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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu tujuan nasional negara Indonesia yang dirumuskan dalam 

pembukaan UUD ’45 adalah mencerdaskan bangsa. Salah satu upaya 

untuk mencerdaskan bangsa adalah melalui pendidikan dan untuk 

mewujudkanya pemerintah mengusahakan serta menyelenggarakan sistem 

pengajaran nasional yang diatur dalam UU. Guru yang merupakan bagian 

dari suatu sistem pengajaran nasional mempunyai berbagai tugas. Tugas 

utama dan terpenting yang menjadi tanggung jawab guru adalah 

merangsang dan membimbing proses belajar siswa, sehingga nantinya 

akan tercapai suatu masyarakat yang modern yang dicita – citakan bangsa.  

Belajar yang merupakan proses kegiatan untuk mengubah tingkah laku 

siswa, ternyata banyak faktor yang mempengaruhinnya. Dari sekian 

banyak faktor yang berpengaruh itu, secara garis besar dapat dibagi dalam 

faktor intern dan faktor ekstern dari diri siswa. Faktor intern menyangkut 

faktor – faktor fisiologis dan faktor psikologis. Kehadiran faktor 

psikologis dalam belajar akan memberikan andil yang cukup penting. 

Faktor psikologis akan senantiasa memberikan landasan dan kemudahan 

dalam upaya mencapai tujuan belajar secara optimal. Motivasi adalah 

salah satu macam faktor psikologis.  
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Menurut Abd. Rochman Abror (1993:121) para ahli jiwa dan ahli 

pendidikan semua tidak meragukan arti pentingnya motivasi dalam 

berbagai bidang pendidikan, namun belakangan ini khususnya dalam 

bidang pendidikan banyak permasalahan tentang “krisis motivasi belajar”. 

Berdasarkan pengalaman mereka yang bergerak langsung dalam 

pendidikan mulai meragukan apakah para siswa masih bermotivasi belajar, 

terlebih motivasi intrinsik. Gejalanya antara lain berkurangnya perhatian 

siswa dalam proses belajar mengajar, kelalaian dalam mengerjakan tugas, 

penandaan persiapan belajar untuk ulangan atau ujian saja, belajar 

musiman yaitu belajar jika akan menghadapi ujian saja dan sebagainya. 

Dalyono (1997:203 – 204) menyatakan bahwa motivasi adalah 

prasyarat utama dalam pembelajaran, tanpa itu hasil belajar yang dicapai 

tidak akan optimal dan motivasi sendiri merupakan dorongan yang timbul 

dari dalam diri sendiri atau ditimbulkan oleh lingkungan sekitar. Motivasi 

belajar dipandang sebagai keinginan atau dorongan untuk belajar. 

Seseorang itu akan berhasil dalam belajar, jika pada dirinya ada keinginan 

untuk belajar.  

Keberhasilan pembelajaran dapat dilihat dari sisi tingkatan pemahaman 

dan penguasaan materi yang diberikan atau banyaknya siswa yang 

mencapai tingkat pemahaman dan penguasaan materi, maka makin tinggi 

pula keberhasilan pembelajaran. Prinsip mengajar adalah mempermudah 

dan memberikan motivasi kegiatan belajar. Guru sebagai pengajar 



memiliki tugas memberikan fasilitas atau kemudahan bagi suatu kegiatan 

belajar subjek belajar/siswa.  

Keberhasilan pembelajaran matematika dapat dipengaruhi oleh 

motivasi belajar siswa dalam memahami dan menguasai materi. Menurut 

Subandijah (1996:124) kurangnya perhatian dan motivasi sesorang 

terhadap suatu objek menyebabkan orang itu jemu dan tidak tertarik pada 

objek tersebut. Salah satu hambatan dalam pembelajaran matematika 

adalah siswa kurang tertarik terhadap pelajaran matematika. 

Selain motivasi hal lain yang berpengaruh dalam peningkatan mutu 

(kualitas) belajar mengajar adalah pendekatan yang digunakan oleh guru 

dalam proses belajar mengajar. Seorang guru harus mempunyai 

kemampuan untuk dapat menciptakan suatu kegiatan belajar menuju 

tercapainya hasil belajar secara optimal. Oleh karena itu, seorang guru 

harus mempunyai wawasan yang luas tentang pemilihan strategi belajar 

mengajar, sehingga lebih mudah dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Sebagian besar model pembelajaran yang digunakan guru adalah 

model pembelajaran konvensional. Dalam model pembelajaran 

konvensional, pembelajaran disampaikan dengan menggunakan sistem 

ceramah, sehingga mendorong aktivitas siswa yang cenderung diam 

mendengarkan dan mencatat hal – hal yang penting dari pelajaran.  

