
2
7
10
10
4
10
10
130

145
28
711
830
640
580
220
576
108
290
10
350
170
220
104
840
840
6662

Soal Nomor 2
2

(x1)
25
4
81
100
100
100
100
64
9
100
4
49
100
100
16
100
100
1152

x2

x2*y

7
10
10
9
10
10
2
10
8
10
0
10
7
10
7
10
10
140

203
140
790
747
640
580
44
720
288
290
0
500
119
220
182
840
840
7143

Soal Nomor 3
2

(x2)
49
100
100
81
100
100
4
100
64
100
0
100
49
100
49
100
100
1296

x3

x3*y

3
0
15
15
11
10
0
15
5
0
3
8
0
2
0
15
15
117

87
0
1185
1245
704
580
0
1080
180
0
15
400
0
44
0
1260
1260
8040

Soal Nomor 4
2

(x3)
9
0
225
225
121
100
0
225
25
0
9
64
0
4
0
225
225
1457

x4

x4*y

12
2
32
36
20
25
7
26
7
7
0
12
0
0
15
36
36
273

348
28
2528
2988
1280
1450
154
1872
252
203
0
600
0
0
390
3024
3024
18141

Soal Nomor 5
2

(x4)
144
4
1024
1296
400
625
49
676
49
49
0
144
0
0
225
1296
1296
7277

x5

x5*y

2
0
13
13
13
3
3
13
13
2
0
13
0
0
0
13
13
114

58
0
1027
1079
832
174
66
936
468
58
0
650
0
0
0
1092
1092
7532

Total Nilai
2

(x5)
4
0
169
169
169
9
9
169
169
4
0
169
0
0
0
169
169
1378

y

y2

29
14
79
83
64
58
22
72
36
29
5
50
17
22
26
84
84
774

841
196
6241
6889
4096
3364
484
5184
1296
841
25
2500
289
484
676
7056
7056
47518
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1. Validitas
Suatu instrumen dinyatakan valid jika rxy ≥ rtabel pada setiap butir
soalnya. Dalam uji coba ini digunakan tabel r Product Moment dengan
signifikasi 0,05 dan 17 sampel. Hasil penghitungan validasi akan
dikonsultasikan dengan harga r tabel yaitu 0,482 (tabel dapat dilihat pada
bagian lampiran A.3). Dalam hal ini, soal dinyatakan valid jika rxy ≥ 0,482.
Penghitungan validitas butir soal nomor 1
𝑟𝑥𝑦 =

𝑟𝑥𝑦 =

𝑟𝑥𝑦 =

𝑛(∑ 𝑋𝑌) − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)
2

2

√(𝑛(∑ 𝑋2 ) − (∑ 𝑋) ) (𝑛(∑ 𝑌2 ) − (∑ 𝑌) )

17 ∗ 6662 − (130 ∗ 774)
√((17 ∗ 1152) − 16900))((17 ∗ 47518) − 599076)

12634
23669,21

𝑟𝑥𝑦 = 0,534
Hasil penghitungan koefisien korelasi (rxy) pada butir soal nomor 1 adalah 0,534.
Nilai 0,534 ≥ 0,482 jadi soal nomor 1 dinyatakan valid dengan kriteria cukup.

Penghitungan validitas butir soal nomor 2
𝑟𝑥𝑦 =

𝑟𝑥𝑦 =

𝑟𝑥𝑦 =

𝑛(∑ 𝑋𝑌) − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)
2

2

√(𝑛(∑ 𝑋2 ) − (∑ 𝑋) ) (𝑛(∑ 𝑌2 ) − (∑ 𝑌) )

17 ∗ 7143 − (140 ∗ 774)
√((17 ∗ 1296) − 19600))((17 ∗ 47518) − 599076)

13071
22530,66

𝑟𝑥𝑦 = 0,580
Hasil penghitungan koefisien korelasi (rxy) pada butir soal nomor 2 adalah 0,580.
Nilai 0,580 ≥ 0,482 jadi soal nomor 2 dinyatakan valid dengan kriteria cukup.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
56

Penghitungan validitas butir soal nomor 3
𝑟𝑥𝑦 =

𝑟𝑥𝑦 =

𝑟𝑥𝑦 =

𝑛(∑ 𝑋𝑌) − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)
2

2

√(𝑛(∑ 𝑋2 ) − (∑ 𝑋) ) (𝑛(∑ 𝑌2 ) − (∑ 𝑌) )

17 ∗ 8040 − (117 ∗ 774)
√((17 ∗ 1457) − 13689))((17 ∗ 47518) − 599076)

46122
48090,83

𝑟𝑥𝑦 = 0,959
Hasil penghitungan koefisien korelasi (rxy) pada butir soal nomor 3 adalah
0,959. Nilai 0,959 ≥ 0,482 jadi soal nomor 3 dinyatakan valid dengan kriteria
sangat tinggi.

Penghitungan validitas butir soal nomor 4
𝑟𝑥𝑦 =

𝑟𝑥𝑦 =

𝑟𝑥𝑦 =

𝑛(∑ 𝑋𝑌) − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)
2

2

√(𝑛(∑ 𝑋2 ) − (∑ 𝑋) ) (𝑛(∑ 𝑌2 ) − (∑ 𝑌) )

17 ∗ 18141 − (273 ∗ 774)
√((17 ∗ 7277) − 74529)((17 ∗ 47518) − 599076)

97095
101318,02

𝑟𝑥𝑦 = 0,958
Hasil penghitungan koefisien korelasi (rxy) pada butir soal nomor 4 adalah 0,958.
Nilai 0,958 ≥ 0,482 jadi soal nomor 4 dinyatakan valid dengan kriteria sangat
tinggi.
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Penghitungan validitas butir soal nomor 5
𝑟𝑥𝑦 =

𝑟𝑥𝑦 =

𝑟𝑥𝑦 =

𝑛(∑ 𝑋𝑌) − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)
2

2

√(𝑛(∑ 𝑋2 ) − (∑ 𝑋) ) (𝑛(∑ 𝑌2 ) − (∑ 𝑌) )

17 ∗ 7532 − (114 ∗ 774)
√((17 ∗ 1378) − 12996))((17 ∗ 47518) − 599076)

39808
46658,91

𝑟𝑥𝑦 = 0,853
Hasil penghitungan koefisien korelasi (rxy) pada butir soal nomor 5 adalah 0,853.
Nilai 0,853 ≥ 0,482 jadi soal nomor 5 dinyatakan valid dengan kriteria sangat
tinggi.

Tabel 3.9 Hasil Uji Validitas Tes Hasil Belajar (n=17)
No.
Butir
Soal
1
2
3
4
5

rxy

rtabel

Keterangan

Kriteria

0,534
0,580
0,959
0,958
0,853

0,482

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Cukup
Cukup
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi

2. Reliabilitas
Uji reliabilitas pada intrumen penelitian bertujuan untuk menguji
apakah instrumen cukup reliabel untuk mengukur kemampuan belajar
matematika. Untuk uji reliabilitas menggunakan teknik Alpha Cronbach.
Penghitungan reliabilitas butir soal dapat dilihat pada tabel 3.9 di bawah
ini.
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Tabel 3.10 Penghitungan Reliabilitas Butir Soal

∑x
∑x2

Nomor Butir Soal
2
3
4
140
117
273
1296 1457 7277

1
130
1152

5
114
1378

Skor
Total
774
47518

Untuk menentukan reliabilitas butir soal, langkah pertama yang dilakukan
adalah menghitung variansi setiap butir soal. Variansi butir soal dihitung
dengan rumus :

𝜎𝑖 2 =

∑ 𝑋𝑖 2 −

(∑ 𝑋𝑖 )2

𝑛

Variansi butir soal nomor 1
1302

2

𝜎1 =

1152−( 17 )
17

=9,287
Variansi butir soal nomor 2
1402
1296 − ( 17 )
𝜎2 2 =
17
=8,415
Variansi butir soal nomor 3
1172
1457 − ( 17 )
𝜎3 2 =
17
=38,339

𝑛
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Variansi butir soal nomor 4
2732
7277 − ( 17 )
𝜎4 2 =
17
=170,173
Variansi butir soal nomor 5
1142
1378 − ( 17 )
𝜎5 2 =
17
=36,09
Jumlah variansi butir soal
∑𝜎𝑖 2 = 𝜎1 2 + 𝜎2 2 + 𝜎3 2 + 𝜎4 2 + 𝜎5 2
= 9,287 + 8,415 + 38,339 + 170,173 + 36,09
= 262,304

Variansi total
2

𝜎𝑡 =

=

∑ 𝑌 2−

(∑ 𝑌)2
𝑛

𝑛
47518−(

7742
)
17

17

= 722,249
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Reliabilitas soal
𝑟11 = [

∑ 𝜎𝑖 2
𝑘
] [1 −
]
𝑘−1
𝜎𝑡 2

5
262,304
=[
] [1 −
]
5−1
722,249
= 1,25 * 0,637
= 0,796
Berdasarkan penghitungan di atas, diperoleh nilai reliabilitas soal yaitu
0,796. Nilai 0,796 ≥ 0,482, jadi soal tes hasil belajar matematika dinyatakan
reliabel dengan kategori reliabilitas soal tinggi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
61

BAB IV
PELAKSANAAN PENELITIAN, DESKRIPSI DATA, ANALISIS DATA,
DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini dilakukan di SMK Putra Tama Bantul. Sebelum penelitian
dilaksanakan, beberapa hal yang dipersiapkan oleh peneliti antara lain
mengurus perijinan, observasi lingkungan sekolah dan pembelajaran siswa,
observasi aktivitas belajar siswa, diskusi dengan guru mata pelajaran mengenai
materi yang akan diujikan dan meminta izin untuk observasi, uji coba instrumen
penelitian yang berupa soal matematika dan kuesioner kepada siswa, uji
validasi pakar kemudian menentukan subjek penelitian.
Tabel 4.1 Agenda Pelaksanaan Penelitian
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Agenda Penelitian
Observasi
Masa persiapan dan observasi
Uji coba instrumen penelitian
Pelaksanaan penelitian (tes hasil
belajar matematika)
Pelaksanaan wawancara

Tanggal Pelaksanaan
Juni – Desember 2014
2-14 November 2015
10 Desember 2015
14 – 15 Desember 2015
11-14 Januari 2016

Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2015 sampai Januari
2016 di SMK Putra Tama Bantul. Penelitian diawali dengan memilih subjek
penelitian dengan melaksanakan observasi aktivitas belajar matematika dan
melaksanakan tes hasil belajar matematika. Subjek dipilih dari siswa kelas XII
AK 1 dan XII AK 2 sebanyak 35 siswa. Dari 35 siswa itu 19 siswa dengan
budaya Flores dan 16 siswa dengan budaya Jawa. Guru yang mengajar
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matematika pada dua kelas tersebut adalah Ibu Rini. Materi yang sedang
diajarkan pada saat penelitian dilakukan adalah materi statistika. Peneliti
mengambil subjek kelas XII dikarenakan saat PPL peneliti banyak berinteraksi
dengan siswa yang pada saat itu masih kelas XI. Dengan demikian peneliti
sudah mengamati subjek dan menemukan masalah sejak pelaksanaan PPL.
Walaupun sudah kelas XII ternyata saat penelitian masih berlangsung kegiatan
belajar mengajar dan suatu materi tertentu. Oleh karena itu peneliti mengambil
kelas XII Ak 1 dan XII Ak 2 sebagai subjek penelitian.
Tes hasil belajar matematika di kelas XII AK 1 dilaksanakan pada
tanggal 14 Desember 2015 dan diikuti oleh 17 siswa. Banyak seluruh siswa di
kelas tersebut adalah 18 siswa. Seorang siswa berhalangan hadir karena sedang
ada acara keluarga. Sedangkan di kelas XII AK 2, penelitian dilaksanakan pada
tanggal 15 Desember 2015 dan diikuti oleh 18 siswa. Banyak seluruh siswa di
kelas tersebut 19 siswa. Seorang siswa berhalangan hadir karena sedang sakit.
Jadi ada 35 orang siswa yang mengikuti tes hasil belajar. Penelitian
dilaksanakan di ruang kelas XII Ak 1 dan XII Ak 2. Peneliti melaksanakan tes
hasil belajar matematika sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan
rekomendasikan oleh guru matematika yang mengampu kedua kelas tersebut.
Untuk mengejakan soal tes, siswa diberi waktu selama 60 menit. Pelaksanaan
tes diawasi oleh peneliti dibantu oleh guru mata pelajaran matematika. Pada
saat penelitian berlangsung diikuti oleh ke 35 siswa dengan jumlah siswa
seharusnya 37 anak.
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B. Deskripsi Data
Setelah pelaksanaan penelitian, peneliti mendapatkan data untuk dideskripsikan
dan dianalisis. Data tersebut berupa data penilaian aktivitas belajar siswa, dan
data nilai hasil belajar siswa. Deskripsi data tersebut adalah sebagai berikut :
1. Penilaian aktivitas belajar siswa
a. Data Skor Perolehan Siswa
Tabel 4.2 Data Skor Aktivitas Belajar Siswa
No.

Kelas

OB 1

OB 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

AK 1
AK 1
AK 1
AK 1
AK 1
AK 1
AK 1
AK 1
AK 2
AK 2
AK 2
AK 2
AK 2
AK 2
AK 2
AK 2
AK 2
AK 2
AK 2
AK 1
AK 1
AK 1
AK 1
AK 1
AK 1
AK 1
AK 1

10.80
11.30
10.70
11.80
11.70
10.30
10.80
11.80
11.30
9.20
9.00
11.50
11.00
10.80
10.00
10.50
10.00
9.50
13.70
7.00
11.80
10.50
8.00
13.20
12.70
12.00
14.20

10.00
11.50
10.30
11.00
11.00
11.30
11.50
11.50
11.30
9.70
9.50
11.30
11.50
10.20
10.30
10.70
10.50
9.30
13.20
7.30
11.30
10.80
7.30
13.00
13.00
11.50
14.50

Nilai
Akhir
10.40
11.40
10.50
11.40
11.35
10.80
11.15
11.65
11.30
9.45
9.25
11.40
11.25
10.50
10.15
10.60
10.25
9.40
13.45
7.15
11.55
10.65
7.65
13.10
12.85
11.75
14.35
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28
29
30
31
32
33
34
35

AK 1
AK 2
AK 2
AK 2
AK 2
AK 2
AK 2
AK 2

10.00
9.00
7.20
6.00
11.70
8.00
14.50
15.70

10.20
9.50
7.20
6.30
12.00
8.30
14.70
15.30

10.10
9.25
7.20
6.15
11.85
8.15
14.60
15.50

b. Statistik
Statistik dari data di atas adalah sebagai berikut :
Tabel 4.3 Statistik Skor Aktivitas Belajar Siswa
Mean

Median

Mode

10,79

10,8

11,4

Nilai
Tertinggi
15,50

Nilai
Terendah
6,15

c. Tabel Distribusi Frekuensi
Data nilai hasil belajar matematika siswa kemudian disajikan sebagai
data berkelompok. Penyajiannya adalah sebagai berikut :
A (nilai tertinggi) = 15,5
B (nilai terendah) = 6,15
C =
=
=

𝐴−𝐵
5

15,5−6,15
5
9,35
5

=2
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Berdasarkan pada penghitungan diatas, maka perolehan nilai tes hasil
belajar siswa dapat dikategorikan sebagai berikut :
Tabel 4.4 Rentang Kriteria Skor Aktivitas Belajar
Interval
6≤x <8
8 ≤ x < 10
10 ≤ x < 12
12 ≤ x < 14
14 ≤ x < 16

Kriteria
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi

Tabel 4.5 Pengelompokan Skor Aktivitas Belajar Siswa
Interval

Batas
Bawah
5,5
7,5
9,5
11,5
13,5

6–7
8–9
10 – 11
12 – 13
14 - 15

Batas
Atas
7,5
9,5
11,5
13,5
15,5

Frekuensi
3
7
15
7
3

Frekuensi
Kumulatif
3
10
25
32
35

2. Nilai tes hasil belajar siswa
a. Data Nilai Siswa
Tabel 4.6 Data Nilai Tes Hasil belajar Siswa
No.

Kelas

1

2

3

4

5

Nilai
Tes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

AK 1
AK 1
AK 1
AK 1
AK 1
AK 1
AK 1
AK 1
AK 2
AK 2
AK 2
AK 2
AK 2

9
6

10
10

6
2

6
6

9
9

40
32

7
7
8
6
5
10
5
3
8
5
5

7
7
10
9
8
10
7
7
7
7
7

9
9
2
2
2
7
6
5
7
3
5

13
13
17
9
2
24
0
3
0
16
3

9
9
9
8
3
0
11
11
0
0
11

43
43
46
35
20
51
29
29
22
31
31

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
66

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

AK 2
AK 2
AK 2
AK 2
AK 2
AK 2
AK 1
AK 1
AK 1
AK 1
AK 1
AK 1
AK 1
AK 1
AK 1
AK 2
AK 2
AK 2
AK 2
AK 2
AK 2
AK 2

9
10
9
9
5
9
10
9
9
8
7
10
8
9
10
10
10
10
10
9
10
10

7
10
10
7
6
10
10
9
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8
10
10
10

5
7
7
6
7
11
13
0
15
0
5
15
14
11
15
8
8
2
3
8
13
7

0
3
0
0
3
32
0
24
23
0
0
0
6
40
12
30
0
11
3
15
40
38

0
3
3
3
11
13
7
0
4
0
0
9
11
10
9
0
0
0
11
3
13
12

21
33
29
25
32
75
40
42
58
18
22
44
49
80
56
58
28
33
35
45
86
77

b. Statistik
Data diatas secara keseluruhan dapat diringkas sebagai berikut :
Tabel 4.7 Statistik Nilai Tes Hasil Belajar Siswa
Mean

Median

Mode

40,9

35

29

Nilai
Tertinggi
86

Nilai
Terendah
18

c. Tabel Distribusi Frekuensi
Data nilai hasil belajar matematika siswa kemudian disajikan sebagai
data berkelompok. Penyajiannya adalah sebagai berikut :
A (nilai tertinggi) = 86
B (nilai terendah) = 18
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C =
=
=

𝐴−𝐵
5
86−18
5
68
5

= 14

Berdasarkan pada penghitungan diatas, perolehan nilai tes hasil belajar
siswa dapat dikategorikan sebagai berikut :
Tabel 4.8 Rentang Kriteria Nilai Tes hasil belajar
Interval
18 ≤ x ≤ 31
32 ≤ x ≤ 45
46 ≤ x ≤ 59
60 ≤ x ≤ 73
74≤ x ≤ 87

Kriteria
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi

Tabel 4.9 Pengelompokan Nilai Tes hasil belajar Siswa
Interval
18 – 31
32 – 45
46 – 59
60 – 73
74 – 87

Batas
Bawah
17,5
31,5
45,5
59,5
73,5

Batas
Atas
31,5
45,5
59,5
73,5
86,5

Frekuensi
12
13
6
0
4

Frekuensi
Kumulatif
12
25
31
31
35

C. Analisis Data
Wawancara dalam penelitian ini sebagai tindak lanjut dari hasil
pengolahan data observasi aktivitas belajar matematika dan data nilai tes hasil
belajar matematika. Dari hasil wawancara peneliti dapat memahami motivasi
siswa secara lebih rinci serta kaitan antara tingkat motivasi belajar dengan hasil
belajar siswa. Dalam memilih subjek yang akan diwawancari, peneliti mengacu
pada tingkat aktivitas belajar siswa dan tingkat nilai tes hasil belajar matematika
siswa. Kriteria tingkat motivasi belajar siswa dapat dilihat pada tabel 4.4 pada
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bab ini dan kriteria nilai tes hasil belajar matematika dapat dilihat pada tabel 4.8
pada bab ini. Di bawah ini merupakan ringkasan hasil pengolahan data aktivitas
belajar matematika siswa dan data nilai tes hasil belajar matematika :
Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Pengolahan Data
No

Kelas

Budaya

Aktivitas
Belajar

Hasil Belajar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

AK 1
AK 1
AK 1
AK 1
AK 1
AK 1
AK 1
AK 1
AK 2
AK 2
AK 2
AK 2
AK 2
AK 2
AK 2
AK 2
AK 2
AK 2
AK 2
AK 1
AK 1
AK 1
AK 1
AK 1
AK 1
AK 1
AK 1
AK 1
AK 2
AK 2
AK 2
AK 2

Flores
Flores
Flores
Flores
Flores
Flores
Flores
Flores
Flores
Flores
Flores
Flores
Flores
Flores
Flores
Flores
Flores
Flores
Flores
Jawa
Jawa
Jawa
Jawa
Jawa
Jawa
Jawa
Jawa
Jawa
Jawa
Jawa
Jawa
Jawa

Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Tinggi
Sedang
Rendah
Rendah
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Rendah
Tinggi
Sangat Rendah
Tinggi
Sedang
Tinggi
Rendah
Tinggi
Tinggi
Sangat Tinggi
Rendah
Rendah
Sangat Rendah
Sangat Rendah
Tinggi

Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Sedang
Rendah
Sangat Rendah
Sedang
Sangat Rendah
Sangat Rendah
Sangat Rendah
Sangat Rendah
Sangat Rendah
Sangat Rendah
Rendah
Sangat Rendah
Sangat Rendah
Rendah
Sangat Tinggi
Rendah
Rendah
Sedang
Sangat Rendah
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Sangat Tinggi
Sedang
Sedang
Sangat Rendah
Rendah
Rendah
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33
34
35

AK 2
AK 2
AK 2

Jawa
Jawa
Jawa

Rendah
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi

Rendah
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel di atas maka akan diambil 6 orang siswa untuk di
wawancara. 3 orang siswa dengan budaya Flores dan 3 orang siswa dengan budaya
Jawa.
Pemilihan subjek untuk diwawancara berdasarkan hasil jawaban kuesioner
motivasi belajar dan nilai tes kemampuan belajar matematika materi statistika.
Rincian subjek wawancara sesuai dengan tabel di bawah ini :
Tabel 4.11 Daftar Subjek Wawancara
Subjek
1
2
3
4
5
6

Latar
Belakang
Budaya
Jawa
Jawa
Jawa
Flores
Flores
Flores

Nilai Tes

Aktivitas
Belajar

Sangat Tinggi
Sedang
Sangat Rendah
Sangat Tinggi
Sedang
Sangat Rendah

Sangat Tinggi
Tinggi
Rendah
Tinggi
Tinggi
Sedang

Analisis Hasil Belajar Siswa
1. Siswa Jawa dengan hasil belajar sangat tinggi
No.
1.

Hasil Pekerjaan Siswa dan Analisis

Analisis :
Siswa dapat memahami soal dengan baik. Siswa dapat membaca diagram yang diberikan
dan dapat mengutarakan informasi-informasi yang terdapat pada diagram dengan benar.
Akan tetapi siswa kurang bisa menuliskan informasi yang terdapat pada diagram dengan
susunan kalimat yang baik. Hal ini dapat dilihat dalam hasil pekerjaan siswa.
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2.

Analisis :
Siswa sudah memahami soal dengan baik dan dapat memberikan penyelesaian yang
benar dengan langkah yang benar.
3.

Analisis :
Siswa sudah memahami soal dengan baik. Langkah pertama yang dilakukan oleh siswa
sudah benar yaitu mengurutkan data dari yang terkecil. Siswa dapat menentukan nilai
terbesar, nilai terkecil, dan nilai kuartil 2 dengan benar. Untuk nilai Q1 dan Q3
sebenarnya siswa mengetahui rumusnya, hanya saja dalam menggunakannya siswa
kurang memahami konteks soal sehingga jawaban yang diberikan siswa kurang tepat.
4.

Analisis :
Siswa dapat menuliskan jawaban dengan runtut sehingga jawaban mudah dipahami
oleh orang lain. Siswa dapat menggunakan rumus yang diajarkan dengan benar.
Terdapat sedikit kesalahan ketika siswa mengurangkan dua buah bilangan. Jawaban
yang benar adalah negatif namun siswa tetap menuliskannya positif. Pada Jawaban
siswa terdapat (115-122) seharusnya jawabannya adalah negatif 7 namun siswa
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menuliskan 7 pada langkah berikutnya. Meskipun ada kesalahan, namun hal ini tidak
berpengaruh pada hasil akhir karena baik 7 maupun -7 jika dikuadratkan maka
hasilnya akan sama. Pada tahap berikutnya saat mencari simpangan rata-rata, siswa
tidak memberikan tanda nilai mutlak pada hasil pengurangannya. Walaupun demikian
siswa mengetahui bahwa hasil yang didapat harus positif.
5.

Analisis :
Siswa memahami permasalahan yang diberikan. Pada tahap awal siswa dapat
memberikan penyelesaian yang benar dengan langkah yang tepat. Pada langkah
selanjutnya, siswa mengetahui bahwa rata-rata yang pada bagian awal dan akhir berbeda
sehingga kemudian siswa menjumlahkan rata-rata awal yang diketahui dengan rata-rata
akhir yang baru saja didapatnya.

2. Siswa Jawa dengan hasil belajar sedang
No.
1.

Hasil Pekerjaan Siswa dan Analisis

Analisis :
Siswa mengalami kesulitan dalam menuliskan informasi yang terdapat pada diagram
batang yang diberikan. Siswa kurang bisa menuliskan informasi yang didapat dengan
kalimat yang baik sehingga hasil jawaban siswa kurang dapat dipahami dengan baik
dan kalimat yang dituliskan siswa kurang bermakna.
2.
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Analisis :
Siswa memahami soal dengan baik dan dapat memberikan jawaban yang benar
dengan langkah yang benar. Pada bagian b, siswa kurang teliti dalam melihat tabel
sehingga jawaban yang diberikan salah.
3.

