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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi siswa kelas IX SMP Negeri 26 
Purworejo terhadap Ujian Nasional mata ujian matematika. Penelitian ini merupakan 
penelitian deskiptif kualitatif. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. 
Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan instrumen berupa 
pedoman wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa persepsi siswa terhadap Ujian 
Nasional mata ujian matematika positif. Hal itu ditunjukkan dengan mata ujian matematika 
yang dianggap lebih sulit, tetapi siswa tetap kerja keras dalam belajar matematika, selain itu 
siswa juga berusaha mengatasi kesulitan yang mereka alami agar dapat mengerjakan mata 
ujian matematika dengan baik dan benar sehingga mendapatkan hasil nilai yang maksimal 
seperti harapan mereka. 

 
Kata kunci: persepsi siswa, mata ujian matematika 

 
PENDAHULUAN 

 
Ujian Nasional adalah salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk 

menilai pencapaian standar kompetensi lulusan siswa dari suatu mata pelajaran 

secara nasional. Ujian Nasional merupakan amanat dari Undang-Undang No.20 tahun 

2003 dalam pasal 58 ayat 2. “Evaluasi siswa, satuan pendidikan, dan program 

pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan 

dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan”. Pada Ujian 

Nasional tahun 2015, Ujian Nasional bukan sebagai alat penentu kelulusan siswa. 

Ujian nasional digunakan untuk seleksi masuk ke jenjang berikutnya. Kelulusan siswa 

ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing. 
 

SMP Negeri 26 Purworejo melaksanakan Ujian Nasional seperti yang telah 

ditentukan oleh pemerintah. Bagi pihak sekolah tingkat kelulusan menjadi prioritas 

utama karena menyangkut akreditasi sekolah. Untuk itu diperlukan strategi yang tepat 

untuk dapat mendongkrak tingkat kelulusan siswa. Mulai dari tambahan pelajaran untuk 

mata pelajaran Ujian Nasional, mengundang motifator untuk memberikan 
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semangat kepada siswa, motifasi dari guru-guru sendiri, sampai dengan mengadakan 

doa bersama. Namun tidak semua siswa menyambut hal tersebut dengan antusias. 

Beberapa bahkan banyak dari siswa yang menyepelekan Ujian Nasional, terutama 

pada saat masih semester ganjil. Siswa baru akan giat belajar setelah memasuki 

semester genap dan manjelang Ujian Nasional diadakan. Barulah pada masa tersebut 

siswa merasa menyesal karena tidak belajar dari awal. Dan hal itu selalu terulang 

setiap tahunnya. 
 

Menurut kebanyakan siswa matematika merupakan mata ujian yang paling sulit 

dibandingkan dengan mata ujian yang lain, karena dalam pemikiran mereka, 

matematika mengharuskan menghafal rumus-rumus materi dari kelas VII sampai 

kelas IX yang tercantum dalam kisi-kisi Ujian Nasional. Belum lagi masalah kecakapan 

dalam berhitung dan juga pembagian waktu saat mengerjakan soal Ujian Nasional. 

Mata ujian matematika sangat menuntut ketelitian yang tinggi. Namun sebagian 

siswa yang lain menganggap mata ujian matematika adalah mata ujian yang paling 

mudah karena jawaban dari mata ujian matematika itu pasti tidak seperti mata ujian 

yang lain. Perbedaan pemikiran siswa tentang mata ujian matematika ini disebabkan 

faktor persepsi, karena persepsi ini merupakan penafsiran atau pemaknaan siswa 

terhadap mata ujian matematika. Setiap siswa mempunyai persepsi yang berbeda 

dengan siswa lain tentang mata ujian matematika. 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi siswa kelas IX 

SMP Negeri 26 Purworejo terhadap ujian nasional mata ujian matematika tahun 

pelajaran 2014/2015. Menurut Slameto (2010: 102) Persepsi merupakan proses yang 

menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi 

manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya yang dilakukan 

lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium. 
 

Brian Fellows dalam Mulyana (2007:180) manyebutkan bahwa persepsi adalah 

proses yang memungkinkan suatu organisme menerima dan menganalisis informasi. 

