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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara umum pendidikan dilaksanakan untuk maksud yang positif dan 

konstruktif, formal dan pelaksanaannya diarahkan untuk membimbing, 

membina manusia dalam kehidupan yang empiris. Manusia secara kodrati 

dikaruniai kemampuan–kemampuan dasar yang bersifat rohaniah dan 

jasmaniah. Dengan potensi ini manusia mampu mempertahankan hidup serta 

memajukan kesejahteraannya. Kemampuan dasar manusia tersebut sepanjang 

sejarah pertumbuhannya merupakan modal dasar untuk mengembangkan 

hidupnya di segala bidang. Karena itu peranan pendidikan sangatlah penting, 

sebab pendidikan merupakan lembaga yang berusaha untuk membangun 

masyarakat dan watak bangsa secara berkesinambungan yaitu membina mental 

rasio, intelek dan kepribadian dalam rangka membentuk manusia seutuhnya. 

Salah satu mata pelajaran yang perlu mendapat perhatian lebih adalah 

matematika. Dibandingkan dengan mata pelajaran lain, prestasi siswa dalam 

mata pelajaran matematika rendah. Hal ini biasanya karena sebagian besar 

siswa kurang antusias menerimanya. Siswa lebih bersifat pasif, enggan, takut 

atau malu untuk mengungkapkan ide–ide atau penjelasan atas soal–soal latihan 

yang diberikan di depan kelas. Tidak jarang siswa kurang mampu dalam 

mempelajari matematika sebab matematika dianggap sulit, menakutkan bahkan 

sebagian dari mereka ada yang membencinya sehingga matematika dianggap 
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sebagai momok oleh mereka. Hal ini menyebabkan siswa menjadi malas 

terhadap matematika yang berimbas pada prestasi matematika yang  rendah. 

Untuk mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan 

menggairahkan pembelajaran aktif merupakan solusi tepat. Dalam 

pembelajaran aktif siswa dijadikan pusat pembelajaran. Iklim kelas dan sikap 

guru yang mendukung diharapkan dapat mendatangkan motivasi bagi siswa 

untuk belajar matematika. Dalam Dimyati, Gage dan Berliner (2006:42) 

menjelaskan di samping perhatian, motivasi mempunyai peranan penting 

dalam kegiatan belajar. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan 

mengarahkan aktifitas seseorang. Motivasi dapat dibandingkan dengan mesin 

dan kemudi pada mobil.   

Dalam Suyono (2006), Gagne menjelaskan bahwa belajar terdiri dari tiga 

komponen penting, yaitu kondisi eksternal, kondisi internal dan hasil belajar. 

Prestasi belajar yang dicapai oleh seorang individu merupakan hasil interaksi 

antara berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam (faktor internal) 

maupun dari luar (faktor eksternal) individu. Pengenalan terhadap faktor–

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar penting sekali artinya dalam rangka 

membantu murid mencapai prestasi belajar yang sebaik–baiknya. Salah satu 

faktor internal sebagai fokus dalam meningkatkan prestasi adalah adanya 

motivasi belajar matematika. 

Dalam belajar matematika hendaknya siswa memiliki motivasi yang 

kuat, selain itu siswa juga harus mempertimbangkan cara belajar yang baik dan 

efisien. Motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu perilaku 
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yang diarahkan pada tujuan untuk mencapai sasaran kepuasan. Dalam kegiatan 

belajar, motivasi merupakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa 

yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari 

kegiatan belajar. Motivasi belajar adalah merupakan faktor psikis yang bersifat 

non intelektual. Seorang siswa yang mempunyai intelegensi yang cukup tinggi, 

bisa gagal karena kurang ada motivasi dalam belajarnya. 

SMP Al–Islam 1 Surakarta adalah salah satu sekolah swasta yang telah 

mengembangkan jenjang akselerasi. Meskipun demikian tidak lepas dari 

permasalahan dalam proses pembelajaran khususnya matematika. Berdasarkan 

observasi yang telah dilakukan peneliti diperoleh data 1) Banyaknya siswa 

yang mengerjakan tugas rumah sebanyak 15 siswa atau 53,57%, 2) Siap 

mengikuti kegiatan pembelajaran sebanyak 8 siswa atau 28,57%, 3) Bersedia 

mengajukan pertanyaan dalam proses pembelajaran sebanyak 3 anak atau 

10,71% dan sebanyak 11 siswa atau 39,29% yang mampu memenuhi KKM. 

Jumlah tersebut rendah karena masih di bawah 50% dari seluruh siswa. 

