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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seseorang yang ingin meraih kesuksesan memerlukan proses. Proses 

yang terjadi dapat dinamakan sebagai proses belajar. Setiap manusia 

membutuhkan belajar demi kelangsungan hidupnya. Menurut Syaiful Sagala 

(2006: 39), belajar merupakan proses terbentuknya tingkah laku baru yang 

disebabkan individu merespon lingkungannya, melalui pengalaman pribadi 

yang tidak termasuk kematangan, pertumbuhan atau insting. Dari pernyataan 

tersebut dapat dikatakan belajar merupakan kegiatan yang dilakukan manusia 

melalui pengalaman- pengalaman hidupnya dari salah menjadi benar dan dari 

kurang baik menjadi lebih baik. Sehingga memberikan perubahan pada 

kehidupan seseorang yang lebih baik. 

Keberhasilan belajar siswa dapat dilihat dari hasil belajar yang telah 

dicapai. Snelbeker (dalam Rusmono, 2012: 8) mengatakan bahwa hasil 

belajar merupakan kemampuan baru yang diperoleh siswa setelah melakukan 

belajar, karena belajar merubah perilaku seseorang sebagai akibat dari 

pengalaman. Maka dari itu, guru dapat melihat perubahan tingkah laku siswa 

setelah diberikan pembelajaran seperti pada mata pelajaran matematika.  

Sunandar (2008: 165) dalam penelitiannya mengatakan bahwa hasil 

belajar yang dicapai oleh siswa ditunjukkan oleh perubahan-perubahan dalam 

bidang pengetahuan/ pemahaman, keterampilan, analisis, sintesis, evaluasi, 

serta nilai dan sikap. Sedangkan Rusmono (2012: 8) mengutip pernyataan 

Bloom bahwa hasil belajar merupakan “perubahan perilaku yang meliputi 

tiga ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik”. Dapat ditegaskan 

bahwa hasil belajar merupakan tingkat keberhasilan siswa setelah melakukan 

kegiatan belajar matematika dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan 

hasilnya dapat berupa pengetahuan, pola pikir, dan perilaku. 
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Sumardi Suryabrata (2012: 296) mengatakan bahwa hasil belajar 

untuk mengetahui sudah sejauh mana kemajuan siswa. Sependapat dengan 

Sumardi, Hasmiah Mustamin (2010: 37) mengatakan bahwa hasil belajar 

mempunyai peran penting dalam pendidikan, bahkan menentukan kualitas 

belajar yang dicapai oleh siswa pada pembelajaran matematika. Siswa yang 

cerdas dapat dengan cepat menciptakan lingkungan belajar yang mendorong 

perkembangan intelektual dirinya dalam bentuk macam-macam kegiatan 

yang dapat meningkatkan hasil belajar dirinya. Dalam dunia pendidikan, 

hasil belajar dirasa penting karena hasil belajar menjadi tolak ukur belajar 

siswa dalam waktu yang telah ditentukan khususnya pada mata pelajaran 

matematika. Hasil belajar matematika juga dapat membantu guru mengambil 

keputusan untuk penerapan proses pembelajaran selanjutnya. 

Kesuksesan yang diraih siswa sebagian besar terletak pada usaha 

yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Gulo (2010:103) mengungkapkan 

bahwa faktor yang mempengaruhi hasil belajar ialah motivasi belajar, latar 

belakang ekonomi dan lingkungan belajar. Menurut Noehi Nasution dkk 

dalam Syaiful Djamarah (2011: 176 – 205) hasil belajar dipengaruhi oleh 

factor lingkungan (meliputi: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan 

lingkungan masyarakat), factor instrumental (meliputi: kurikulum, program 

pendidikan, sarana dan fasilitas, serta guru), factor fisiologis (meliputi : sehat 

jasmani, kondisi panca indera, dan tinggi badan siswa), factor psikologis 

(meliputi: minat, kecerdasan, bakat, motivasi dan kemampuan kognitif).  

