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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemajuan suatu bangsa 

tidak terlepas dari kualitas pendidikan bangsa itu sendiri. Pendidikan 

memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan 

merupakan wahana dalam menerjemahkan  pesan-pesan kontribusi serta 

sarana dalam membangun watak bangsa. Masyarakat yang cerdas akan 

memberi nuansa yang cerdas pula. Masyarakat bangsa yang demikian 

merupakan investasi besar untuk berjuang keluar dari krisis dan menghadapi  

dunia global (Mulyasa, 2002: 2-3).  

 Matematika adalah salah satu pelajaran yang didalamnya mengandung 

sifat dan sikap mulia yang harus dimiliki oleh anak-anak maupun kelompok 

masyarakat agar tercipta kehidupan yang bahagia. Menurut Musbikin 

(2004:204-208) adapaun sifat-sifat yang dimaksud meliputi: logis, kritis, 

cermat atau analitis, jujur, efektif, dan taat pada aturan. Logis maksudnya cara 

berfikir menggunakan aturan sebab akibat untuk menciptakan suatu keputusan 

atau pemahaman. Kritis artinya cara berfikir yang menggunakan beberapa 

pertimbangan matang. Cermat atau analitis maksudnya cara berfikir yang 

sangat memperhatikan keseluruhan bagian yang dimiliki oleh suatu masalah 

dan sedang difikirkan. Jujur merupakan cara berfikir atau sikap yang 
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memerlukan keberanian berbicara benar dan rasa aman atas apa yang 

dibicarakan. Efektif adalah berpikir pada permasalahan yang dapat 

menimbulkan alternative penyelesaian, dengan meminimalkan resiko yang 

dapat timbul dari hasil pimikiran tersebut. Taat pada aturan yaitu cara berfikir 

yang menyadari tentang hak dan kewajibannya.  

Belajar merupakan kegiatan mental yang tidak dapat disaksikan dari 

luar. Apa yang terjadi dalam diri seseorang yang sedang belajar, tidak dapat 

diketahui secara langsung hanya dengan mengamati orang itu. Bahkan, hasil 

balajar orang itu tidak langsung kelihatan, tanpa orang itu melakukan sesuatu 

yang menampakkan kemampuan yang telah diperoleh melalui belajar. Maka, 

berdasarkan perilaku yang disaksikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

seseorang telah belajar.  

Di dalam proses pembelajaran tersusun atas sejumlah komponen atau 

unsur yang saling berkaitan dan saling berinteraksi satu sama lainnya. 

Pengertian interaksi yaitu ada unsur pemberi dan penerima baik pada pendidik 

maupun peserta didik. Interaksi antara guru dan peserta didik pada saat proses 

belajar mengajar berlangsung memegang peranan penting untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. Jadi peranan guru dalam mengajar adalah sangat 

penting. Kemungkinan kegagalan guru dalam menyampaikan suatu pokok 

bahasan disebabkan pada saat terjadi proses belajar mengajar guru kurang 

membangkitkan perhatian dan aktivitas peserta didik dalam mengikuti 

pelajaran. 
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Gambaran peneliti terhadap anak-anak dalam mengikuti pelajaran 

matematika diantaranya: 1. Ketika proses belajar di ruang kelas siswa tenang 

mendengarkan uraian guru, 2. Perhatian siswa terhadap pelajaran matematika 

masih kurang, 3. Siswa lebih banyak diam ketika proses pembelajaran 

berlangsung, 4. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran sangat kurang, 5. 

Keberanian siswa untuk bertanya kepada guru sangat rendah, 6. Keberanian 

siswa maju mengerjakan soal-soal latihan di depan kelas rendah.  

