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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan belajar mengajar 

adalah motivasi belajar. Motivasi mempunyai peran yang penting dalam 

proses belajar mengajar untuk meningkatkan hasil belajar matematika. Siswa 

yang memiliki tingkat intelegensi di atas rata-rata bisa menjadi gagal karena 

kurangnya motivasi. Sebab hasil belajar akan optimal bila terdapat motivasi 

yang tepat. Dengan adanya motivasi yang tepat dapat mendorong siswa untuk 

belajar sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. 

Penyebab rendahnya motivasi belajar pada siswa dapat muncul dari guru, 

siswa, lingkungan, dan sarana prasarana. Guru kadang menciptakan proses 

pembelajaran yang menjenuhkan dan kurang membangun siswa untuk 

antusias mengikuti proses belajar mengajar, sehingga siswa menjadi jenuh 

dalam suasana kelas. Hal ini menempatkan motivasi dan hasil belajar pada 

posisi yang penting dalam proses belajar, akan tetapi realita di lapangan 

menunjukkan bahwa banyak siswa yang tidak memiliki kemauan belajar yang 

tinggi pada mata pelajaran matematika. 

Berdasarkan hasil observasi awal pada siswa kelas XI Desain 

Komunikasi Visual (DKV) SMK Negeri 9 Surakarta tahun ajaran 2013/2014 

terlihat motivasi belajar masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari indikator:     

(1) motivasi siswa dalam bertanya (11,11%), (2) motivasi siswa mengerjakan 

soal di depan kelas (14,81%) dan, (3) motivasi siswa mengerjakan tugas 
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(59,26%). Selain rendahnya motivasi belajar siswa, terdapat masalah lain yaitu 

rendahnya hasil belajar siswa, rendahnya hasil belajar siswa dapat dilihat dari 

siswa yang memenuhi KKM hanya sebesar (51,85%), sehingga dilihat dari 

hasil tersebut prestasi belajar siswa  setiap ulangan harian hanya beberapa yang 

mampu mencapai KKM. 

Berbagai usaha telah dilakukan guru SMK Negeri 9 Surakarta dalam 

mengatasi masalah tersebut, seperti menerapkan diskusi dalam kelas. Namun 

usaha tersebut belum cukup berhasil dalam menangani masalah tersebut. 

Maka akan dicobakan suatu metode yang dapat digunakan sebagai alternatif 

untuk meningkatkan motivasi siswa dengan menerapkan pendekatan 

konstruktivisme. 

Driver and Bell dalam Suyono dan Hariyanto (2011) mengemukakan 

bahwa karakteristik pendekatan konstruktivisme sebagai berikut, (1) siswa 

tidak dipandang sebagai sesuatu yang pasif melainkan memiliki tujuan, (2) 

belajar harus mempertimbangkan seoptimal mungkin proses keterlibatan 

siswa, (3) pengetahuan bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan 

dikonstruksi secara personal, (4) pembelajaran bukanlah transmisi 

pengetahuan, melainkan melibatkan pengaturan situasi lingkungan belajar, 

dan (5) kurikulum bukanlah sekadar hal dipelajari, melainkan seperangkat 

pembelajaran, materi dan sumber. 

Dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme guru memberikan 

konsep-konsep pokok. Pengembangan dari konsep-konsep tersebut dilakukan 

oleh siswa melalui soal-soal yang diberikan. Setiap siswa mendiskusikan 
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konsep dan soal yang diberikan secara bersama, membandingkan masing-

masing jawaban dari soal yang diberikan, dan membetulkan kesalahan dalam 

memahami konsep, sehingga seluruh siswa akan terlibat secara langsung 

dalam penguasaan materi pelajaran. 

Dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan konstruktivisme, 

penggunaan media dalam pembelajaran akan bermanfaat bagi siswa untuk 

mendapat materi yang otentik dan dapat berpikir secara lebih luas. 

Pemanfaatan media pembelajaran dalam dunia pendidikan salah satunya 

adalah sebagai alat penyampaian materi oleh guru dalam proses pembelajaran 

agar lebih menarik. Oleh karena itu sudah saatnya multimedia dijadikan 

sebagai salah satu alternatif pilihan media pembelajaran yang efektif dan 

menarik. Salah satu media yang dapat digunakan adalah Macromedia     

Flash 8. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian 

tentang penerapan pendekatan konstruktivisme dengan pemanfaatan 

Macromedia Flash 8 sebagai media pembelajaran yang diharapkan dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa yang dilakukan di kelas XI 

DKV SMK Negeri 9 Surakarta tahun ajaran 2013/2014. 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahannya 

sebagai berikut: 

Apakah motivasi dan hasil belajar siswa kelas XI DKV SMK Negeri 9 

Surakarta tahun ajaran 2013/2014 dapat meningkat setelah menggunakan 
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pendekatan konstruktivisme dengan pemanfaatan Macromedia Flash 8 

dalam pembelajaran matematika? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan tentang: 

Peningkatan kualitas pembelajaran matematika di SMK Negeri 9 

Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan tentang: 

a. Peningkatan motivasi belajar matematika siswa kelas XI DKV SMK 

Negeri 9 Surakarta dengan penerapan pendekatan konstruktivisme 

dengan pemanfaatan Macromedia Flash 8.  

b. Peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas XI DKV SMK 

Negeri 9 Surakarta dengan penerapan pendekatan konstruktivisme 

dengan pemanfaatan Macromedia Flash 8. 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan baik secara 

langsung maupun tidak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

Secara umum diharapkan mampu memberikan sumbangan kepada 

pembelajaran matematika, terutama terhadap peningkatan hasil belajar 
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matematika siswa. Secara khusus penelitian ini memberikan konstribusi 

pada strategi pembelajaran matematika yang berupa pergeseran dari 

pembelajaran yang hanya mementingkan hasil menuju ke pembelajaran 

yang juga mementingkan prosesnya. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi guru, digunakan sebagai masukkan bahan pertimbangan 

mengenai metode pengajaran yang tepat untuk meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran matematika. 

b. Bagi siswa terutama sebagai subjek peneliti agar dapat lebih 

memahami materi sehingga dapat menyelesaikan soal-soal 

matematika. 

c. Bagi Sekolah, penelitian ini memberikan sumbangan dalam rangka 

perbaikan model pembelajaran matematika dan peningkatan kualitas 

tenaga pengajar maupun peserta didik. 

 