Analisis :
Pada langkah pertama, siswa tidak mengurutkan data terlebih dahulu. Meskipun
demikian, siswa sudah benar dalam menentukan nilai terbesar dan terkecil. Karena
data tidak diurutkan terlebih dahulu maka jawaban nilai Q1, Q2, dan Q3, kurang
tepat. Selain itu siswa langsung menuliskan jawaban tanpa menuliskan lankahlangkahnya. Berdasarkan hasil pekerjaan siswa dan wawancara, siswa 2 kurang
memahami konsep kuartil sehingga hanya menebak jawabannya.
4.

Analisis :
Jawaban siswa kurang lengkap. Dalam menentukan simpangan rata-rata, siswa hanya
menjawab rata-ratanya saja. Untuk menentukan simpangan baku, siswa memiliki cara
tersendiri untuk memudahkannya dalam menghitung.
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5.

Analisis :
Siswa tidak bisa menangkap informasi dari soal yang diberikan. Pada Jawaban siswa
24 baju tidak dikalikan dengan harga baju karena siswa tidak mengetahui harga
bajunya padahal pada soal sudah diberikan informasi bahwa rata-rata penjualan 24
baju adalah 70 ribu.

3. Siswa Jawa dengan hasil belajar rendah
No.
1.

2.

Hasil Pekerjaan Siswa dan Analisis

Analisis :
Siswa dapat memahami soal dengan baik. Siswa dapat menangkap informasi
yang terdapat pada diagram yang diberikan. Seperti pada siswa sebelumnya,
siswa 3 menuliskan informasi dengan tata kurang baik. Susunan kalimat yang
dibuat agak rancu dan kurang bermakna.
Analisis :

Pemahaman siswa terhadap soal sudah baik. Pada tahap perencanaan dan
pelaksanaan rencana sudah baik. Siswa mengerjakan soal dengan runtut dan
benar serta mudah dipahami oleh orang lain.
3.
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Analisis :
Siswa sudah memahami soal dengan baik akan tetapi ada dua bagian soal yang
tidak dijawab oleh siswa yaitu bagian nilai terbesar dan terkecil. Saat
dikonfirmasi melalui wawancara, siswa tidak menjawab soal tersebut karena
siswa tidak bisa mengerjakan. Dalam menentukan nilai Q1, Q2, dan Q3 siswa
mengerjakan sesuai dengan rumus yang diketahui, namun pada pelaksanaannya
siswa kurang bisa menggunakan rumus yang ada pada konteks soal yang
diberikan.
4.

Analisis :
Langkah yang digunakan siswa sudah benar yaitu pertama mencari rata-rata dari
data yang diberikan. Namun pada langkah selanjutnya siswa tidak dapat
menentukan simpangan baku. Untuk menentukan simpangan baku, siswa
mengurangkan setiap data dengan rata-rata data kemudian hasilnya
dijumlahkan. Untuk menentukan simpangan rata-rata, siswa mengurangkan
setiap data dengan rata-rata data tersebut kemudian diberi notasi nilai mutlak.
Dalam hal ini bisa jadi siswa kurang memahami langkah-langkah dalam
menentukan simpangan baku dan simpangan rata-rata.
5.

Analisis :
Siswa kurang tepat dalam menggunakan informasi yang diketahui pada soal.
Siswa menggunakan rata-rata yang diketahui sebelumnya dan langsung
menjumlahkannya dengan rata-rata baru. Karena siswa sudah membuat
kesalahan pada langkah pertama, maka penyelesaian pada langkah berikutnya
menjadi kurang tepat.
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4. Siswa Flores dengan hasil belajar sangat tinggi
No.
1.

Hasil Pekerjaan Siswa dan Analisis

Analisis :
Siswa dapat memahami soal dengan baik. Siswa dapat membaca diagram batang yang
diberikan dengan baik. Secara keseluruhan, siswa dapat menuliskan informasi yang
terdapat pada diagram dengan benar. Sama seperti pada siswa sebelumnya, siswa 4
kurang bisa menuliskan informasi dengan kalimat yang baik.
2.

Analisis :
Pada Jawaban nomor 2, siswa dapat memahami soal dengan baik. Siswa juga dapat
menyelesaikan dengan cara yang benar dan runtut. Dalam menentukan rata-rata siswa
mengerjakan dengan cara bertahap. Pertama siswa menjumlahkan seluruh data terlebih
dahulu. Setelah mengetahui jumlahnya kemudian siswa baru membagi hasilnya dengan
4. Kemudian siswa menentukan rata-ratanya. Dalam menentukan penjualan terbanyak
siswa dapat membaca tabel dengan benar dan menjawab soal dengan benar.
3.

Analisis :
Langkah pertama yang digunakan siswa sudah benar yaitu dengan mengurutkan bilangan
dari yang terkecil, namun pada langkah ini siswa kurang teliti karena ada satu data yang
tidak ditulis. Pada soal sebenarnya ada 10 data namun siswa hanya menuliskan 9 data
saja. Siswa dapat menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dengan benar.
Kemudian untuk menentukan nilai kuartil siswa kurang memahami konsepnya sehingga
siswa langsung menuliskan jawabannya dengan menebak.
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4.

Analisis :
Langkah pertama yang dilakukan siswa dalam mengerjakan soal ini sudah benar yaitu
dengan menentukan rata-rata data yang diketahui. Cara berpkir siswa sudah benar yaitu
rata-rata akan digunakan untuk mengurangi setiap data sehingga harus ditentukan terlebih
dahulu. Siswa sudah memahami soal dengan baik. Dalam tahap perencanaan dan
pelaksanaan rencana sudah benar. Dalam menentukan simpangan baku, siswa dapat
menggunakan rumus dengan benar, namun pada hasil akhir siswa kurang teliti dalam
melakukan penghitungan sehingga hasil yang diberikan kurang tepat. Dalam menentukan
simpangan rata-rata, cara yang digunakan siswa kurang tepat, sehingga hasil yan
diberikan juga menjadi kurang tepat.
5.

Analisis :
Siswa dapat memahami konteks permasalahan pada soal dengan baik. Siswa
merencanakan pemecahan masalah sesuai dengan informasi yang terdapat pada soal.
Siswa melakukan penghitungan dengan cermat, rinci, dan benar.
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5. Siswa Flores dengan hasil belajar sedang
No.
1.

Hasil Pekerjaan Siswa dan Analisis

Analisis :
Siswa dapat memahami soal dengan baik. Siswa dapat menyebutkan informasi yang
terdapat pada diagram dengan benar, namun siswa kurang bisa membuat kalimat dengan
susunan yang baik.
2.

Analisis :
Siswa dapat memahami soal dengan benar. Langkah yang digunakan siswa untuk
menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan menggunakan cara yang berbeda
dengan cara yang digunakan siswa lain. Siswa menggunakan cara yang terdapat pada
buku dan siswa dapat menggunakan cara itu dengan benar.
3.

Analisis :
Siswa tidak menuliskan kembali data yang terdapat pada soal. Pada langkah pertama
siswa tidak menuliskan data yang sudah diurutkan. Siswa mengetahui cara yang harus
dilakukan untuk mendapatkan nilai kuratil, namun siswa kurang bisa menggunakan
cara yang diketahui pada konteks soal yang diberikan.
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4.

Analisis :
Pada soal nomor 4, siswa hanya menghitung rata-ratanya saja. Hal ini dikarenakan siswa
tidak mengetahui cara menentukan simpangan baku dan simpangan rata-rata.
5.

Analisis :
Siswa memahami permasalahan dengan baik. Langkah yang digunakan siswa untuk
mengerjakan soal benar dan runtut.

6. Siswa Flores dengan hasil belajar sangat rendah
No.
1.

Hasil Pekerjaan Siswa dan Analisis

Analisis :
Siswa tidak dapat menyebutkan informasi yang terdapat pada diagram dengan benar.
Siswa kesulitan dalam membaca diagram batang yang diberikan. Kalimat-kalimat
yang dibuat oleh siswa kurang bermakna dan kurang bisa dipahami.
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2.

Analisis :
Siswa kesulitan dalam menentukan rata-rata penjualan karena siswa tidak
mengetahui caranya sehingga siswa menjulahkan hasil penjualannya.
3.

Analisis :
Siswa kurang bisa memahami soal sehingga penyelesaian yang diberikan kurang tepat.
Siswa bahkan tidak mengurutkan data terlebih dahulu sehingga penyelesaian yang
diberikan pada langkah berikutnya kurang tepat.
4.

Analisis :
Siswa kurang bisa memahami soal sehingga kesulitan dalam menentukan
penyelesaian pada soal tersebut.
5.
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Analisis :
Pada penyelesaian soal nomor 5 ini siswa membuat rumusan penyelesaian yang
berbeda dengan siswa lainnya. Pada langkah penyelesaian berikutnya kurang sesuai
dengan pernyataan yang diberikan pada langkah sebelumnya. Penyelesaian untuk
soal ini masih kurang tuntas.
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Analisis Data Wawancara :
No.
1.

Indikator
Keinginan untuk
berhasil

Hasil Wawancara
Analisis
Analisis :
Jawaban Siswa 1 :
P : Saat Pembelajaran berlangsung, apa yang kamu
 Siswa mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi
lakukan jika kamu kurang memahami materi
dengan bertanya kepada guru dan memastikan
yang disampaikan guru?
sampai ia memahami jawaban yang diberikan oleh
S1 :Aku langsung tanya sama guru mbak. Jadi kalau
guru.
aku gak paham aku langsung angkat tangan
 Siswa menyadari keterbatasannya dalam
tanya sama guru.
mempelajari matematika sehingga ia belajar lebih
P : Apakah kamu paham dengan jawaban yang
giat dengan mencari latihan soal sesuai dengan
diberikan oleh gurumu?
materi yang diajarkan oleh guru secara mandiri.
S1 :Ya awalnya aku gak paham mbak. Tapi aku
Ketika siswa menemukan soal yang sulit untuk
tanya ulang sampe aku bener-bener paham.
dikerjakan dan kurang yakin dengan hasilnya
P : Kesulitan apa yang kamu hadapi dalam belajar
kemudian siswa menanyakan kebenaran jawaban
matematika?
dari soal tersebut kepada guru matematika pada
S1 : Kurang memahami konsep mbak. Sebenernya
saat jam istirahat atau sepulang sekolah.
aku tau rumusnya, cuma kalau soalnya lain aku
 Kegiatan yang dilakukan oleh siswa satu
udah bingung gimana cara ngerjainnya.
menunjukkan adanya keinginan untuk berhasil
P : Jadi kalau soalnya kaya yang di contoh kamu
yang tinggi. Siswa tetap bersemangat dalam belajar
ngerti tapi kalo di ganti model soal dengan
meskipun mengahadapi beberapa kendala dan
materi yang sama kamu bingung?
kesulitan. Siswa mampu mengatasi kesulitan dan
S1 : Iya mbak.
kendala yang dihadapi dengan usaha-usaha yang
P : Terus apa yang kamu lakukan ketika kamu
nyata.
mengalami kesulitan dalam belajar?
S1 : Hmm paling cari tahu di buku. Kan bukunya
bukan cuma yang paket dari sekolah, tapi aku
ada pinjem beberapa buku dari perpus, ada juga
buku dari kakak ku yang kumpulan soal ujian itu
mbak. Terus kalau seandainya di buku tu belum
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jelas ya aku tanya temen, kalau temen ku belum
jelas juga aku tanya guru mbak.
P : Kendala apa aja yang kamu hadapi selama
pembelajaran berlangsung?
S1 : Kalo menurutku mungkin kaya latihan-latihan
soalnya tu kurang kompleks tu lho mbak.
Maksudnya contohnya ya Cuma itu-itu aja
diulang-ulang. Padahal biasanya kalo diujian tu
yang keluar model soal yang lain jadi bingung
mbak soalnya belum pernah dikasih model soal
yang begitu.
P : Nah kalau kamu sudah tau begitu, pernah gak
kamu nyoba cari model-model soal yang lain?
S1 : Pernah mbak. Cuma ya aku masih bingung juga
jadi ya aku kerjain sebisanya aja.
P : Hm sebisanya ya. Tapi kamu sebenernya pengen
tahu gak sih jawaban yang benar itu seperti apa
?
S1 : Yaa pengen mbak. Aku tanya guru mbak.
Biasanya pas istirahat atau pulang sekolah gitu
kalau gurunya masih ada ya aku tanya.
Analisis :
Jawaban Siswa 2 :
P : Apa yang kamu lakukan di kelas kalau kamu
 Siswa menunjukkan adanya usaha untuk mengatasi
kurang memahami materi yang disampaikan oleh
kesulitan yang dihadapi dengan mencari jawaban
guru?
pada buku, bertanya kepada teman atau guru.
S2 : Ya tanya aja ke guru mbak.
Namun saat bertanya kepada guru siswa tidak
P : Kesulitan apa yang kamu hadapi dalam belajar
memastikan bahwa ia memahami jawaban yang
matematika?
diberikan oleh guru sehingga tidak bisa mengatasi
S2 : Kadang kurang temen buat tanya-tanya itu
kesulitan yang dihadapi.
mbak.
 Siswa mengalami kendala ketika pembelajaran di
P : Oh gitu. Terus gimana?
kelas. Menghadapi kendala tersebut siswa sedikit

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
83

S2 : Ya karena temen gak bisa ditanya ya aku nanya
ke guru. Tapi kadang ya mbak kalau tanya ke guru
malah disuruh baca SPM sendiri padahal kan udah
mentok gak bisa. Kalau ke guru lain biasanya di
jawab juga sih mbak, tapi terlalu cepet kalau
ngomong. Tapi agak dong sih mbak.
P : Terus kalau kamu belum begitu jelas kamu berani
tanya lagi gak?
S2 : Ya berani mbak. Tapi tanya nya lain kali bukan
saat itu juga hehe
P : Kendala apa aja yang kamu hadapi saat
pembelajaran berlangsung?
S2 : Ya itu suasananya. Kadang rebut sendiri to
mbak.
P : Kamu yang ribut?
S2 : Temen to mbak. Ya kalau lagi bosen terus males
ya aku ikut ribut, hehe.



kesulitan dalam mengendalikan diri sehingga
meninggalkan kegiatan belajarnya di kelas.
Siswa memiliki inisiatif untuk mengatasi kesulitan
yang dihadapi tetapi kurang tuntas dalam bertanya
sehingga kesulitannya tidak terjawab. Siswa
menyerah ketika belum mendapatkan jawaban atas
kesulitan yang dihadapi.

Analisis :
Jawaban Siswa 3 :
P : Apa yang kamu lakukan kalau kamu kurang
 Siswa tidak menunjukkan adanya usaha untuk
paham sama materi yang disampaikan sama guru?
memahami materi disampaikan oleh guru. Siswa
S3 : Biasanya tanya ke guru. Kadang sama temen.
selalu mengandalkan teman ketika mengerjakan
Tapi ya tergantung gurunya ding mbak. Kalau
latihan soal.
gurunya galak aku gak berani tanya.
 Sikap siswa menunjukkan sikap bermalas-malasan
P : Pernah tanya tapi?
ketika tidak memahami materi yang disampaikan
S3 : Belum.
oleh guru, bahkan siswa tidur di dalam kelas ketika
P : Lah belum pernah tanya kok udah tau kalau
mengantuk.
galak?
 Siswa memahami kesulitan dan kendala yang
S3 : Ya keliatannya aja mbak hehe. Lah takut. Kalau
dihadapi namun siswa tidak menunjukkan adanya
yang lain tanya dimarahin terus mbak.
usaha untuk mengatasinya.
P : Apa sih yang sulit dari pelajaran matematika?
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S3 : Perhitungan. Eh perhitungan, konsep, rumus,
semuanya mbak.
P : Tapi kalau kamu udah dikasih tau cara ngitungnya
misalnya ini dibagi abis tu dikurang dan seterusnya
gitu kamu bisa gak?
S3 : Kalau bisa dipahami sebenernya bisa ngikutin.
P : Emang yang bikin kamu paham itu yang gimana?
S3 : Ya pelan-pelan gitu mbak jelasinnya.
P : Kalau kamu udah tau kesulitan mu, terus apa yang
kamu lakuin biar kamu bisa?
S3 : Tanya temen mbak.
P : Dengan bertanya sama temen, terjawab gak
kesulitanmu?
S3 : Ya terjawab.
P : Terus kamu jadi bisa gak?
S3 : Kalo gak bisa kan nanti tinggal tanya lagi mbak.
P : Kendala apa ya kamu hadapi selama
pembelajaran?
S3 : Ngantuk.
P : Lah kenapa kok ngantuk?
S3 : Kurang tidur. Soalnya kalau malem gak bisa
tidur.
P : Terus apa yang kamu kerjain kalau gak bisa tidur?
S3 : Tidur-tiduran aja sih mbak. Sambil main sih.
P : Terus kalau ngantuk pas pelajaran biasanya kamu
gimana?
S3 : Kalau gurunya ngebosenin ya aku tidur aja
mbak. Nanti kalau suruh ngerjain kan tinggal tanya
temen lagi.
P : Selain itu?



Berdasarkan hal-hal di atas, siswa 3 memiliki
keinginan untuk berhasil yang rendah karena tidak
menunjukkan adanya kegiatan yang mendukung
keberhasilan dalam belajar matematika.
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S3 : Ada sih mbak, gurunya kurang jelas terus cepet
banget jelasinnya padahal kemampuan memahami
lambat.
P : Maksudnya kamu yang lambat memahaminya?
S3 : Iya mbak.
P : Terus kalau udah tau kemampuanmu lambat,
kamu berusaha untuk belajar lagi gak?
S3 : Enggak sih. Ya kan nanti tinggal tanya aja mbak
kalau gak bisa.
Analisis :
Jawaban Siswa 4 :
P : Apa yang kamu lakukan ketika kamu kurang
 Siswa mengatasi kesulitan dan kendala yang
memahami penjelasan yang diberikan guru?
dihadapi dengan baik. Meskipun menghadapi
S4 : Ya biasanya berusaha cakar sendiri, tapi kalo
kesulitan, siswa menunjukkan sikap yang pantang
sendiri udah gak bisa baru tanya temen. Pernah juga
menyerah untuk dapat memahami materi yang
sih mbak tanya ke guru.
diajarkan oleh guru.
P : Terus setelah kamu bertanya apakah kamu
 Siswa mengatasi kendala dan kesulitan dihadapi
menjadi lebih paham?
dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung
S4 : Kalau ke temen sih biasanya lebih paham mbak.
keberhasilannya dalam pelajaran matematika.
Kalau tanya guru kadang jawabnya terlalu cepet
 Meskipun siswa kurang senang dengan guru yang
terus kalau aku tanya lagi biasanya terus katamengajar, namun siswa tetap berusaha sebaik
katanya agak menyinggung. Jadi ya lebih sering
mungkin untuk memahami materi yang diberikan
tanya ke teman.
guru dengan bertanya kepada teman atau berusaha
P : Kesulitan apa yang kamu hadapi dalam belajar
mandiri.
matematika?
 Sikap siswa menunjukkan adanya keinginan untuk
S4 : Itu sulitnya gak bisa ngafalin rumusnya, terus
berhasil yang tinggi sehingga tetap berusaha
cara kerjanya juga urut-urutannya kan belum bisa
meskipun mengalami kesulitan.
semua. Kalau hitungnya aku bisa mbak. cuma
caranya tu kan kadang bikin sedikit agak pusing.
P : Terus usahamu sejauh ini gimana kalau kamu
udh tau kesulitan mu di bagian-bagian itu?
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S4 : Ya aku berusaha untuk tetep bisa mbak.
Misalnya kan aku bisa liat—liat soalnya terus aku
kerja-kerja latihannya terus aku ulang-ulang aja
mbak bagian yang susah biar aku inget caranya.
Kadang juga aku coba-coba contoh soal yang lain.
P : Kendala apa saja yang kamu hadapi selama
pelajaran matematika misalnya guru, teman atau
materinya, atau kamu nya yang gak ngerti gitu?
S4 : Kadang akunya yang gak ngerti sih mbak karena
gak terlalu hm biasanya kan kalo udah bosen gitu
udah gak bisa banget biasanya aku langsung putus
asa tapi ya masih berusaha. Misalnya juga aku gak
suka sama gurunya soalnya kan kita udah berusaha
sebisa mungkin tapi tu masih ditekan tekan tu loh
mbak.
P : Terus dengan adanya kendala itu hal apa yang
kamu lakukan?
S4 : Kalau yang bosen itu biasanya aku yaudah sih
mbak sebisanya aja. Terus kalau yang gak suka sama
guru ya aku turutin aja misalnya dia suruh maju
kerjain, kerjain kalaupun gak suruh maju tetep aku
kerja di meja nanti kan baru dicocokin. Jadi aku
berusaha untuk bisa walaupun aku gak suka sama
gurunya.

Analisis :
Jawaban Siswa 5 :
P : Waktu pelajaran matematika, kalau kamu kurang
 Siswa 5 lebih banyak diam ketika menghadapi
paham sama materi yang di jelasin guru biasanya
kesulitan. Siswa lebih banyak menunda untuk
kamu gimana?
memahami materi yang disampaikan oleh guru.
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S5 : Diam.
P : Kenapa diam?
S5 : Hm kalau mau tanya sama gurunya takut. Ya
tergantung gurunya juga sih.
P : Terus kamu berani tanya ke siapa?
S5 : Ke temen (menyebutkan nama temannya).
P : Tanya ke temannya waktu pas di kelas pas kamu
gak paham itu apa di waktu lain?
S5 : Biasanya pas di asrama sih mbak atau pas
istirahat gitu.
P : Kenapa gak pas pelajaran tanya nya?
S5 : Ya gakpapa. Kalau pas pelajaran kan ya gak
tanya, ngikutin pelajaran dulu.
P : Lah kalau kamu gak paham, misalnya gurunya
jelasin yang selanjutnya kamu paham enggak?
S5 : Enggak sih. Ya kalau dijelasin teman biasanya
langsung ngerti kalau guru ya tergantung gurunya
mana dulu biasanya.
P : Kesulitan apa yang kamu hadapi dalam belajar
matematika?
S5 : hm apa ya. Konsepnya. Yoh terus hapalin
rumus-rumusnya sih mbak. Kan banyak mbak.
P : Terus kalau sudah tau kesulitan mu seperti itu apa
yang kamu lakuin?
S5 : Tanya mbak. Tanya ke teman.
P : Dengan tanya ke teman, kamu jadi lebih ngerti
gak sama rumus-rumusnya?
S5 : Ya dijawab sih mbak sama teman. Aku ngerti.
Cuma besok kalau dikasih soal yang begitu lagi aku
kadang lupa mbak. Hm kadang inget juga sih.
P : Banyak lupanya atau banyak ingatnya?





Siswa mudah menyerah ketika menghadapi
kesulitan dan tidak melakukan hal-hal yang dapat
mengatasi kesulitannya tersebut.
Siswa tidak berusaha memahami jawaban yang
diberikan oleh teman sehingga akan bertanya lagi
ketika menghadapi kesulitan yang sama.
Siswa tidak menunjukkan adanya keinginan untuk
berhasil dalam pelajaran matematika.
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S5 : Ya ingat mbak. Tapi kalau soalnya diganti nanti
lupa lagi.
P : Kendala apa aja sih yang kamu hadapi selama
pelajaran?
S5 : Guru mbak.
P : Kenapa?
S5 : Mmm kalau disini biasanya gurunya ada
ngajarnya pake bahasa jawa gitu, kadang susah
ngertinya.
P : Dengan kendala itu, apa usaha mu biar kamu jadi
paham sama yang dijelasin guru?
S5 : Ya pasrah aja mbak. Aku juga gak mau belajar
bahasa jawa, soalnya susah. Cuma kalau ada teman
aku dengar-dengar aja mereka ngomong pakai
bahasa jawa.
Analisis :
Jawaban Siswa 6 :
P : Ooo jadi kalau kamu gak paham sama materinya
 Siswa mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi
gimana?
terhadap pelajaran.
S6 : Ya emang gak konsen sih mbak jadi yaudah gak
 Siswa mengetahui kesulitan yang dihadapi tetapi
tau.
idak menunjukkan adanya usaha untuk mengatasi
P : Emang yang bikin kamu gak konsen apa sih?
kesulitannya.
S6 : Ya ngantuk mbak. Bosan juga dengan gurunya.
 Sikap siswa menunjukkan adanya keinginan untuk
P : Terus kalau pas gak konsen gitu biasanya hal apa
berhasil yang rendah karena tidak berusaha untuk
aja yang kamu lakukan?
mengatasi kesulitan yang dihadapi.
S6 : Ya pengen konsen aja ke pelajaran.
P : Terus akhirnya bisa konsen gak?
S6 : Ya bisa mbak tapi cuma sebentar.
P : Terus kesulitan apa sih yang kamu hadapi dalam
belajar matematika?
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S6 : Ya matematika sebenarnya gak sulit. Cuma dari
gurunya itu lho penjelasannya itu kalau gurunya
galak yo gak tau mbak. Sudah malas.
P : Terus usahamu sejauh ini gimana kalau kamu
udah tau gurunya seperti itu?
S6 : Ya pengen konsen toh. Kalau pak A sih gak
terlalu kalau ibu B kalau galak yaudah dengar aja.
Kalau suruh kerja ya kerja, kalau suruh jawab ya
jawab. Gitu kak.
P : Kamu paham gak sama materi yang dijelasin
sama guru?
S6 : Kalau pak C (menyebutkan nama guru) sih aku
paham tapi kalau sama ibu B dan pak A gak terlalu
sih.
P : Kalau gak terlalu paham gitu biasanya kamu
gimana?
S6 : Ya kalau sekarang tu mau nanya malas kak
soalnya takut.
P : Kalau kendala yang dihadapi selama
pembelajaran matematika apa? Ada gak?
S6 : Kendala dari teman sih. Kalau pas itu kan gak
ada guru kak, kan disuruh kerja tugas kan kalo kerja
tugasnya belum selesai disuruh cerita terus tugasnya
suruh nanti-nanti aja.
P : Terus kamu ikut ngobrol?
S6 : Ya iya mbak.
P : Terus tugasnya gimana?
S6 : Ya cuma sak sak e yang penting kan ada
tulisannya mbak.
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2.

