
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Alenia keempat undang – undang dasar 1945 menyebutkan bahwa 

pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencedaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Bagi bangsa kita 

pendidikan mengandung makna sebagai bangsa. Dengan pendidikan akann 

terbina kepribadian yang harmonis. Terbinanya kepribadian seseorang 

diharapan dia dapat setahapkan dia dapat setahap demi setahap mengatur 

kehidupannya, mengatasi persoalan – persoalan guna mencukupi 

kebutuhannya dan dapat mengarahkan hidupnya kepada seesuatu yang lebih 

berguna.  

Motivasi mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. 

Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan aktivitas seseorang. Motivasi 

dapat dibandingkan dengan mesin dan kemudinya pada mobil (Garge dan 

Berliner, 1984: 372). ”Motivation is the concept we use when we describe the 

force action on or within an organism to initiate and direct behavior” 

demikian menurut H.L. Petri (Petri, Herbert L, 1986:3). Motivativasi dapat 

merupakan tujuan dan alat dalam menagajar. Sebagai tujuan, motivasi 

merupakan salah satu tujuan dalam mengajar. Guru berharap bahwa siswa 

tertarik dalam kegiatan intelektual dan estetik sampai kegiatan belajar 

berakhir. Sebagai alat, motivasi merupakan salah satu faktor seperti halnya 

intelegency dan hasil belajar sebelumnya yang dapat menentukan 

keberhasilan belajar siswa dalam bidang pengetahuan, nilai-nilai, dan 

ketrampilan. 

Matematika merupakan ilmu yang mendasar perkembangan teknologi 

modern dan mempunyai peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu serta 

menunjukan daya pikir manusia. Untuk mengetaui dan menyiptakan 

teknologi di masa depan diperlukan penguasaan matematika yang mendasar. 

Oleh karena itu, pelajaran matematika merupakan mata pelajaran yang 

diberikan disetiap jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar. 
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Kenyataan matematika sering diangggap pelajaran sebagai mata 

pelajaran yang susah. Indikasinya dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang 

kurang memuaskan. Motivasi mempunyai kaitan yang erat dengan minat. 

Siswa yang kurang minat dengan pelajaran matematika, dengan 

menumbuhkan minat belajar matematika, siswa diterapkan hadiah sehingga 

siswa tertarik dengan pelajaran matematika. Siswa yang memiliki minat 

sesuatu bidang studi matematika cenderung tertarik perhatiannya sehingga  

timbul motivasi untuk belajar.  

Dengan demikian dalam mempelajari matematika, konsep sebelumnya 

harus benar-benar dikuasai agar dapat memahami konsep-konsep selanjutnya. 

Hal ini tentu saja membawa akibat kepada bagaimana terjadinya proses 

belajar mengajar atau pembelajaran matematika. Oleh karena itu dalam 

pembelajaran matematika tidak dapat dilakukan secara melompat-lompat 

tetapi harus tahap demi tahap, dimulai dengan pemahaman ide dan pemberian 

yang sederhana sampai kejenjang yang lebih kompleks. Seseorang tidak 

mungkin mempelajari konsep lebih tinggi sebelum ia menguasai atau 

memahami konsep yang lebih rendah. Berdasarkan hal tersebut 

mengakibatkan pembelajaran berkembang dari yang mudah ke yang sukar, 

sehingga dalam memberikan contoh guru juga harus memperhatikan tentang 

tingkat kesukaran dari materi yang disampaikan,demikian pula dengan 

pembelajaran matematika. 

Daftar nilai dari guru kelas V dalam pelajaran matematika di Madrasah 

Ibtidaiyah  Muhammadiyah  Dungbang Ngadiluwih Matesih Kabupaten 

Karanganyar (MIM Dungbang) menunjukkan bahwa: dari 15 siswa kelas V 

MIM Dungbang terdapat 2 siwa yang mendapat nilai 100. Sebanyak 1 siswa 

mendapat 80. Sebanyak 1 anak mendapat nilai 70. Dan sisanya mendapat 

nilai kurang dari 70. Jika dihitung rata – rata hasil belajar matematika hanya 

mencapai 55,5. Angka tersebut masih jauh dari angka ketuntasan minimum 

yaitu 70. Nilai – nilai itu sungguh sangat ironis. Saat anak mendapat nilai 

yang baik dengan sebaran yang merata, masih mendapat nilai dibawah 

standar ketuntasan minimal.. Oleh karena itu, dilakukan pengamatan 

pembelajaran matematika pada siswa kelas V  MIM Dungbang tahun ajaran 

2012/ 2013.  
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 Hasil pengamatan menunjukkan bahwa keadaan belajar kelas V 

