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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Motivasi belajar memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya 

peningkatan mutu pendidikan, yaitu apabila dikehendaki peningkatan mutu 

pendidikan maka dibutuhkan motivasi yang lebih besar dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran. Hal ini menempatkan motivasi belajar pada posisi yang 

penting di dalam proses pembelajaran, akan tetapi realita di lapangan 

menunjukan bahwa banyak siswa yang tidak memiliki kemauan belajar yang 

tinggi pada mata pelajaran matematika  

Proses pembelajaran yang terjadi di MTs Negeri Temon setelah 

peneliti melakukan observasi pendahuluan ditemukan permasalahan antara 

lain: 1) guru masih dominan dalam pembelajaran, 2) guru masih 

mengggunakan metode yang konvensional, 3) kurangnya media pembelajaran 

yang mendukung terlaksananya proses pembelajaran, 4) kurangnya motivasi 

siswa dalam mengikuti pembelajaran, 5) siswa kurang antusias dalam 

mengikuti pembelajaran, 6) siswa kurang berani untuk menanggapi atau 

mengajukan pertanyaan dari hasil presentasikan hasil kerja temanya meskipun 

guru sudah memberikan kesempatan, 7) kurangnya antusias siswa dalam 

belajar kelompok, 8) banyak siswa yang masih malas atau tidak mengerjakan 

tugas rumah. Hal ini menggambarkan bahwa motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika masih sangat rendah.  
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.Kurangnya motivasi belajar siswa ini, disebabkan karena terlalu 

monotonya suasana dalam pembelajaran sehingga siswa kurang tertarik dalam 

mengikuti materi yang disampaikan oleh guru. Disamping itu juga faktor 

lingkungan belajar yang kurang mendukung dalam merangsang motivasi 

siswa. Jika hal ini berlangsung secara terus – menerus dan tidak ada tindakan 

untuk mencipkan suasana pembelajaran yang menarik dan nyaman serta 

membantu mempermudah memahami bagi siswa, maka hal ini akan sangat 

mempengaruhi motivasi belajar siswa, khususnya pelajaran matematika, yang 

selanjutnya akan mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

Permasalahan di atas pada dasarnya berhubungan erat dengan metode 

dan cara penyampaian materi yang digunakan oleh guru. Untuk itu guru 

dituntut harus mampu disamping menciptakan suasana kelas yang nyaman dan 

kondusif, yang lebih penting adalah menciptakan atau menggunakan metode 

pembelajaran yang menarik dan mudah untuk memahami setiap materi yang 

disampaikan. Salah satu cara agar siswa mudah memahami materi yang 

disampaikan, guru harus mampu menyampaikan materi dengan cara 

mengaitkan materi tersebut dengan hal-hal yang berada dalam kehidupan 

sehari-hari. Dengan mengaitkan materi dengan hal-hal yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari secara tidak langsung siswa akan mudah menghafal dan 

memahami karena apa yang sedang mereka pelajari merupakan sesuatu yang 

tidak asing dan selalu mereka temui dalam keseharian. 

Pendekatan pembelajaran kontekstual diharapkan dapat membantu 

guru mengaitkan materi dengan kehidupan nyata dan mampu membantu siswa 



3 
 

 
 

meningkatkan motivasi dalam belajar matematika. Atas dasar tersebut maka 

peneliti, tertantang untuk melakukan penelitian tentang upaya peningkatan 

motivasi siswa pada pokok bahasan Bangun Ruang melalui penerapan model 

pembelajaran kontekstual.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang 

dikemukakan maka permasalahan secara umum peneliti ini adalah bagaimana 

usaha peningkatan motivasi dalam pembelajaran matematika. Permasalahan 

umum ini dapat dirumuskan bahwa : Adakah peningkatan motivasi belajar 

siswa setelah dilakukan  pembelajaran matematika melalui pendekatan 

kontekstual ?   

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan mengkaji dan mendiskripsikan 

adanya peningkatan motivasi belajar matematika siswa melalui pendekatan 

pembelajaran kontekstual. 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah mendiskripsikan peningkatkan 

motivasi belajar matematika siswa melalui pendekatan kontekstual. 

 

D. Manfaat Penelitian  

 Penelitian ini memberikan manfaat utamanya kepada pembelajaran 

matematika, peningkatan mutu, proses dan hasil belajar matematika. 
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1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu 

alternative untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran melalui metode pendekatan pembelajaran kontekstual, dan 

sebagai salah satu alternative untuk mengembangkan penelitian lain yang 

menggunakan metode pendekatan pembelajaran kontekstual, bagi siswa 

untuk meningkatkan hasil belajar matematika. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi nyata berupa 

langah-langkah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika melalui pendekatan kontekstual. Penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan manfaat bagi siswa, guru, dan sekolah. 

a. Bagi Siswa, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang 

pentingnya motivasi dalam pembelajaran matematika. 

b. Bagi Guru, penelitian ini merupakan masukan dalam memperluas 

pengetahuan dan wawasan tentang model pembelajaran terutama 

dalam rangka meningkatkan motivasi belajar siswa  dalam 

pembelajaran matematika. 

c. Bagi Sekolah, penelitian ini memberikan sumbangan dalam rangka 

perbaikan metode pembelajaran matematika. 

d. Bagi Perpustakaan, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai 

perbandingan atau sebagai referensi untuk penelitian yang relevan. 
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E. Definisi Istilah 

1. Motivasi Siswa Dalam Pembelajaran Matematika 

Motivasi adalah dorongan yang timbul oleh adanya rangsangan 

dari dalam maupun dari luar sehingga seseorang berkeinginan untuk 

mengadakan perubahan tingkah laku tertentu yang lebih baik dari keadaan 

sebelumnya. Indikator motivasi yang diamati pada penelitian ini adalah 

antusias siswa dalam persiapan mengikuti pembelajaran, antusias siswa 

dalam belajar kelompok, dan  antusias siswa dalam mengajukan dan 

menjawab pertanyaan.  

2. Model Pembelajaran Kontekstual 

Strategi pendekatan pembelajaran kontekstual merupakan bentuk 

pembelajaran yang langsung menghadapkan siswa pada alam atau kondisi 

nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dalam strategi ini 

menegaskan bahwa belajar tidak hanya terpaku pada guru dan buku 

diktat, melainkan belajar dapat dilaksanakan dari berbagai macam sumber 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Langkah-langkah penerapan pembelajaran melalui pendekatan    

kontekstual adalah sebagai berikut : 

a. Mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih 

bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri 

barunya ( konstruktivisme ). 

b. Melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua 

topik ( kubus dan balok ). 
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c. Mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya 

d. Menciptakan ‘masyarakat belajar’ (Belajar dalam kelompok-

kelompok) 

e. Menyajikan ‘model’ sebagai contoh pembelajaran 

f. Melakukan refleksi diakhir pertemuan 

i. Menentukan alat evaluasi untuk mengukur keberhasilan  proses 

dan penyajian hasil belajar siswa. 

 


