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ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine 1) the influence of motivation 

to learn mathematics achievement. 2) the two-way communication of mathematics 

learning achievement. 3) the influence of two-way communication and motivation 

toward learning mathematics achievement. This study took place in the Junior 

High School 23 Surakarta. The population of this research is all the eighth grade 

students of SMP Negeri 23 Surakarta academic year 2011/2012 consists of 6 

classes totaling 220 students. Samples taken as many as 72 students with a 

stratified random sampling technique proportion. Techniques of data collection 

using questionnaires, tests, observation and documentation. Data analysis 

techniques using multiple linear regression analysis, F test, t test, test and 

calculation of the relative contribution of R2 and effective contribution. 

The results of this study were 1) positive effect on achievement motivation to 

learn mathematics eighth grade students of SMP Negeri 23 Surakarta academic 

year 2011/2012. This conclusion is based on the t test obtained thitung>TTable, ie 

2.525>2.035, significance value <0.05,which is 0.017, 2) Two-way 

communication positive effect on math achievement eighth grade students of SMP 

Negeri 23 Surakarta academic year 2011/2012. This conclusion is based on the t 

test obtained thitung>TTable, ie 2.892>2.035 and significance value<0.05, which is 

0.007. 3) Motivation and two-way communication has positive and significant 

impact on learning achievement in eighth grade mathematics students of SMP 

Negeri 23 Surakarta academic year 2011/2012. This conclusion is based on the F 

test, the H0 is rejected, because Fhitung> F table, which is 10.782> 3.285 and 

significance value<0.05,which is 0.000, 4) The effect provided by a combination 

of motivational variables and two-way communication is at 39.5% while the 

remaining 60.5% influenced by other variables, 5) motivational variables 

contributed 17.7% effective. Two-way communication variables contributed 

21.8% effective. Based on the effective contribution it appears that two-way 

communication variables have a more dominant influence on mathematics 

achievement than motivation variable. 

Keywords: Motivation, two-way communication, mathematics learning 

achievements 
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PENDAHULUAN 

Matematika adalah ilmu yang berkenaan dengan ide-ide atau konsep 

abstrak yang disusun secara hierarkis dan penalaran deduktif yang membutuhkan 

pemahaman secara bertahap dan berurutan. Pemahaman konsep merupakan 

langkah awal yang diambil untuk melangkah pada tahap selanjutnya yaitu aplikasi 

dalam hitungan matematika. Namun banyak siswa yang belum mampu menguasai 

konsep yang diajarkan.Matematika berfungsi mengembangkan kemampuan 

menghitung, mengukur, menurunkan dan menggunakan rumus matematika 

sederhana yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep-konsep 

matematika  tersusun secara logis dan sistematis mulai dari konsep yang paling 

sederhana sampai pada konsep yang paling kompleks.  

Dalam lingkungan sekolah keberhasilan proses belajar dapat dinilai 

optimal bila motivasi dan komunikasi antara siswa dengan guru dapat terjalin 

dengan baik. Dalam kenyataannya banyak siswa yang belum mampu menguasai 

konsep-konsep dari materi yang diajarkan. Kegagalan tersebut dapat berasal dari 

faktor intern dalam diri siswa ataupun faktor ekstern yang berasal dari luar 

individu. Pada sasat proses pembelajaran di sekolah berlangsung pengajar juga 

memiliki beberapa kendala untuk meningkatkan dan memaksimalkan prestasi 

belajar siswa. Kendala tersebut diantaranya adalah cara motivasi belajar siswa dan 

kemampuan komunikasi dua arah yaitu antara siswa dengan pengajar. 

Memperhatikan uraian tersebut di atas, studi yang dilakukan bertujuan 

untuk mengetahui (1) adakah korelasi antara motivasi belajar siswa terhadap hasil 

belajar matematika siswa, (2) adakah korelasi antara komunikasi dua arah 



 

 

 

 

terhadap hasil belajar matematika siswa, (3) adakah korelasi antara motivasi 

belajar dan komunikasi dua arah terhadap hasil belajar matematika siswa. 

 

METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasional 

kuantitatif. Menurut Margono (2003:7) Penelitian korelasional bertujuan melihat 

hubungan antara dua gejala   atau lebih. Menurut Sugiyono (2003:13) penelitian 

berdasarkan jenis data dan analisisnya dibedakan menjadi dua yaitu : 1) Data 

kualitatif yaitu data berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar, 2) Data 

kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka (scoring). Berdasarkan urain jenis 

permasalahan dan data diatas, penelitian ini termasuk penelitian korelasional 

kuantitatif karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan variabel 

mandiri baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan dengan 

variabel lain dan datanya berbentuk angka. 