Sudah jelas hasil belajar matematika dipengaruhi oleh faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud berasal dari diri siswa 

sendiri seperti, tingkat kecerdasan, perilaku, dan motivasi belajar siswa itu 

sendiri. Sedangkan faktor eksternalnya berasal dari luar diri siswa seperti, 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. 

Hasil belajar siswa sekarang ini masih tergolong masih rendah dan 

bahkan masih ada yang tidak melampaui kriteria ketuntasan minimal (KKM). 

Mochtar (2013) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pendekatan 

pembelajaran konvensional lebih berpusat pada guru dan dalam proses 
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pembelajaran guru hanya menggunakan metode ceramah, akibatnya siswa 

tidak mendapatkan suatu pengalaman belajar dalam memecahkan masalah-

masalah matematika yang mereka hadapi sehingga hasil belajar matematika 

siswa banyak yang tidak melampaui kriteria ketuntasan minimal (KKM).  

Pada kenyataannya, metode konvensional masih sering digunakan di 

SMP N 1 Sambi pada pembelajaran matematika. Metode pembelajaran guru 

masih kurang bervariasi sehingga siswa menjadi pasif bertanya. Hal ini 

menyebabkan rasa ingin tahu siswa tidak terbangun. Mochtar, Maisaroh dan 

Rostrieningsih (2010) mengatakan dalam penelitiannya bahwa metode 

konvensional (ceramah) masih sering dilakukan dalam proses pembelajaran 

mengakibatkan rasa ingin tahu siswa tidak terbangun, kemandirian dalam 

kegiatan pembelajaran pun sedikit sekali terlihat, dan siswa tergolong pasif, 

sehingga mengakibatkan hasil belajar matematika kurang maksimal. 

Hasil belajar yang kurang memuaskan atau mungkin gagal, dapat 

terjadi pada siswa karena kurangnya motivasi belajar dari dalam diri siswa 

menjadi masalah yang sulit dihilangkan sehingga mempengaruhi hasil belajar 

matematika. Menurut Irwanto yang dikutip oleh Hamdani Hamid (2013: 142) 

mengatakan bahwa motivasi adalah penggerak perilaku. Artinya, motivasi 

adalah pendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, sehingga motivasi 

akan senantiasa menentukan intensitas usaha belajar siswa. Sedangkan Said 

Aldhafri dan Marwa Alrajhi (2014) mengatakan dalam penelitiannya bahwa, 

motivation is a significant factor in students’ lives it affects their classroom 

behavior, and as a result, future success. Motivasi adalah faktor yang 

signifikan dalam kehidupan siswa, motivasi mempengaruhi perilaku kelas 

mereka, dan sebagai hasilnya, kesuksesan masa depan. Dapat disimpulkan 

motivasi belajar adalah dorongan yang disebabkan oleh berbagai factor yang 

berasal dari dalam atau dari luar siswa yang mempengaruhi perilaku dalam 

belajar untuk mencapai tujuan. 

Sardiman (2014: 75) menjelaskan motivasi belajar berperan penting 

dalam hal penumbuhan gairah, merasa senang dan semangat untuk belajar. 

Siswa yang memiliki motivasi kuat, akan mempunyai banyak energy untuk 
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melakukan kegiatan belajar. Ramainas (2006) dalam penelitiannya 

mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan hasil belajar diiringi dengan 

motivasi belajar yang tinggi. Don Hamachek dalam Yuan Kong (2009) 

mengatakan  

“Motives serve three important functions: 1) energizing us (i.s., 

turning the key and starting the motivational engine), 2) directing us (i.e., 

pointing us in a particular direction), and 3) helping us to select the behavior 

most appropriate for achieving our goals.” 

