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Abstract 

 Tujuan penelitian ini: (1) untuk meningkatkan motivasi siswa kelas 
VII A MTs Negeri Gondangrejo Filial Ngadiluweh Matesih Karanganyar pada 
materi segitiga melalui strategi CTL, (2) untuk meningkatkan hasil belajar siswa 
kelas VII A MTs Negeri Gondangrejo Filial Ngadiluweh Matesih Karanganyar 
pada materi segitiga melalui strategi CTL. Jenis penelitian ini PTK kolaboratif. 
Subyek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VII A MTs Negeri 
Gondangrejo Filial Ngadiluwih Karanganyar, yang berjumlah 20 siswa. Metode 
pengumpulan data melalui metode observasi, tes, catatan lapangan, wawancara 
dan dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dengan metode 
alur. Keabsahan data dilakukan dengan observasi secara terus menerus dan 
triangulasi data. Hasil penelitian ini: (1) Ada peningkatan motivasi belajar yang 
dapat dilihat dari meningkatnya indikator motivasi belajar meliputi: a) 
Mengerjakan soal di depan kelas sebelum tindakan 15% dan diakhiri dengan 
tindakan sebesar 60%, b) Memperhatikan penjelasan guru sebelum tindakan 25% 
dan diakhiri dengan tindakan sebesar 65%, (c) Mengerjakan soal tugas sebelum 
tindakan 35% dan diakhiri dengan tindakan sebesar 75%. (2) Hasil belajar siswa 
yang memncapai KKM sebelum dilakukan tindakan sebesar 45% dan di akhiri 
dengan tindakan sebeasar 85%. Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan 
strategi Contextual Teaching And Learning dalam pembelajaran dapat 
meningkatkan motivasi dan hasil belajar.   

 
Kata kunci: Motivasi, Hasil belajar, Contextual Teaching And Learning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Motivasi memiliki  peranan penting dalam aspek kehidupan manusia. 

Motivasi berkaitan erat dengan segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk 

bertindak melakukan sesuatu. Motivasi merupakan dorongan yang datang dari 

dalam dirinya untuk mendapatkan kepuasan yang diinginkan, serta 

mengembangkan kemampuan dan keahlian guna menunjang profesinya yang 

dapat meningkatkan prestasi dan profesinya ( Muhammad Fathurrohman. Dkk., 

2012: 142 ).  

Seorang siswa harus mempunyai motivasi dalam belajar. Motivasi belajar 

berperan penting untuk mencapai keberhasilan siswa dalam mencapai hasil belajar 

yang baik. Dengan adanya motivasi belajar siswa akan bersungguh-sungguh 

dalam melaksanakan dan menyelesaikan  tugas yang diberikan guru.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada siswa kalas 

VII A MTs Negeri Gondangrejo Filial Ngadiluweh Matesih Karanganyar, dalam 

menanamkan motivasi dan hasil belajar siswa ditemukan masih rendah. Adapun 

prosentase rendahnya motivasi belajar siswa berdasarkan indikator yang meliputi 

adanya siswa mengerjakan soal di depan kelas 15% , siswa yang memperhatikan 

penjelasan guru 25% , siswa yang mengerjakan soal tugas 35%. Rendahnya hasil 

belajar siswa dilihat dari kemampuan siswa dalam mengerjakan tugas mandiri 

yang nilainya lebih dari sama dengan KKM  ( 45%).  

Rendahnya motivasi dan hasil belajar Matematika siswa kelas VII A MTs 

Negeri Gondangrejo Filial Ngadiluweh Matesih Karanganyar disebabkan karena 

guru  matematika dalam proses belajar mengajar  kurang menarik dan tidak 

memperhatikan kondisi siswa. Dalam hal ini guru kurang memperhatikan strategi 

belajar sehingga siswa merasa jenuh dan bosan dalam kegiatam belajar mengajar. 

Rudy Purwanto (2011:1) menjelaskan bahwa pemilihan strategi atau 

model pembelajaran yang tepat akan meningkatkan kemampuan siswa dalam 

memahami pelajaran. Untuk itu peneliti menerapkan strategi Contextual Teaching 

And Learning (CTL) diharapkan  ada peningkatan  motivasi  dan hasil belajar 

siswa yang signifikan,  karena  dengan  strategi ini  siswa dapat menyerap 

informasi lebih cepat dan mudah selama proses kegiatan belajar matematika. 



Pembelajaran kontekstual adalah suatu konsep belajar guru untuk 

memotivasi dan membantu siswa agar mampu mengaitkan antara pengetahuan 

dan keterampilan yang telah diperoleh dengan dunia nyata di mana mereka 

berada. Dimana Guru menghadirkan dunia nyata tersebut  ke dalam ruang kelas 

mereka ( Muhammad Fathurrohman. Dkk., 2012: 72 ).   

