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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Mengingat pentingnya ilmu dalam dunia pendidikan maka perlu di 

tanamkan faktor-faktor pendukung untuk meningkatkan semangat belajar 

bagi setiap orang khususnya para pelajar. Salah satu faktor utama 

pendukung itu adalah motivasi , baik motivasi yang timbul dari dalam diri 

sendiri (intrinsik) atau motivasi yang timbul dari peranan lingkungan 

sosial (ekstrinsik).  Motivasi intrinsik timbul karena kemauan peserta didik 

sendiri untuk melakukan suatu tindakan tanpa perlu adanya imbalan atas 

perbuatan yang dilakukannya. Motivasi ekstrinsik timbul karena faktor 

eksternal yang mengakibatkan peserta didik mengharapkan imbalan dari 

yang telah dilakukannya. 

Dalam proses pembelajaran, motivasi belajar berkaitan dengan 

hasil belajar. Hasil belajar seseorang akan optimal jika pada dirinya sendiri  

ada motivasi untuk belajar. Sebaliknya, rendahnya motivasi belajar akan 

membuat hasil belajar seseorang tidak optimal. Faktor penunjang 

keberhasilan pembelajaran adalah pendidik. Pendidik sebaiknya 

membentuk dan menanamkan sifat motivasi belajar siswa secara efektif 

untuk membangun semangat belajar sehingga pembentukan sifat tersebut 

diharapkan dapat mendorong peserta didik untuk melakukan aktivitas-

aktivitas yang baik dalam mencapai tujuan.  
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Di sekolah, Guru memiliki keikutsertaan yang sangat besar 

terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan 

dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan 

hidupnyan secara optimal.  Minat, bakat, kemampuan, dan potensi yang 

dimiliki oleh peserta didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa 

bantuan guru dan tanpa adanya motivasi. 

Selain sekolah, kehidupan dalam keluarga juga mempengaruhi 

terbentuknya motivasi belajar, sebab ketika seorang anak belajar dan 

mengerjakan tugas-tugasnya anak sangat memerlukan perhatian orang tua 

di saat anak mengalami semangat belajar yang menurun. Ketika itu juga 

orang tua harus memberi dorongan dan mungkin membantu kesulitan yang 

dihadapi oleh anak. 

Lingkungan masyarakat juga berpengaruh terhadap perkembangan 

dan pembentukan motivasi belajar siswa. Pengaruh lingkungan masyarakat 

ini datang dari teman-teman sebaya di sekolah, asrama atau orang-orang 

dewasa disekitarnya. Dalam lingkungan masyarakat yang kurang baik 

seperti masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang tidak terpelajar dan 

tidak baik akan mempengaruhi peserta didik karena peserta didik akan 

terganggu dalam belajar dan kehilangan semangat belajar yang 

diakibatkan oleh keikutsertaan peserta didik dan pengaruh tindakan yang 

tidak baik yang dilakukan oleh masyarakat sekitarnya. Sebaliknya, dalam 

lingkungan masyarakat yang terdiri dari orang-orang terpelajar dan baik, 

peserta didik akan ikut serta berbuat baik seperti yang dilakukan oleh 
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masyarakat sekitarnya sehingga pengaruh itu dapat mendorong semangat 

siswa untuk belajar dan mencapai tujuan secara optimal. 

Berdasarkan hasil pengamatan, motivasi belajar siswa kelas VII A 

SMPN 2 Miri tergolong rendah. Hal ini dapat di lihat dari beberapa 

indikator, yaitu : 1) siswa kurang antusias dalam mengikuti pelajaran 

hanya 22,7% siswa yang antusias; 2) siswa kurang antusias dalam belajar 

kelompok hanya 18,2% siswa yang antusias; 3) siswa kurang 

memperhatikan penjelasan guru hanya 27,3% siswa yang antusias; 4) 

siswa kurang aktif mengerjakan soal ke depan kelas hanya 4,5% siswa 

yang antusias. 