 

Menurut Don Hamachek, motivasi menjalankan tiga fungsi penting, 

yaitu 1) energi kita (yang, memutar kunci dan mulai mesin motivasi), 2) 

mengarahkan kita (yaitu, menunjuk kita arah tertentu), dan 3) membantu kita 

untuk memilih perilaku yang paling tepat untuk mencapai tujuan kita. 

Artinya, motivasi memberikan dorongan dari dalam diri kita untuk memulai 

dan mengarahkan serta membantu kita untuk mencapai tujuan yang kita 

inginkan. Menurut Rusyan dikutip oleh Roy Setiawan (2010), “Motivasi 

merupakan factor yang sangat penting dalam belajar, yaitu: motivasi 

memberi semangat terhadap seorang peserta didik dalam kegiatan belajarnya, 

motivasi-motivasi perbuatan merupakan pemilih dari tipe kegiatan-kegiatan 

dimana seseorang berkeinginan untuk melakukannya, motivasi memberi 

petunjuk pada tingkah laku”. 

Motivasi belajar mengakibatkan timbulnya semangat, gairah, dan rasa 

senang tehadap mata pelajaran matematika. Namun sekarang motivasi siswa 

untuk belajar cenderung menurun, hal ini dipengaruhi oleh faktor yang sama 

yaitu metode ceramah dalam pembelajaran. Faisal Azmi Bakhtiar dan Yulia 

Maftuhah Hidayati (2014) berpendapat, “Indonesia masih menerapkan 

pembelajaran konfesional yang mengakibatkan menurunnya motivasi belajar 

yang berdampak pada rendahya hasil belajar siswa”. Dapat dikatakan, 

motivasi belajar dapat mempengaruhi psikologis siswa dan pada akhirnya 

berdampak terhadap menurunnya hasil belajar matematika. Menurunnya 

motivasi belajar juga menyebabkan kemandirian belajar siswa dalam 

kegiatan pembelajaran tidak terlihat. Siswa yang pasif dalam berkelompok 

akan cenderung bergantung pada temannya yang lebih aktif atau pandai. 
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Motivasi dapat mempengaruhi baik tidaknya dalam mencapai tujuan 

sehingga semakin besar motivasinya akan semakin besar kesuksesan, tampak 

gigih, tidak mau menyerah, giat belajar untuk meningkatkan prestasi 

belajarnya (Alimuddin S Miru, 2009). Menurut Anak Agung Putu Chintya 

Putri Suardana dan Nicholas Simarmata (2013) motivasi belajar dipengaruhi 

oleh ada keinginan siswa untuk mengetahui dan memahami sesuatu dan 

mendorong serta mengarahkan minat belajar siswa sehingga sungguh-

sungguh untuk belajar dan termotivasi untuk mencapai prestasi. 

Dari sudut sumber yang mempengaruhinya, Uno (2007: 4) 

membedakan motivasi belajar menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari 

dalam diri siswa. Dapat dikatakan motivasi intrinsic dilakukan atas kesadaran 

diri sendiri untuk belajar menjadi lebih baik. Ramainas (2006: 80) 

mengatakan bahwa motivasi belajar siswa disekolah tidak terwujud dengan 

baik apabila tidak ada dorongan dari dalam diri sendiri, artinya siswa yang 

memiliki motivasi belajar tinggi akan terlihat dari aktivitasnya dalam proses 

pembelajaran. Serupa dengan pendapat Ramainas, Ary Tri Prasetyo dan 

Saifuddin Zuhri (2007) menyatakan motivasi yang lahir dari dalam diri siswa 

akan sangat berpengaruh terhadap perilakunya dalam belajar dan mencapai 

cita-cita belajarnya. Motivasi intrinsik yang dimaksud seperti, siswa 

termotivasi untuk belajat semata-mata untuk menguasai nilai-nilai yang 

terkandung dalam materi pembelajaran, bukan karena keinginan lain seperti 

ingin mendapat pujian, nilai yang tinggi, dan hadiah. 