MIM Dungbang dapat dikatakan kurang baik. Hal tersebut tercermin dari 

rendahnya pembelajaran matematika di kelas V MIM Dungbang. Adapun 

faktor penyebabnya antara lain: (1) Situasi belajar yang kurang kondusif yaitu 

siswa sering ramai sendiri dan kurang memperhatikan guru. (2) Guru 

cenderung memberikan pembelajaran  matematika dengan ceramah dan tugas 

saja, (3) Minat siswa yang kurang  dalam pembelajaran matematika, (4) Guru 

sulit menentukan tehnik yang tepat dalam menyampaikan pembelajaran 

matematika, (5) Guru kurang termotifasi untuk menggunakan media 

pembelajaran yang bervariasi. 

Kelima hal pengamatan diatas dapat dianalisis bahwa faktor utama 

yang menyebabkan kelemahan mempelajari matematika pada kejenuhan 

siswa atas model dan media yang dipakai saat guru menyampaikan 

pembelajaran. Guru kurang dalam menggunakan model yang menyenangkan 

pada siswa. Akibatnya siswa akan merasakan jenuh akan berujung pada tidak 

kemauan siswa dalam mempelajari materi pembelajaran. Hasil akhirnya 

adalah kemampuan siswa menjadi rendah. 

Mengingat dari sebaran nilai hanya terdapat 4 anak yang mendapat 

nilai lebih dari 70. Untuk  meningkatkan rata – rata nilai kelas dapat 

dilakukan dengan jalan memberi hadiah pada siswa yang mendapat nilai 70 

keatas. Sehingga siswa tertarik dan antusias mengikuti pembelajaran 

matematika. 

Berdasarkan uraian diatas, perlu diadakan penelitian yang mendalam 

untuk mengetahui peningkatan belajar siswa  pemberian hadiah menjadi salah 

satu arternatif  dalam permasalahan pembelajaran matematika.Hal tersebut 

dilaksanakan dengan menggunakan penelitian sebagai upaya keberhasilan 

belajar matematika di MIM Dungbang, Ngadiluwih, Matesih, karanganyar. 

Maka diperlukan upaya pemgoptimalkan hasil belajar siswa melali PTK. 
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Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul 

PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA MELALUI 

DISKUSI KELOMPOK KECIL DENGAN MENGGABUNGKAN 

PEMBERIAN HADIAH  PADA SISWA KELAS V MADRASAH 

IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH DUNGBANG NGADILUWIH 

MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR 

 

B. Pembatasan Masalah 

Dari beberapa masalah yang dikemukakan diatas, untuk memperoleh 

hasil penelitian yang jelas maka permasalahan yang ada dapat dibatasi pada 

upaya peningkatan motivasi belajar matematika melalui diskusi kelompok 

kecil dengan pemberian hadih pada siswa  kelas  V Madrasah Ibtidaiyah  

Muhammadiyah Dungbang Ngadiluwih Matesih Kabupaten Karanganyar 

Tahun 2012/ 2013. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

Apakah diskusi kelompok kecil dengan menggabungkan pemberian 

hadiah dapat  meningkatkan motivasi belajar matematika pada siswa  kelas  V 

Madrasah Ibtidaiyah  Muhammadiyah Dungbang Ngadiluwih Matesih 

Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2012 / 2013? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan diatas, tujuan peneliti 

adalah : 

1. Umum : meningkatkan motivasi belajar matematika pada siswa  kelas V 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Dungbang Ngadiluwih Matesih 

Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2012 / 2013. 

2. Khusus : Untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar matematika 

melalui diskusi kelompok kecil dengan menggabungkan pemberian hadiah 

pada siswa  kelas V Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Dungbang 

Ngadiluwih Matesih Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2012 / 201 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan belajar  

matematika melalui pemberian hadiah. Selain itu  diharapkan dapat memberi 

manfaat antara lain : 

1. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta menambah 

wawasan dan pengetahuan, khususnya pelajaran matematika. 

2. Bagi guru kelas, penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar 

pertimbangan dalam memilih model pendekatan yang lebih tepat 

diterapkan dalam pembelajaran  matematika. 

3. Bagi sekolah sebagai bahan masukan, saran, dan informasi terhadap 

sekolah, lembaga pendidikan untuk mengembangkan strategi belajar 

mengajar yang tepat untuk meningkatkan proses dan kualitas hasil belajar 

siswa. 

4. Bagi peneliti berikutnya : hasil penelitian dapat dijadikan rujukan untuk 

dikembangkan lagi secara  mendalam. 

 

 

 

 

 