Populasi atau sampel yang diteliti adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 23 

Surakarta sebanyak 6 kelas pararel. Menggunakan cara proportion stratified 

random sampling dari keseluruhan siswa berjumlah 241 siswa diambil 72 siswa, 

36 sebagai try out dan 36 sebagai penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan pada 

semester 2 tahun ajaran 2011/2012 dengan mata pelajaran matematika materi 

bangun datar persegi dan persegi panjang. Penelitian ini terdapat dua variable 

bebas ( X ) dan satu variable terikat ( Y ). Variabel bebas yaitu variabel yang 

merupakan rangsangan untuk mempengaruhi variabel yang lain. Yang menjadi 

variabel independen dalam penelitian ini adalah motivasi (X1) dan komunikasi 



 

 

 

 

dua arah (X2). Variabel variabel terikat yaitu variabel yang merupakan hasil dari 

perilaku yang dirangsang. Dalam penelitian ini variabel dependen adalah prestasi 

belajar matematika ( Y ).  

Untuk memperoleh bahan dan keterangan yang dibutuhkan dalam 

penelitian, penulis perlu menentukan langkah pengumpulan data yang sesuai 

dengan permasalahan dalam penelitian. Dalam pengumpulan data ini, penulis 

menggunakan beberapa metode, yaitu : 1) Metode angket, angket adalah teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2008: 

199). Metode angket pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data 

motivasi. 2) Metode Observasi, observasi merupakan suatu teknik yang dilakukan 

dengan mengadakan pengamatan secara teliti dan sistematis. Kegiatan observasi 

dalam penelitian bertujuan mengetahui ada atau tidaknya pengaruh komunikasi 

dua arah antara peserta didik dengan pendidik dalam peinngkatan prestasi 

matematika. 3) Metode test, test adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta 

alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Suharsimi 

Arikunto, 2006:150). Dalam penelitian ini metode test digunakan untuk 

mengetahui hasil prestasi belajar siswa. 4) Metode Dokumentasi, dalam penelitian 

ini digunakan untuk memperoleh data siswa dan identitas siswa. 

 

 

 



 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum digunakan untuk penelitian, soal angket motivasi, observasi 

komunikasi dua arah dan soal tes prestasi belajar matematika perlu diuji apakah 

layak digunakan dalam penelitian. Pengujian menggunakan uji validitas dan 

reliabilitas soal. Untuk mengetahui validitas tiap item instrumen digunakan rumus 

korelasi Product Moment, yaitu: 
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Perhitungan reabilitas angket motivasi menggunakan rumus alpha dan 

angket observasi komunikasi dua arah menggunakan rumus K-R.20. 

Rumus alpha : 𝑟11 =  
𝑘

𝑘−1
  1−

 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2   

Rumus K-R.20 : 𝑟11 =  
𝑛

𝑛−1
  

𝑆2− 𝑝𝑞

𝑆2
  

Analisis data menggunakan 1) uji pra analisis yaitu uji normalitas 

menggunakan uji lilliefors dan uji linearitas. Sutrisno Hadi, (2004:2) 

Mengemukakan “Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui linieritas hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat”. Jika nilai probabilitas > 0,05 maka 

dapat dinyatakan linier atau Ho diterima. 2) uji analisis menggunakan analisis 

regresi linear berganda, menurut Sudjana (2002: 31), regresi linier adalah status 

teknik statistik untuk mengetahui besar hubungan antara variabel 𝑋1 (motivasi), 

𝑋2 (komunikasi dua arah) terhadap variabel Y (prestasi belajar), adapun rumus 

regresi linier yang akan digunakan dalam penelitian adalah: 
2211 XbXbaY   , 

setelah itu pengujian selanjutnya menggunakan uji t, uji F, koefisien determinasi 

dengan rumus : 
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Langkah selanjutnya adalah mencari besarnya sumbangan relatif masing-masing 

variabel bebas (prediktor) terhadap variabel terikat (kriterium). 