Menurut Puji Widodo guru bidang study matematika di SMP N I Miri 

berpendapat bahwa siswa memiliki kecenderungan dalam belajar matematika 

diantaranya: 1. Keberanian siswa kurang karena merasa minder dengan teman, 

2. Siswa malu tidak mau maju karena takut jawabanya salah, 3. Siswa malu 

karena tidak ingin menunjukkan bahwa dirinya bisa, 4. Keberanian siswa 

muncul ketika bersama-sama teman, 5. Siswa takut maju ke depan jika 

jawabannya salah di ejek atau ditertawakan oleh teman. 

Pembelajaran matematika sepatutnya dilakukan dengan kondisi dan 

suasana kelas yang menyenangkan, mengingat matematika merupakan mata 

pelajaran yang terkenal sulit dan memerlukan logika berpikir tinggi. Selain itu 

juga dikawatirkan aktivitas belajar matematika akan terganggu jika suasana 

pembelajaran matematika tidak menyenangkan, apalagi jika terjadi fobia atau 

ketakutan-ketakutan terhadap matematika. 

Di samping itu diperlukan juga adanya motivasi belajar matematika 

yang berasal dari dalam diri (intrinsik) maupun yang berasal dari luar diri 

(ekstrinsik). Motivasi yang berasal dari dalam diri sangat perlu untuk 
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diusahakan  karena motivasi ini murni timbul dalam diri siswa sendiri, tanpa 

pengaruh dari luar. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang hidup dalam diri 

siswa dan bergerak dalam situasi yang fungional. Namun mengharapkan 

motivasi ini tidak mudah, hal ini bisa dikarenakan anak didik kurang atau 

tidak suka terhadap pelajaran matematika. Sedangkan motivasi ektrinsik 

adalah motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar situasi belajar 

seperti, nilai/angka yang baik, hadiah, pujian, dan lain-lain. Motivasi ini tetap 

diperlukan di sekolah sebab pembelajaran di sekolah tidak semuanya menarik 

minat siswa atau sesuai dengan kebutuhan siswa.  

Motivasi adalah syarat mutlak untuk belajar, kuat lemahnya motivasi 

belajar turut mempengaruhi keberhasilan belajar. Kegiatan belajar akan 

berhasil apabila didasarkan pada motivasi yang ada pada murid seperti yang 

dikemukakan oleh (Purwanto, 1995:61) bahwa banyak bakat anak didik tidak 

berkembang karena tidak diperolehnya motivasi yang tepat. Sering kali anak 

didik yang cerdas tampak bodoh karena tidak memiliki motivasi untuk 

mencapai prestasi sebaik mungkin (Slameto, 2003:134). 

Berkaitan dengan berbagai permasalahan di atas, maka ditemukan 

keragaman masalah pada pembelajaran matematika yaitu: keaktifan siswa 

dalam mengikuti pelajaran matematika masih belum nampak, keaktifan dalam 

mengerjakan soal-soal latihan pada proses pembelajaran masih kurang 

misalnya banyak siswa yang nampak malas mengerjakan soal latihan dan 

biasanya siswa baru mengerjakan jika latihan tersebut dikumpulkan, dinilai, 

atau diberi hadiah. Siswa takut mengajukan pertanyaan walaupun guru sering 
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meminta agar siswa bertanya jika ada hal yang kurang paham. Motivasi 

belajar siswa masih rendah. Keberanian siswa untuk maju mengerjakan soal-

soal latihan di depan kelas masih rendah.  

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut agar tidak berkelanjutan, 

maka para guru dituntut untuk berusaha menyusun dan menerapkan berbagai 

metode yang bervariasi. Menurut Ruseffendi (1988:285) tujuan dari 

bermacam-macam metode mengajar dan aplikasinya dalam pengajaran 

matematika ialah agar siswa, guru memiliki pengetahuan yang luas tentang 

metode-metode dan memiliki keterampilan untuk menerapkannya. Salah satu 

metode atau pendekatan  yang diterapkan yaitu pembelajaran matematika 

dengan pemberian insentif. 