Contextual Teaching And Learning (CTL) adalah sebuah system yang 

menyeluruh dalam suatu proses pendidikan yang bertujuan menolong para siswa 

melihat makna di dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara 

menghubungkan subjek-subjek akademik dengan konteks dalam kehidupan 

keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan pribadi, sosial, dan budaya 

mereka (Elaine B. Johnson , 2011: 67). 

Melihat keunggulan dari strategi CTL diharapkan dapat meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar matematika siswa kelas VII A MTs Negeri 

Gondangrejo Filial Ngadiluweh Matesih Karanganya. Adapun indikator motivasi 

dari penelitian ini adalah, mengerjakan soal di depan kelas, memperhatikan 

penjelasan guru, dan mengerjakan soal tugas. 

 

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan desain penelitian tindakan kelas 

(PTK) atau classroom action research. Menurut Sutama (2011: 133) PTK 

merupakan penelitian yang bersifat reflektif. Kegiatan penelitian berangkat dari 

permasalah riil yang dihadapi oleh guru dalam proses belajar mengajar, kemudian 

direfleksikan alternative pemecah masalahnyadan ditindaklanjuti dengan 

tindakan-tindakannyata yang terencana dan terstruktur. 

Sutama (2010) menyatakan bahwa tahapan PTK meliputi 1) dialog awal; 

2) perencanaan tindakan; 3) pelaksanaan tindakan; 4) observasi; 5) refleksi; 6) 

evaluasi; dan 7) penyimpulan. Penelitian dilaksanakan selama pada bulan Maret 

sampai bulan Mei. Penelitian Subyek penerima tindakan dari penelitian ini yaitu 

siswa kelas VII A MTs Negeri Gondangrejo Filial Ngadiluweh Matesih 

Karanganya  



Pada penelitian tindakan kelas ini, data dianalisis sejak tindakan 

pembelajaran dilakukan dan dikembangkan selama proses refleksi sampai proses 

penyusunan laporan.  Data akan dianalisis secara diskriptif kualitatif dengan 

metode alur yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini peneliti menerapkan strategi CTL guna meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar matematika. Contextual Teaching And Learning (CTL) 

adalah sebuah system yang menyeluruh dalam suatu proses pendidikan yang 

bertujuan menolong para siswa melihat makna di dalam materi akademik yang 

mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-subjek akademik dengan 

konteks dalam kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan 

pribadi, sosial, dan budaya mereka (Elaine B. Johnson , 2011: 67). 

Seorang siswa harus memiliki motivasi dalam proses pembelajaran. 

Keberhasilan siswa yang dicapai sangat dipengaruhi oleh motivasi yang 

dimilikinya. Adapun indikator motivasi dari penelitian ini adalah ada hasrat dan 

keinginan untuk melakukan kegiatan, antusias siswa dalam belajar kelompok, dan  

adanya kegiatan yang baik. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada siswa kalas 

VII A MTs Negeri Gondangrejo Filial Ngadiluweh Matesih Karanganyar, dalam 

menanamkan motivasi dan hasil belajar siswa ditemukan masih rendah. Adapun 

prosentase rendahnya motivasi belajar siswa berdasarkan indikator yang meliputi 

adanya siswa mengerjakan soal di depan kelas sebanyak 3 siswa (15%) , siswa 

yang memperhatikan penjelasan guru sebanyak 5 siswa (25%) , siswa yang 

mengerjakan soal tugas sebanyak 7 siswa (35%). Rendahnya hasil belajar siswa 

dilihat dari kemampuan siswa dalam mengerjakan tugas mandiri yang nilainya 

lebih dari sama dengan KKM  sebanyak 9 siswa ( 45%). 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Motivasi dan hasil belajar 

matematika dari siklus I sampai siklus II mengalami peningkatan. Pada siklus I 

mengenai peningkatan motivasi dan hasil belajar matematika siswa melalui 



strategi CTL dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu adanya siswa mengerjakan 

soal di depan kelas sebanyak 7 orang (35%), siswa yang memperhatikan 

penjelasan guru sebanyak 7 orang (35%), siswa yang mengerjakan soal tugas 

sebanyak 11 orang (55%), siswa yang nilainya lebih dari sama dengan 70 

sebanyak 12 orang (60%). Pada siklus II mengenai peningkatan motivasi dan hasil 

belajar matematika siswa melalui strategi CTL dapat dilihat dari beberapa 

indikator yaitu adanya siswa mengerjakan soal di depan kelas sebanyak 12 orang 

(60%), siswa yang memperhatikan penjelasan guru sebanyak 13 orang (65%), 3) 

siswa yang mengerjakan soal tugas sebanyak 15 orang (75%), siswa yang nilainya 

lebih dari sama dengan 70 sebanyak 17 orang (85%). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari siklus I hingga siklus II 

menunjukkan bahwa motivasi yang dimiliki oleh siswa sangat berpengaruh sekali 

terhadap hasil belajar matematika siswa. Siswa yang memiliki motivasi yang 

tinggi dalam pembelajaran akan meningkatkan hasil belajar yang siswa. Hal ini 

didukung oleh pendapatnya Iqbal (2012) yang menyatakan bahwa dengan adanya 

peningkatan motivasi siswa dalam belajar maka prestasi belajar juga akan 

meningkat. 