Dorongan dan
kebutuhan dalam
belajar

P : Terus kalau kaya gitu kamu berusaha nyelesaiin
tugasnya gak? Kan di sekolah gak selesai, kamu coba
soalnya lagi gak?
S6 : Ya tanya ke teman sih. Kalau teman gak tau
yaudah diam aja.
Analisis :
Jawaban Siswa 1 :
P : Menurutmu mengapa sih kamu perlu belajar?
 Siswa memiliki kesadaran penuh akan pentingnya
S1 : Ya biar bisa tahu gimana cara mengerjakannya
belajar. Hal tersebut dilakukan bukan hanya untuk
gitu mbak. Kan matematika juga berhubungan
mengejar nilai tetapi untuk mengembangkan
dengan kehidupan sehari-hari juga.
potensi diri. Siswa termotivasi untuk dapat
P : Hmm ya. Contohnya apa emang?
melakukan hal yang lebih baik lagi pada
S1 : Contohnya hmm apa ya, contohnya kalau buat
kesempatan berikutnya.
ngitung tu loh mbak. Misalnya kalau udh lulus
 Keinginan siswa untuk mengembangkan diri
kan nanti juga kita bisa ngitung bunga bunga itu
mendorong siswa untuk melakukan kegiatan
loh mbak pinjaman. Nanti kalau udah kerja kan
belajar.
bisa aja aku kerja di tempat yang ngitung bunga.
 Jawaban siswa diatas menunjukkan bahwa siswa
P : Menurutmu perlu gak sih kamu berprestasi di
memiliki memiliki motivasi belajar yang tinggi
pelajaran matematika?
karena memiliki dorongan yang kuat untuk belajar.
S1 : Ya perlu sih mbak.
P : Kenapa?
S1 : Kan biar bisa tahu kita tu berkembang atau gak
mbak. Maksudnya hari demi hari tu ada
kemajuan, misalnya hari ini bisa ini, besok
tambah bisa yang lain lagi. Jadi kemampuannya
tu berkembang tu loh mbak.
Analisis :
Jawaban Siswa 2 :
P : Kenapa sih kamu perlu belajar?
 Hal yang mendorong siswa untuk belajar adalah
S2 : Yaa, kan kewajiban hehe. Buat orang tua sih
semangat dari kedua orang tuanya. Siswa
mbak.
menunjukkan usaha yang nyata dalam belajar agar
P : Buat orang tua gimana maksudnya?
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S2 : Soalnya kan orang tua selalu bilang kalau bisa
dapat berprestasi. dalam hal ini siswa memiliki
kamu yang jadi.
dorongan yang kuat dalam belajar.
P : Menurutmu perlu gak sih kita berprestasi dalam
pelajaran matematika?
S2 : Ya perlu mbak. Kan soalnya kalau kita bisa
unggul kan sama guru lebih diperhatikan to mbak.
Jadi nanti kalau kita bisa berprestasi guru lebih
memandang kita. Biar lebih deket sama gurunya
juga.
P : Emang berprestasi menurut ukurannya kamu tu
yang seperti apa sih?
S2 : Yang penting kita bisa tau aja konsepnya. Terus
kalau kita lebih berpikir logikanya. Kalau nilai kan
gak pasti to mbak. Bisa aja nilai buatan.
P : Oh jadi menurutmu kamu berprestasi ketika kamu
paham sama materinya ya?
S2 : Iya mbak.
Analisis :
Jawaban Siswa 3 :
P : Mengapa kamu perlu belajar?
 Siswa kurang memiliki tujuan belajar jangka
S3 : Mmmm untuk memahami pelajaran. Mm apa ya
panjang sehingga kegiatan belajarnya menjadi
karena ingin memahami.
kurang terarah dan semaunya.
P : Menurutmu perlu gak sih berprestasi di pelajaran
 Siswa kurang memiliki target untuk berhasil dalam
matematika?
pelajaran matematika.
S3 : Mmm perlu. Karena menunjang masa depan.
P : Menunjang masa depan gimana maksudnya?
S3 : Mm apa ya. Karena matematika pelajaran
nasional. Untuk mendapatkan nilai yang baik.
P : Menurutmu berprestasi tu kaya gimana?
S3 : Mendapat nilai yang tinggi.
P : Tingginya berapa?
S3 : Ya semaksimal mungkin.
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P : Maksimalnya berapa?
S3 : Mmm cukup KKM. Tujuh koma lima.
Analisis :
Jawaban Siswa 4 :
P : Menurutmu kenapa kamu perlu belajar?
 Siswa memiliki keinginan untuk terus memperluas
S4 : Hmm perlu. Soalnya yang belum diketahui itu
pengetahuannya dengan belajar.
kan harus diketahui biar lebih mengerti untuk yang
 Hal yang mendorong siswa untuk belajar adalah
sebenarnya juga. Misalnya besok misalnya jadi
keinginan untuk dapat berhasil dan memiliki
pengusaha yang sukses itu kan udah bisa ngitungpengetahuan yang luas sehingga kemampuannya
ngitungnya. Jadi aku bisa menguasai semuanya.
dapat terus berkembang.
P : Menurutmu perlu gak sih kita berprestasi di
pelajaran matematika?
S4 : Perlu. Karena kita belajar matematika itu kan
harus, misalnya kan harus ada kemajuannya. Jadi
misalnya hari ini kecil besoknya lebih tinggi lagi,
pengetahuannya lebih banyak lagi daripada hari ini.
P : Terus selama ini sudah berusaha untuk seperti itu
belum?
S4 : Sudah mbak.
P : Hasilnya ?
S4 : Lumayan hehe
Analisis :
Jawaban Siswa 5 :
P : Terus waktu ulangan matematika nilai mu tu
 Siswa mudah menyerah ketika menghadai kesulitan
kurang baik. Biasanya dalam situasi itu hal apa yang
dalam belajar matematika. Siswa memiliki
kamu lakukan?
keinginan untuk memperbaiki kekurangannya
S5 : Yo berusaha belajar lagi biar dapet nilainya lebih
tetapi tidak mewujudkannya dengan tindakan
tinggi lagi.
nyata.
P : Terus hasilnya?
S5 : Hasilnya tetep mbak, padahal menurutku usaha
ku sudah lebih giat tapi nilainya yo segitu-gitu aja.
P : Emang lebih giatnya menurut kamu itu gimana
sih?
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S5 : Kalau ada yang belum paham tanya teman, atau
baca-baca latihan soal.
P : Ada bedanya gak sih kamu belajar kalau besok
ada ulangan sama besok gak ada ulangan?
S5 : Yo tergantung. Kalau bisa ya aku belajar. Kalau
udah gak bisa aku gak mau belajar lagi.
P : Menurutmu buat apa sih kita belajar?
S5 : Ya buat lebih tau lagi. Buat memperluas
pengetahuan.
Analisis :
Jawaban Siswa 6 :
P : Menurutmu kenapa sih kamu perlu belajar?
 Siswa kurang menyukai pelajaran matematika
S6 : Ya pengen pintar sih. Tapi yang suka aja yang
namun karena terdorong oleh keinginan
di pelajari.
membahagiakan orang tua, maka siswa belajar dan
P : Emang mata pelajaran aja yang paling disukai?
ingin berprestasi dalam pelajaran matematika.
S6 : pelajaran PKn.
P : Oh begitu. Ya ya. Kalo menurut kamu berprestasi
dalam mata pelajaran matematika itu perlu gak?
S6 : Perlu.
P : Mengapa?
S6 : Kan itu dengan berprestasi kan bisa
membahagiakan orang tua, orang lain, terutama diri
sendiri.
P : Emang berprestasi menurut kamu itu yang seperti
apa? Maksudnya kamu berprestasi ketika kamu …
S6 : Ya kalau menang sesuatu lah. Yang baik sih.
Kayak ini loh kak misalnya nilai aku lebih tinggi dari
temen yang gak aku sukain.
P : Oh gitu. Emang pas kamu bisa kaya gitu
perasaannya gimana?
S6 : Ya senang sih puas aja.
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3.

Penghargaan dalam
belajar

Analisis :
Jawaban Siswa 1 :
P : Ada gak tindakan guru atau hal-hal yang
 Siswa kurang mendapatkan penghargaan dalam
dilakukan guru yang mungkin kurang
belajar oleh guru. Hal ini dikarenakan guru selalu
menyenangkan hati mu?
menganggap siswa tidak berusaha ketika
S1 : Ada mbak. Ya kan aku ngerjakan udah
mendapatkan hasil yang kurang baik. Meskipun
semampuku mbak tapi ya tetep aja dapet nilai
demikian, hal ini justru menjadi motivasi bagi
misalkan enam, tapi guru tu bilang kalau apa
siswa untuk belajar lebih giat untuk membuktikan
udah mentang-mentang nilainya enam terus gak
kepada guru bahwa ia betul betul belajar.
belajar terus gak termotivasi sama temen Sikap siswa menunjukkan bahwa siswa mampu
temenmu gitu. Padahal kan aku udah belajar
memotivasi diri sendiri ketika terjadi sesuatu yang
mbak tapi guruku tu bilangnya aku gak pernah
kurang menyenangkan hati. Hal ini menunjukkan
belajar. Gitu.
bahwa siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi.
P : Terus dengan tindakan gurumu yang seperti itu
reaksimu gimana?
S1 : Ya aku mikirnya kok guruku gitu. Terus ya aku
buat memotivasi diriku sendiri pokoknya aku
harus belajar lagi, pokoknya jangan sampe
guruku bilang yang kaya gitu lagi.
Analisis :
Jawaban Siswa 2 :
P : Ada gak tindakan guru selama pembelajaran yang
 Guru kurang menghargai keberanian siswa untuk
bikin kamu tersinggung?
bertanya sehingga kemudian siswa menyerah dan
S2 : Ya gak ada mbak. Soalnya biasa aja gurunya.
berusaha menyelesaikan permasalahan yang
Paling itu sih kadang kalau mau tanya disuruh nyari
dihadapi dengan kamampuan yang dimiliki.
di buku SPM. Padahal kan udh gak bisa lagi mbak.
 Siswa memiliki semangat belajar yang tinggi
P : Kalau sudah tau gurunya begitu terus kamu
namun sangat dipengaruhi oleh penghargaan dari
gimana?
orang-orang disekitarnya (guru) agar dapat
S2 : Yaudah mbak sebisanya aja belajarnya.
berhasil.
Jawaban Siswa 3 :
P : Menurutmu cara guru mengajar itu membuatmu
termotivasi buat belajar gak?
S3 : Gak mbak biasa aja. Cuma biasa aja.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
95

Analisis :
Jawaban Siswa 4 :
P : Ada gak tindakan atau hal-hal yang dilakukan
 Siswa kurang mendapatkan penghargaan belajar
guru selama pembelajaran matematika yang kadang
dari guru. Meskipun demikian hal itu membuat
membuat kamu tersinggung?
siswa semakin bersemangat dalam belajar untuk
S4 : Ituu, ada mbak. Guru selalu nyalahin gitu loh
membuktikan bahwa ia sungguh-sungguh belajar.
mbak, misalnya kan aku pernah aku disuruh maju,
 Siswa tidak menyerah ketika mendapat perlakuan
itu kan disuruh ngerjain soal yang tentang apa fungsi
yang kurang menyenangkan dari guru dan tetap
kuadrat yang suruh nyari titik potongnya disitu yang
bersemangat dalam belajar.
aku gak bisa, terus akhirnya bilang apa yang orangorang dari sana itu kan semuanya biasanya bodoh
dalam matematika gitu pada gak bisa berusaha.
Maksudnya gak mau berusaha ya maksudnya tidak
belajar dengan sungguh-sungguh. Padahal kan kalau
di panti juga kita belajar bareng sama temen
(menyebutkan salah satu nama teman yang pintar
dalam matematika). Udah berusaha tuh mbak, tapi
kan kalau memang gak bisa kan kita masih punya
kesempatan buat tanya sama teman atau sama
gurunya gitu. Situ juga membuat kita tersinggung.
P : Terus setelah kamu tau gurunya kaya gitu kamu
gimana?
S4 : Ya makanya mbak aku usaha lagi buat
nunjukkin kalau aku bisa.
Analisis :
Jawaban Siswa 5 :
P : Menurutmu cara guru mengajar membuatmu
 Cara guru mengajar kurang memotivasi siswa
termotivasi buat belajar matematika gak?
untuk belajar matematika.
S5 : Gak biasa aja. Bikin bosan malah mbak.
Analisis :
Jawaban Siswa 6 :
P : Menurutmu cara gurumu mengajar membuat
 Siswa kurang tertarik dengan cara mengajar guru
kamu termotivasi untuk belajar matematika gak?
sehingga tidak memperhatikan penjelasan guru.
Tidak ada usaha siswa untuk menyemangati diri
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4.

Lingkungan belajar
siswa yang kondusif

S6 : gak sih biasa aja. Aku gak respon sih. Biarin aja
sendiri dan berusaha untuk memahami materi yang
lah kak. Paling kalau malas ya sudah aku tidur.
diberikan oleh guru.
P : Tidur? Walaupun lagi pelajaran?
S6 : Iya. Habis mau bagaimana lagi kalau sudah
malas. Guru juga bicaranya gak jelas.
P : Terus biasanya kalau di kelas kan guru ngasih
latihan soal. Biasanya kamu ngapain waktu guru
ngasih latihan soal?
S6 : Kerja sih.
P : Kerjainnya tunggu teman maju baru kamu lihat
apa kamu ngerjain dulu sebelum di bahas bersama?
S6 : Kerja dulu sih biasanya. Berusaha dulu. Nanti
kalau ada teman maju baru di cocokan kalau salah
yaudah.
Analisis :
Jawaban Siswa 1 :
P : Kegiatan apa sih yang biasa kamu lakuin sepulang
 Siswa menempatkan belajar sebagai prioritas
sekolah?
utamanya. Siswa selalu belajar setiap hari dan tidak
S1 : Pulang sekolah kan makan siang, abis tu istirahat
menghiraukan teman-temannya yang mengganggu.
bentar terus mandi. Habis mandi kan gak ada
 Sikap siswa menunjukkan bahwa siswa benarkerjaan mbak paling baca-baca latihan soal yang
benar memprioritaskan tujuan belajarnya. Selain itu
udah pernah dikerjain terus buat nyiapin yang
siswa memiliki jadwal belajar yang rutin dan
besoknya juga.
konsisten dalam melaksanakan kegiatan belajarnya.
P : Kamu selalu baca-baca latihan soal tiap hari?
S1 : Tapi ya gak tiap hari mbak. Biasanya kalau pas
mau aja. Kalau belajar yang malem sih tiap hari
mbak. Tapi kalau yang ngisi waktu luang soresore itu gak tiap hari.
P : Kalau misalkan kamu lagi pengen belajar tapi
temen mu ngajakin main. Biasanya kamu
gimana?
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S1 : Kalau ngajak main sih enggak mbak. Cuma
biasanya ngajak ngobrol. Jadi ya kadang aku
respon dikit terus aku tinggal belajar lagi. Nanti
kan lama-lama dia juga ngerti mbak kalau aku
lagi belajar.
Analisis :
Jawaban Siswa 2 :
P : Kamu pulang sekolah kegiatannya apa sih?
 Siswa mampu mengatur kegiatan belajarnya sesuai
S2 : Di rumah hm kalau terlalu capek tidur, kalau gak
dengan lingkungan belajarnya. Siswa
nanti main-main sama ponakan.
memprioritaskan kegiatan belajar dengan mencari
P : Terus cara ngatur waktu buat belajar nya gimana?
waktu yang tepat untuk belajar.
S2 : Pokoknya abis mandi. Setengah 5 gitu udah
 Siswa menunjukkan kekonsistenannya dalam
mulai belajar sampai jam ya kalau belum capek
belajar dan selalu meluangkan waktunya untuk
sampai setengah tujuh atau jam enam.
belajar setiap hari. Jika ada kegiatan lain yang
P : Itu kalau sore, malemnya belajar lagi gak?
harus dilakukan maka siswa mengatur jadwal
S2 : Malemnya langsung tidur mbak. Paginya jam
belajarnya sehingga ia dapat tetap belajar.
tiga atau setengah tiga gitu langsung belajar.
P : Itu setiap hari kamu kaya gitu belajarnya?
S2 : Kalau yang sore sih tiap hari mbak. Kalau yang
pagi biasanya kalau pas ulangan aja.
P : Eh terus kalo pas jamnya kamu belajar tau-tau ada
temen mu yang ngajak main atau minta tolong gitu
gimana?
S2 : Ya kalau nganu gakpapa mbak. Umpamanya
luangin waktu sedikit buat nemenin temen kan
gakpapa.
P : Terus belajarmu gimana?
S2 : Jam belajarnya kan bisa lebih diawalin dulu.
Biasanya kalau ngajak main kan jam satu jam dua
gitu mereka ngasih tau. Terus nanti kalau udh jam
waktu belajar ya belajar. Jadi waktu belajarnya tetep
mbak.
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Analisis :
Jawaban Siswa 3 :
P : Kegiatan mu sepulang sekolah apa sih?
 Siswa kurang bisa memprioritaskan aktivitas
S3 : Tidur. Kadang nonton tv. Main sama temen.
belajarnya sehingga lebih mudah untuk melakukan
P : Terus cara kamu bagi waktu buat belajarnya
hal-hal lain yang lebih menarik selain belajar.
gimana?
 Kemauan belajar siswa sangat dipengaruhi oleh
S3 : Biasanya malem-malem kalau pas pengen sih
lingkungannya.
mbak. Paling satu jam. Ya tergantung mood sih
mbak.
P : Misal kamu pas pengen belajar tau-tau ada temen
yang ngajakin main, kamu gimana?
S3 : Ya kalo asik aku ikut main mbak. belajarnya kan
bisa kapan aja.
Analisis :
Jawaban Siswa 4 :
P : Biasanya kegiatan apa sih yang kamu lakuin
 Siswa menyadari akan kebutuhannya dalam belajar
sepulang sekolah?
sehingga siswa tidak mudah terpengaruh dengan
S4 : Pulang sekolah itu biasanya kan abis makan
lingkungan di sekitarnya.
istirahat bentar terus itu mandi, abis mandi sebelum
doa itu kan tu sedikit-sedikit membaca buku-buku.
Kalau misalkan buku pelajaran sih biasanya buku
IPS. Aku kan punya.
P : Biasanya kamu ngatur jam belajarnya gimana
sih?
S4 : Jam belajarnya itu kan biasanya malem, udah
dari jam tujuh, sampe jam sembilan biasanya itu
belajar mata pelajaran yang akan dipelajari besok.
P : Itu selalu kamu lakukan tiap hari?
S4 : Enggak.kalo pas lagi pengen atau mau ujianujian gitu. Kalo pas biasa juga aku belajar sih.
Biasanya kan aku mikir oh yang ini aku gak bisa aku
langsung ambil buku terus kepikiran.
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P : Terus kalau misalkan lagi belajar ada temen yang
ngajak ngobrol atau main, kamu gimana?
S4 : Langsung terpengaruh gitu lho mbak. Udah
rame-rame pada datang kan gak konsentrasi belajar
langsung gossip-gosip atau cerita gitu mbak. Tapi
aku minta waktunya abis itu aku ajakin belajar
bareng, kan biasanya mereka mau kalau belajar
bareng apalagi untuk soal matematika.
Analisis :
Jawaban Siswa 5 :
P : Kalau pulang sekolah kegiatannya apa aja sih?
 Siswa kurang menyadari akan kebutuhan
S5 : Pulang sekolah itu biasanya kalau pas jadwalnya
belajarnya. Siswa memiliki jadwal belajar rutin tapi
piket ya piket mbak.
tidak melaksanakannya dengan rutin.
P : Terus cara kamu bagi waktu buat belajarnya
 Meskipun demikian ketika memiliki keinginan
gimana?
belajar siswa tidak menghiraukan ajak teman untuk
S5 : Jam tujuh sampai jam Sembilan.
mengobrol dan tetap memprioritaskan kebutuhan
P : Itu rutin kamu lakukan tiap hari?
belajarnya.
S5 : Kalau jadwalnya ya selalu mbak rutin setiap
hari. Tapi belajarnya Cuma kalau pas mau aja.
P : Biasanya kamu tu mau belajar pas gimana?
S5 : Ya gak tiap hari sih mbak. biasanya pas lagi
pengen belajar ya belajar, kalau pas lagi ujian ya
belajar sebisanya.
P : Misalnya kamu lagi pengen belajar nih. Tau-tau
temen mu ngajak main atau ngobrol. Kalau kaya gitu
biasanya kamu gimana?
S5 : Milih belajarnya sih mbak. Nanti kan aku bisa
tolak.
Analisis :
Jawaban Siswa 6 :
P : Pulang sekolah kegiatannya apa?
 Siswa memiliki kegiatan lain yang harus dilakukan
S6 : Biasanya istirahat sebentar kak. Habis itu nanti
sehingga ia kurang memprioritaskan kebutuhan
jam setengah 3 sampai jam 5 sore aku kerja di rumah
belajarnya.
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sebelah bengkel (menyebutkan nama pemilik
rumah).
P : Kerja? Itu inisiatif mu sendiri atau ada yang
nyuruh?
S6 : Inisiatif sih kak. Soalnya orang tua juga katanya
disana hujan terus jadi gak bisa kirim uang soalnya
gak bisa kerja. Jadi ya aku bantu-bantu aja dirumah
orang. Diam-diam sih.
P : Setiap hari kamu kerja?
S6 : Iya. Terus nanti abis pulang mandi terus siapsiap doa sore.
P : Abis doa biasanya ngapain?
S6 : Ya makan abis itu belajar.
P : Setiap hari kamu belajar?
S6 : Gak setiap hari sih. Paling kalau mau aja atau
pas ulangan atau ada tugas.
P : Tadi kamu sempat bilang kalau sore kamu gak
bisa belajar soalnya rame, terus kamu belajarnya
kapan?
S6 : Malam sih.



Lingkungan belajar siswa kurang kondusif
sehingga siswa tidak bisa melaksanakan kegiatan
belajarnya.
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Analisis kategori motivasi belajar siswa:
Subjek 1 : Siswa Jawa dengan hasil belajar yang sangat tinggi
Keinginan untuk berhasil
Siswa memiliki keinginan untuk
berhasil yang tinggi. Hal ini
ditunjukkan dengan siswa langsung
bertanya kepada guru ketika
kesulitan dalam memahami materi
atau ketika menemukan soal yang
sulit untuk dikerjakan. Dalam
bertanya siswa memastikan hingga
ia benar-benar memahami jawaban
yang diberikan oleh guru.

Dorongan dan
kebutuhan dalam belajar
Hal yang mendorong
siswa dalam belajar yaitu
keinginannya untuk
memperluas
pengetahuannya. Selain itu
siswa ingin meningkatkan
kemampuannya.

Adanya penghargaan dalam
belajar
Siswa merasa kurang adanya
penghargaan dalam belajar dari
guru. Meskipun demikian, hal ini
tidak membuat siswa menyerah.
Hal ini justru menjadi motivasi
belajar bagi siswa untuk
menunjukkan pada guru bahwa
ia sudah belajar dengan
sungguh-sungguh.

Lingkungan belajar yang
kondusif
Siswa 1 tinggal di asrama
sehingga siswa belajar bersama
dengan teman-teman yang lain.
Ketika jam belajar, siswa
seringkali diajak untuk
mengobrol atau bermain dengan
teman yang lain. Menghadapi
hal tersebut siswa tetap belajar
dan menolak ajakan teman untuk
belajar ataupun bermain.

Adanya penghargaan dalam
belajar
Siswa merasa sedikit kecewa
dengan guru yang kurang
menanggapi pertanyaan siswa.
Hal ini membuat siswa menjadi
kurang maksimal dalam belajar.
Dengan keadaan ini siswa
kemudian menyerah dan belajar
sesuai dengan kemampuannya.