Hal ini mengakibatkan sikap anak yang pasif terhadap pelajaran yang 

disampaikan. Salah satu model pembelajaran lain untuk usaha peningkatan 

kemampuan mengajar guru adalah pembelajaran dengan menggunakan 



pendekatan struktural dengan tipe Think – Pair – Share (TPS). Pada 

pembelajaran ini menekankan pada penggunaan struktur tertentu yang 

dirancang untuk mempengaruhi interaksi siswa mampu bekerja sama 

dengan saling membantu dalam kelompok kecil. Tipe TPS merupakan 

merupakan struktur yang dikembangkan untuk mengajarkan ketrampilan 

sosial.  

Bedasrkan uraian diatas secara garis besar dapat kita ambil 

kesimpulan, bahwa untuk mencapai keberhasilan pembelajaran 

matematika kita perlu meningkatkan motivasi belajar siswa. Salah satu 

upaya peningkatan motivasi belajar siswa kita perlu mengganti model 

pembelajaran konvensional dengan model pembelajaran yang lebih 

menarik seperti model pembelajaran dengan pendekatan struktural TPS.  

Dengan melihat latar belakang masalah tersebut peneliti terdorong 

untuk meneliti masalah tersebut diatas dengan mengambil judul 

”Peningkatan Motivasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran Matematika 

melalui pendekatan Struktural TPS”.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas terdapat 

beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah – masalah 

tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Motivasi siswa dalam belajar masih begitu rendah.  



2. Pada saat pembelajaran matematika banyak guru yang kurang 

memperhatikan apakah siswanya dapat menerima strategi 

pembelajaran yang dilakukan pada pembelajaran matematika. 

Dominasi guru sangat tinggi sedangkan pengorganisasian siswa 

cenderung searah.  

3. Model pembelajaran dengan pendekatan TPS diharapakan dapat 

mengikutsertakan siswa secara aktif di dalam kegiatan belajar 

mengajar.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan tidak terjadi penyimpangan tehadap apa 

yang menjadi tujuan penelitian, maka peneliti membatasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran 

struktural tipe TPS.  

2. Motivasi belajar dibatasi pada peningkatan motivasi setelah 

menerima pengalaman belajar matematika dengan menggunakan 

model pembelajran tipe TPS. 

3. Subjek penelitian adalah siswa kelas VII SMP N 3 Jatipuro.  

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang Masalah dan Pembatasan Masalah yang 

dikemukakan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut “Apakah 



ada peningkatan Motivasi Belajar siswa dalam pembelajaran matematika 

dengan menggunakan pendekatan TPS?”.  

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ” Peningkatan Motivasi Belajar Siswa 

dalam Pembelajaran Matematika melalui pendekatan Struktural TPS" 

adalah untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar siswa setelah 

menggunakan pembelajaran struktural TPS.  

 

F. Manfaat Penelitian 

Sebagai Penelitian Tindakan Kelas, penelitian ini memberikan manfaat 

konseptual utamanya kepada pembelajaran matematika, disamping itu juga 

kepada peningkatan motivasi belajar siswa. Dari hasil penelitian ini 

diharapkan sangat bermanfaat untuk: 

1. Dapat dijadikan sebagai alternatif bahan acuan awal bagi guru dan 

calon guru matematika sehingga dalam proses implementasi 

kurikulum nasional baru tidak banyak menghadapi kendala berarti 

serta dapat mencapai sasaran secara optimal.  

2. Sebagai bahan informasi dan penambangan bagi sekolah dalam 

rangka upaya peningkatan mutu pendidikan sehubungan dengan 

metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar.  



3. Bagi siswa agar melalui pembelajaran TPS diharapkan akan terbina 

sikap bekerja sama dan saling membantu antar siswa dalam 

pemecahan masalah.  

4. Sebagai pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan penelitian ini dalam ruang lingkup yang lebih 

luas dan perubahan yang lebih mendalam.  

 


