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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Motivasi merupakan suatu respon yang datang dari dalam diri untuk  

mendorong seseorang bertindak melakukan sesuatu untuk mencapai 

keberhasilan sesuai yang di inginkan. Seseorang yang memiliki motivasi yang 

tinggi akan mempunyai strategi dan bersungguh-sungguh dalam bertindak, 

sedangkan seseorang yang mempunyai motivasi yang rendah ketika 

melakukan sesuatu akan bermalas-malasan dan tidak bersungguh-sungguh 

dalam melaksanakannya. 

  Motivasi perlu ditanamkan dan diberikan pada diri seseorang sejak 

dini mulai dari keluarga, lingkungan masyarakat dan sekolah. Di lingkungan 

keluarga dan masyarakat orangtua berperan penting dalam menanamkan dan 

memberi motivasi pada seorang anak. Untuk di lingkungan sekolah tugas 

seorang guru yang menanamkan dan memberi motivasi pada siswa.  

Nur Susilowati mengatakan,” Dalam proses pembelajaran di kelas, 

sering sekali siswa dianggap sebagai wadah kosong yang dapat diisi ilmu 

pengetahuan atau informasi apa pun oleh guru”( Nur Susilowati,2012:1).   Di 

dalam proses pembelajaran guru tidak sekedar menyampaikan materi saja, 

tetapi menanamkan dan memberi motivasi dalam pembentukan karakter 

siswa juga harus dilakukan. 
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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 
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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. 

Dalam penerapan strategi Contextual Teaching And Learning (CTL)  

siswa dituntut untuk trampil dan mampu memahami materi yang berkaitan 

dengan dunia nyata. Adapun tujuan dari strategi Contextual Teaching And 

Learning (CTL) adalah membantu siswa agar mampu melihat makna di dalam 

materi akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-

subjek akademik dengan konteks dalam kehidupan sehari-hari mereka baik 

dalam keadaan pribadi, sosial, dan budaya siswa. 

B. Perumusan Masalah 

1. Adakah  peningkatan  motivasi belajar siswa kelas VII A semester genap 

Tahun 2013 selama proses pembelajaran Matematika melalui strategi CTL 

di kelas VII A MTs Negeri Gondangrejo Filial Ngadiluweh Matesih 

Karanganyar? 

2. Adakah  peningkatan  hasil  belajar siswa dalam belajar matematika 

setelah penerapan  strategi CTL di kelas VII A MTs Negeri Gondangrejo 

Filial Ngadiluweh Matesih Karanganyar? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk meningkatkan motivasi siswa kelas VII A MTs Negeri Gondangrejo 

Filial Ngadiluweh Matesih Karanganyar pada materi segitiga melalui 

strategi CTL. 
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2. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII A MTs Negeri 

Gondangrejo Filial Ngadiluweh Matesih Karanganyar pada materi segitiga 

melalui strategi CTL. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menemukan pengetahuan baru tentang meningkatan motivasi dan 

hasil belajar siswa melalui strategi CTL. 

b. Sebagai dasar untuk penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

1) Manfaat bagi siswa 

a) Penelitian ini dapat memotivasi siswa untuk lebih tanggung jawab 

sebagai seorang pelajar.  

b) Penelitian ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

2) Manfaat bagi guru, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

referensi baru strategi pembelajaran matematika untuk meningkatkan 

motivasi  dan hasil belajar siswa. 

3) Manfaat bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

pertimbangan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang terkait 

dengan motivasi siswa. 

4) Manfaat bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya. 
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E. Definisi Istilah 

1. Motivasi Belajar Matematika 

  Motivasi adalah suatu respon yang datang dari dalam diri untuk  

mendorong  seseorang bertindak melakukan sesuatu untuk mencapai 

keberhasilan sesuai yang di inginkan. 

2. Hasil Belajar Matematika 

  Hasil belajar matematika adalah sejumlah pengalaman yang telah 

dicapai dari proses belajar matematika yang mencangkup ranah kognitif, 

afektif dan psikomotorik dalam suatu interksi suatu lingkungan. Pada 

penelitian ini sebagai indikator hasil belajar siswa adalah kemampuan 

siswa dalam mengerjakan tugas mandiri yang diberikan oleh guru dalam 

pembelajaran matematika dengan nilai lebih dari sama dengan KKM. 

3. Strategi Pembelajaran Contextual Teaching And learning 

Contextual Teaching And Learning adalah suatu pendekatan belajar 

dimana guru memotivasi dan membantu siswa agar mampu mengaitkan 

antara pengetahuan dan keterampilan yaitu dengan konteks keadaan 

pribadi, sosial, dan budaya mereka. 

Langkah-langkah pembelajaran strategi CTL adalah 1) Pendidik 

memberitahukan pada siswa tentang kopetensi dasar  materi yang akan 

disajikan, 2) Siswa diberikan gambaran materi secara lisan tentang 

pentingnya materi yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, 3) 

Siswa dibagi untuk membentuk kelompok, 4) Mempersiapkan materi 

untuk setiap kolompok agar dipahami, 5) Pendidik melakukan 
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pengecekan hasil diskusi dari setiap kelompok untuk dipresentasikan, 6) 

Setelah melakukan pengecekan pendidik dan siswa menyimpulkan hasil 

dari proses pembelajaran, 7) Guru memberikan test untuk evaluasi akhir 

atau latihan mandiri 

 