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas dari masing-masing angket 

dan soal tes maka diperoleh uji validitas angket motivasi belajar dengan tingkat 

signifikasi 5% untuk N = 36 sebesar 0,329 dan dari 30 item soal, 23 item 

dianggap valid karena rhitung  >  rtabel dimana rtabel bernilai 0,329 dan terdapat 7 item 

tidak valid karena nilai rhitung kurang dari 0,329. Berdasarkan perhitungan 

reabilitas angket dengan menggunakan rumus alpha, diperoleh nilai koefisien 

reabilitas sebesar 0,885, nilai ini menunjukan bahwa instrumen angket motivasi 

belajar memiliki reabilitas yang sangat tinggi. 

Dari angket observasi komunikasi dua arah diperoleh tingkat signifikasi 

5% untuk N = 36 sebesar 0,329 dan validitas angket observasi komunikasi siswa 

dengan menggunakan korelasi product moment. Dari 12 item soal, semua 

dianggap valid karena rhitung  >  rtabel dimana rtabel bernilai 0,329. Sedangkan uji 

reabilitas angket dengan menggunakan rumus alpha diperoleh nilai koefisien 

reabilitas sebesar 0,723, nilai ini menunjukan bahwa instrumen angket motivasi 

belajar memiliki reabilitas yang tinggi.  

Analisis item tes prestasi belajar matematika siswa dengan menggunakan 

korelasi product moment. Nilai tingkat signifikasi 5% untuk N = 36 sebesar 0,329. 

Dari 20 item soal 17 item dianggap valid karena rhitung > rtabel, rtabel bernilai 0,329 

dan terdapat 3 item tidak valid karena nilainya kurang dari 0,329.  



 

 

 

 

 Setelah dilakukan uji validitas dan uji reabilitas angket dan soal kemudian 

dilakukan uji normalitas. Dari uji normalitas tersebut dapat diketahui harga Lhitung 

dan Ltabel dari data masing-masing variabel. Motivasi belajar siswa Lhitung < Ltabel 

yaitu 0,067 < 0,148. Komunikasi dua arah memiliki Lhitung < Ltabel  yaitu 0,103 < 

0,148. Prestasi belajar matematika Lhitung < Ltabel  yaitu 0,125 < 0,148. Dari hasil 

perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa harga Lhitung dari data masing-masing 

variabel lebih kecil dari Ltabel dan nilai signifikansi > 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data sampel dari masing-masing variabel berdistribusi normal. 

Selain uji normalitas, prasyarat analisis yang harus dipenuhi adalah 

linearitas. Uji linearitas dilakukan guna mengetahui apakah bentuk hubungan 

antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat berbentuk linear atau non 

linear. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan diperoleh harga Fhitung untuk 

variabel X1 Y sebesar 0,909, sedangkan Ftabel pada  = 0,05, db pembilang 19 dan 

db penyebut 15 sebesar 2,340, jadi Fhitung < Ftabel, dan diperoleh nilai signifikansi > 

0,05, yaitu 0,909 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan motivasi 

dengan prestasi belajar matematika berbentuk linear. Berdasarkan analisis data 

diperoleh harga Fhitung untuk variabel X2 Y sebesar 0,898, sedangkan Ftabel pada  

= 0,05, db pembilang 15 dan db penyebut 19 sebesar 2,234, jadi Fhitung < Ftabel, dan 

diperoleh nilai signifikansi > 0,05, yaitu 0,898 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hubungan komunikasi dua arah dengan prestasi belajar matematika 

berbentuk linear. 



 

 

 

 

Sebagai langkah awal pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan 

analisis regresi linear sederhana. Adapun ringkasan analisis regresi linear 

sederhana yang telah didapat dapat diihat pada tabel 1 sebagai berikut: 

Tabel 1 

Rangkuman Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Variabel Independen Koefisien Arah Regresi t Sig 

Motivasi belajar siswa 

Komunikasi dua arah 

0,638 

1,032 

2,525 

2,892 

0,017 

0,007 

Konstanta = 3,586  

Dari tabel 1 analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan regresi 

linear sebagai berikut Y = 3,586 + 0,638X1 + 1,032X2. Adapun interprestasi dari 

persamaan regresi linear ganda tersebut adalah:  

a. a = 3,586, berarti bahwa jika motivasi dan komunikasi dua arah bernilai nol 

maka nilai prestasi belajar matematika sebesar 3,586. 

b. b1 = 0,638, berarti bahwa setiap penambahan nilai motivasi sebesar 1 satuan, 

maka akan mengalami peningkatan prestasi belajar matematika sebesar 0,638. 

c. b2 = 1,032, berarti bahwa setiap penambahan nilai komunikasi dua arah 

sebesar 1 satuan, maka akan mengalami peningkatan prestasi belajar 

matematika sebesar 1,032. 