Lingkungan belajar yang
kondusif
Siswa dapat memrioritaskan
kebutuhan belajarnya dan
menyesuaikan waktu belajar
dengan keadaan sekitarnya.
Siswa akan tetap melaksanakan
kegiatan belajarnya meskipun
ada teman yang mengajak untuk
bermain. Namun ketika

Subjek 2 : Siswa Jawa dengan hasil belajar sedang
Keinginan untuk berhasil
Siswa memiliki keinginan untuk
berhasil dalam belajar. hal ini
tampak ketika siswa langsung
bertanya ketika kesulitan dengan
materi yang diajarkan oleh guru
tetapi jika siswa kurang puas
dengan jawaban yang diberikan
guru atau kurang memahami

Dorongan dan kebutuhan
dalam belajar
Hal yang mendorong siswa
dalam belajar adalah
keinginan untuk
membahagiakan orangtuanya.
Selain itu siswa ingin
berprestasi dalam pelajaran
matematika agar
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jawaban yang diberikan guru
kemudian siswa menyerah
sebelum mendapatkan jawaban
dari kesulitan yang dihadapi.

mendapatkan perhatian dari
guru.

lingkungan belajar di sekolah
kurang kondusif maka siswa
akan ikut mengobrol bersama
teman.

Siswa 3 : Siswa Jawa dengan hasil belajar sangat rendah
Keinginan untuk berhasil
Ketika kesulitan dengan
materi yang diajarkan oleh
guru terkadang siswa
bertanya kepada teman dan
tidak pernah bertanya pada
guru. Ketika bertanya kepada
teman, siswa tidak berusaha
memahami materinya
sehingga siswa akan bertanya
lagi ketika mengalami
kesulitan.

Dorongan dan kebutuhan dalam
belajar
Hal yang mendorong siswa untuk
belajar yaitu agar dapat memahami
pelajaran sehingga dapat
mendapatkan nilai yang baik ketika
ujian nasional. Meskipun memiliki
dorongan belajar yang baik namun
siswa tidak menunjukkan adanya
kegiatan untuk mencapai tujuannya
tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan
siswa sering bermalas-malasan
ketika pembelajaran berlangsung
bahkan siswa tidur di dalam kelas
ketika merasa bosan.

Adanya penghargaan
dalam belajar
Siswa tidak pernah bertanya
kepada guru maupun
berinteraksi dengan guru
sehingga siswa tidak
merasakan adanya
penghargaan belajar dari
guru. Selain itu siswa kurang
peduli dengan pembelajaran
matematika yang
berlangsung. hal ini dapat
dilihat ketika siswa tidur di
dalam kelas.

Lingkungan belajar yang
kondusif
Siswa kurang memprioritaskan
kebutuhan belajarnya. Siswa lebih
memilih bermain bersama teman
dan meninggalkan kegiatan
belajarnya meskipun akan
diadakan ulangan pada keesokan
harinya. Ketika pembelajaran
matematika kurang kondusif dan
membosankan maka siswa akan
tidur di dalam kelas.
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Siswa 4 : Siswa Flores dengan hasil belajar sangat tinggi
Keinginan untuk berhasil
Siswa tidak mudah menyerah ketika
menghadapi kesulitan. Ketika
mengalami kesulitan dengan materi
yang diberikan oleh guru siswa
berusaha untuk memahami sendiri
terlebih dahulu ketika memang sudah
tidak bisa siswa bertanya kepada teman
dan memastikan hingga ia memahami
jawaban yang diberikan oleh teman.
Jika ada materi atau soal yang dirasa
sulit, siswa berusaha mencari soal yang
berkaitan dengan materi tersebut dan
berusaha untuk menyelesaikannya.

Dorongan dan kebutuhan
dalam belajar
Hal yang mendorong siswa
untuk belajar karena siswa
memiliki keinginan untuk
berhasil dan memiliki
pengetahuan yang luas
sehingga kemampuannya
dapat terus berkembang.
Siswa menyadari bahwa apa
yang dipelajari saat ini akan
berguna untuk kebutuhannya
di masa yang akan datang.

Adanya penghargaan dalam
belajar
Siswa merasa bahwa guru
kurang mengargai usaha siswa
dalam belajar. Selain itu siswa
merasa kurang percaya diri
ketika bersaing dengan siswa
Jawa. Guru menganggap siswa
Flores tidak mau berusaha.
Meskipun demikian, hal ini
justru membuat siswa semakin
berusaha untuk menunjukkan
kemampuannya.

Lingkungan belajar
yang kondusif
Siswa menyadari
kebutuhannya dalam
belajar sehingga siswa
sangat memprioritaskan
kebutuhan belajarnya.
Meskipun lingkungan
belajar siswa kurang
kondusif seperti ada
teman yang mengajak
ngobrol atau bermain
siswa akan menolak dan
melanjutkan kegiatan
belajarnya.

Siswa 5 : Siswa Flores dengan hasil belajar sedang
Keinginan untuk berhasil
Siswa mudah menyerah ketika
menghadapi kesulitan dan tidak
melakukan suatu kegiatan untuk
mengatasi kesulitan belajarnya. Ketika
kesulitan dengan materi yang diajarkan
oleh guru siswa tidak langsung bertanya
kepada guru atau teman. Siswa akan

Dorongan dan kebutuhan
dalam belajar
Dorongan siswa untuk belajar
yaitu untuk memperluas
pengetahuan. Siswa memiliki
keinginan untuk
meningkatkan kemampuan
belajarnya agar mendapat
nilai yang lebih baik. Siswa

Adanya penghargaan dalam
belajar
Cara guru mengajar kurang
memotivasi siswa untuk belajar.
Namun siswa tetap berusaha
sebaik mungkin untuk
memperhatikan materi yang
diberikan guru. Meskipun
merasa bosan, siswa tetap

Lingkungan belajar yang
kondusif
Siswa tidak rutin dalam
melaksanakan kegiatan
belajar. Namun ketika
sedang memiliki keinginan
untuk belajar, siswa akan
belajar dan tidak
menghiraukan kondisi
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bertanya kepada teman ketika akan
diakan ulangan saja.

akan belajar dengan sungguhsungguh ketika akan diadakan
ulangan matematika.

berusaha untuk mengerjakan
lingkungannya yang
latihan soal yang diberikan. Jika kurang kondusif.
kesulitan maka siswa akan
bertanya pada teman.

Siswa 6 : Siswa Flores dengan hasil belajar sangat rendah
Keinginan untuk berhasil
Siswa memiliki kesulitan untuk
berkonsentrasi pada pelajaran
karena bosan dan mengantuk.
Siswa mengetahui kesulitan
yang dihadapi tetapi tidak
menunjukkan usaha untuk
mengatasi kesulitannya. Sikap
siswa menunjukkan adanya
keinginan untuk berhasil yang
rendah.

Dorongan dan kebutuhan
dalam belajar
Siswa memiliki keinginan
untuk berprestasi dan
membahagiakan orangtua.
Namun dorongan belajar
tersebut kurang berdampak
pada aktivitas belajar siswa.
Siswa mudah menyerah ketika
menghadapi kesulitan dalam
belajar matematika.

Adanya penghargaan dalam
belajar
Cara mengajar guru membuat
siswa kurang termotivasi
sehingga membuat siswa
merasa bosan dan mengantuk.
Ketika mengantuk selama
pembelajaran berlangsung
siswa tidak berusaha untuk
menyemangati diri sendiri
tetapi siswa akan tidur di dalam
kelas.

Lingkungan belajar yang
kondusif
Siswa memiliki kegiatan lain
yang harus dilakukan sepulang
sekolah karena kondisi
keluarganya sehingga pada
malam hari nya siswa kelelahan
dan tidak dapat belajar meskipun
pada saat ulangan. Siswa tidak
memiliki komunitas belajar yang
menyenangkan karena tidak
menemukan teman yang cocok
untuk diajak belajar.
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Tabel 4.12 Kriteria tingkat motivasi belajar siswa
Subjek

Subjek 1
Subjek 2
Subjek 3
Subjek 4
Subjek 5
Subjek 6

Keinginan
untuk
berhasil
√
√
√
-

Dorongan dan
kebutuhan
dalam belajar
√
√
√
√
-

Adanya
penghargaan
dalam belajar
√
√
√
-

Lingkungan
belajar yang
kondusif
√
√
-

Tingkat
motivasi
belajar
Tinggi
Sedang
Rendah
Tinggi
Sedang
Rendah

Tabel 4.13 Ringkasan deskripsi hasil, motivasi, dan aktivitas belajar siswa
Kategori Siswa
Siswa Jawa
dengan hasil
belajar sangat
tinggi (S1)

Motivasi Belajar Siswa
 Kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah
Siswa memiliki kemampuan yang cukup baik menyelesaikan
permasalahan matematika. Siswa memahami setiap soal yang
diberikan dan mengerjakannya secara bertahap. Siswa menggunakan
seluruh kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki untuk
menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Siswa sangat yakin
dalam mengerjakan soal dan mampu memberikan alasan untuk setiap
jawaban yang diberikan sesuai kemampuan yang dimilikinya.
 Motivasi belajar
Siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi hal ini ditunjukkan
dengan keinginan untuk berhasil dalam pelajaran matematika. Siswa
juga memiliki dorongan yang tinggi untuk belajar. Ketika kurang
mengerti dengan materi yang disampaikan oleh guru, siswa bertanya
kepada guru dan mengkonfirmasi sampai siswa betul-betul paham
dengan materi yang disampaikan oleh guru. Siswa tidak hanya
bertanya ketika pelajaran berlangsung tetapi juga ketika jam istirahat
atau jam pulang sekolah. Siswa belajar dari berbagai buku sumber
yang dicari secara mandiri dan tidak hanya bergantung pada buku dari
guru saja.
 Aktivitas belajar
Siswa merupakan siswa yang aktif ketika pelajaran matematika
berlangsung. Siswa juga memiliki inisiatif untuk mengerjakan soal di
papan tulis atau menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru.
Siswa selalu berusaha untuk menyelesaikan soal latihan yang
diberikan oleh guru. Siswa rutin belajar setiap hari sesuai dengan jam
belajar asrama dan tidak menghiraukan teman-teman yang sedang
mengobrol atau mengajaknya bermain. Ketika pembelajaran
matematika berlangsung, siswa cukup aktif berdiskusi mengenai
kesulitan yang dihadapi serta membantu teman yang kesulitan dalam
mengerjakan soal latihan. Siswa mnunjukkan aktivitas belajar yang
sangat tinggi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
106

Siswa Jawa hasil
belajar sedang
(S2)

Siswa Jawa
dengan hasil
belajar sangat
rendah (S3)

Siswa Flores
dengan hasil

 Kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah
Siswa memiliki kemampuan yang sedang dalam pelajaran
matematika. Siswa masih kurang bisa memahami soal dengan baik
dan kurang bisa menggunakan informasi yang diketahui pada soal
dengan maksimal. Meskipun demikian, siswa memiliki cara tersendiri
untuk memudahkannya dalam melakukan proses penghitungan.
 Motivasi belajar
Siswa memiliki motivasi belajar yang sedang. Siswa bertanya kepada
guru jika ada materi yang kurang dipahami namun siswa tidak
memastikan apakah sudah paham dengan jawaban yang diberikan
atau belum. Jika siswa kurang memahami jawaban guru, siswa akan
berhenti bertanya dan bertanya kembali pada lain kesempatan. Saat
mengalami kendala dalam belajar di dalam kelas, siswa kurang bisa
menahan diri untuk tetap memperhatikan guru. Siswa akan ikut
mengobrol saat ada teman yang mengobrol ketika pelajaran
berlangsung.
 Aktivitas belajar
Siswa tergolong siswa yang cukup aktif ketika pelajaran berlangsung.
Selama pembelajaran, siswa aktif dalam bertanya maupun menjawab
pertanyaan guru. Siswa selalu mengerjakan latihan soal yang
diberikan oleh guru. Siswa belajar rutin setiap malam hari baik ketika
ada ulangan maupun tidak ada ulangan. Aktivitas belajar siswa
dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.
 Kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah
Siswa kurang bisa menggunakan rumus atau konsep yang diajarkan
untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Langkah pertama yang
dilakukan siswa untuk menyelesaikan permasalahan sudah baik,
namun siswa kesulitan untuk menentukan langkah selanjutnya.
 Motivasi belajar
Ketika menghadapi kesulitan, siswa enggan bertanya kepada guru.
Siswa hanya bertanya kepada teman dan tidak berusaha untuk
menguasai materi yang dianggap sulit sehingga siswa akan terus
bertanya ketika mengalami kesulitan. Siswa menyadari kesulitan dan
kendala yang dihadapi tetapi siswa tidak berusaha untuk mengatasi
atau belajar dengan lebih tekun agar dapat menguasai materi yang
diberikan. Siswa kurang menyukai pelajaran matematika dan terpaksa
memilih jurusan akuntansi sehingga hal ini berdampak pada motivasi
belajar.
 Aktivitas belajar
Siswa sering mengantuk selama pelajaran berlangsung dan melamun
di dalam kelas, namun siswa selalu berusaha untuk mengerjakan soal
yang diberikan oleh guru dengan bertanya kepada teman. Siswa
hanya belajar ketika sedang ingin belajar saja dan mudah tergoda saat
ada teman yang mengajak bermain sehingga mengabaikan kegiatan
belajarnya. Sebetulnya siswa tahu bahwa belajar sangatlah penting,
namun siswa malas untuk melakukannya. Siswa kurang bisa
memprioritaskan kepentingan belajarnya.
 Kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah
Siswa memiliki kemampuan belajar matematika yang baik. Siswa
memahami permasalahan yang diberikan dan mampu memberikan
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belajar sangat
tinggi (S4)




Siswa Flores
hasil belajar
sedang (S5)







Siswa Flores
hasil belajar
sangat rendah
(S6)



penyelesaian yang benar dari masalah yang diberikan hanya saja
masih kurang teliti dalam melakukan penghitungan. Siswa mampu
memberikan penjelasan dari setiap penyelesaian yang diberikan.
Motivasi belajar
Siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi. Ketika mengalami
kesulitan, siswa enggan bertanya kepada guru melainkan berusaha
untuk memahami sendiri dengan mecoba-coba. Jika memang sudah
tidak bisa, siswa akan bertanya kepada teman. Siswa berusaha
memahami jawaban yang diberikan oleh teman. Siswa tidak berputus
asa dan berusaha mengatasi kesulitan dengan mencari soal-soal yang
modelnya sama. Ketika mendapat nilai yang kurang baik, siswa
berusaha untuk meningkatkan hasil belajarnya untuk membuktikan
bahwa ia benar-benar belajar.
Aktivitas belajar
Siswa memang cukup pendiam ketika pelajaran berlangsung, namun
siswa selalu berusaha untuk memperhatikan guru dan mengerjakan
soal latihan yang diberikan guru. Terlihat beberapa kali siswa
berdiskusi dengan teman ketika mengalami kesulitan dalam
mengerjakan soal. Siswa memiliki kemauan yang keras untuk
memahami materi. Jika ada materi yang masih dirasa sulit, siswa
tidak menunda untuk belajar dan berusaha untuk memahaminya.
Siswa belajar rutin sesuai jam belajar asrama dan tidak menghiraukan
teman lain yang membuat keributan.
Kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah
Kemampuan dalam memahami soal sudah kurang baik. Siswa sedikit
mengalami kesulitan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Hal
ini ditunjukkan dengan siswa tidak mengerjakan secara runtut dan
rinci sehingga siswa membuat kesalahan pada tahap selanjutnya.
Motivasi belajar
Siswa tidak berusaha untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi dan
menunggu sampai ada teman yang memberi tahu. Siswa menunda
untuk bertanya ketika ada materi yang kurang dipahami. Siswa akan
bertanya kepada teman jika akan diadakan ujian saja. Saat bertanya,
siswa tidak mencoba untuk memahami konsepnya tetapi hanya
bertanya mengenai cara mengerjakannya saja sehingga siswa akan
bertanya lagi ketika mengerjakan soal yang lain.
Aktivitas belajar
Selama pembelajaran di dalam kelas, siswa cenderung diam dan
banyak melamun. Ketika guru memberikan latihan soal, siswa
mencoba mengerjakan dengan pemahaman yang diketahui tanpa
bertanya atau berdiskusi dengan teman. Siswa hanya belajar ketika
akan diadakan ujian. Jika lingkungan belajar kurang kondusif siswa
memilih untuk tidak belajar karena tidak bisa berkonsentrasi.
Kemampuan siswa dalam meneyelesaikan masalah
Kemampuan siswa dalam memahami soal atau memahami suatu
materi rendah. Siswa kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan
yang diberikan karena kemampuan yang terbatas. Hal ini ditunjukkan
dengan siswa kesulitan dalam membaca diagram batang serta
pemahaman siswa tentang rata-rata masih keliru. Siswa bahkan tidak
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bisa menyebutkan kesulitan yang dihadapi dalam belajar matematika
karena tidak mengerti sama sekali.
 Motivasi belajar
Siswa memiliki kemauan yang rendah dalam menghadapi kendala
dan kesulitan yang dihadapi. Siswa hanya diam saja ketika tidak
mengerti dengan materi yang sedang dijelaskan oleh guru. Siswa juga
tidak berinisiatif untuk bertanya kepada teman. Ketika mengalami
kegagalan dalan ujian, siswa memiliki tekad yang kuat untuk
meningkatkan kemampuannya. Siswa tahu apa yang sebenarnya harus
dilakukan untuk dapat berhasil, namun siswa belum bisa melakukan
hal tersebut.
 Aktivitas belajar
Siswa sulit berkonsentrasi pada pelajaran sehingga banyak diam dan
melamum ketika pelajaran berlangsung. Siswa tidak pernah bertanya
kepada guru atau berdiskusi dengan teman ketika mengerjakan latihan
soal. Siswa hanya belajar ketika akan diadakan ulangan saja, tetapi
jika keadaan tidak mendukung seperti lelah, mengantuk, atau
lingkungan kurang kondusif, siswa akan menyerah dan tidak belajar
lagi. Siswa berhenti belajar ketika mengalami kesulitan.

Dari analisis diatas, penulis memaparkan persamaan dan perbedaan motivasi
siswa Jawa dengan siswa Flores pada tabel di bawah ini :
Tabel 4.14 Persamaan dan Perbedaan Kemampuan Belajar, Motivasi
Belajar, dan Aktivitas Belajar Siswa
Kategori Hasil
Belajar
Sangat Tinggi

Persamaan
 Siswa memiliki kemampuan
belajar matematika yang baik
dan mampu memberikan
penjelasan pada setiap
penyelesaian yang diberikan.
 Siswa mampu mengubah sesuatu
yang tidak menyenangkan hati
menjadi sesuatu yang
memotivasi siswa untuk berhasil.
 Siswa aktif bertanya saat
pembelajaran di dalam kelas dan
memiliki rasa ingin tahu yang
tinggi.
 Siswa mampu mengatasi
ganggungan belajar dari luar
yaitu teman-teman yang
mengajak bercerita saat jam
belajar berlangsung.

Perbedaan
 Meskipun memiliki kemampuan
dan pengetahuan yang baik,
namun siswa Flores masih
kurang teliti dalam melakukan
perhitungan.
 Saat mengalami kesulitan, siswa
Flores lebih banyak diam dan
berusaha sendiri atau bertanya
kepada teman. Siswa Jawa
cenderung lebih berani bertanya
kepada guru.
 Siswa Jawa cenderung lebih
berani dalam bertanya dan
memastikan hingga benar-benar
paham dengan jawaban yang
diberikan oleh guru, sedangkan
siswa Flores akan berusaha
untuk memahami sendiri dan
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Sedang

 Ketika lingkungan belajar kurang
kondusif, siswa kurang bisa
menahan diri sehingga
mengabaikan kepentingan
belajarnya.





Sangat Rendah

 Siswa sering mengantuk dan
melamun ketika pelajaran
berlangsung.
 Siswa memiliki jam belajar yang
tidak rutin dan hanya semaunya
sendiri. Siswa tahu hal apa saja
yang harus dilakukan agar
mendapat nilai yang baik tetapi
siswa tidak melakukannya.




mencari contoh soal dengan
model yang sama.
Siswa Jawa lebih berani
bertanya kepada guru ketika
kurang memahami materi yang
diajarkan. Siswa Flores hanya
diam dan menunggu ada teman
yang akan membantu.
Siswa Jawa memiliki aktivitas
belajar yang lebih baik. Siswa
Jawa belajar ketika ada ulangan
maupun hari biasa, siswa Flores
hanya belajar jika ada ulangan
saja.
Siswa Jawa cenderung lebih
baik dalam menentukan langkah
awal penyelesaian.
Siswa Jawa lebih aktif dalam
mengerjakan latihan yang
diberikan oleh guru dengan
bertanya kepada teman, siswa
Flores cenderung diam dan
menunggu sampai ada teman
yang mengerjakan di papan
tulis.

Keragaman budaya di Indonesia menjadi salah satu warna dalam dunia
pendidikan. Dalam suatu sekolah bisa saja memiliki siswa dengan latar belakang
budaya yang berbeda salah satunya adalah SMK Putra Tama Bantul. Ada dua
budaya yang dominan di sekolah tersebut yaitu budaya Jawa dan budaya Flores.
Siswa Flores yang bersekolah di SMK Putra Tama Bantul adalah siswa yang
dikirim oleh parokinya untuk disekolahkan di Yogyakarta. Dalam penelitian ini,
peneliti mencoba mendeskripsikan motivasi dan hasil belajar siswa dari kedua
budaya yaitu budaya Jawa dan budaya Flores. Dalam penelitian ini peneliti
menemukan beberapa perbedaan motivasi antara siswa dengan budaya Jawa dan
siswa dengan budaya Flores yaitu siswa Jawa lebih berani bertanya kepada guru
ketika mengalami kesulitan sedangkan siswa Flores lebih banyak diam dan
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berusaha mengatasi kesulitannya sendiri atau bertanya kepada teman. Dalam kasus
ini siswa Flores adalah siswa pendatang yang masih harus menyesuaikan adat
kebiasaan dalam budaya Jawa. Flores dan Jawa adalah dua wilayah yang sama
sekali berbeda. Di Jawa segala fasilitas tersedia dan memadai, sedangkan di Flores
belum semua daerah memiliki fasilitas yang memadai contohnya dalam bidang
pendidikan. Oleh karena itu banyak siswa Flores yang mengambil kesempatan
untuk merantau ke tanah Jawa. Hal yang menjadi alasan siswa merantau ke Jawa
yang pertama karena latar belakang ekonomi yang lemah kemudian siswa memilih
untuk mengambil kesempatan belajar di Jawa dengan beasiswa. Selain itu siswa
Flores yang merantau ke Jawa memiliki keinginan untuk dapat memperjuangkan
cita-citanya. Di dorong oleh keinginan tersebut maka siswa Flores berusaha
mengadu nasib ke tanah Jawa.
Dalam budaya Flores kurang mengenal adanya pengajaran dan pendidikan
yang sistematis. Masyarakat masih sangat lekat dengan adat istiadat budaya
setempat. Orang tua lebih suka melihat anak membantu berkebun atau menjaga
ternak ketika dewasa nanti. Kurangnya fasilitas pendidikan di Flores dan lemahnya
pendidikan di Flores membuat orang memandang Flores dengan sebelah mata. Tak
jarang hal ini menimbulkan suatu kesulitan tersendiri bagi orang Flores yang
merantau ke Jawa. Dalam kasus ini, siswa Flores yang bersekolah di Jawa diberi
beasiswa utuh sampai lulus nanti. Hal ini dapat menjadi tekanan tersendiri bagi
siswa Flores. Sebagai pendatang dan sebagai siswa yang diberi beasiswa, siswa
Flores akan mendapat banyak sorotan dari berbagai pihak seperti guru, bagian
administrasi, bahkan teman-temannya.
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Budaya Flores dan budaya Jawa adalah budaya yang sama sekali berbeda.
Budaya Jawa terkenal dengan tutur katanya yang halus dan sopan, sedangkan dalam
budaya Flores orang tua tak segan-segan untuk mencaci maki dengan kata-kata
yang keras dan kotor jika mendapati anak berbuat salah. Selain itu sebagian besar
siswa Flores memiliki suara yang keras dan lantang. Hal ini bisa jadi kurang sesuai
dengan kebudayaan Jawa yang bertutur kata halus dan sopan. Sebelum merantau
ke Jawa, siswa Flores dididik dan hidup dalam lingkungan budaya Flores yang
demikian. Kebiasaan ini akan tetap melekat dalam diri siswa Flores dimanapun
mereka berada. Bagi siswa Flores, berbicara dengan keras atau berkata-kata dengan
kasar sudah menjadi hal yang biasa, namun bagi masyarakat Jawa hal ini dinilai
kurang sopan dan menggangu ketertiban di lingkungan tersebut. Oleh karena hal
ini, kemudian menuai banyak komentar dan anggapan miring tentang kebudayaan
Flores. Dengan adanya hal ini, siswa Flores kembali memiliki tantangan untuk
dapat menjaga nama baik budayanya di perantauan. Dalam pendidikan dan
pembelajaran dapat mengakibatkan siswa lebih berhati-hati jika ingin bertanya atau
berkomentar bahkan takut untuk bertanya karena takut dianggap tidak mengerti dan
bodoh.
Siswa Jawa yang bersekolah di SMK Putra Tama adalah siswa yang tinggal
di daerah sekitar Yogyakarta, seperti Bantul, Kulon Progo, Klaten, Muntilan, dan
lain-lain. Siswa Jawa bisa kapan saja bertemu dengan orang tua dan mendiskusikan
banyak hal tentang pendidikannya bersama dengan orang tua. Lain halnya dengan
siswa Flores yang bersekolah di SMK Putra Tama. Siswa Flores di sekolah tersebut
tinggal di asrama yang di sediakan oleh sekolah dan wajib mengikuti tata tertib
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asrama. Salah satunya adalah siswa dilarang membawa handphone maupun laptop.
Hal ini dikhawatirkan oleh pihak sekolah dapat mengganggu konsentrasi belajar
siswa sehingga penggunaan handphone dan laptop sangat dibatasi. Selain itu siswa
Flores tidak memiliki kesempatan untuk pulang ke daerah asalnya karena biaya
transportasi yang tinggi sehingga siswa Flores terpaksa menahan kerinduan dengan
keluarga di rumah. Tidak seperti siswa Jawa, siswa Flores tidak memiliki banyak
kesempatan untuk berdiskusi mengenai pendidikannya atau sekedar bertukar cerita
tentang pengalaman atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Bagaimanapun
keluarga memiliki peran penting dalam keberhasilan siswa. Adanya dukungan dari
pihak keluarga baik secara moral dan material akan mempengaruhi motivasi belajar
siswa.
Pendidikan di Indonesia tidak lepas dari keberagaman budaya yang ada. Hal
ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pendidik untuk dapat memberikan
pembelajaran yang seadil-adilnya bagi kaum mayoritas maupun kaum minoritas.
Dalam pendidikan, setiap siswa memiliki tuntutan yang sama dan memiliki hak
yang sama untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki secara maksimal.
Guru harus bisa melibatkan setiap siswa dalam pembelajaran. Keragaman budaya
ini seharusnya bisa digunakan sebagai sarana untuk mengenal budaya lain dan
memahami karakter dari masing-masing budaya tersebut.
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D. Kelemahan Penelitian
Meskipun penelitian ini sudah direncanakan dengan semaksimal mungkin,
namun masih terdapat beberapa kelemahan penelitian, yaitu :
1. Ketika mengerjakan tes hasil belajar, beberapa siswa terburu-buru dan ingin
cepat selesai sehingga ada beberapa siswa yang tidak menuliskan
jawabannya.
2. Tes hasil belajar siswa dilakukan setelah ulangan kenaikan kelas sehingga
ada beberapa siswa yang sudah jenuh dan kurang semangat dalam
mengerjakan.
3. Peneliti belum pernah ke Flores dan belum pernah menjalani adat kebiasaan
di Flores sehingga dalam mendeskripsikan motivasi dan hasil belajar siswa
Flores hanya berdasarkan literatur dan pengalaman peneliti selama
mengajar siswa Flores.
4. Setiap kebudayaan memiliki pola dan adat tersendiri dalam mendidik anak.
Namun seiring dengan berkembangnya jaman dan pendidikan, banyak
orang tua yang kini turut berperan dalam keberhasilan anak. Untuk itu hasil
dalam penelitian ini tidak bisa digeneralisasi. Penelitian ini adalah
penelitian study kasus yang hasilnya hanyak bisa diterapkan dalam
pendidikan di SMK Putra Tama.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMK Putra Tama bantul pada
siswa kelas XII Akuntansi didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Siswa Jawa dengan hasil belajar sangat tinggi memiliki motivasi
belajar yang tinggi dan aktivitas belajar yang tinggi. Hal ditunjukkan
dengan adanya keinginan yang kuat untuk berprestasi. Siswa mampu
memahami soal dengan baik dan memberikan penjelasan untuk setiap
penyelesaian masalah yang diberikan. Siswa mampu mengatasi
kendala yang dihadapi dengan belajar lebih giat dan melakukan
aktivitas belajar yang mendukung keberhasilannya. Siswa dapat tetap
memperhatikan guru dan belajar meskipun suasana kurang kondusif.
Siswa Jawa dengan hasil belajar sedang memiliki motivasi belajar
yang sedang dan aktivitas belajar yang sedang. Siswa kurang bisa
menggunakan informasi yang diketahui pada soal untuk menentukan
penyelesaian dari masalah yang diberikan. Siswa kurang bisa menahan
diri untuk tidak ikut mengobrol saat suasana kelas kurang kondusif.
Meskipun demikian, siswa tetap belajar rutin meskipun tidak ada
ulangan. Siswa Jawa dengan hasil belajar sangat rendah memiliki
motivasi belajar yang rendah dan aktivitas belajar yang rendah. Siswa
mengalami kesulitan dalam menentukan langkah penyelesaian. Ketika
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mengalami kesulitan, siswa terus bertanya kepada teman dan tidak
berusaha untuk memahaminya sehingga ia akan terus bertanya ketika
mengalami kesulitan. Siswa banyak melamun dan mengantuk ketika
pelajaran