Motivasi belajar yang rendah ini juga mengakibatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas VII A SMPN 2 Miri rendah, hal ini diakibatkan 

karena rendahnya motivasi belajar matematika dan kurang ketelitian siswa 

dalam mengerjakan soal evaluasi. Rendahnya hasil belajar matematika ini 

dapat dilihat dari nilai ulangan yang masih dibawah Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM). Kedua permasalahan di atas diakibatkan karena guru 

kurang memanfaatkan strategi atau pendekatan pembelajaran yang dapat 

menarik perhatian siswa untuk belajar. 

Berdasarkan permasalahan di atas, hendaknya keluarga, 

masyarakat, dan sekolah dapat meningkatkan motivasi belajar peserta 

didik. Selain itu, hendaknya guru mampu memilih dan menerapkan 
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strategi pembelajaran yang dapat merangsang siswa untuk semangat 

belajar  khususnya dalam belajar matematika.  

Dari bermacam-macam strategi yang ada, strategi yang menarik 

siswa untuk semangat belajar dan mendukung proses pembelajaran yaitu 

melalaui pendekatan Teaching And Learning Using Locally Available 

Resources (TALULAR) atau belajar dan mengajar dengan menggunakan 

sumber-sumber belajar lokal yang tersedia, sehingga guru dapat 

memanfaatkan lingkungan sekitar dalam proses pembelajaran yang 

mengakibatkan siswa dapat lebih bersemangat untuk belajar dan 

memperoleh pembelajaran yang bermakna. 

Dengan adanya permasalahan mengenai rendahnya motivasi  dan 

hasil belajar matematika, maka penulis mempunyai ide untuk melakukan 

penelitian tentang peningkatan motivasi dan hasil belajar matematika 

melalui pendekatan TALULAR. 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian difokuskan pada adakah peningkatan motivasi dan hasil 

belajar matematika setelah dilakukan pembelajaran dengan pendekatan 

TALULAR. Fokus penelitian kemudian dirinci menjadi dua pertanyaan. 

1. Adakah peningkatan motivasi dalam belajar matematika setelah 

dilakukan  pembelajaran dengan pendekatan TALULAR ? 

2. Adakah peningkatan hasil belajar matematika setelah dilakukan 

pembelajaran dengan pendekatan TALULAR ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan bagian yang penting dari suatu 

penelitian karena akan menentukan arah dari hasil penelitian secara 

terperinci. Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini dirinci 

menjadi dua tujuan. 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk meningkatkan motivasi belajar matematika pada siswa 

kelas VII A SMP Negeri 2 Miri melalui pendekatan TALULAR. 

b. Untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas 

VII A SMP Negeri 2 Miri  melalui pendekatan TALULAR. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak yang terkait. 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini di rinci menjadi dua manfaat. 

1. Manfaat teoritis 

a. Menciptakan proses pembelajaran yang meningkatkan motivasi 

belajar matematika melalui pendekatan TALULAR . 

b. Sebagai dasar untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia 

pada umumnya  di SMP Negeri 2 Miri pada khususnya. 
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2. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi siswa.  

1) Dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar matematika. 

2) Dapat meningkatkan hasil belajar matematika. 

b. Manfaat bagi guru.  

1) Dapat meningkatkan kreativitas guru dalam pembelajaran 

dengan pendekatan TALULAR sehingga tercipta kondisi belajar 

matematika yang penuh semangat. 

2) Dapat memberikan masukan kepada guru untuk melakukan 

pengembangan pembelajaran melalui pendekatan TALULAR 

agar pembelajaran lebih bermakna. 

c. Manfaat bagi sekolah.  

1) Meningkatkan kinerja sekolah dengan adanya perbaikan 

pembelajaran matematika. 

2) Mewujudkan pembelajaran yang dapat memotivasi siswa 

untuk belajar di sekolah. 

 