Siswa yang memiliki motivasi intrinsik cenderung akan menjadi 

orang yang terdidik, yang berpengetahuan, dan mempunyai keahlian dalam 

bidang tertentu terutama pada mata pelajaran matematika. Apabila siswa 

menyadari telah memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya, maka siswa tidak 

memerlukan motivasi dari luar untuk melakukan kegiatan belajar. 

Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar 

diri siswa. Menurut Alimuddin S Miru (2009), motivasi belajar dikatakan 

motivasi ekstrinsik bila siswa menempatkan tujuan belajarnya diluar faktor-
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faktor situasi belajar. Motivasi ekstrinsik dapat timbul karena dipengaruhi 

oleh banyak factor. Salah satunya adalah adanya kegiatan pembelajaran yang 

menarik. Proses pembelajaran yang menarik akan menarik minat siswa untuk 

ingin tahu dan akhirnya ingin mempelajarinya. Berbicara tentang proses 

pembelajaran, tentu saja tidak lepas dari peran seorang guru. Disini guru juga 

berperan penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang menarik dan 

mengakibatkan timbulnya motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik pada 

diri siswa. Namun, strategi pembelajaran yang digunakan guru masih dirasa 

kurang untuk menumbuhkan motivasi ekstrinsik pada diri siswa. Akibatnya, 

motivasi ekstrinsik bukan berfungsi sebagai pendorong, melainkan 

menjadikan siswa malas belajar. 

Uno (2007: 4) juga menjelaskan motivasi intrinsik lebih kuat dari 

motivasi ekstrinsik sehingga pendidikan harus berusaha menimbulkan 

motivasi intrinsik dengan menumbuhkan dan mengembangkan minat siswa 

terhadap bidang-bidang studi yang relevan. Siswa diharapkan memiliki 

kesadaran yang tinggi agar mampu mendorong dirinya sendiri untuk 

melakukan perubahan dalam cara belajar dan berfikirnya. Disini guru 

berperan penting menumbuhkan motivasi intrinsik siswa ketika disekolah. 

Secara tidak langsung akan mempengaruhi prestasi belajarnya dan akan 

berdampak pada hasil belajar yang lebih baik dan memuaskan terutama pada 

mata pelajaran matematika. Dapat disimpulkan, motivasi instrinsik dan 

motivasi ekstrinsik saling mempengaruhi terhadap hasil belajar belajar 

tertutama pada hasil belajar matematika. 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, timbul beberapa masalah 

diantaranya yaitu: 

1. Hasil belajar matematika siswa banyak yang tidak melampaui Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). 
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2. Metode konvensional (ceramah) masih sering dilakukan dalam proses 

pembelajaran. 

3. Rasa ingin tahu siswa tidak terbangun 

4. Kemandirian dalam kegiatan pembelajaran tidak terlihat 

5. Siswa tergolong pasif 

6. Menurunnya motivasi belajar  

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini difokuskan 

pada hasil belajar matematika yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor- 

faktor yang akan diteliti adalah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik 

pada siswa. 

 

D. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Adakah kontribusi motivasi intrinsik terhadap hasil belajar matematika? 

2. Adakah kontribusi motivasi ekstrinsik terhadap hasil belajar matematika? 

3. Adakah kontribusi motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik terhadap 

hasil belajar matematika? 

 

E. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji kontribusi motivasi intrinsik terhadap hasil belajar 

matematika. 

2. Untuk menguji kontribusi motivasi ekstrinsik terhadap hasil belajar 

matematika. 

3. Untuk menguji kontribusi motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik 

terhadap hasil belajar matematika. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan dalam upaya meningkatkan motivasi dari dalam diri siswa 

maupun dari luar diri siswa serta hasil belajar matematika siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan 

bahwa motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik juga memberikan 

kontribusi terhadap hasil belajar matematika. 

b. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi 

belajar siswa dalam proses pembelajaran sehingga hasil belajar 

meningkat. 

c. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan 

menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. 

 

 