matematika

berlangsung

dan

tidak

berusaha

untuk

memperhatikan guru.
2. Siswa Flores dengan hasil belajar sangat tinggi memiliki motivasi
belajar yang tinggi dan aktivitas belajar yang tinggi. Siswa memiliki
kemampuan yang baik dalam memahami suatu permasalahan dan
menentukan penyelesaian dari permasalahan tersebut, namun siswa
masih kurang teliti dalam melakukan penghitungan. Siswa cenderung
diam dan tidak banyak bertanya kepada guru, namun siswa berusaha
mencoba sendiri dengan mencari soal dengan model yang sama atau
bertanya kepada teman. Siswa belajar dengan rutin dan mampu
mengatasi situasi belajar yang kurang

kondusif. Siswa akan tetap

belajar meskipun ada teman yang mengajak bermain atau situasi kelas
kurang kondusif. Siswa Flores dengan hasil belajar sedang memiliki
motivasi belajar yang sedang dan aktivitas belajar yang sedang. Siswa
mengalami kesulitan dalam tahap pelaksanaan rencana. Siswa kurang
runtut dalam langkah pertama sehingga siswa membuat kesalahan pada
tahap berikutnya. Siswa tidak berusaha untuk mengatasi kesulitan yang
dihadapi. Ketika mengalami kesulitan, siswa menunggu sampai ada
teman yang membantu. Siswa menunda untuk bertanya dan akan
bertanya ketika akan diadakan ulangan saja. Lingkungan belajar yang
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kurang kondusif baik di dalam maupun di luar kelas sangat
mempengaruhi konsentrasi belajar siswa. Siswa Flores dengan hasil
belajar sangat rendah memiliki motivasi belajar yang rendah dan
aktivitas belajar yang rendah. Siswa mengalami kesulitan dalam
menyelesaikan suatu permasalahan karena keterbatasan pengetahuan.
Siswa memiliki kemauan yang rendah untuk mengatasi kendala yang
dihadapi dan enggan untuk bertanya kepada guru atau teman. Siswa
tahu kegiatan apa saja yang harus dilakukan untuk dapat berhasil
dalam pelajaran matematika, namun siswa belum bisa melakukannya.
Siswa mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi dalam belajar jika
lingkungan belajar kurang kondusif.
3. Dari penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa keberhasilan siswa
Flores maupun siswa Jawa dalam pembelajaran matematika sangat
ditentukan oleh motivasi belajar dan aktivitas belajarnya. Siswa
dengan motivasi belajar tinggi dan aktivitas belajar tinggi dapat meraih
hasil yang baik dalam pelajaran matematika. Begitu pula siswa dengan
motivasi belajar rendah dan aktivitas belajar yang rendah memperoleh
hasil yang rendah dalam pelejaran matematika.
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B. Saran
Saran untuk guru dan calon guru :
1. Pada saat pembelajaran matematika berlangsung sebaiknya guru
mengucapkan kata-kata yang memotivasi belajar siswa. Hal ini dapat
membangkitkan semangat siswa dalam belajar matematika.selain itu
dapat mendorong siswa untuk berprestasi dalam pelajaran matematika.
2. Bagi guru sebaiknya tidak hanya melihat hasil yang diperoleh pada
siswa namun juga usaha yang sudah dilakukan siswa. Ketika siswa
mendapat hasil yang kurang baik, sebaiknya guru membesarkan
hatinya dengan kata-kata yang positif dan membangun motivasi siswa
untuk belajar dengan lebih sungguh.
3. Penting bagi guru untuk dapat menciptakan suasana belajar
matematika yang menyenangkan agar para siswa bersemangat dalam
mengikuti pembelajaran.
4. Mengingat bahwa kemampuan setiap siswa tidak sama, guru sebaiknya
lebih menyeluruh dalam memperhatikan siswa sehingga dapat
memahami kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Guru sebaiknya
menjalin hubungan yang baik dengan siswa agar siswa juga semakin
terbuka dalam mengutarakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi.
5. Banyak siswa yang takut untuk bertanya kepada guru karena takut
dimarahi. Sebagai guru sebaiknya lebih berhati-hati dalam berbicara
agar tidak menyinggung perasaan siswa dan justru membuat motivasi
belajar siswa menurun.
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2.
3.
4.

Lembar Pengamatan Aktivitas Belajar Matematika
Kisi-kisi Tes Prestasi Belajar Matematika
Soal Tes Prestasi Belajar Matematika
Kunci Jawaban dan Pedoman Penilaian Tes Prestasi Belajar
Matematika
5. Kisi-kisi Pertanyaan Wawancara Motivasi Belajar Matematika
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Lampiran A.1 : Lembar Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa
Lembar Penilaian Aktivitas Belajar Siswa (i)
Hari / tanggal
:
Kelas
:
Nama observer
:
Lembar ke …
Papan Tulis

Meja Guru

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kegiatan Positif (Y)
Mempersiapkan buku matematika saat
pelajaran akan dimulai
Tidak terlambat masuk kelas
Memperhatikan guru
Bertanya kepada guru ketika ada materi
yang kurang dipahami
Menanggapi dan menjawab pertanyaan
yang diajukan guru
Mendiskusikan soal latihan yang diberikan
guru
Mengajukan diri untuk mengerjakan soal
di papan tulis
Membantu teman yang kesulitan dalam
mengerjakan soal latihan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kegiatan Negatif (N)
Melamun di dalam kelas
Tidur di saat pelajaran berlangsung
Berbicara dengan teman di luar topik
dalam pembelajaran matematika
Bermain hp selama pembelajaran
berlangsung
Tidak mengerjakan latihan soal yang
diberikan oleh guru
Menggangu teman lain yang sedang
memperhatikan guru
Keluar masuk kelas tanpa seijin guru.
Makan atau minum selama pembelajaran
berlangsung
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Lembar Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa (ii)

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nama Siswa

: _________________

Kode Siswa

: _________________

Pertemuan ke

: _________________

Nama Observer

: _________________

Jenis Aktivitas yang Dilakukan
Mempersiapkan buku matematika saat
pelajaran akan dimulai
Tidak terlambat masuk kelas
Memperhatikan guru
Bertanya kepada guru ketika ada materi
yang kurang dipahami
Menanggapi dan menjawab pertanyaan
yang diajukan guru
Mendiskusikan soal latihan yang
diberikan guru
Mengajukan diri untuk mengerjakan
soal di papan tulis
Membantu teman yang kesulitan dalam
mengerjakan soal latihan
Melamun di dalam kelas
Tidur di saat pelajaran berlangsung
Berbicara dengan teman di luar topik
dalam pembelajaran matematika
Bermain hp selama pembelajaran
berlangsung
Tidak mengerjakan latihan soal yang
diberikan oleh guru
Mengganggu teman lain yang sedang
memperhatikan guru
Keluar masuk kelas tanpa seijin guru.
Makan atau minum selama
pembelajaran berlangsung

Sesi 1
Ya Tidak

Sesi 2
Ya Tidak

Sesi 3
Ya Tidak

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
124

Lampiran A.2 : Kisi-kisi Tes Prestasi Belajar Matematika
Standar kompetensi : Menerapkan aturan konsep statistika dalam pemecahan
masalah.
Kompetensi dasar :
-

Menyajikan dan membaca data dalam bentuk tabel dan diagram

-

Menentukan ukuran pemusatan data

-

Menentukan ukuran penyebaran data

Kisi-kisi Soal Tes Kemampuan Belajar
No.

Kompetensi
Dasar

Indikator

Jumlah
Soal

1.

Menyajikan dan
membaca data
dalam bentuk tabel
dan diagram
Menentukan
ukuran pemusatan
data

- Siswa dapat membaca
data dari tabel,
diagram, atau grafik
yang diberikan.
- Menentukan mean data
tunggal
- Menentukan modus
data tunggal
- Siswa dapat
menentukan statistic 5
serangkai (nilai
terbesar, nilai terkecil,
𝑄1 , 𝑄2 , dan 𝑄3 ) data
tunggal
- Siswa dapat
menentukan simpangan
rata-rata data tunggal
- Siswa dapat
menentukan simpangan
baku data tunggal

1

Butir
Soal
Nomor
1

2

2 dan 5

1

3

1

4

2.

3.

Menentukan
ukuran letak data

4.

Menentukan
ukuran penyebaran
data
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Lampiran A.3 : Soal Tes Hasil Belajar Siswa
TES HASIL BELAJAR MATEMATIKA
Materi : Statistika (Data Tunggal)

1. Berikut diberikan grafik data penjualan buah di Toko ABC. Tuliskan 5
informasi yang kamu dapat dari grafik tersebut!

Data Penjualan Buah
25
20
15
10
5
0
Mangga

Mangga

Pepaya

Apel

Apel

Pepaya

Hari 1

Hari 2

2. Perhatikan data penjualan sepatu di Toko Aneka berikut !
Bulan

Banyak Sepatu Terjual

Januari

200

Februari

350

Maret

450

April

300

Tentukan :
a. Rata-rata penjualan sepatu dalam 4 bulan tersebut
b. Pada bulan apa sepatu paling banyak terjual

Jeruk

Jeruk
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3. Berikut diberikan data nilai ulangan matematika dari 10 orang siswa:
69

85

75

72

79

83

77

85

81

86

Tentukan statistik 5 serangkai (nilai maksimum, nilai minimum, 𝑄1 , 𝑄2 , 𝑄3 dari
nilai-nilai siswa tersebut!

4. Dibawah ini diberikan data penjualan ikan dalam satu minggu di Toko
Takari.Tentukan simpangan baku, dan simpangan rata-rata dari data berikut!
Hari

Jumlah Ikan
Terjual

Senin

132

Selasa

115

Rabu

123

Kamis

118

Jumat

133

Sabtu

122

Minggu

111

5. Rata-rata hasil penjualan 24 baju dalam satu hari adalah Rp 70.000,00. Jika
terjual 6 baju lagi yang masing-masing harganya Rp 50.000,00, berapa rata-rata
hasil penjualan di toko tersebut sekarang?

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
127

Lembar A.4 : Kunci Jawaban dan Pedoman Penilaian Tes Prestasi Belajar
Matematika

Pedoman penilaian Tes Kemampuan Belajar Matematika
Materi Statistika

No.

Jawaban

Skor

1.

Tuliskan 5 informasi yang kamu dapat dari diagram batang yang

10

diberikan :
-

Pada hari pertama, buah yang paling banyak terjual
adalah buah jeruk.

-

Pada hari kedua, buah yang paling banyak terjual adalah
buah apel.

-

Pada hari pertama, buah yang paling sedikit terjual
adalah buah papaya.

-

Pada hari kedua, buah yang paling sedikit terjual adalah
buah papaya.

-

Pada hari pertama dan kedua buah yang paling sedikit
terjual adalah buah papaya.

-

Pada hari kedua, penjualan buah manga lebih banyak
daripada hari pertama.

-

Pada hari pertama penjualan buah papaya lebih banyak
daripada hari kedua.

-

Pada hari kedua, penjualan buah apel lebih banyak
daripada hari pertama.

-

Pada hari pertama, penjualan buah jeruk lebih banyak
daripada hari kedua.

Jika siswa menyebutkan 5 pernyataan dengan benar, maka siswa
mendapat nilai maksimal yaitu 10.
Nilai maksimal untuk soal nomor 1

10
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2.

a. Rata-rata penjualan sepatu dalam 4 bulan :
200 + 350 + 450 + 300
4
1.300
=
4

3
2
2

= 325
b. Sepatu paling banyak terjual yaitu pada bulan Maret.
Nilai maksimal untuk soal nomor 2
3.

3
10

Mengurutkan data :
69, 72, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 85, 86

3

Nilai maksimum = 86

2

Nilai minimum = 69

2

𝑄1 = 75

2

𝑄2 terletak pada data ke-5 dan ke-6
79 + 81
= 80
2
𝑄3 terletak pada data ke-8 = 85
𝑄2 =

69

72

75

Q1

77

79

2
81

83

Q2

85

85

Q3

Nilai maksimal untuk soal nomor 3
4.

86

2
2

15

Data : 132, 115, 123, 118, 133, 122, 111
Simpangan baku
132 + 115 + 123 + 118 + 133 + 122 + 111
7
854
=
7

3

= 122

2

̅=
𝑥

1

̅ )2
𝑆=√𝑛 ∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥

2
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𝑛
2

2

̅) = (132 − 122) + (115 − 122)
∑(𝑥𝑖 − 𝑥

2

5

𝑖=1

+ (123 − 122)2 + (118 − 122)2
+ (133 − 122)2 + (122 − 122)2
+ (111 − 122)2

2

= (10)2+(−7)2 + (1)2 + (−4)2 + (11)2 + (0)2 + (−11)2
= 100 + 49 + 1 + 16 + 121 + 0 + 121
= 408

2
2

2
𝑛

1
𝑆 = √ ∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
𝑛
𝑖=1

1
𝑆 = √ (408)
7

2

𝑆 = √58,29

2

Simpangan rata-rata

3

∑|𝑥𝑖 − 𝑥̅ |
𝑛
|132 − 122| + |115 − 122| + |123 − 122| + |118 − 122|
+|133 − 122| + |122 − 122| + |111 − 122|
=
7
|10| + |−7| + |1| + |−4| + |11| + |0| + |−11|
=
7
10 + 7 + 1 + 4 + 11 + 0 + 11
=
7
44
=
7
𝑆𝑅 =

= 6,29

Nilai maksimal untuk soal nomor 4
5.

(24 × 70.000) + (6 × 50.000)

5
2

2

2
2

40
5

30
4
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=

1.680.000 + 300.000
30
1.980.000
=
30
= 66.000

2
2
2

Jadi rata-rata penjualan baju pada hari tersebut adalah Rp
66.000,00.
Nilai maksimal untuk soal nomor 5

15

Jumlah keseluruhan

100

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 = 100

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
131

Lampiran A.5 : Kisi-kisi Pertanyaan Wawancara
No.
1.

Indikator
Keinginan untuk
berhasil

Pertanyaan
1. Saat pembelajaran matematika
berlangsung apa yang kamu lakukan
ketika kamu kurang memahami materi
yang disampaikan oleh guru?
2. Ketika ulangan matematika dan kamu
merasa kesulitan / tidak bisa
mengerjakan soal? Hal apa yang akan
kamu lakukan?
3. Apa kesulitan yang kamu hadapi dalam
belajar matematika? Lalu bagaimana
usahamu sejauh ini? Apakah dengan
usaha yang sudah kamu lakukan kamu
dapat mengatasi kesulitanmu?
4. Kendala apa saja yang kamu hadapi saat
pembelajaran berlangsung? sebutkan!
Mengapa?

2.

Dorongan dan
kebutuhan dalam belajar

1. Bagaimana pendapat mu mengenai
pelajaran matematika? Jelaskan
jawabanmu !
2. Bagaimana perasaan mu ketika ulangan
matematika mu mendapat nilai kurang
baik? Apa yang akan kamu lakukan?
3. Mengapa kamu perlu belajar?
4. Menurutmu apa manfaat belajar
matematika dalam kehidupan seharihari? (Khususnya bidang yang kamu
minati saat ini). Jika belum tahu, apakah
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kamu berusaha untuk mencari tahu lebih
lanjut?
3.

Penghargaan dalam
belajar

1. Adakah hal-hal atau tindakan guru yang
kurang menyenangkan hatimu ketika
pembelajaran sedang berlangsung? coba
sebutkan! Lalu bagaimana kamu
menanggapi hal tersebut?
2. Apakah kamu lakukan ketika guru
memintamu untuk mengerjakan soal di
papan tulis? Mengapa?
3. Saat guru memberikan latihan soal di
kelas, hal apa yang kamu lakukan?

4.

Harapan dan cita-cita
masa depan

1. Menurutmu sekolah itu perlu atau tidak?
Mengapa?
2. Mengapa kamu memilih untuk
bersekolah di SMK?
3. Mengapa kamu memilih jurusan
akutansi?
4. Apa cita cita mu? Apakah berkaitan
dengan jurusan yang kamu pilih saat ini?
Jika tidak, mengapa? Lalu apa yang
akan kamu lakukan untuk tetap dapat
mencapai cita-citamu?

5.

Lingkungan belajar
siswa yang kondusif

1. Kegiatan apa yang biasa kamu lakukan
sepulang sekolah? Bagaimana cara mu
membagi waktu untuk belajar dan untuk
mengerjakan kegiatan lain?
2. Apa yang kamu lakukan jika teman mu
mengajak mu bermain saat kamu akan
belajar? Berikan alasannya!
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LAMPIRAN B
1. Validasi Tes Prestasi Belajar Matematika oleh Pakar
2. Validitas dan Reliabilitas Tes Prestasi Belajar Matematika
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Lampiran B.1 : Validasi Soal Tes Hasil Belajar Matematika oleh Pakar
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Lampiran B.2 : Validitas dan Reliabilitas Tes Prestasi Belajar Matematika

VALIDITAS DAN RELIABILITAS BUTIR SOAL TES HASIL BELAJAR
(n=17)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Total

Soal Nomor 1
x1

x1*y

5
2
9
10
10
10
10
8
3
10
2
7
10
10
4
10
10
130

145
28
711
830
640
580
220
576
108
290
10
350
170
220
104
840
840
6662

(x1)2
25
4
81
100
100
100
100
64
9
100
4
49
100
100
16
100
100
1152

Soal Nomor 2
x2

x2*y

7
10
10
9
10
10
2
10
8
10
0
10
7
10
7
10
10
140

203
140
790
747
640
580
44
720
288
290
0
500
119
220
182
840
840
7143

(x2)2
49
100
100
81
100
100
4
100
64
100
0
100
49
100
49
100
100
1296

Soal Nomor 3
x3

x3*y

3
0
15
15
11
10
0
15
5
0
3
8
0
2
0
15
15
117

87
0
1185
1245
704
580
0
1080
180
0
15
400
0
44
0
1260
1260
8040

(x3)2
9
0
225
225
121
100
0
225
25
0
9
64
0
4
0
225
225
1457
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Soal Nomor 4
x4

x4*y

12
2
32
36
20
25
7
26
7
7
0
12
0
0
15
36
36
273

348
28
2528
2988
1280
1450
154
1872
252
203
0
600
0
0
390
3024
3024
18141

(x4)2
144
4
1024
1296
400
625
49
676
49
49
0
144
0
0
225
1296
1296
7277

Soal Nomor 5
x5

x5*y

2
0
13
13
13
3
3
13
13
2
0
13
0
0
0
13
13
114

58
0
1027
1079
832
174
66
936
468
58
0
650
0
0
0
1092
1092
7532

(x5)2
4
0
169
169
169
9
9
169
169
4
0
169
0
0
0
169
169
1378

Total Nilai
y

y2

29
14
79
83
64
58
22
72
36
29
5
50
17
22
26
84
84
774

841
196
6241
6889
4096
3364
484
5184
1296
841
25
2500
289
484
676
7056
7056
47518
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 Validitas Butir Soal Tes Hasil Belajar
Butir
soal
nomor

rxy

1
2
3
4
5

0.534
0.580
0.959
0.958
0.853

Keterangan
rtabel

0.482

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

 Reliabilitas Butir Soal Tes Hasil Belajar
Butir
Soal
Nomor
1
2
3
4
5

∑(X^2)

(∑X)^2

1152
16900
1296
19600
1457
13689
7277
74529
1378
12996
Variansi Total
Jumlah Variansi Butir
Reliabilitas Soal

n

Reliabilitas
Butir Soal

17
17
17
17
17

9.287
8.415
38.339
170.173
36.090
262.304
722.249
0.796
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LAMPIRAN C
1. Contoh Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa
2. Contoh Hasil Tes Prestasi Belajar Siswa
3. Transkrip Wawancara
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Lampiran C.1 : Contoh Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa
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Lampiran C.2 : Contoh Hasil Tes Prestasi Belajar Siswa
Jawaban Siswa 1
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Jawaban Siswa 2
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Jawaban Siswa 3
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Jawaban Siswa 4
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Jawaban Siswa 5
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Jawaban siswa 6
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Lampiran C.3 : Transkrip Wawancara
TRANSKRIP WAWANCARA
Siswa 1 (S1)
Siswa Jawa dengan motivasi belajar sangat tingi dan hasil belajar yang sangat
tinggi
Wawancara Hasil Belajar
P : Dik coba jelaskan jawaban mu nomor satu?
S1 : Iya mbak, itu kan ditanya informasi yang didapat dari grafik. Itu kan misalnya
di gambar yang warna orange itu penjualan buah mangga hari ke dua nah itu
lebih banyak dari hari pertama kan mbak. ya gitu. Jadi ya gitu seterusnya aku
liat batang sama warnanya.
P : Terus yang pertama itu kan kamu tulis “penjualan apel tertinggi pada hari ke II”
itu maksudnya gimana?
S1 : Ya itu gini lho mbak kan ini penjualan apelnya (siswa menunjuk soal yang
dimaksud) terus aku liat yang warna orange ini hari kedua kan ini mbak, terus
aku bandingin nah apel tu yang paling tinggi tu loh mbak ininya mm kotaknya,
jadi ya dia tertinggi pas hari kedua.
P : Ooh begitu. Yaa.
Terus ini kalau yang nomor dua gimana?
S1 : Kalau yang itu kan yang pertama ditanya rata-ratanya. Jadi ya tinggal itung
biasa mbak ditambah-tambahin terus dibagi.
P : Apanya yang ditambah-tambahin dik?
S1 : Itu lho mbak yang Januari berapa Februari berapa sampe yang April itu
ditambahin angkanya terus dibagi 4 soalnya ada 4 bulan.
P : Kalau yang b gimana?
S1 : Yang b itu kan ditanya kapan paling banyak terjual ya Maret kan angkanya
paling besar.
P : terus sekarang ini yang nomor 3 caranya gimana dik ?
S1 : Nilai maksimum itu kan yang paling besar mbak, minimum itu yang paling
kecil terus Q1, Q2, sama Q3 itu kan ada rumusnya.
P : Itu kamu tulisnya urut dari yang kecil ya dik?
S1 : Iya mbak, kata guruku harus diurutin dulu katanya klo angkanya belum urut.
P : Oh begitu. Terus yang Q1, Q2, sama Q itu gimana ngerjainnya?
S1: kalau itu pakai rumus yang dibuku itu lho mbak. yang nanti n berapa tambah n
berapa dibagi dua itu.
P : Emang n itu apa sih ?
S1 : Itu jumlah angkanya mbak.
P : hm ya terus?
S1 : Habis itu ya dilihat aja angkanya. Terus ditambahin dibagi dua.
P : Hm begitu ya. Terus ini yang nomor 4 kamu ngerjainnya gimana dik?
S1 : Itu kan ditanya simpangan baku sama simpangan rata-rata mbak. jadi ya pake
rumus aja yang ada di buku.
P : Terus itu kok kamu ada x bar nya segala. Itu apa dik? (menunjuk hasil pekerjaan
siswa)
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S1 : Itu kan nganu mbak, hm apa itu rata-rata. Jadi aku cari rata-rata nya dulu biar
nanti ngitungnya gampang.
P : Oh begitu. Itu cara dari guru?
S1 : Hm ya iya sih di catatanku tulisnya begitu terus ikutin rumusnya.
P : Terus yang nomor 5 ini gimana?
S1 : Kalau itu kan ditanya rata-rata penjualannya setelah ditambah 6 baju. Kan yang
pertama terjual 24 terus terjual lagi 6. Jadi total semua bajunya 30. Makanya
dibagi 30. Terus yang 24 dikali 70 ribu itu soalnya kan rata-ratanya 70 ribu terus
yang 6 kali 50 ribu itu dari 6 baju yang masing-masing harganya 50 ribu.
P Terus itu maksudnya apa yang kamu jumlahin terus di bagi 30? (Menunjukkan
jawaban siswa pada soal)
S1 : Itu lho mbak soalnya kalo ngitung rata-rata itu kan totalnya terus dibagi
banyaknya. Jadi itu aku jumlahin jadi totalnya terus dibagi banyak bajunya kan
ada 30. Jadi ya ketemu itu.
P : Terus itu kan ketemu 66 ribu ya? Kok ditambah sama 70 ribu kenapa?
S1 : Iya kan yang satu rata-rata nya 70 ribu yang lain 66 ribu. Kan ditanya rataratanya jadi ya ditambah.

