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ABSTRAK 

 

VITA FITRIANI (07450666):”PENGARUH JEJARING SOSIAL FACEBOOK 

SEBAGAI MEDIA BANTU PEMBELAJARAN 

MATEMATIKA TERHADAP MOTIVASI BELAJAR 

MATEMATIKA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 7 

CIREBON” 

 

Jejaring sosial Facebook telah menjadi tren di kalangan remaja, oleh karenanya dapat 

digunakan sebagai alternatif media pembelajaran matematika. Dengan menggunakan 

Facebook sebagai media pembelajaran matematika diharapkan adanya peningkatan motivasi 

dan kreatifitas siswa yang dapat mengurangi kejenuhan belajar siswa, sehingga mendapatkan 

hasil belajar siswa yang memuaskan. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin  

mengetahui seberapa besar pengaruh jejaring sosial Facebook sebagai media pembelajaran 

matematika terhadap motivasi belajar siswa. Salah satu contoh fitur note / catatan dalam 

facebook dapat digunakan sebagai media pembelajaran. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan Facebook sebagai media bantu 

pembelajaran matematika, untuk mengetahui motivasi belajar siswa dengan menggunakan 

jejaring sosial Facebook sebagai media bantu pembelajaran matematika, dan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh Facebook sebagai media bantu pembelajaran 

matematika. 

Dalam matematika seringkali terdapat konsep yang kurang dimengerti oleh sebagian 

siswa. Oleh karena itu dalam setiap pemberian konsep diusahakan supaya dibarengi oleh 

media yang dapat membuat konsep itu terlihat mudah dan menarik untuk difahami. Selain itu 

juga penggunakan media dapat memotivasi siswa untuk ikut aktif dalam proses belajar 

sehingga akan mendapatkan hasil yang optimal. Salah satu cara untuk dapat membantu 

menyajikan konsep matematika agar lebih mudah difahami adalah dengan menggunakan 

jejaring sosial Facebook. 

Metode yang digunakan peneliti adalah eksperimen dengan teknik pengumpulan data 

observasi dan angket. Populasi dalam penelitian ini adalah populasi kelas VIII SMPN 7 Kota 

Cirebon. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, 

yakni siswa yang terdaftar dalam grup facebook yang telah disediakan oleh peneliti. Setelah 

data diperoleh kemudian dianalisa, untuk uji prasyarat analisis menggunakan uji normalitas, 

uji homogentitas, uji kelinieran, uji regresi, uji korelasi dan uji hipotesis. 

Hasil penelitian yang diperoleh, penggunaan jejaring sosial facebook sebagai media 

pembelajaran matematika dengan rata-rata angket 44,6% sedangkan motivasi belajar 

matematika dengan rata-rata 39,6%. Persamaan regresi didapat sebesar Y=22,33 + 0,358X. 

Pengaruh penggunaan jejaring sosial Facebook sebagai media bantu pembelajaran 

matematika menunjukkan korelasi yang rendah dengan nilai rhitung =0,359. Adapun 

pengaruhnya diperoleh thitung sebesar 2,369. Sedangakan ttabel diketahui nilainya sebesar 

0,257. Ini berarti thitung > ttabel (2,369 > 0,257) yang berarti bahwa Ho ditolak, yang berarti 

bahwa ada pengaruh jejaring sosial Facebook sebagai media bantu pembelajaran matematika 

terhadap motivasi belajar matematika. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan komponen penting dalam mencapai kemajuan bangsa, karena 

pendidikan adalah hak milik semua warga negara. Namun banyak kendala yang kita 

hadapi dalam mencapai proses pendidikan. Salah satunya adalah rendahnya kualitas 

pendidikan baik dilihat dari proses pendidikan maupun produk hasil pendidikan. Udin 

Saefudin (2008:179) mengatakan bahwa hasil laporan Bank Dunia tentang hasil tes 

membaca anak kelas IV SD Indonesia sangat memprihatinkan, belum lagi bidang 

matematika dari 38 negara, Indonesia menduduki peringkat 32. Sedangkan dari segi 

proses pendidikan khususnya pembelajaran sebagian besar guru kita lebih cenderung 

menanamkan materi pelajaran yang bertumpu pada aspek kognitif tingkat rendah seperti 

mengingat, menghafal, dan menumpuk informasi. 