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat dilihat bahwa koefisien 

regresi dari masing-masing variabel independen bernilai positif. Artinya yaitu 

variabel motivasi dan komunikasi dua arah secara bersama-sama memberikan 

pengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa. 



 

 

 

 

1. Pengaruh Motivasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa 

Hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi dari 

variabel motivasi belajar siswa (b1) adalah sebesar 0,638 atau positif, sehingga 

dapat dikatakan bahwa variabel motivasi belajar berpengaruh positif terhadap 

prestasi belajar siswa. Berdasaran uji keberartian koefisien regresi linear ganda 

untuk variabel motivasi (b1) thitung > ttabel, yaitu 2,525 > 2,035 dan nilai 

signifikasi < 0,05, yaitu 0,017 dengan sumbangan relative sebesar 44,9% dan 

sumbangan efektif sebesar 17,7%. 

Kondisi ini didukung dari observasi lapangan dimana dapat dibuktikan 

bahwa motivasi dapat mempengaruhi prestasi secara signifikan, yaitu dengan 

cara memberitahukan kepada siswa tentang keuntungan dan juga manfaat yang 

didapat jika mereka mau belajar dengan giat dan rutin. Kemudian dengan 

memberikan iming-iming hadiah atau penghargaan yag diberikan setelah siswa 

mencapai hasil tertentu. Hadiah tersebut dapat berupa point tambahan atau nilai 

tambahan. Dan panghargaan dapat berupa applause dan pujian. Selain itu dapat 

juga berupa ancaman. Misalnya seperti bagi siswa yang belum berhasil akan 

disuruh membenahi diluar kelas sampai benar. 

Hasil penelitian diatas sesuai dengan landasan teori yang mengatakan 

bahwa sebagai peserta didik harus memiliki motivasi yang besar dalam 

berprestasi. Seperti yang dikatakan oleh Hamzah Uno dalam bukunya (2007: 9) 

bahwa motivasi adalah suatu dorongan yang timbul oleh adanya rangsangnan-

rangsangan dari dalam maupun dari luar, sehingga seseorang berkeinginan 



 

 

 

 

untuk mengadakan perubahan tingkah laku atau aktifitas tertentu yang lebih 

baik dari keadaan sebelumnya. 

Penelitian James A. Middleton and Photini A. Spanias (1999) dengan 

judul Motivation for Achievement in Mathematics: Findings, Generalizations, 

and Criticisms of the Research menyimpulkan bahwa motivasi dapat 

mempengaruhi pembelajaran matematika dan juga dapat membantu siswa agar 

dapat melatih kemampuan untuk berpikir kritis. 

Berdasarkan pembahasan diatas dapat dikatakan bahwa semakin baik 

motivasi belajar siswa semakin tinggi prestasi belajar siswa. Sebaliknya jika 

semakin rendah motivasi belajar siswa semakin rendah prestasi belajar siswa 

2. Pengaruh Komunikasi Dua Arah Terhadap Prestasi Belajar Siswa 

Hasil uji hipotesis kedua diketahui bahwa koefisien arah regresi dari 

variabel komunikasi dua arah (b2) adalah sebesar 1,032 atau positif, sehingga 

dapat dikatakan bahwa variabel komunikasi dua arah berpengaruh positif 

terhadap prestasi belajar siswa. Berdasaran uji keberartian koefisien regresi 

linear ganda untuk variabel motivasi (b2) thitung > ttabel, yaitu 2,892 > 2,035 dan 

nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,007 dengan sumbangan relative sebesar 55,1% 

dan sumbangan efektif sebesar 21,8%.  

Kondisi ini didukung dari observasi lapangan, bahwa komunikasi dua 

arah dapat mempengaruhi prestasi yaitu dengan cara memberi kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya, apabila tidak ada yang bertanya maka guru akan 

memberikan pancingan yang berupa pertanyaan.  



 

 

 

 

Misalkan dengan memberikan pertanyaan atau soal tentang materi 

yang disampaikan. Dalam pembelajaran ini yang digunakan adalah materi 

persegi. Contohnya seperti memberi pertanyaan: papan tulis ini berbentuk apa? 