Informasi yang diterima tersebut dapat melalui macam-macam alat indera yang ada 

pada diri individu tersebut. Namun sebagian besar persepsi melalui alat indera 

penglihatan dan pendengaran. 
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Menurut penelitian Wisnawati Agustiar (2010) kecemasan menghadapi Ujian 

Nasional mempunyai hubungan negatif yang rendah namun signifikan dengan 

motivasi belajar. Artinya semakin rendah kecemasan menghadapi Ujian Nasional 

maka semakin tinggi motivasi belajar. Namun karena hasil korelasi yang diperoleh 

rendah maka tidak selalu kecemasan tinggi motivasi belajar rendah dan sebaliknya 

tidak selalu kecemasan rendah motivasi belajar tinggi. 

 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di 

SMP Negeri 26 Purworejo pada bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Juni 2015. 

Populasi penelitian semua siswa kelas IX SMP Negeri 26 Purworejo tahun pelajaran 

2014/2015. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. 

Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara atau interview. Instrumen 

dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara terstruktur. Analisis data yang 

digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 

HASIL PENELITIAN 
 

Dari hasil analisis data diperoleh bahwa siswa berusaha untuk memperhatikan 

penjelasan materi dari guru terutama materi yang terdapat dalam kisi-kisi mata ujian 

matematika. Namun tidak semua dapat memahami materi, tergantung kesulitannya 

dan setiap siswa mempunyai kesulitan yang berbeda. Kesulitan dalam menerima 

materi membuat sebagian siswa memilih untuk mengikuti les sebagai pendukungnya. 

Bagi sebagian siswa, belajar harus disuruh oleh orang tuanya. Peran orang tua 

memang tidak bisa lepas dari persiapan Ujian Nasional. Orang tua mendukung 

dengan berbagai cara baik dengan menyuruh atau mendampingi belajar, 

mendoakan, dan memberi semangat. 
 

Selain kesulitan dalam materi, kesulitan lain yang dirasakan siswa adalah kesulitan 

dalam mengerjakan soal-soal latihan. Untuk mengatasi kesulitan- tersebut banyak dari 

siswa yang bertanya, baik pada guru mata pelajaran matematika, guru les, teman, kakak, 

atau juga tetangga. Walaupun siswa telah berusaha sebaik mungkin dalam 

mempersiapkan mata ujian matematika, tetapi masih banyak siswa yang 
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menganggap mata ujian matematika yang telah mereka kerjakan banyak soal yang 

sulit. Bahkan ada yang menganggap soalnya sulit semua tidak ada yang mudah. 
 

Ujian Nasional tahun 2015 tidak lagi menjadi penentu kelulusan. Kelulusan siswa 

ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing. Hal tersebut disambut gembira oleh 

beberapa siswa karena tidak takut lagi tidak lulus sekolah jika nilai yang diperoleh tidak 

sesuai dengan ketentuan. Sebagian yang lain masih menganggap ujian nasional penting, 

karena hasil yang diperoleh akan digunakan sebagai seleksi masuk ke jenjang berikutnya. 

Selain tidak lagi menjadi satu-satunya penentu kelulusan, ujian nasional pada tahun 2015 

telah menggunakan Ujian Nasional dengan berbasis komputer, walaupun 

pelaksanaannya hanya dilaksanakan di beberapa sekolah dengan criteria tertentu. 

Menurut beberapa siswa Ujian Nasional berbasis komputer sangat membantu karena 

lebih mudah dalam pengisian baik identitas ataupun jawaban. Namun sebagian siswa 

lainnya menganggap Ujian Nasional berbasis komputer lebih susah karena masih awam 

dengan Ujian Nasional berbasis komputer. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

Dari data yang telah diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi siswa 

terhadap Ujian Nasional mata ujian matematika positif. Hal ini ditunjukkan dengan 

mata ujian matematika yang dianggap lebih sulit oleh siswa, tetapi siswa tetap kerja 

keras dalam belajar matematika. Selain itu siswa berusaha mengatasi kesulitan yang 

mereka alami agar dapat mengerjakan mata ujian matematika dengan baik dan 

benar sehingga mendapatkan hasil nilai yang maksimal seperti harapan mereka. 
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