
 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 
Pendidikan merupakan usaha sadar manusia untuk meningkatkan kemampuan diri 

dengan membina potensi-potensi pribadi yang dimilikinya yaitu rohani (pikiran, 

karsa, rasa, serta cipta) dan jasmani (panca indera berikut keterampilan-

keterampilannya). Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1 yang men-

jelaskan: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa, dan negara.” 

 

Pendidikan memegang peranan penting dalam menciptakan manusia yang bertakwa 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, kreatif, terampil, dan produktif. Hal tersebut 

juga tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 

2003 yang menjelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, 



sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta ber-

tanggung jawab.   

 
Peningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu aset dan potensi 

utama pembangunan nasional dapat dilakukan melalui pendidikan. Upaya pening-

katan mutu pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh yang mencakup 

pengembangan dimensi manusia Indonesia. Menyadari betapa besar peran sektor 

pendidikan, pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional terus menerus 

mengadakan perbaikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Perbaikan ter-

sebut antara lain perbaikan dan penyempurnaan kurikulum, pemantapan kualitas 

tenaga pendidik, serta perbaikan prasarana dan sarana pendidikan. Perbaikan tersebut 

sangat penting karena selain meningkatkan mutu pendidikan juga meningkatkan 

mutu pengelolaan proses pembelajaran.  

   
Proses belajar di sekolah merupakan wahana pendidikan untuk membina dan 

membentuk siswa ke arah kedewasaan dan dalam pelaksanaannya berpedoman pada 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses 

Satuan Pendidikan pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan: 

 ” Standar proses untuk satuan pendidikan mencakup perencanaan proses pem-

belajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan 

pengawasan proses pembelajaran.”   

 
Dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional, terdapat sejumlah mata pelajaran po-

kok dan pendukung. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 Tahun 



2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa salah 

satu di antara mata pelajaran pokok yang diajarkan kepada siswa adalah mata pela-

jaran matematika.   

 
Matematika diajarkan kepada siswa agar mereka memiliki pola pikir yang sistematis 

dan rasional seiring dengan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini mengacu pada 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 23 Tahun 2006 tentang Standar 

Kompetensi Lulusan pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa salah satu Standar 

Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan adalah menunjukkan kemampuan berpikir 

logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan dan mampu 

menganalisis dan memecahkan masalah kompleks.   

 
Musik bukan semata-mata untuk kesenangan saja, melainkan juga berguna untuk 

perkembangan anak. Dalam kegiatan belajar musik berfungsi agar otak kanan ikut 

aktif, karena biasanya yang aktif hanya otak kiri. Jadi intinya perlu adanya keseim-

bangan fungsi otak kiri dengan otak kanan agar kegiatan yang dilakukan 

mendapatkan hasil yang optimal. Keseimbangan itu dapat diupayakan melalui akti-

fitas musik yang konstruktif. 

 
Dasar-dasar musik secara umum berasal dari ritme denyut nadi manusia sehingga ia 

berperan besar dalam perkembangan otak, pembentukan jiwa, karakter, bahkan olah 

raga manusia.  Musik dapat membuat kelapangan dalam berfikir. Dari kelapangan itu 

muncul kreativitas. Selama ini pembelajaran selalu dikaitkan dengan perumpamaan, 

seperti menggambar itu harus memakai pensil dulu dan lain-lain. Padahal seharusnya 



tidak demikian. Belajar adalah ekspresi. Dengan menggunakan musik, diharapkan 

belajar menjadi santai, menyenangkan sehingga mendorong kebebasan berekspresi 

karena pada dasarnya stres dan tekananlah yang menghambat pembelajaran. 

 
B. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Apakah iringan musik dalam penyelesaian soal matematika berpengaruh 

terhadap motivasi belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 6 Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2010/2011? 

2) Apakah iringan musik dalam penyelesaian soal matematika berpengaruh 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 6 Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2010/2011? 

 
C. Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1) Mengetahui pengaruh iringan musik  dalam penyelesaian soal matematika 

terhadap motivasi belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 6 Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2010/2011. 

2) Mengetahui pengaruh iringan musik  dalam penyelesaian soal matematika 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 6 Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2010/2011. 



 
D. Kegunaan Penelitian 

 
Kegunaan penelitian ini sebagai berikut. 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam 

pendidikan berkaitan  dengan pengaruh iringan musik  dalam penyelesaian 

soal matematika terhadap motivasi belajar dan hasil belajar siswa. 

2) Dengan mengetahui keterkaitan pengaruh dari iringan musik  dalam 

penyelesaian soal matematika terhadap motivasi belajar dan hasil belajar 

siswa diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi guru 

matematika, calon guru matematika, orang tua, dan siswa dalam 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 

 
E. Ruang Lingkup Penelitian 

 
Agar penelitian ini mencapai sasaran yang diinginkan sebagaimana yang telah 

dirumuskan dalam tujuan dan tidak terjadi salah penafsiran dalam memahami tulisan 

ini sekaligus menghindari terjadinya kesimpangsiuran permasalahan yang akan 

dibahas, maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup penelitian. Adapun 

pengertian-pengertian yang menyangkut dalam penelitian ini adalah:  

1) Pengaruh adalah daya yang ada atau ditimbulkan dari sesuatu yang berkuasa 

atau yang berkekuatan (orang, benda, dan sebagainya). Sesuatu yang 

berkekuatan dalam penelitian ini adalah Iringan Musik. 

2) Musik adalah seni yang melukiskan pemikiran dan perasaan manusia lewat 

keindahan suara. 



3) Musik Klasik adalah musik yang memiliki irama nada-nada teratur yang 

mampu mengubah kekacauan dan deharmoni menjadi keteraturan, harmoni, 

konsistensi, logika inspirasi dan kegembiraan. 

4) Musik Instrumental adalah musik yang komponen suara di dalamnya berupa 

alat-alat musik saja tanpa adanya suara vokal manusia. 

5) Motivasi merupakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri sesorang yang 

menimbulkan, memberikan arah dan memberi kekuatan, sehingga tujuan 

yang diinginkan dapat tercapai. 

6) Hasil belajar adalah penguasaan siswa terhadap matematika.  Hasil belajar ini 

dibatasi pada aspek kognitif yang dicerminkan dengan nilai tes. 

7) Pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembelajaran 

ekspositori. 