Jika berbentuk persegi panjang bagaimana mancari kelilingnya? Jika diketahui 

panjang 12cm dan lebar 5cm maka berapa kelilingnya? Maka respon yang 

diberikan siswa, siswa akan menatap pada papan tulis dan melihat papan 

tersebut berbentu apa? Sehingga memaksa siswa untuk berfikir bagaimana cara 

untuk mencari keliling tersebut. Dapat juga dilakukan dengan cara melibatkan 

siswa sepenuhnya dalam kegiatan belajar mangajar. Seperti kegiatan diskusi, 

didalam diskusi siswa akan dituntut untuk aktif dalam kelompoknya sesuai 

dengan pembagian tugas masing-masing. 

Hasil penelitian diatas sesuai dengan landasan teori yang mengatakan 

bahwa sebagai peserta didik harus mampu berkomunikasi dengan baik agar 

dapat meningkatkan prestasi. Seperti pendapat Asikin (2001:2) komunikasi 

dalam matematika merupakan salah satu kemampuan dasar umum yang perlu 

diupayakan peningkatannya sebagaimana kemampuan dasar lainya yakni 

kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. 

Dari penelitian Jonathan Brendefur and Jeffrey Frykholm (2000) 

dengan judul Promoting Mathematical Communication in the Classroom: two 

preservice teachers’ conceptions And practices menyimpulkan bahwa Jika kita 

memberi kesempatan bagi siswa untuk berkomunikasi tentang matematika 

maka akan dapat menimbulkan ide untuk memahami matematika, maka kita 

pasti perlu terus mengeksplorasi secara rinci hasil yang diperoleh, baik dari 



 

 

 

 

segi siswa belajar dan cara guru membangun komunikasi, pada saat 

membentuk komunikasi antar siswa dengan siswa serta siswa dengan guru. 

Berdasarkan pembahasan diatas dan pendapat tersebut diperoleh hasil 

bahwa semakin baik komunikasi dua arah semakin tinggi prestasi belajar 

siswa. Sebaliknya jika semakin rendah komunikasi dua arah semakin rendah 

prestasi belajar siswa. 

3. Pengaruh Motivasi dan Komunikasi Dua Arah Terhadap Prestasi Belajar Siswa 

Berdasarkan uji keberartian regresi linear ganda atau uji F diketahui 

nilai Fhitung > Ftabel, yaitu 10,782 > 3,285 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 

0,000. Hal ini berarti motivasi dan komunikasi dua arah secara bersama-sama 

berpangaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan pembahasan diatas tersebut dapat dikatakan bahwa 

kecenderungan peningkatan motivasi dan komunikasi dua arah akan diikuti 

dengan peningkatan prestasi belajar siswa. Sebaliknya kecenderungan 

penurunan motivasi dan komunikasi dua arah akan diikuti dengan penurunan 

prestasi belajar siswa. Sedangkan koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 

0,395, arti dari koefisien ini adalah bahwa motivasi dan komunikasi dua arah 

dapat mempengaruhi prestasi belajar matematika sebesar 39,5%, sedangkan 

sisanya 60,5% dipengaruhi oleh variabel lain. 

 

 

 

 



 

 

 

 

SIMPULAN 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Persamaan regresi linear ganda yang diperoleh adalah Y = 3,586 + 0,638X1 + 

1,032X2. 

2. Motivasi belajar siswa berpengaruh signifikan dan positif terhadap prestasi 

belajar siswa. Berdasarkan thitung > ttabel, yaitu 2,525 > 2,035 dan nilai 

signifikasi < 0,05, yaitu 0,017 dengan sumbangan relative sebesar 44,9% dan 

sumbangan efektif sebesar 17,7%. 

3. Komunikasi dua arah berpengaruh signifikan dan positif terhadap prestasi 

belajar siswa. Berdasarkan thitung > ttabel, yaitu 2,892 > 2,035 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,007 dengan sumbangan relative sebesar 55,1% 

dan sumbangan efektif sebesar 21,8%. 

4. Motivasi dan komunikasi dua arah berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap prestasi belajar siswa. Berdasarkan Fhitung > Ftabel, yaitu 10,782 > 

3,285 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Pengaruh yang diberikan oleh 

motivasi dan komunikasi dua arah adalah sebesar 39,5%. 
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