Wawancara Motivasi Belajar
Bagian I
P : Saat Pembelajaran berlangsung, apa yang kamu lakukan jika kamu kurang
memahami materi yang disampaikan guru?
S1 :Aku langsung tanya sama guru mbak. Jadi kalau aku gak paham aku langsung
angkat tangan tanya sama guru.
P : Ke semua guru atau guru tertentu saja?
S1 :Ke semua guru mbak.
P : Apakah kamu paham dengan jawaban yang diberikan oleh gurumu?
S1 :Ya awalnya aku gak paham mbak. Tapi aku tanya ulang sampe aku bener-bener
paham.
P : Waktu ulangan matematika, apa yang kamu lakukan saat kamu merasa kesulitan
dalam mengerjakan soal ?
S1 : Sebisa ku, seingetku caranya gimana. Gitu mbak. Tapi yang penting aku
ngerjain sendiri gak liat punya temen.
P : Ooh gitu. Emang kenapa?
S1 : Kan kita latian. Jadi ya ngapain liat punya temen mbak. Biar aku tau
kemampuan ku seberapa.
P : Kesulitan apa yang kamu hadapi dalam belajar matematika?
S1 : Kurang memahami konsep mbak. Sebenernya aku tau rumusnya, cuma kalau
soalnya lain aku udh bingung gimana cara ngerjainnya.
P : Jadi kalau soalnya kaya yang di contoh kamu ngerti tapi kalo di ganti model
soal dengan materi yang sama kamu bingung?
S1 : Iya mbak.
P : Terus apa yang kamu lakukan ketika kamu mengalami kesulitan dalam belajar?
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S1 : Hmm paling cari tahu di buku. Kan bukunya bukan cuma yang paket dari
sekolah, tapi aku ada pinjem beberapa buku dari perpus, ada juga buku dari
kakak ku yang kumpulan soal ujian itu mbak. Terus kalau seandainya di buku
tu belum jelas ya aku tanya temen, kalau temen ku belum jelas juga aku tanya
guru mbak.
P : Kendala apa aja yang kamu hadapi selama pembelajaran berlangsung?
S1 : Kalo menurutku mungkin kaya latihan-latihan soalnya tu kurang kompleks tu
lho mbak. Maksudnya contohnya ya Cuma itu-itu aja diulang-ulang. Padahal
biasanya kalo diujian tu yang keluar model soal yang lain jadi bingung mbak
soalnya belum pernah dikasih model soal yang begitu.
P : Nah kalau kamu sudah tau begitu, pernah gak kamu nyoba cari model-model
soal yang lain?
S1 : Pernah mbak. Cuma ya aku masih bingung juga jadi ya aku kerjain sebisanya
aja.
P : Hm sebisanya ya. Tapi kamu sebenernya pengen tahu gak sih jawaban yang
benar itu seperti apa ?
S1 : Yaa pengen mbak.
P : Terus cara kamu tahu jawaban yang bener gimana?
S1 : Aku tanya guru mbak. Biasanya pas istirahat atau pulang sekolah gitu kalau
gurunya masih ada ya aku tanya. Terus nanti dijelasin sama gurunya sampe aku
bisa.
BAGIAN II
P : Bagaimana pendapatmu tentang pelajaran matematika?
S1 : Suka sih aku mbak.
P : Kenapa suka?
S1 : Hmm dari SMP sih mbak aku udah suka. Nilainya juga lumayan.
P : Lumayan gimana nih maksudnya?
S1 : Lumayan bagus mbak, hehe.
P : Emang bagusnya menurut kamu itu berapa?
S1 : Ya yang penting gak dibawah enam sih mbak.
P : Ooh ya ya ya. Terus gimana sih perasaan mu waktu dapet nilai jelek di ulangan
matematika?
S1 : Aku biasanya langsung kaya putus asa, tapi ya mau gimana lagi mbak, kalau
udah tahu nilainya jelek aku belajar lagi aja. Cuma nilai ulangannya jarang
dibagi sih mbak sama guru. Jadi aku gak tau nilaiku dapet berapa.
P : Pernah gak kamu nanya ke guru tentang nilai ulangan mu yang gak dibagi?
S1 : Gak pernah sih mbak.
P : Tapi sebenernya kamu pengen tahu gak sih berapa nilai ulanganmu?
S1 : Ya pengen mbak. Kan soal nya biar aku tahu kurangnya dimana. Jadi kalau
yang sekarang jelek besoknya aku harus belajar lagi biar dapet lebih bagus.
P : Oh begitu. Ya bagus. Terus menurutmu mengapa sih kamu perlu belajar?
S1 : Ya biar bisa tahu gimana cara mengerjakannya gitu mbak. Kan matematika
juga berhubungan dengan kehidupan sehari-hari juga.
P : Hmm ya. Contohnya apa emang?
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S1 : Contohnya hmm apa ya, contohnya kalau buat ngitung tu loh mbak. Misalnya
kalau udh lulus kan nanti juga kita bisa ngitung bunga bunga itu loh mbak
pinjaman. Nanti kalau udah kerja kan bisa aja aku kerja di tempat yang ngitung
bunga.
P : Menurutmu perlu gak sih kamu berprestasi di pelajaran matematika?
S1 : Ya perlu sih mbak.
P : Kenapa?
S1 : Kan biar bisa tahu kita tu berkembang atau gak mbak. Maksudnya hari demi
hari tu ada kemajuan, misalnya hari ini bisa ini, besok tambah bisa yang lain
lagi. Jadi kemampuannya tu berkembang tu loh mbak.
P : Ada gak tindakan guru a
BAGIAN III
tau hal-hal yang dilakukan guru yang mungkin kurang menyenangkan hati mu?
S1 : Ada mbak. Ya kan aku ngerjakan udah semampuku mbak tapi ya tetep aja
dapet nilai misalkan enam, tapi guru tu bilang kalau apa udah mentang-mentang
nilainya enam terus gak belajar terus gak termotivasi sama temen-temenmu
gitu. Padahal kan aku udah belajar mbak tapi guruku tu bilangnya aku gak
pernah belajar. Gitu.
P : Terus dengan tindakan gurumu yang seperti itu reaksimu gimana?
S1 : Ya aku mikirnya kok guruku gitu. Terus ya aku buat memotivasi diriku sendiri
pokoknya aku harus belajar lagi, pokoknya jangan sampe guruku bilang yang
kaya gitu lagi.
P : Ya bagus bagus. Terus waktu gurumu ngasih soal di kelas biasanya kamu
ngapain?
S1 : Ngerjain mbak.
P : Ngerjainnya kamu coba sendiri dulu atau nunggu temen mu ada yang maju?
S1 : Aku ngerjain dulu kan terus nanti pasti ada temen yang disuruh maju buat
dibahas mbak kalau misalnya salah ya nanti aku benerin.
P : Kenapa kamu memilih bersekolah di SMK?
S1 : Soalnya kalau SMK kan kemungkinan ada dua. Bisa langsung kerja atau bisa
kuliah, jadi kalau gak kuliah kan masih bisa kemungkinan aku kerja. Kalau
SMA tu kayak ada keharusan buat kuliah untuk buat kerja tu kemungkinan nya
kecil mbak makanya aku pilih SMK.
P : Kenapa milihnya jurusan akuntansi?
S1 : Karena aku suka ngitung mbak. Jadi ya dibanding jurusan lain aku lebih milih
akuntansi.
P : Emang cita-citamu apa sih?
S1 : Cita-cita ya mbak?
P : Iya kan tadi kamu bilang masuk SMK biar bisa langsung kerja.
S1 : Enggak ding mbak aku masih tetep pengen kuliah dulu nanti jurusan akuntansi.
Tapi ya mungkin aku sambil kerja sih.
P : Oh gitu. Emang kamu pengen jadi apa?
S1 : Ya yang kerja kantoran gitu mbak. Pokoknya yang ada hubungannya sama
akuntansi.
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BAGIAN IV
P : Kegiatan apa sih yang biasa kamu lakuin sepulang sekolah?
S1 : Pulang sekolah kan makan siang, abis tu istirahat bentar terus mandi. Habis
mandi kan gak ada kerjaan mbak paling baca-baca latihan soal yang udah
pernah dikerjain terus buat nyiapin yang besoknya juga.
P : Kamu selalu baca-baca latihan soal tiap hari?
S1 : Tapi ya gak tiap hari mbak. Biasanya kalau pas mau aja. Kalau belajar yang
malem sih tiap hari mbak. Tapi kalau yang ngisi waktu luang sore-sore itu gak
tiap hari.
P : Kalau misalkan kamu lagi pengen belajar tapi temen mu ngajakin main.
Biasanya kamu gimana?
S1 : Kalau ngajak main sih enggak mbak. Cuma biasanya ngajak ngobrol. Jadi ya
kadang aku respon dikit terus aku tinggal belajar lagi. Nanti kan lama-lama dia
juga ngerti mbak kalau aku lagi belajar.

Siswa 2 (S2)
Siswa Jawa dengan motivasi belajar sedang dan prestasi belajar sedang
Wawancara Hasil Belajar
P : Dik coba dong jelasin jawaban mu nomor 1
S2 : Ya itu tinggal baca aja tabelnya mbak. dilihat dari angkanya sama tinggi
batangnya itu mbak. Itu kan kaya mbandingin penjualan gitu kan mbak.
P : terus itu maksudnya “data penjualan buah di hari pertama dan ke-2 oleh buah
apel” itu maksudnya gimana?
S2 : Hm apa ya mbak (siswa tampak mengingat-ingat). Ooh itu tu yang terbanyak
mbak. kan paling banyak terjual hari pertama sama hari kedua buah apel.
P : Terus yang nomor 2 gimana ini?
S2 : Yang pertama itu ditanya rata-rata penjualannya mbak. Jadi nyari nya ya kaya
ngitung rata-rata biasa. Jadi semuanya dijumlah terus dibagi 4.
P : Kok dibagi 4? 4 nya dari mana?
S2 : 4 nya itu dari itu ada 4 bulan mbak.
P : Ooo ya. Terus yang B?
S2 :Yang B itu ditanya terjual paling banyak bulan apa. Kan bulan Februari menurut
tabelnya.
P: Emang Februari terjual berapa?
S2 : Hm 350 mbak. Eeh ada yang lebih banyak ya mbak? Yaah aku salah dong.
P : Ya sudah gakpapa. Terus yang nomor 3 dong tolong jelasin.
S2 : Itu kan ada data nilai. Dari situ keliatan nilai yang paling kecil sama yang paling
besar. Hmm…
P : Ya terus yang Q1, Q2, sama Q3 gimana?
S2 : Hm gak tau mbak. ya itu pokoknya tengah-tengah aja kan dari datanya.
P : Maksudnya tengah-tengah?
S2 : Ya tengah-tengah maksudnya bukan yang maksimum dan minimum mbak.
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P : Kalau yang nomor 4 gimana ini?
S2 : Karena itu simpangan rata-rata jadi cari rata-rata nya dulu mbak.
P : Ya terus?
S2 : Terus dikurangi.
P : Apanya yang dikurangi?
S2 : Itu loh mbak datanya dikurangi sama rata-ratanya.
P : Ooh begitu. Terus itu kan ada 115-122 ya, kok nilainya 7? Bukannya negatif 7
ya?
S2 : Eh iya ya mbak? Hm aku juga gak tau mbak.
P : Oh ya gakpapa. Terus kenapa itu kok di bagi yang 44 dibagi tujuh itu?
S2 : Dari rumusnya kalau itu mbak.
P : Terus yang simpangan baku gimana?
S2 : Itu pakai rumus mbak. Liat rumusnya aja.
P : Terus kok aku liat kamu nulisnya beda ya. Kalau di buku-buku kayaknya
nulisnya gak kaya gitu kan? (peneliti menunjukkan hasil pekerjaan siswa)
S2 : Biar gampang aja sih mbak kalau itu. Di bukunya tu kan kadang panjang banget
caranya aku malah bingung sendiri.
P : Sekarang jelasin dong yang nomor 5
S2 : Itu cari rata-rata setelah bajunya di tambah mbak.
P : Ya terus gimana?
S2 : Terus ya kan sebelumnya yang laku 24 nah di tambah 6 baju soalnya yang
dijual tambah 6 lagi.
P : Terus kenapa yang 6 di kali 50 ribu?
S2 : Soalnya harganya satu 50 ribu mbak.
P : Itu yang 24 baju udah gitu aja gak dikali berapa gitu?
S2 : Ya enggak lah mbak. soalnya gak diketahui harganya itu.
P : Terus hasilnya?
S2 : Belum selesai mbak.
Wawancara Motivasi
BAGIAN I
P : Apa yang kamu lakukan di kelas kalau kamu kurang memahami materi yang
disampaikan oleh guru?
S2 : Ya tanya aja ke guru mbak.
P : Waktu ulangan matematika kamu mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal,
padahal waktu pengerjaannya masih lama terus apa yang kamu lakukan?
S2 : Ya biasanya cuma cap cip cup mbak kalau pilihan. Kalau uraian ya coba-coba
dihitung dulu. Kan gak tau bener atau gak mbak, jadi ya sepahamnya dikerjain dulu.
P : Kesulitan apa yang kamu hadapi dalam belajar matematika?
S2 : Kadang kurang temen buat tanya-tanya itu mbak.
P : Oh gitu. Terus gimana?
S2 : Ya karena temen gak bisa ditanya ya aku nanya ke guru. Tapi kadang ya mbak
kalau tanya ke guru malah disuruh baca SPM sendiri padahal kan udah mentok gak
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bisa. Kalau ke guru lain biasanya di jawab juga sih mbak, tapi terlalu cepet kalau
ngomong. Tapi agak dong sih mbak.
P : Terus kalau kamu belum begitu jelas kamu berani tanya lagi gak?
S2 : Ya berani mbak. Tapi tanya nya lain kali bukan saat itu juga hehe
P : Kendala apa aja yang kamu hadapi saat pembelajaran berlangsung?
S2 : Ya itu suasananya. Kadang rebut sendiri to mbak.
P : Kamu yang ribut?
S2 : Temen to mbak. Ya kalau lagi bosen terus males ya aku ikut ribut, hehe.
P : Selain itu?
S2 : kalau dari guru ya itu mbak kurang jelas, kalau ngomong terlalu cepet apa itu
tulisannya juga gak jelas.
BAGIAN II
P : Menurutmu pelajaran matematika tu gimana sih? Kamu suka gak?
S2 : Asik. Soal e terlalu pake logika to mbak. Gak usah banyak ngapal. Jadi ya aku
suka.
P : Terus pas ulangan matematika tu kamu dapet nilainya kurang bagus, perasaan
mu gimana?
S2 : Perasaannya tu ya pengen coba, pengen coba lagi biar baik.
P : Terus untuk jadi biar baik itu apa yang kamu lakukan?
S2 : Ya memburu belajar, lebih banyak bertanya sama guru sama temen-temen yang
lebih bisa.
P : Emang kalau mau ulangan gitu gimana persiapan mu?
S2 : Biasanya ya kan setiap hari selalu belajar to mbak. Biasanya tak jadwal.
P : Ada bedanya kamu belajar kalau besok nya ada ulangan sama belajar kalau
besoknya gak ada ulangan?
S2 : Ada. Kalau ada ulangan tu biasanya langsung ingetnya tu inget banget. Kalau
ulangan lebih lama belajarnya. Biasanya tambah belajar pagi.
P : Emang kamu belajar dari mana aja sumbernya?
S2 : Biasanya sendiri. Buku, kadang ya liat di internet meskipun gak dong.
P : Kalau kamu nemu soal di internet yang kamu gak ngerti gitu, kamu pernah coba
tanyain ke guru gak?
S2 : Baru rencana sih mbak. Tapi nanti terus inget lagi pasti jawabnya suruh nyari
di SPM.
P : Kenapa sih kamu perlu belajar?
S2 : Yaa, kan kewajiban hehe. Buat orang tua sih mbak.
P : Buat orang tua gimana maksudnya?
S2 : Soalnya kan orang tua selalu bilang kalau bisa kamu yang jadi.
P : Menurutmu perlu gak sih kita berprestasi dalam pelajaran matematika?
S2 : Ya perlu mbak. Kan soalnya kalau kita bisa unggul kan sama guru lebih
diperhatikan to mbak. Jadi nanti kalau kita bisa berprestasi guru lebih memandang
kita. Biar lebih deket sama gurunya juga.
P : Emang berprestasi menurut ukurannya kamu tu yang seperti apa sih?
S2 : Yang penting kita bisa tau aja konsepnya. Terus kalau kita lebih berpikir
logikanya. Kalau nilai kan gak pasti to mbak. Bisa aja nilai buatan.
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P : Oh jadi menurutmu kamu berprestasi ketika kamu paham sama materinya ya?
S2 : Iya mbak.
P : Terus menurutmu manfaat belajar matematika dalam kehidupan sehari-hari itu
apa sih?
S2 : Ya ada mbak. Biasanya kan ada akuntansi keuangan jadi biasanya kan kita
diajarin hitung keuangannya gimana. Terus kalo, kan kita gak pernah lepas dari
belajar menghitung to mbak jadi kita jalan bicara atau apa kan selalu pakai
perhitungan to mbak.
BAGIAN III
P : Ada gak tindakan guru selama pembelajaran yang bikin kamu tersinggung?
S2 : Ya gak ada mbak. Soalnya biasa aja gurunya.
P : Terus waktu guru ngasih latihan soal di kelas, apa yang kamu lakukan?
S2 : Aku selalu nyoba mbak. Jadi nanti kalau gurunya tanya, aku bisa jawabnya.
BAGIAN IV
P : Kenapa kamu memilih untuk bersekolah di SMK?
S2 : Kemarin kan sebenernya mau masuk SMK 1 Kasihan, tapi kan itu pas bapak
usahanya bangkrut jadi masuk sini.
P : Berarti memang cita-citanya sekolah di SMK ya?
S2 : Iya. Kan pas SMP pernah ada kaya tes IQ gitu juga to mbak, terus sarannya
suruh masuk ke SMA IPA, tapi pas kebetulan bapak gak bisa jadi ya udah sini.
Soalnya sebenrnya juga karena bisa langsung kerja itu to mbak jadi lebih ini.
P : Terus kenapa milihnya akuntansi? Padahal disarankannya IPA waktu tes IQ?
S2 : Soalnya seru pelajarannya. Kan lebih deket sama angka. Tapi sebenernya
waktu itu nyasar juga mbak.
P : Loh maksudnya nyasar gimana?
S2 : Soalnya waktu itu kalau nilainya lebih tinggi yang bahasa Inggris pengennya
masuk jurusan broadcast tapi kalau lebih tinggi matika nya masuknya ke akuntansi.
P : Nilai apa itu maksudnya?
S2 : Nilai UN mbak.
P : Saat ini kamu udh punya cita-cita belum sih?
S2 : Cita-cita? Ada sih mbak. Yang penting saya lulus terus bisa kuliah dulu.
P : Oh jadi kamu masih pengen kuliah ya? Kalau kuliah nanti, rencana nya mau
ambil jurusan apa?
S2 : Ambil jurusan sastra mbak.
P : Ini kamu kan jurusannya akuntansi, ambil kuliahnya sastra, emang nanti
kerjanya mau jadi apa?
S2 : Kerjanya ya guru.
P : Nah kan kamu sekarang jurusan akuntansi ni padahal kamu kuliah kamu pengen
masuk jurusan sastra. Terus apa usaha mu biar nanti kamu ketrima di jurusan sastra?
S2 : Belajar mbak. Ya dua-dua nya dikejar. Akuntansinya kan nanti kalau kuliah
pengennya sambil kerja. Jadi ijazah akuntansi nya buat nyari kerja terus nilai bahasa
Indonesianya buat daftar kuliah nanti.
BAGIAN V
P : Kamu pulang sekolah kegiatannya apa sih?
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S2 : Di rumah hm kalau terlalu capek tidur, kalau gak nanti main-main sama
ponakan.
P : Terus cara ngatur waktu buat belajar nya gimana?
S2 : Pokoknya abis mandi. Setengah 5 gitu udah mulai belajar sampai jam ya kalau
belum capek sampai setengah tujuh atau jam enam.
P : Itu kalau sore, malemnya belajar lagi gak?
S2 : Malemnya langsung tidur mbak. Paginya jam tiga atau setengah tiga gitu
langsung belajar.
P : Itu setiap hari kamu kaya gitu belajarnya?
S2 : Kalau yang sore sih tiap hari mbak. Kalau yang pagi biasanya kalau pas ulangan
aja.
P : Eh terus kalo pas jamnya kamu belajar tau-tau ada temen mu yang ngajak main
atau minta tolong gitu gimana?
S2 : Ya kalau nganu gakpapa mbak. Umpamanya luangin waktu sedikit buat
nemenin temen kan gakpapa.
P : Terus belajarmu gimana?
S2 : Jam belajarnya kan bisa lebih diawalin dulu. Biasanya kalau ngajak main kan
jam satu jam dua gitu mereka ngasih tau. Terus nanti kalau udh jam waktu belajar
ya belajar. Jadi waktu belajarnya tetep mbak.