Rendahnya kualitas produk hasil pendidikan tersebut merupakan gambaran dari 

kurang maksimalnya proses pembelajaran.  Dalam proses pembelajaran, guru memegang 

peranan yang amat penting yaitu sebagai fasilitator terhadap siswa. keberhasilan suatu 

proses pembelajaran tergantung dari bagaimana cara seorang guru mengorganisasikan 

sistem pembelajaran yang mengacu pada teknik, metode dan media yang sesuai dengan 

pembelajaran, menarik minat belajar siswa dan dapat memanfaatkan perkembangan 

teknologi. 

Kita harus menyadari bahwa perkembangan teknologi informasi khususnya 

teknologi komputer atau internet telah memasuki berbagai sendi kehidupan, termasuk 

dunia pendidikan.  Sejalan dengan perkembangan teknologi internet banyak kegiatan 

pembelajaran yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi ini . Pembelajaran 
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melalui teknologi internet dikenal dengan  Electronic Learning atau disingkat dengan E-

learning. 

E-learning  merupakan pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi komputer atau 

internet (Udin Saefudin, 2008 : 188). Pemanfaatan teknologi internet dekade terakhir ini 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Media internet tidak lagi hanya sekedar 

menjadi media berkomunikasi semata, namun juga sebagai bagian tak terpisahkan dari 

dunia bisnis, industri, pendidikan dan pergaulan sosial. Khusus mengenai jejaring 

pergaulan sosial atau pertemanan melalui dunia internet, atau dikenal dengan social 

network, pertumbuhannya cukup mencengangkan. Sebagai contoh, situs facebook kini 

telah memiliki sekitar 200 juta pengguna dengan sekitar 2 juta penggunanya ada di 

Indonesia. (http://www.p4tkmatematika.org) 

Sebelumnya siswa berinteraksi dengan teman teman sebaya yang dikenalnya hanya 

sebatas saat di sekolah ataupun saat bermain, tetapi dengan adanya kemajuan teknologi 

yang mulai terasa semenjak keberadaannya handphone dan internet dengan media 

semacam jejaring sosial seperti facebook, twitter, myspace, friendster dan lain lain 

interaksi mereka bisa lebih sering, karena dengan media teknologi informasi, secara 

teratur siswa bisa berhubungan walau hanya sebatas mengetahui apa yang sedang di 

lakukan oleh temannya dan itu akan meningkatkan eksistensi dan mudahnya 

berkomunikasi apabila nanti bertemu secara langsung. 

Tren pemanfaatan social network ini sebenarnya menjadi peluang yang cukup 

menarik untuk dimanfaatkan dalam dunia pendidikan sebagai salah satu media 

pembelajaran, terutama dalam pelajaran matematika. Matematika dianggap sebagai 

pelajaran yang paling sulit untuk siswa, karena matematika dinilai kaku, penuh rumus dan 

tidak menarik sama sekali. Belajar matematika selalu dinilai tidak menyenangkan bagi 

siswa. 



Menurut Ruseffendi (2005:383) dalam mengajar matematika seorang guru harus 

berusaha agar anak-anak lebih banyak mengerti dan mengikuti pelajaran dengan gembira, 

sehingga minatnya dalam matematika akan lebih besar. Anak-anak akan lebih besar 

minatnya dalam matematika bila pelajaran itu disajikan dengan baik dan menarik. Melalui 

media maka anak-anak akan lebih tertarik dalam matematika. 

Salah satunya dengan memanfaatkan jejaring sosial yang kini semakin tren terlebih 

dikalangan pelajar. Guru/pendidik dapat menggunakan jejaring sosial ini sebagai media 

pembelajaran matematika yang interaktif. Dengan menggunakan jejaring sosial ini 

pembelajaran dirasa menarik, fleksibel, dan diharapakan dapat meningkatkan motivasi 

siswa untuk belajar matematika, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

 Media pembelajaran menggunakan jejaring sosial di indonesia tergolong masih 

baru, karena kebanyakan masyarakat menilai jejaring sosial ini lebih banyak merugikan 

dibanding menguntungkannya. Dan juga kompetensi guru yang kurang memadai untuk 

pembelajaran dengan memanfaatkan multimedia. 

Kemudahan akses ke situs social network dengan menggunakan ponsel nampaknya 

juga menjadi daya tarik tersendiri karena memberikan kemudahan pengguna. Tren 

pemanfaatan social network ini sebenarnya menjadi peluang yang cukup menarik untuk 

dimanfaatkan sebagai salah satu media pembelajaran. Sekolah-sekolah di Inggris bahkan 

berencana memasukkan salah satu media social network, yaitu Twitter dalam kurikulum 

sekolah (www.detiknet.com). 