Dengan pemberian insentif atas keberhasilan yang diraih siswa (dapat 

berupa pujian, angka yang baik atau hadiah berupa barang), guru membantu 

menumbuhkan keberanian serta dapat meningkatkan motivasi siswa sehingga 

siswa terdorong untuk melakukan usaha pencapaian tujuan pengajaran lebih 

lanjut. Melalui penelitian ini, diharapkan ada peningkatan prestasi belajar 

matematika. Guru matematika sebagai mitra penelitian sangat mendukung 

dalam upaya pencapaian kondisi tersebut. Melalui pemberian insentif, 

keberanian, aktivitas, sikap serta motivasi belajar matematika dianggap dapat 

meningkat selama insentif yang diberikan tidak melenceng dari tujuan 

pembelajaran matematika yang sebenarnya. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di 

atas, di sini penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul antara lain: 

1. Keaktifan siswa dalam belajar matematika masih rendah,  

2. Perhatian siswa mengikuti pelajaran matematika masih kurang, 

3. Motivasi belajar siswa mengikuti pelajaran matematika masih rendah, 

4. Keberanian siswa mengerjakan soal-soal latihan matematika di depan 

kelas masih rendah.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Guna menghindari kesalahfahaman serta demi keefektifan dan 

keefisienan sekaligus mengingat keterbatasan kemampuan peneliti dalam 

penelitian maka masalah-masalah dalam penelitian ini perlu dibatasi. Dengan 

pembatasan masalah ini diharapkan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan 

apa yang diinginkan. 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII A SMP Negeri I Miri 

tahun ajaran 2007/2008. 

2. Pemberian insentif dibatasi pada pemberian nilai yang baik serta 

pemberian hadiah. 

3. Keberanian yang dimaksud adalah keberanian siswa yang ditunjukkan 

dengan mengerjakan soal-soal latihan di depan kelas tanpa ada paksaan. 
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4. Prestasi belajar matematika dibatasi pada hasil/nilai tes matematika pada 

tiap putaran. 

 

D. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara pemberian insentif dalam proses pembelajaran dapat 

meningkatkan keberanian sehingga prestasi belajar matematika 

meningkat? 

2. Adakah peningkatan prestasi dan keberanian mengerjakan soal setelah 

diberikan insentif? 

 

E. Tujuan Penelitian  

 Dengan mengingat tujuan merupakan arah dari suatu kegiatan untuk 

mencapai hasil seperti yang diharapkan dan dapat terlaksana dengan baik dan 

teratur sehingga penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendiskusikan 

proses pembelajaran dengan pemberian insentif yang dilakukan oleh guru 

matematika yang diterapkan dalam proses pembelajaran matematika kepada 

siswa sehingga pembelajaran matematika dapat berlangsung lebih baik. 

  Adapun tujuan penelitian ini secara khusus diantaranya adalah :  

1. Guru dapat menerapkan pembelajaran matematika dengan pemberian 

insentif dan siswa senang dalam mengikuti proses pembelajaran 

matematika. 
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2. Dengan pemberian insentif dapat meningkatkan keberanian siswa maju ke 

depan dalam mengerjakan soal-soal latihan matematika sehingga dengan 

begitu prestasi belajar matematika meningkat. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan baik secara 

langsung maupun tidak langsung.  

Manfaat secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan tambahan pengetahuan pada tingkat teoritis kepada pembaca 

maupun guru dalam upaya meningkatkan keberanian siswa dalam 

mengerjakan soal-soal latihan di depan kelas. Secara lebih khususnya dapat 

bermanfaat  sebagai prinsip-prinsip pengembangan model-model dan cara-

cara pembelajaran.  

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk: 1. 

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga atau institusi sekolah 

yang bersangkutan agar dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan 

mutu dan kualitas pendidikan sekolah diperlukan kerjasama  yang baik antara 

sekolah, guru, dan murid. 2. Dapat memberikan pengalaman dan sekaligus 

pengembangan pengetahuan bagi penulis. 3. Dapat memberikan gambaran 

terhadap peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam uaha 

penelitian ini. 

 
 

  