Siswa yang mempunyai motivasi  belajar akan mempunyai kemauan untuk 

mengarjakan soal di depan kelas, memperhatikan penjelasan guru, dan 

mengerjakan soal tugas. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi maka 

akan mencapai hasil belajar yang tinggi. Hal ini diperkuat oleh pendapatnya Dyah 

Ayu (2013) yang menyatakan bahwa motivasi belajar siswa juga mempengaruhi 

peningkatan hasil belajar matematika. Selain itu Rendika (2013) menyatakan 

bahwa dengan adanya peningkatan motivasi belajar maka  hasil belajar siswa juga 

akan meningkat. 

Penerapan strategi pembelajaran yang tepat juga sangat berpengaruh pada 

hasil belajar matematika siswa. Dalam hal ini peneliti menggunakan strategi CTL. 

Penerapan strategi CTL dari siklus I sampai siklus II telah terbukti meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa. Hal ini diperkuat oleh pendapatnya Suwanto 

(2011) yang menyatakan bahwa pembelajaran matematika dengan menggunakan 

strategi pembelajaran CTL akan meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 



Penelitian terdahulu yang memperkuat pendapat peneliti tentang pengguna 

strategi CTL guna meningkatkan hasil belajar matematika siswa yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Titik (2012) yang menyatakan bahwa penerapan strategi 

pembelajaran CTL dalam kegiatan pembelajaran akan meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa.Data peningkatan motivasi secara keseluruhan disajikan dalam 

tabel dan grafik di bawah. 

No 
Indikator 

yang diamati 
Kondisi Awal Siklus I Siklus II 

1 Mengerjakan soal 

didepan kelas 
3 siswa (15%) 7 siswa (35%) 12 siswa (60%) 

2 Memperhatikan 

penjelasan guru 

5 siswa (25%) 7 siswa (35%) 13 siswa (65%) 

3 Mengerjakan soal 

tugas 

7 siswa 35%) 11 siswa (55%) 15 siswa (75%) 

Tabel 1 

Data Peningkatan Motivasi Belajar 

No Indikator yang diamati Kondisi Awal Siklus I Siklus II 

1 Nilai siswa > 70 9 siswa (45%) 12 siswa (60%) 17 siswa (85%) 

 

Tabel 2 

Data Peningkatan Hasil Belajar Matematika 

Adapun  grafik peningkatan motivasi dan hasil belajar matematika 

siswa dari sebelum tindakan sampai tindakan kelas siklus II dapat di 

gambarkan sebagai berikut : 



 
 

Gambar 1 

Grafik Peningkatan Hasil Belajar Matematika 

 

Gambar 2 

Grafik Peningkatan Hasil Belajar 
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SIMPULAN 

Penerapan strategi CTL dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

matematika. Hal tersebut dapat dilihat dari tercapainya indikator-indikator 

motivasi dan hasil belajar matematika sebagai berikut 1) Mengerjakan soal di 

depan kelas sebelum tindakan 15% dan di akhiri dengan tindakan sebesar 60%, 2) 

Memperhatikan penjelasan guru sebelum tindakan 25% dan di akhiri dengan 

tindakan sebesar 65%, (3) Mengerjakan soal tugas sebelum tindakan 35% dan di 

akhiri dengan tindakan sebesar 75%. Hasil belajar siswa yang memncapai KKM 

sebelum dilakukan tindakan sebesar 45% dan di akhiri dengan tindakan sebesar 

85%. 

Kepada kepala sekolah, berdasarkan hasil penelitian hendaknya kepala 

sekolah sebagai pemimpin dan supervisior  hendaknya dapat menerima setiap 

masukan, dan kritikan dari seluruh elemen sekolah, baik guru, siswa maupun 

karyawan sekolah yang menyangkut kebijakan dalam pembelajaran. Kepala 

sekolah bersama guru berkolaborasi untuk mewujudkan dan memantau situasi 

dalam pembelajaran di kelas agar tercipta bembelajaran yang efektif dan 

menyenangkan bagi siswa. 

Kepada guru, berdasarkan hasil penelitian hendaknya guru matematika 

hendaknya menerapkan strategi pembelajaran yang lebih menarik agar dapan 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika siswa, salah satunya adalah 

menerapkan strategi CTL dalam pembelajaran matematika. 

Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

nikmat, sehingga peneitian ini dapat selesai dengan baik. Terima kasih kepada 

yang terhormat Dra. Sri Sutarni, M.Pd. selaku Pembimbing dan Ketua Program 

Studi Pendidikan Matematika yang telah meluangkan waktu, bimbingan, petunjuk 

dan pengarahan sejak awal hingga selesainya skripsi ini. 
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