Siswa 3 (S3)
Siswa Jawa dengan motivasi belajar tinggi dan prestasi belajar rendah
Wawancara Hasil Belajar
P : Dik ini gimana caranya kamu ngerjain yang nomor 1? Tolong dik jelaskan.
S3 : Itu berdasarkan grafiknya mbak. Dari grafik itu kan keliatan data-data
penjualan buahnya.
P : Terus itu kok kamu ada tulis yang selisihnya 1 unit, 3 unit itu dari mana?
S3 : Kira-kira aja sih itu mbak.
P : Terus yang nomor 2 gimana?
S3 : Itu kan ditanya rata-rata penjualannya. Jadi dari Januari sampi April ya
dijumlah aja mbak terus dibagi 4.
P : Ya terus yang penjualan terbanyak?
S3 : Liat aja mbak. Kan yang Maret iu terjual 450. Itu yang terbanyak jadi ya itu
jawabannya.
P : Terus yang jawaban nomor 3 ini gimana?
S3 : Pertama kan datanya diurutkan dulu. Itu kan banyak angkaya 10. Terus Q1 itu
angka kedua sama angka ketiga ditambah terus dibagi dua. Yang lain juga gitu.
Kalau Q2 itu yang tengah. Jadi yang tengah ditambah, Q3 juga gitu.
P : Kok bisa gitu?
S3 : Di buku gitu mbak pokoknya ada yang ditambah terus dibagi dua. Kata gurunya
juga gitu suruh liat buku.
P : Ooh yaa. Terus ini nilai terbesar sama terkecilnya mana?
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S3 : Disuruh nyari po mbak? Wah aku gak lihat pas ngerjain soal.
P : Yasudah gakpapa. Ini yang nomor 4 tolong jelasin juga dong.
S3 :Itu kan suruh nyari simpangan baku sama simpangan rata-rata. Ya pertama di
cari rata-ratanya dulu semua ditambah terus dibagi.
P Setelah itu?
S3 : Terus angka-angkanya dikurang sama rata-ratanya terus dijumlahin. Itu
simpangan bakunya. Seingetku itu sih mbak kayak gitu.
P : Terus simpangan rata-ratanya?
S3 : Ya sama tapi kalo simpangan rata-rata harus positif jadi ya hasilnya sama tapi
positif.
P : Tapi kok itu ada di bagi tujuhnya?
S3 : Kan rata-rata terus angkanya ada 7 ya dibagi 7 kaya nyari rata-rata.
P : Begitu ya. Ya bagus. Ini coba yang nomor 5 sekarang jelaskan.
S3 : Harga satu baju 50 ribu. Bajunya ada 6 jadi 50 ribu dikali 6 terus dibagi 30.
P : Kok dibagi 30 kenapa tuh?
S3 : Soalnya jumlah bajunya kan sekarang ada 30. Tadinya 24 terus tambah 6 lagi
yang terjual.
Wawancara Motivasi Belajar
BAGIAN I
P : Apa yang kamu lakukan kalau kamu kurang paham sama materi yang
disampaikan sama guru?
S3 : Biasanya tanya ke guru. Kadang sama temen. Tapi ya tergantung gurunya ding
mbak. Kalau gurunya galak aku gak berani tanya.
P : Emang ada guru yang galak?
S3 : Ada mbak.
P : Emang galaknya gimana?
S3 : Tegas banget orangnya.
P : Pernah tanya tapi?
S3 : Belum.
P : Lah belum pernah tanya kok udah tau kalau galak?
S3 : Ya keliatannya aja mbak hehe. Lah takut. Kalau yang lain tanya dimarahin
terus mbak.
P : Waktu ulangan matematika apa yang kamu lakuin kalo kamu gak bisa ngerjain
soal padahal waktunya masih lama?
S3 : Biasanya ngawur. Kalau sama temen nyontek.
P : Emang temennya mau dicontekin?
S3 : Ya tergantung mbak. Kalau gak mau ya aku ngawur aja.
P : Apa sih yang sulit dari pelajaran matematika?
S3 : Perhitungan. Eh perhitungan, konsep, rumus, semuanya mbak.
P : Tapi kalau kamu udah dikasih tau cara ngitungnya misalnya ini dibagi abis tu
dikurang dan seterusnya gitu kamu bisa gak?
S3 : Kalau bisa dipahami sebenernya bisa ngikutin.
P : Emang yang bikin kamu paham itu yang gimana?
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S3 : Ya pelan-pelan gitu mbak jelasinnya.
P : Kalau kamu udah tau kesulitan mu, terus apa yang kamu lakuin biar kamu bisa?
S3 : Tanya temen mbak.
P : Dengan bertanya sama temen, terjawab gak kesulitanmu?
S3 : Ya terjawab.
P : Terus kamu jadi bisa gak?
S3 : Kalo gak bisa kan nanti tinggal tanya lagi mbak.
P : Kendala apa ya kamu hadapi selama pembelajaran?
S3 : Ngantuk.
P : Lah kenapa kok ngantuk?
S3 : Kurang tidur. Soalnya kalau malem gak bisa tidur.
P : Terus apa yang kamu kerjain kalau gak bisa tidur?
S3 : Tidur-tiduran aja sih mbak. Sambil main sih.
P : Terus kalau ngantuk pas pelajaran biasanya kamu gimana?
S3 : Kalau gurunya ngebosenin ya aku tidur aja mbak. Nanti kalau suruh ngerjain
kan tinggal tanya temen lagi.
P : Selain itu?
S3 : Ada sih mbak, gurunya kurang jelas terus cepet banget jelasinnya padahal
kemampuan memahami lambat.
P : Maksudnya kamu yang lambat memahaminya?
S3 : Iya mbak.
P : Terus kalau udah tau kemampuanmu lambat, kamu berusaha untuk belajar lagi
gak?
S3 : Enggak sih. Ya kan nanti tinggal tanya aja mbak kalau gak bisa.
BAGIAN II
P : Menurutmu pelajaran matematika itu gimana sih?
S3 : Susah. Susah semuanya. Dari dulu emang susah sih, makanya aku gak suka.
P : Kalau waktu ulangan matematika kamu dapet nilai yang kurang baik.
Perasaanmu gimana?
S3 : Sedih. Menyesal.
P : Terus kalau menyesal apa yang kamu lakukan setelah itu?
S3 : Belajar lebih giat. Lebih konsentrasi sama pembelajaran.
P : Oh gitu. Emang biar lebih konsentrasi kamu harus gimana?
S3 : Harusnya gak boleh ngantuk mbak pas pelajaran.
P : Mengapa kamu perlu belajar?
S3 : Mmmm untuk memahami pelajaran. Mm apa ya karena ingin memahami.
P : Menurutmu perlu gak sih berprestasi di pelajaran matematika?
S3 : Mmm perlu. Karena menunjang masa depan.
P : Menunjang masa depan gimana maksudnya?
S3 : Mm apa ya. Karena matematika pelajaran nasional. Untuk mendapatkan nilai
yang baik.
P : Menurutmu berprestasi tu kaya gimana?
S3 : Mendapat nilai yang tinggi.
P : Tingginya berapa?
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S3 : Ya semaksimal mungkin.
P : Maksimalnya berapa?
S3 : Mmm cukup KKM. Tujuh koma lima.
P : Manfaat belajar matematika dalam kehidupan sehari-hari itu apa?
S3 : Bisaa. Apa ya. Bisa mengetahui sekitar kita.
P : Contohnya?
S3 : Handphone, kan ada angka nya, tv juga mba, radio juga.
P : Selain itu kamu pengen tau manfaatnya yang lebih gak?
S3 : Ya mau mbak.
P : Caranya?
S3 : Belajar dengan lebih giat, mendengarkan guru, tidak ngantuk kalau di kelas.
P : Ooh yaa. Itu sudah kamu lakukan belum?
S3 : Belum mbak, hehe
BAGIAN III
P : Ada gak tindakan guru selama di kelas yang bikin kamu tersinggung?
S3 : Gak ada.
P : Waktu guru ngasih soal di kelas biasanya kamu ngapain?
S3 : Mengerjakan. Tapi nunggu teman ada yang ngerjain di papan tulis dulu mbak.
P : Lah berarti nyalin dong itu namanya hayoo.
S3 : Iya sih mbak hehe. Tapi tergantung mbak kalau gampang aku ngerjain sendiri
kok.
P : Gampang tu yang gimana?
S3 : Ya yang saya pahami.
BAGIAN IV
P : Apa alasan mu memilih sekolah di SMK?
S3 : Soalnya mau langsung pengen kerja.
P : Emang pengen kerja apa?
S3 : Apa ya. Mmm perusahaan yang membutuhkan tenaga kejuruan.
P : Kenapa milihnya jurusan akuntansi?
S3 : Disuruh orang tua.
P : Tapi kamu sebenernya pengennya apa?
S3 : Ya gak tau mbak. Aku pokoknya Cuma ikut pilihan orang tua aja. Kan gak tau
juga akuntansi seperti apa. Tapi dulu sempet kepikiran sih mbak mau pindah
jurusan, tapi gak jadi.
P : Kenapa gak jadi?
S3 : Soalnya disuruh sama orang tua gak boleh pindah. Jadi ya ikut aja.
BAGIAN V
P : Kegiatan mu sepulang sekolah apa sih?
S3 : Tidur. Kadang nonton tv. Main sama temen.
P : Terus cara kamu bagi waktu buat belajarnya gimana?
S3 : Biasanya malem-malem kalau pas pengen sih mbak. Paling satu jam. Ya
tergantung mood sih mbak.
P : Misal kamu pas pengen belajar tau-tau ada temen yang ngajakin main, kamu
gimana?
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S3 : Ya kalo asik aku ikut main mbak. belajarnya kan bisa kapan aja.

Siswa 4 (S4)
Siswa Flores dengan motivasi belajar tinggi dan hasil belajar yang sangat
tinggi
Wawancara Hasil Belajar
P : Dik tolong jelaskan dong kamu kemaren ngerjain nomor satunya gimana?
S4 : Ya biasa aja mbak. dibaca gitu tabelnya.
P : Iya maksudnya langkah-langkahnya gimana pertama kamu lihat apanya?
S4 : Oh ya pertama dibaca dulu soalnya. Terus tabelnya di baca. Kan ada hari sama
jumlah buahnya itu. Terus ya tulis aja.
P : Contohnya?
S4 : Iya misalkan yang pertama itu ada dua batang, yang satu hari pertama sama
hari kedua. Jadi misal dibaca hari pertama lebih banyak dari hari kedua. Gitu
mbak.
P : Oh ya. Terus yang nomor 2 ngerjainnya gimana nih?
S4 : Itu kan suruh hitung rata-rata. Jadi ditambahin semua terus dibagi 4.
P : Kok dibagi 4 dari mana?
S4 : Iya soalnya kan ada 4 bulan mbak.
P : Iya terus yang b?
S4 : Yang B itu bulan Maret soalnya yang bulan maret paling banyak 450.
P : Kalo yang nomor 3 gimana?
S4 : Itu diurutin dulu angkanya. Terus di tulis aja.
P : Maksudnya ditulis aja?
S4 : Kan itu dia minta yang terbesar gitu kan mbak. Ya sudah tulis aja yang terbesar,
yang terkecil, gitu mbak.
P : Oh begitu. Terus Q1, Q2, Q3 nya gimana? Kok itu kamu bisa langsung tulis
jawabannya?
S4 : Kira-kira aja sih itu mbak. Kalo Q1 tu diawal, Q2 di tengah, Q3 di akhir.
P : Kalau yang nomor 4 kamu ngerjainnya gimana ini?
S4 : Pakai rumus aja kalau yang itu mbak. Ada di buku.
P : Itu emang semuanya harus di cari rata-ratanya gitu ya?
S4 : Iya kan itu buat ngurangin nanti.
P : Yang di bagian simpangan rata-rata itu (peneliti menunjukkan bagian yang
dimaksud) 115-122 bukannya harusnya negatif? Kok itu kamu positif?
S4 : Iya soalnya itu dibuku positif semua mbak. Hasilnya harus positif.
P : Kalau yang nomor 5 gimana?
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S4 : Jadi 24 baju dikali 70 ribu. Kan rata-ratanya 70 ribu. Terus yang baju harganya
50 ribu jadi 6 dikali 50 ribu. Terus dijumlah terus dibagi 30.
P : Tapi 70 ribu itu kan bukan harganya itu kan rata-ratanya. Kok dikali? Padahal
yang satunya kan kamu kali sama harganya kan?
S4 : Iya ya mbak. Soalnya aku juga pernah ngerjain soal kaya begini. Terus kata
guru ngerjakannya begitu. Dikali terus ditambah begitu.

Wawancara Motivasi
BAGIAN I
P : Apa yang kamu lakukan ketika kamu kurang memahami penjelasan yang
diberikan guru?
S4 : Ya biasanya berusaha cakar sendiri, tapi kalo sendiri udah gak bisa baru tanya
temen. Pernah juga sih mbak tanya ke guru.
P : Terus setelah kamu bertanya apakah kamu menjadi lebih paham?
S4 : Kalau ke temen sih biasanya lebih paham mbak. Kalau tanya guru kadang
jawabnya terlalu cepet terus kalau aku tanya lagi biasanya terus kata-katanya agak
menyinggung. Jadi ya lebih sering tanya ke teman.
P : Terus kalo pas ulangan matematika kamu gak bisa ngerjain soal padahal
waktunya masih lama, terus biasanya kamu ngapain?
S4 : Kalau udah gak bisa biasanya ya berusaha sih tapi juga sedikit nyerah. Kalau
pas ujian tanya temen sih tapi gak semuanya biasanya aku tanya rumusnya aja
mbak.
P : Seberapa sering kamu melakukan hal itu?
S4 : Ya gak sering sih mbak. Cuma kalau pas mentok aja.
P : Kesulitan apa yang kamu hadapi dalam belajar matematika?
S4 : Itu sulitnya gak bisa ngafalin rumusnya, terus cara kerjanya juga uruturutannya kan belum bisa semua. Kalau hitungnya aku bisa mbak. cuma caranya tu
kan kadang bikin sedikit agak pusing.
P : Terus usahamu sejauh ini gimana kalau kamu udh tau kesulitan mu di bagianbagian itu?
S4 : Ya aku berusaha untuk tetep bisa mbak. Misalnya kan aku bisa liat—liat
soalnya terus aku kerja-kerja latihannya terus aku ulang-ulang aja mbak bagian
yang susah biar aku inget caranya. Kadang juga aku coba-coba contoh soal yang
lain.
P : Ooh begitu. Biasanya itu kamu belajar sendiri atau berkelompok?
S4 : Sendiri sih mbak. Tapi kalau memang ada yang mau bergabung sih biasanya
bergabung terus nanti saling ajari disitu.
P : Seberapa sering kamu belajar berkelompok?
S4 : Ya biasanya kalo berkelompok tu pas besokannya ulangan matematika aja sih
mbak, gak tiap hari.
P : Kendala apa saja yang kamu hadapi selama pelajaran matematika misalnya
guru, teman atau materinya, atau kamu nya yang gak ngerti gitu?
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S4 : Kadang akunya yang gak ngerti sih mbak karena gak terlalu hm biasanya kan
kalo udah bosen gitu udah gak bisa banget biasanya aku langsung putus asa tapi ya
masih berusaha. Misalnya juga aku gak suka sama gurunya soalnya kan kita udah
berusaha sebisa mungkin tapi tu masih ditekan tekan tu loh mbak.
P : Terus dengan adanya kendala itu hal apa yang kamu lakukan?
S4 : Kalau yang bosen itu biasanya aku yaudah sih mbak sebisanya aja. Terus kalau
yang gak suka sama guru ya aku turutin aja misalnya dia suruh maju kerjain, kerjain
kalaupun gak suruh maju tetep aku kerja di meja nanti kan baru dicocokin. Jadi aku
berusaha untuk bisa walaupun aku gak suka sama gurunya.
BAGIAN II
P : Emang menurutmu pelajaran matematika tu gimana sih?
S4 : Menurut aku pelajaran matematika itu sebenernya sedikit rumit, tapi kalau mau
berusaha pasti bisa kok.
P : Terus sejauh ini menurut kamu sendiri kamu sudah berusaha belum untuk bisa?
S4 : Sudah.
P : Terus hasilnya gimana selama ini?
S4 : Hasilnya hm lumayan sih mbak lumayan bagus.
P : Lumayan bagusnya emang berapa?
S4 : Kalau ulangan biasanya masih bisa sih dapat enam. Tapi teman-teman juga
pintar sih mbak biasanya nilainya tinggi-tinggi.
P : Terus perasaanmu gimana waktu dapet nilai jelek pas ulangan matematika?
S4 : Putus asa, terus malu kecewa sama temen-temen yang lainnya. Soalnya yang
lainnya kan nilainya lebih dari aku gitu. Ya kan mereka emang orangnya udah lebih
pinter-pinter mbak. tapi kalau mau bersaing sebenarnya aku masih bisa bersaing
dengan teman yang lain ada beberapa (menyebutkan nama temannya).
P : Kamu masih tetep mau bersaing walaupun dapet nilai kurang baik?
S4 : Maksudnya ya aku masih tetep mau berusaha tu loh mbak tapi ya sempet putus
asa.
P : Banyak putus asanya atau banyak berusahanya nih?
S4 : Seimbang sih mbak hehe.
P : Terus tindakan kamu selanjutnya lebih mencerminkan yang putus asanya atau
berusahanya?
S4 : Berusahanya sih mbak.
P : Menurutmu kenapa kamu perlu belajar?
S4 : Hmm perlu. Soalnya yang belum diketahui itu kan harus diketahui biar lebih
mengerti untuk yang sebenarnya juga. Misalnya besok misalnya jadi pengusaha
yang sukses itu kan udah bisa ngitung-ngitungnya. Jadi aku bisa menguasai
semuanya.
P : Menurutmu perlu gak sih kita berprestasi di pelajaran matematika?
S4 : Perlu. Karena kita belajar matematika itu kan harus, misalnya kan harus ada
kemajuannya. Jadi misalnya hari ini kecil besoknya lebih tinggi lagi,
pengetahuannya lebih banyak lagi daripada hari ini.
P : Terus selama ini sudah berusaha untuk seperti itu belum?
S4 : Sudah mbak.
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P : Hasilnya ?
S4 : Lumayan hehe
P : Menurutmu apa manfaat belajar matematika di kehidupan sehari-hari?
S4 : Bisa menghitung juga. Bisa menambah pengetahuan tentang matematika,
berhitung mbak hehe.
P : Terus di bidang mu khususnya jurusanmu saat ini, manfaatnya belajar
matematika apa?
S4 : Di akuntansi kan juga ada omset-omset penjualan itu juga itu kan juga butuh
matematika. Jadi itu untuk bisa pengetahuan juga bisa buat berhitung juga jadi gak
cuma sekedar suka atau ya aku tau dasarnya mbak.
BAGIAN III
P : Ada gak tindakan atau hal-hal yang dilakukan guru selama pembelajaran
matematika yang kadang membuat kamu tersinggung?
S4 : Ituu, ada mbak. Guru selalu nyalahin gitu loh mbak, misalnya kan aku pernah
aku disuruh maju, itu kan disuruh ngerjain soal yang tentang apa fungsi kuadrat
yang suruh nyari titik potongnya disitu yang aku gak bisa, terus akhirnya bilang apa
yang orang-orang dari sana itu kan semuanya biasanya bodoh dalam matematika
gitu pada gak bisa berusaha. Maksudnya gak mau berusaha ya maksudnya tidak
belajar dengan sungguh-sungguh. Padahal kan kalau di panti juga kita belajar
bareng sama temen (menyebutkan salah satu nama teman yang pintar dalam
matematika). Udah berusaha tuh mbak, tapi kan kalau memang gak bisa kan kita
masih punya kesempatan buat tanya sama teman atau sama gurunya gitu. Situ juga
membuat kita tersinggung.
P : Selain itu ada gak?
S4 : Gak ada sih mbak.
P : Waktu guru ngasih latihan soal di kelas kamu gimana?
S4 : Biasanya ngerjain dulu, ngerjain dulu terus nanti kalau belum selesai kan bisa
nanya dulu sama temen-temennya jadi nanti kalau temennya udah maju tinggal
cocokin. Tapi kalau misalnya soalnya udah dikasih tau ya kami nyoba dulu biasanya
kalau ada yang salah kan bisa dibenerin atau ditanya langsung sama guru.
BAGIAN IV
P : Terus kenapa dulu milihnya sekolah di SMK?
S4 : Karena pengen cari pengetahuan yang lebih. Sebelumnya disana tu kan
pengalamannya pas-pasan sih soalnya sekolahnya juga masih di desa terus pas
SMK kan ada itu yang minta daftar di SMK sini jadi aku minta daftar SMK sini di
kota pelajar sini. Jadi mungkin pelajarannya lebih bagus dari yang sebelumnya.
Tapi ya aku sempet kaget sih ternyata disini gak kaya yang aku bayangin.
P : Emang harapan atau bayangan kamu seperti apa dulu?
S4 : Aku sempet kaget sih mbak pas pertama-pertama disini. Kan orang-orangnya
beda, adat istiadatnya, perilakunya, cara-cara dalam kehidupan sehari-hari juga
beda. Apalagi waktu ituaku dipaksa belajar bahasa jawa.
P : Berarti kamu sudah tau kalau di Jogja nanti bakal sekolah di SMK?
S4 : Belum tau. Soalnya kan Cuma bilang masuk sekolahnya sana, pikirnya nanti
SMA gitu. SMA Negeri atau apa tapi ternyata masuk sini tu SMK.
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P : Terus begitu tahu ternyata sekolahnya di SMK gimana?
S4 : Ya gak papa sih mbak biasa aja.
P : Tapi emang dulu sebenernya cita-citanya pengen sekolah di SMK atau SMA
sih?
S4 : SMK.
P : Mengapa?
S4 : Mungkin karena di SMK tu bisa langsung kuliah atau juga bisa langsung dapat
pekerjaan.
P : Kenapa milihnya akuntansi?
S4 : Karena menurut aku kan pengen jadi pengusaha yang bisa lebih sukses. Jadi
lebih memilih belajar di akuntansi.
P : Terus rencana mu abis lulus SMK ini apa?
S4 : Pengen sekolah sih di Jogja. Di ABBA. Akademi Bahasa Asing.
P : Kok jadi bahasa asing? Tadi katanya pengen jadi pengusaha?
S4 : Ya gak papa mbak. Pengen aja belajar bahasa. Tapi tetep nanti pengen jadi
pengusaha.
BAGIAN V
P : Biasanya kegiatan apa sih yang kamu lakuin sepulang sekolah?
S4 : Pulang sekolah itu biasanya kan abis makan istirahat bentar terus itu mandi,
abis mandi sebelum doa itu kan tu sedikit-sedikit membaca buku-buku. Tapi gak
termasuk buku pelajaran sih. Tapi injil-injil, madah bakti, aku suka. Kalau misalkan
buku pelajaran sih biasanya buku IPS. Aku kan punya.
P : Biasanya kamu ngatur jam belajarnya gimana sih?
S4 : Jam belajarnya itu kan biasanya malem, udah dari jam tujuh, sampe jam
sembilan biasanya itu belajar mata pelajaran yang akan dipelajari besok.
P : Itu selalu kamu lakukan tiap hari?
S4 : Enggak.kalo pas lagi pengen atau mau ujian-ujian gitu. Kalo pas biasa juga aku
belajar sih. Biasanya kan aku mikir oh yang ini aku gak bisa aku langsung ambil
buku terus kepikiran.
P : Terus kalau misalkan lagi belajar ada temen yang ngajak ngobrol atau main,
kamu gimana?
S4 : Langsung terpengaruh gitu lho mbak. Udah rame-rame pada datang kan gak
konsentrasi belajar langsung gossip-gosip atau cerita gitu mbak. Tapi aku minta
waktunya abis itu aku ajakin belajar bareng, kan biasanya mereka mau kalau belajar
bareng apalagi untuk soal matematika.