Rendahnya motivasi dan prestasi belajar matematika yang terjadi di SMP 

Al-Islam 1 Surakarta di atas disebabkan kurang variatifnya strategi 

pembelajaran yang digunakan dan kegiatan pembelajaran yang terkesan 

monoton. Guru masih menjadi pusat pembelajaran sehingga kegiatan siswa 

dalam kelas hanya duduk dan mendengarkan penjelasan. Terlebih lagi sikap 

guru yang tegas seringkali dianggap menakutkan oleh sebagian siswa. Kondisi 

ini cenderung mengendurkan motivasi belajar siswa yang berakibat pula pada 

rendahnya prestasi belajar matematika. 
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Alternatif yang dipilih untuk mengatasi masalah pembelajaran di atas 

adalah dengan menerapkan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran 

Active Learning yaitu strategi Go To Your Post. Strategi pembelajaran Go To 

Your Post merupakan salah satu pembelajaran aktif yang menjadi alternatif 

untuk mengatasi rendahnya motivasi dan prestasi belajar matematika. Strategi 

ini berbasis permainan yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa aktif 

dan mampu bekerja kelompok. Dalam prosesnya strategi ini memerlukan 

ketrampilan kerja kelompok karena di akhir pembelajaran siswa dituntut 

berdiskusi dan mempresentasikan hasilnya dihadapan kelompok lain 

(Silberman,2009:90). Strategi pembelajaran Go To Your Post merupakan 

metode pembelajaran yang diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan 

prestasi belajar matematika. 

Berangkat dari uraian permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa 

penerapan strategi Go To Your Post merupakan salah satu upaya meningkatkan 

motivasi dan prestasi belajar matematika pada siswa SMP Al–Islam 1 

Surakarta pada khususnya. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah ada peningkatan motivasi belajar matematika melalui strategi Go To 

Your Post pada siswa kelas VII D SMP Al-Islam 1 Surakarta tahun ajaran 

2011/2012 ? 



5 

 

 

1 

Peningkatan motivasi belajar matematika siswa kelas VII D SMP Al-

Islam 1 Surakarta tahun ajaran 2011/2012 meliputi indikator sebagai 

berikut:  

a. Siswa mengerjakan tugas rumah. 

b. Siap mengikuti kegiatan pembelajaran. 

c. Mengajukan pertanyaan dalam proses pembelajaran. 

2. Apakah ada peningkatan prestasi belajar matematika melalui strategi Go To 

Your Post pada siswa kelas VII SMP Al-Islam 1 Surakarta tahun ajaran 

2011/2012 ? 

Peningkatan prestasi belajar matematika siswa kelas VII D SMP Al-

Islam 1 Surakarta tahun ajaran 2011/2012 digunakan indikator yaitu siswa 

dapat menyelesaikan soal dengan benar dan mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM) dengan ketentuan ≥ 65. 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan permasalahan-permasalahan dalam usaha penelitian ini, 

maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan motivasi belajar matematika melalui penerapan strategi Go 

To Your Post pada siswa kelas VII SMP Al-Islam 1 Surakarta tahun ajaran 

2011/2012. 

2. Meningkatkan prestasi belajar matematika melalui penerapan strategi Go To 

Your Post pada siswa kelas VII SMP Al-Islam 1 Surakarta tahun ajaran 

2011/2012. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan kepada pembaca dalam pembelajaran matematika terutama 

dalam usaha meningkatkan motivasi dan prestasi belajar matematika siswa 

melalui strategi Go To Your Post. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa  

1) Memberikan satu alternatif pemecahan masalah kesulitan siswa dalam 

belajar matematika sehingga prestasi belajar dapat meningkat.  

2) Meningkatkan motivasi dan prestasi belajar matematika siswa. 

b. Bagi guru 

1) Memberikan masukan dalam memililih strategi pembelajaran yang 

tepat dalam proses belajar mengajar metematika. 

2) Memberikan wawasan kepada guru tentang strategi Go To Your Post. 

c. Bagi sekolah 

1) Memberikan masukan dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah 

khususnya dalam pembelajaran matematika. 

2) Merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya 

manusia di sekolah. Sumber daya manusia tersebut adalah sumber 

daya guru dan siswa. 
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d. Bagi peneliti 

Memberikan pengalaman menulis karya ilmiah dan memperoleh 

pengalaman langsung dalam menerapkan pembelajaran dengan 

menggunakan strategi Go To Your Post. 

 

 

 

 

 

 

 