Beranjak dari sana, penelitian mengenai jejaring sosial sebagai media pembelajaran 

dirasa perlu untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karenanya peneliti melakukan penelitian 

mengenai pengaruh jejaring sosial facebook sebagai media pembelajaran terhadap 

motivasi belajar siswa. 



 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini 

dikelompokan menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut: 

1. Identifikasi masalah 

a. Wilayah penelitian 

Wilayah penelitian yang diambil adalah media pembelajaran berbasis IT. 

b. Pendekatan penelitian 

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan adalah pendekatan kuantitatif. 

c. Jenis masalah 

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan pengaruh jejaring sosial 

facebook sebagai media pembelajaran matematika terhadap motivasi belajar 

matematika. 

2. Batasan masalah 

Dalam penelitian ini penulis memberikan pembatasan masalah pada hal-hal dibawah 

ini: 

a. Facebook digunakan sebagai media bantu pembelajaran matematika. 

b. Motivasi belajar yang diukur dalam penelitian ini adalah Motivasi belajar siswa 

setelah melakukan pembelajaran dengan menggunakan media bantu  facebook. 

c. Pembelajaran melalui facebook dilakukan di luar kelas. 

d. Penelitian ini dilakukan di kelas VIII SMPN 7 Kota Cirebon. 

3. Pertanyaaan penelitian 

a. Seberapa baik respon siswa terhadap pembelajaran matematika facebook sebagai 

media bantu pembelajaran? 

b. Bagaimana motivasi belajar siswa kelas VIII SMPN 7 Kota Cirebon dengan 



menggunakan facebook sebagai media bantu  pembelajaran? 

c. Seberapa besar pengaruh  jejaring sosial facebook sebagai media bantu 

pembelajaran matematika terhadap motivasi belajar matemtika siswa kelas VIII 

SMP 7 Kota Cirebon? 

4. Tujuan Penelitian 

Dari permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Untuk mengetahui penggunaan facebook sebagai media bantu pembelajaran 

matematika pada siswa kelas VIII SMPN 7 Kota Cirebon 

b. Untuk mengetahui motivasi belajar siswa dengan menggunakan jejaring sosial 

facebook sebagai media bantu pembelajaran matematika. 

c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh facebook sebagai media pembelajaran 

matematika pada siswa kelas VIII SMPN 7 Kota Cirebon. 

5. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini dapat ditarik dua kategori manfaat yaitu: 

a. Secara teoritis 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat menghasilkan beberapa 

hal sebagai berikut yaitu: 

1. Mengetahui kegunaan jejaring sosial facebook  sebagai media pembelajaran 

matematika. 

2. Mengetahui motivasi belajar siswa yang menggunakan jejaring sosial 

facebook sebagai media pembelajaran. 

3. Membantu guru untuk lebih mengenal penggunaan jejaring sosial facebook 

sebagai media pembelajaran, khususnya pada pelajaran matematika. 

4. Bagi guru dapat digunakan sebagai bahan masukan tentang suatu alternatif 

media pembelajaran matematika. 



5. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk sekolah 

terutama untuk pembelajaran berbasis e-learning. 

b. Secara praktis 

1. Penelitian ini dapat berguna bagi siswa dan guru khususnya untuk: 

2. Membantu siswa dalam belajar dan memahami dalam materi pelajaran. 

3. Membantu guru dalam proses pembelajaran agar lebih praktis, sehingga dapat 

memperlancar proses pembelajaran itu sendiri. 

4. Siswa dapat merasakan pengalaman langsung mengenai penggunaan jejaring 

sosial facebook sebagai media bantu pembelajaran. 

 

C. Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui gambaran secara lengkap skripsi ini, penulis kemukakan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I :Membahas tentang pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

BAB II :Membahas tentang landasan teori yang meliputi: e-learning, Jejaring sosial 

facebook, Media pembelajaran, Motivasi beajar siswa,  

BAB III :Menjelaskan tentang metode penelitian dan pembahasan yang meliputi tempat 

dan waktu penelitian, sumber data, populasi dan sample, metode dan desain 

penelitian, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, teknik analisis data. 

BAB IV :Menjelaskan tentang deskriptif data penelitian, uji prasyarat analisis, uji 

hipotesis, dan pembahasan. 

BAB V  :Berisi konklusif atau kesimpulan dari penelitian. Kesimpulan ini akan 

menjawab pertanyan masalah dari tujuan penelitian. 
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