Siswa 5 (S5)
Siswa Flores dengan motivasi tinggi dan prestasi belajar sedang
Wawancara Hasil Belajar
P : Dik coba tolong jelaskan jawabanmu nomor 1.
S5 : Nomor 1 itu kita disuruh baca tabel penjualan mbak.
P : Ya terus?
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S5 : Jadi aku lihat tabelnya. Itu kan beda warna juga. Jadi bisa membedakan gitu
mbak.
P : Emang tabelnya isinya apa? Coba sebutin salah satu aja.
S5 : Misalnya yang pertama itu kan batang kedua lebih rendah berarti jumlah yang
terjual lebih sedikit gitu.
P : Kalau yang nomor 2 ini gimana?
S5 : Yang pertama itu kan ditanya rata-rata penjualannya. Jadi semua dijumlahkan
terus dibagi 4.
P : Terus yang b?
S5 : Kan ditanya yang terbanyak terjual bulan apa, jadi baca tabelnya terus yang
paling banyak bulan Maret.
P : Yang nomor 3 gimana?
S5 : Kalau angka terbesar terkecil ya liat aja mbak. Yang terbesar 86 yang terkecil
72.
P : Kok bisa 72?
S5 : Ya kan paling kecil mbak.(siswa melihat kembali soalnya) eeh ada yang lebih
kecil ya?
P : Ya terus?
S5 : Ya sudah begitu.
P : Maksudnya berikutnya kan masih ada Q1, Q2, Q3.
S5 : Q2 itu pokoknya tengah-tengah mbak. Yang tengah itu kan 79 dan 81 ditambah
terus dibagi 2.
P : Taunya tengah gimana?
S5 : Ya dihitung kan angkanya ada 10 nah tengahya gitu.
P : Q1 sama Q3 nya?
S5 : Q1 itu pokoknya yang awal. Jadi yang awal 69 sama 72 ditambah dibagi 2.
P : Yang Q3 juga gitu?
S5 : Iya.
P : Kalau yang nomor 4?
S5 : Sudah yang itu. Gak bisa. Caranya panjang.
P : Jadi sebenernya kamu tau dong caranya?
S5 : Tau pernah kerjakan tapi gak ngerti.
P : Terus itu yang kamu tulis apa ?
S5 : Apa ya. Itu yang pertama pokoknya cari rata-rata. Sudah begitu.
P : Hm ya gakpapa. Yang nomor 5?
S5 : Nah itu aku tau. Dikali dulu itu mbak?
P : Dikali apanya?
S5 : Bajunya 24 dikali 70 ribu. Satunya juga sama baju nya 6 dikali 5 ribu. Banyak
bajunya ditambah hasil kaliannya juga di tambah terus dibagi.
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Wawancara Motivasi
BAGIAN I
P : Waktu pelajaran matematika, kalau kamu kurang paham sama materi yang di
jelasin guru biasanya kamu gimana?
S5 : Diam.
P : Kenapa diam?
S5 : Hm kalau mau tanya sama gurunya takut. Ya tergantung gurunya juga sih.
P : Terus kamu berani tanya ke siapa?
S5 : Ke temen (menyebutkan nama temannya).
P : Tanya ke temannya waktu pas di kelas pas kamu gak paham itu apa di waktu
lain?
S5 : Biasanya pas di asrama sih mbak atau pas istirahat gitu.
P : Kenapa gak pas pelajaran tanya nya?
S5 : Ya gakpapa. Kalau pas pelajaran kan ya gak tanya, ngikutin pelajaran dulu.
P : Lah kalau kamu gak paham, misalnya gurunya jelasin yang selanjutnya kamu
paham enggak?
S5 : Enggak sih. Ya kalau dijelasin teman biasanya langsung ngerti kalau guru ya
tergantung gurunya mana dulu biasanya.
P : Terus pas ulangan matematika kamu kesulitan nih ngerjain soalnya padahal
waktunya masih lama. Biasanya apa yang kamu lakuin?
S5 : Hmm ngawur. Ya Cuma ngawur aja.
P : Kesulitan apa yang kamu hadapi dalam belajar matematika?
S5 : hm apa ya. Konsepnya. Yoh terus hapalin rumus-rumusnya sih mbak. Kan
banyak mbak.
P : Terus kalau sudah tau kesulitan mu seperti itu apa yang kamu lakuin?
S5 : Tanya mbak. Tanya ke teman.
P : Dengan tanya ke teman, kamu jadi lebih ngerti gak sama rumus-rumusnya?
S5 : Ya dijawab sih mbak sama teman. Aku ngerti. Cuma besok kalau dikasih soal
yang begitu lagi aku kadang lupa mbak. Hm kadang inget juga sih.
P : Banyak lupanya atau banyak ingatnya?
S5 : Ya ingat mbak. Tapi kalau soalnya diganti nanti lupa lagi.
P : Kendala apa aja sih yang kamu hadapi selama pelajaran?
S5 : Guru mbak.
P : Kenapa?
S5 : Mmm kalau disini biasanya gurunya ada ngajarnya pake bahasa jawa gitu,
kadang susah ngertinya.
P : Ngajar itu maksudnya pas menjelaskan materinya?
S5 : Iya mbak.
P : Terus kamu pernah gak bilang ke gurunya biar gak ngajar pakai bahasa jawa
lagi?
S5 : Belum pernah sih mbak. hehe gak berani.
P : Dengan kendala itu, apa usaha mu biar kamu jadi paham sama yang dijelasin
guru?
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S5 : Ya pasrah aja mbak. Aku juga gak mau belajar bahasa jawa, soalnya susah.
Cuma kalau ada teman aku dengar-dengar aja mereka ngomong pakai bahasa jawa.
BAGIAN II
P : Menurutmu pelajaran matematika itu gimana sih?
S5 : Susah semuanya. Jadi aku gak suka soalnya aku gak bisa.
P : Terus kalau udah tau susah gimana?
S5 : Yo belajar, atau gak cari di buku SPM.
P : Itu yang sudah kamu lakukan atau yang seharusnya kamu lakukan tapi gak kamu
lakukan?
S5 : Belum sih mbak. Baru rencana. Sama seharusnya yo aku belajar.
P : Ada semua di buku SPM?
S5 : Yoo ada.
P : Terus waktu ulangan matematika nilai mu tu kurang baik. Biasanya dalam situasi
itu hal apa yang kamu lakukan?
S5 : Yo berusaha belajar lagi biar dapet nilainya lebih tinggi lagi.
P : Terus hasilnya?
S5 : Hasilnya tetep mbak, padahal menurutku usaha ku sudah lebih giat tapi nilainya
yo segitu-gitu aja.
P : Emang lebih giatnya menurut kamu itu gimana sih?
S5 : Kalau ada yang belum paham tanya teman, atau baca-baca latihan soal.
P : Ada bedanya gak sih kamu belajar kalau besok ada ulangan sama besok gak ada
ulangan?
S5 : Yo tergantung. Kalau bisa ya aku belajar. Kalau udah gak bisa aku gak mau
belajar lagi.
P : Menurutmu buat apa sih kita belajar?
S5 : Ya buat lebih tau lagi. Buat memperluas pengetahuan.
P : Perlu gak sih kita berprestasi di pelajaran matematika?
S5 : Perlu.
P : Kenapa?
S5 : Karena pelajaran matematika kan dekat dengan kehidupan sehari-hari,
menghitung gitu mbak.
P : Bagaimana berprestasi menurut ukurannya kamu?
S5 : (tersenyum) berprestasi itu ya pas dapat nilai tinggi.
P : Tingginya berapa?
S5 : Buat saya tingginya delapan.
P : Pernah belum dapat nilai segitu?
S5 : Belum. Selama SMK belum.
P : Tapi berusaha gak biar dapat delapan?
S5 : Berusaha sih mbak, berusaha terus.
P : Manfaat belajar matematika itu apa sih?
S5 : Ya biar bisa ngitung, jadi nanti kalau ditanya tahu.
P : Contohnya?
S5 : Kayak misalnya ke toko beli-beli gitu kan gak mungkin gak tahu hitung, nanti
masak ditanya gak tahu, buat hitung kembalian juga.
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P : Terus di bidang akuntansi manfaatnya apa?
S5 : Lumayan mbak. Kan akuntansi hitung-hitung juga kalau gak ngerti konsep
matematika kaya penjumlahan, pengurangan gitu kan gak bisa ngerjainnya. Tapi
kalau matematika yang udah ribet aku gak bisa mbak.
P : Maksudnya ribet gimana?
S5 : Itu rumusnya tu loh mbak maksudnya. Kalau di akuntansi kan ada rumus juga,
aku ngerti. Tapi kalau di matematika susah mbak.
P : Oh gitu. Jadi sebenernya kamu gak masalah ni kalau ngitungnya doang?
S5 : Enggak mbak.
P : Terus kalau misalnya ni langkah-langkah itungnya kamu udah di kasih tau.
Misalnya ini loh kamu bagi dulu, abis itu kamu kurangin sama yang ini dan
seterusnya gitu kamu bisa ngikutin gak?
S5 : Hehe ya tetep gak bisa mbak.
P : Terus kamu diajarinnya harus gimana dong biar ngerti?
S5 : Yo tergantung waktunya. Kalau dicontohin terus ditulisin gitu aku bisa mbak.
Cuma kalau di bilang aja aku gak bisa ngikutin.
P : Oh begitu.
BAGIAN III
P : Terus selama pembelajaran matematika berlangsung ada gak sih tindakan guru
yang mungkin menyinggung kamu?
S5 : Gak. Gak ada.
P : Terus kalau pas guru ngasih latihan soal biasanya kamu ngapain?
S5 : Yo Cuma ngerjain. Kalau gak bisa yaudah diem aja. Yo tergantung gurunya
sih. Kalau gurunya enak aku tanya. Kalau gak ya nanti aku tunggu temannya maju
baru lihat jawabannya.
P : Lah kalau kamu yang diminta ngerjain di depan gimana dong?
S5 : You dah mbak kerjain aja. Kan nanti dibantuin sama gurunya tapi di marahin
juga sih.
P : Maksudnya dimarahin gimana?
S5 : Ya misalnya kan ini udah kemaren kok sekarang gak bisa lagi. Gitu –gitu mbak.
P : Tapi dengan ngerjain soal di depan gitu kamu paham bener gak sama soal yang
kamu kerjain?
S5 : Tergantung mbak. Kalau mudah ya aku dong, tergantung gurunya juga kalau
jelasinnya enak aku ngerti kok.
P : Nah kalau pas ngerjain di depan terus kamu gak ngerti gitu kamu ngerjainnya
gimana?
S5 : Ya tinggal ikutin aja, tulis apa yang gurunya bilang.
P : Emang selama ini banyak ngertinya atau banyak gak ngertinya sih?
S5 : Banyak gak dongnya sih mbak, hehe. Tapi kan nanti di asrama aku tanya lagi.
BAGIAN IV
P : Kenapa dulu milihnya sekolah SMK di Jogja?
S5 : Ya pertama karena latar belakang orangtuanya. Kan disini kan sekolahnya di
biayain. Jadi pertama mikirnya ya biar bantu orangtua jadi sekolah ke Jogja.
P : Kenapa milihnya SMK dik?
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S5 : Ya kan dulu gak tau disini SMA atau SMK nya jadi ya sampe sini udah SMK
yaudah masuk aja yang penting kan aku sekolah mbak.
P : Terus kenapa pilihnya akuntansi?
S5 : Karena dari semua jurusan yang banyak temannya akuntansi. Sebenernya
setengah hati sih masuk akuntansi?
P : Loh kok setengah hati? Emang maunya jurusan apa sebenernya?
S5 : Pengennya yang jurusan kompuer. Tapi sekarang udah masuk akuntansi jadi
yo jalanin aja mbak.
P : Terus abis ini kamu rencananya apa abis lulus?
S5 : Kerja sih mbak maunya disini.
P : Emang cita-citamu apa sih?
S5 : Cita-cita ku ya pokoknya kerja di Jogja aja cari pengalaman.
BAGIAN V
P : Kalau pulang sekolah kegiatannya apa aja sih?
S5 : Pulang sekolah itu biasanya kalau pas jadwalnya piket ya piket mbak.
P : Piketnya ngapain aja?
S5 : Ya ada yang kebersihan, ngepel ruangan-ruangan. Kalau yang halaman itu
nyapu, cuci piring, cuci alat, masak.
P : Terus cara kamu bagi waktu buat belajarnya gimana?
S5 : Jam tujuh sampai jam Sembilan.
P : Itu rutin kamu lakukan tiap hari?
S5 : Kalau jadwalnya ya selalu mbak rutin setiap hari. Tapi belajarnya Cuma kalau
pas mau aja.
P : Biasanya kamu tu mau belajar pas gimana?
S5 : Ya gak tiap hari sih mbak. biasanya pas lagi pengen belajar ya belajar, kalau
pas lagi ujian ya belajar sebisanya.
P : Belajar sendiri atau berkelompok?
S5 : Sendiri sih mbak.
P : Ngerti gak belajar sendiri?
S5 : Yo gak ngerti. Baca-baca aja.
P : Misalnya kamu lagi pengen belajar nih. Tau-tau temen mu ngajak main. Kalau
kaya gitu biasanya kamu gimana?
S5 : Milih belajarnya sih mbak. Nanti kan aku bisa tolak.
P : Oh gitu. Ok deh diik sudah cukup. Makasih banyak ya.
Siswa 6 (S6)
Siswa Flores dengan motivasi sangat tinggi dan hasil belajar sangat rendah
Wawancara Hasil Belajar
P : Dik coba jelaskan jawabanmu yang nomor 1.
S6 : Ya gitu. Kan itu informasi dari tabel, baca aja tabelnya.
P : Iya kamu waktu ngerjainnya gimana?
S6 : Kana da buah-buah begitu terus ya sudah tulis yang tahu.
P : Yang tahu maksudnya yang tahu gimana?
S6 : Hmm misalnya pepaya itu paling pendek jadi paling sedikit.
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P : Ooh begitu. Terus kalau yang nomor 2?
S6 : Ditambah semua.
P : Apanya yang ditambah?
S6 : Angka-angka nya,
P : Emang yang ditanyain apa sih?
S6 : Hm rata-rata ya. Iya ditambah.
P : Ooh yasudah, kalau yang b?
S6 : Kan ditanya paling banyak terjual, jadi bulan Maret.
P : Taunya kalau Maret?
S6 : Dilihat angkanya itu yang paling banyak kan Maret.
P : Kalau yang nomor 3 gimana ini?
S6 : Ya gitu.
P ; Gitu gimana?
S6 : Ya itu caranya yang aku tulis.
P : Kok kamu bisa pake cara kaya gitu?
S6 : Seingat aku begitu caranya yang aku tulis.
P : Soalnya gimana sih emang?
S6 : Suruh cari itu yang terbesar, terkecil, Q1, Q2, sama Q3.
P : Naah terus?
S6 : Ya gitu.
P : Gitu gimana? Kok itu ada simpangan kuartil segala?
S6 : Kan itu Q2 kan sama.
P : Oh simpangan kuartil sama dengan Q2 ya?
S6 : Iya.
P : Kalau yang nomor 4 ini gimana?
S6 : Gak tahu. Aku gak tahu cara kerjanya.
P : Terus kok itu kamu bisa tulis begitu?
S6 : Ngasal aja.
P : Kamu gak tahu nih jadinya?
S6 : Gak tau aku gak bisa.
P : Kalau yang nomor 5 gimana?
S6 : Yang ditanya rata-ratanya jadi ya angkanya dikali terus ditambah.
P : Emang kenapa mesti ditambah?
S6 : Iya kan yang ditanya rata-rata ditambah 6 lagi.
P : Ooh terus itu yang kamu ditulis di atas itu apa yang x sama dengan itu?
S6 : Itu ya cara nya.
P : Nah itu tau caranya.
S6 : Ngasal aja sih setaunya begitu.
P : Tapi kamu sebenernya tau gak sih? Pernah gak ngerjain soal kaya gini?
S6 : Ya pernah tapi lupa.
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Wawancara Motivasi Belajar
BAGIAN I
P : Apa yang kamu lakukan waktu kamu kurang paham sama materi yang dijelasin
guru?
S6 : Kalau teman ganggu ya gak konsen sama guru.
P : Emang teman ganggunya gimana?
S6 : Ada mbak temanku (menyebutkan nama temannya) kan kita sementara konsen
dia mulai ganggu-ganggu gitu jadi gak konsen?
P : Ooo jadi kalau kamu gak paham sama materinya gimana?
S6 : Ya emang gak konsen sih mbak jadi yaudah gak tau.
P : Emang yang bikin kamu gak konsen apa sih?
S6 : Ya ngantuk mbak. Bosan juga dengan gurunya.
P : Terus kalau pas gak konsen gitu biasanya hal apa aja yang kamu lakukan?
S6 : Ya pengen konsen aja ke pelajaran.
P : Terus akhirnya bisa konsen gak?
S6 : Ya bisa mbak tapi cuma sebentar.
P : Misalnya nih pas ulangan matematika kamu kesulitan dalam ngerjain soal
padahal waktunya masih lama. Biasanya hal apa yang kamu lakuin?
S6 : Ada. Kalau bisa lupa to itu sama rumusnya. Kalau malam toh belajarnya gak
sampai itu. Kalau sudah ngantuk ya pasti yaudah lepas aja.
P : Terus kalau pas ulangan?
S6 : Yaudah lepas aja kalau udah gak tau mbak.
P : Terus kesulitan apa sih yang kamu hadapi dalam belajar matematika?
S6 : Ya matematika sebenarnya gak sulit. Cuma dari gurunya itu lho penjelasannya
itu kalau gurunya galak yo gak tau mbak. Sudah malas.
P : Emang galaknya gimana?
S6 : Kalau pak A (menyebutkan nama salah satu guru) itu galak mbak suaranya itu
galak. Kalau ibu B (menyebutkan nama gurunya) ya maksa itu kak. Kita kan belajar
perlu pake nulis, dianya mau kita langsung jawab gitu kan gak bisa to.
P : Terus usahamu sejauh ini gimana kalau kamu udah tau gurunya seperti itu?
S6 : Ya pengen konsen toh. Kalau pak A sih gak terlalu kalau ibu B kalau galak
yaudah dengar aja. Kalau suruh kerja ya kerja, kalau suruh jawab ya jawab. Gitu
kak.
P : Kamu paham gak sama materi yang dijelasin sama guru?
S6 : Kalau pak C (menyebutkan nama guru) sih aku paham tapi kalau sama ibu B
dan pak A gak terlalu sih.
P : Kalau gak terlalu paham gitu biasanya kamu gimana?
S6 : Ya kalau sekarang tu mau nanya malas kak soalnya takut.
P : Kalau kendala yang dihadapi selama pembelajaran matematika apa? Ada gak?
S6 : Kendala dari teman sih. Kalau pas itu kan gak ada guru kak, kan disuruh kerja
tugas kan kalo kerja tugasnya belum selesai disuruh cerita terus tugasnya suruh
nanti-nanti aja.
P : Terus kamu ikut ngobrol?
S6 : Ya iya mbak.
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P : Terus tugasnya gimana?
S6 : Ya cuma sak sak e yang penting kan ada tulisannya mbak.
P : Terus kalau kaya gitu kamu berusaha nyelesaiin tugasnya gak? Kan di sekolah
gak selesai, kamu coba soalnya lagi gak?
S6 : Ya tanya ke teman sih. Kalau teman gak tau yaudah diam aja.
BAGIAN II
P : Menurutmu matematika itu gimana sih?
S6 : Matematika itu sebenarnya asik juuga kalau kita belajar, kalau konsen sih, dan
kalau gurunya jelas kak.
P : Kamu suka matematika gak?
S6 : Suka sih. Dari dulu. Kalau SMP dulu memang aku dapat nilainya lumayan tapi
sekarang SMK ini gak bagus nilainya.
P : Kira-kira nih menurutmu kenapa kok bisa kaya gitu? Padahal kan kamu suka,
dulu nilainya juga bagus.
S6 : Soalnya kalau dirumah dulu kan ada teman untuk belajar kelompok. Kalau
disini tuh banyak teman jadi susah banget mau belajar.
P : Loh kalau banyak teman kan justru enak bisa belajar kelompok juga.
S6 : Ya tapi temannya gak ada yang cocok kak. Kalau waktu SMP dulu kan memang
rajin sih serig tanya. Matematika Fisika itu hobinya tapi ya itu.
P : Emang kamu pengennya belajar kelompok sama temen yang kaya gimana?
S6 : Orangnyaa, mm maksudnya kalo belajar ya belajar aja gak usah ngobrol yang
lainnya. Disini ada sih kak tapi menurutku cuma satu orang aku akuin dia serius
banget kalau belajar.
P : Sekarang ni kan menurutmu matematika sulit nih padahal dulu kamu suka
banget matematika, kamu pengen gak sih bisa matematika lagi kaya dulu?
S6 : Mau sih.
P : Gimana caranya?
S6 : Ya belajar, tanya sama teman sama guru.
P : Nah itu sudah dilakukan belum apa baru pengennya?
S6 : Ya harusnya sih begitu, pengennya begitu. Tapi belum dilakukan.
P : Misalnya nih pas ulangan matematika kamu dapet nilainya kurang baik. Kalau
pas kaya gitu perasaan mu gimana?
S6 : Sedih banget eh. Kemaren aku abis dapat nilai jelek sekali kak. Kesal sekali
rasanya.
P : Ooh gak nyaman pasti ya perasaannya. Terus biar kamu gak gitu lagi usahamu
gimana?
S6 : Ya belajar biar nilainya agak naik.
P : Terus hasilnya naik gak di ulangan berikutnya?
S6 : Ya agak naik sih kak. Cuma ya kadang turun. Padahal malam sebelum ujian
juga sudah belajar. Tapi ya kadang gak belajar malamnya.
P : Lah kok gak belajar kenapa katanya pengen nilainya naik?
S6 : Ya itu karena teman-teman jadi malas. Kadang kalau mau ya malam belajar
sekitar jam sepuluh atau jam sebelas. Tapi kalau sudah ngantuk ya sudah.
P : Menurutmu kenapa sih kamu perlu belajar?
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S6 : Ya pengen pintar sih. Tapi yang suka aja yang di pelajari.
P : Emang mata pelajaran aja yang paling disukai?
S6 : pelajaran PKn.
P : Oh begitu. Ya ya. Kalo menurut kamu berprestasi dalam mata pelajaran
matematika itu perlu gak?
S6 : Perlu.
P : Mengapa?
S6 : Kan itu dengan berprestasi kan bisa membahagiakan orang tua, orang lain,
terutama diri sendiri.
P : Emang berprestasi menurut kamu itu yang seperti apa? Maksudnya kamu
berprestasi ketika kamu …
S6 : Ya kalau menang sesuatu lah. Yang baik sih. Kayak ini loh kak misalnya nilai
aku lebih tinggi dari temen yang gak aku sukain.
P : Oh gitu. Emang pas kamu bisa kaya gitu perasaannya gimana?
S6 : Ya senang sih puas aja.
P : Terus ketika kamu berhasil kamu pengen gak kaya gitu lagi?
S6 : Pengen sih.
P : Hasilnya lebih sering kamu atau dia yang lebih tinggi?
S6 : Dia sih. Padahal aku udah berusaha juga tapi susah.
P : Manfaat belajar matematika itu apa sih?
S6 : Manfaatnya sih banyak sih. Kayak setiap harinya itu.
P : Contohnya emang apa?
S6 : (subjek hanya tersenyum saja dan tidak menjawab)
P : Kalo di jurusan yang kamu ambil sekarang ada manfaatnya gak belajar
matematika?
S6 : Bermanfaat sih. Penting.
P : Penting kenapa dik?
S6 : Kadang sih dulu emang gak suka masuk akuntansi kan hanya ikut-ikutan
teman. Jadi aku ya gak tau juga sih kak.
BAGIAN III
P : Ada gak sih tindakan guru di kelas selama pembelajaran matematika yang
mungkin membuat kamu tersinggung?
S6 : Ada sih.
P : Terus tanggapanmu gimana?
S6 : Aku gak mau respon sih. Biarin aja lah kak. Paling kalau malas ya sudah aku
tidur.
P : Tidur? Walaupun lagi pelajaran?
S6 : Iya. Habis mau bagaimana lagi kalau sudah malas. Guru juga bicaranya gak
jelas.
P : Terus biasanya kalau di kelas kan guru ngasih latihan soal. Biasanya kamu
ngapain waktu guru ngasih latihan soal?
S6 : Kerja sih.
P : Kerjainnya tunggu teman maju baru kamu lihat apa kamu ngerjain dulu sebelum
di bahas bersama?
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S6 : Kerja dulu sih biasanya. Berusaha dulu. Nanti kalau ada teman maju baru di
cocokan kalau salah yaudah.
BAGIAN IV
P : Kenapa dulu kamu milihnya sekolah di SMK?
S6 : Dulu kan angkatan kami ni kan dari uskup, terus ke romo setiap paroki. Terus
bilang yang gak mampu itu to suruh sekolah di Jogja kan disana tu gratis. Ya emang
gratis nanti tinggalnya di susteran. Terus bebas disana tu maksudnya gak di pungut
biaya, perlengkapan semua ditanggung disana. Belum tau kita kalau disini
sekolahnya SMK atau SMA. Pokoknya cuma tau di Jogja. Lah karena dengar katakata romo, kan romo juga gak tau belum pernah kesini. Terus dikasih tau, pokoknya
kalian kesana naik kapal sampai di Surabaya nanti naik kereta ke Jogja. Yaudah
mau aja aku, kan pengen juga naik kereta. Agak kecewa juga sih sebenarnya.
P : Terus setelah tau itu SMK perasaanmu gimana?
S6 : Ya sedih. Nangis juga kan pengen cepet pulang juga. Kan sama teman juga gak
terlalu dekat.
P : Kalau kamu punya pilihan sebenarnya kamu pengen sekolah di mana?
S6 : Pengen SMK juga sih kak. SMK Pertanian.
P : Kenapa kok pertanian?
S6 : Ikut-ikutan kakak sih.
P : Terus begitu tau disini gak ada jurusan pertanian gimana? Kok milihnya jadi
akuntansi?
S6 : Sebenarnya gak minat juga sih akuntansi. Cuma teman-teman dari sana kan
banyak pilih akuntansi. Lebih pengen broadcast sebenarnya tapi gak ada teman.
P : Ooh gitu. Terus selama di jurusan akuntansi gimana? Kamu minat gak?
S6 : Dulu awal-awal kelas satu gak minat sih tapi sekarang yasudah biasa aja.
P : Emang cita-cita kamu apa sih kalau boleh tau?
S6 : Polwan.
P : Terus setelah masuk akuntansi ini masih pengen jadi polwan?
S6 : Masih. Masih berusaha.
P : Ooh begitu. Jadi setelah lulus ini rencana mu apa kalau masih pengen jadi
polwan?
S6 : Ya kata kakak ku sih kerja dulu. Kerja setahun disini baru lanjut.
BAGIAN V
P : Pulang sekolah kegiatannya apa?
S6 : Biasanya istirahat sebentar kak. Habis itu nanti jam setengah 3 sampai jam 5
sore aku kerja di rumah sebelah bengkel (menyebutkan nama pemilik rumah).
P : Kerja? Itu inisiatif mu sendiri atau ada yang nyuruh?
S6 : Inisiatif sih kak. Soalnya orang tua juga katanya disana hujan terus jadi gak
bisa kirim uang soalnya gak bisa kerja. Jadi ya aku bantu-bantu aja dirumah orang.
Diam-diam sih.
P : Setiap hari kamu kerja?
S6 : Iya. Terus nanti abis pulang mandi terus siap-siap doa sore.
P : Abis doa biasanya ngapain?
S6 : Ya makan abis itu belajar.
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P : Setiap hari kamu belajar?
S6 : Gak setiap hari sih. Paling kalau mau aja atau pas ulangan atau ada tugas.
P : Tadi kamu sempat bilang kalau sore kamu gak bisa belajar soalnya rame, terus
kamu belajarnya kapan?
S6 : Malam sih.
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LAMPIRAN D
1. Surat Ijin Penelitian
2. Surat Bukti Penelitian
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Lampiran D.1 : Surat Ijin Penelitian
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