
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita ini, 

berarti setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang 

dalam pendidikan. Pendidikan juga merupakan sumber daya insan yang 

sepatutnya mendapat perhatian terus menerus dalam upaya peningkatan mutunya. 

Peningkatan mutu pendidikan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya 

manusia. Maka dari itu perlu dilakukan pembaruan dalam bidang pendidikan dari 

waktu kewaktu secara terus menerus. Menurut  Soekidjo Notoatmodjo (2003: 16) 

pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk 

mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga 

mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan, sehingga 

menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. Pendidikan pertama kali yang 

kita dapatkan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan 

masyarakat. 

Dalam dunia pendidikan, terutama dalam kegiatan belajar, bahwa 

kelangsungan dan keberhasilan proses belajar mengajar bukan hanya dipengaruhi 

oleh faktor intelektual saja, melainkan juga oleh faktor-faktor non intelektual lain 

yang tidak kalah penting dalam menentukan hasil belajar seseorang, salah 

satunya adalah kemampuan seseorang siswa untuk memotivasi dirinya. Motivasi 

sangat penting artinya dalam kegiatan belajar, sebab adanya motivasi akan 

mendorong semangat belajar dan sebaliknya kurang adanya motivasi akan 

melemahkan semangat belajar. Motivasi merupakan syarat mutlak dalam belajar, 

seorang siswa yang belajar tanpa motivasi (atau kurang motivasi) tidak akan 

berhasil dengan maksimal. “Motivation is a complex part of human psychology 

and behavior that influences how individuals choose to invest their time, how 

much energy they exert in any given task, how they think and feel bout the task, 

and how long they persist at the task” menyatakan bahwa motivasi adalah bagian 
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kompleks dari psikologi manusia dan perilaku yang mempengaruhi bagaimana 

individu memilih untuk menginvestasikan waktu mereka, berapa banyak energi 

yang mereka berikan dalam tugas tertentu, bagaimana mereka memikirkan dan 

merasakan tugas, dan berapa lama mereka bertahan dalam tugas tersebut (Ramli 

Bakar, 2014: 723). 

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di SMP 

Negeri 2 Banyudono pada kelas VIIID berjumlah 32 siswa, terdapat motivasi 

belajar siswa yang masih rendah. Peneliti mengamati motivasi belajar siswa dari 

tiga indikator yaitu: (1) Siswa tekun menghadapi tugas sebesar 53,13%; (2) 

Siswa ulet menghadapi kesulitan sebesar 46,88%; (3) Siswa lebih senang bekerja 

mandiri sebesar 40,63%. Ketiga indikator tersebut mengacu pada Sardiman 

(2001: 81) yang menyatakan bahwa motivasi yang ada pada diri setiap orang itu 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (a) Tekun menghadapi tugas; (b) Ulet 

menghadapi kesulitan; (c) Lebih senang bekerja mandiri. 

Selain rendahnya motivasi siswa didalam belajar, didapati pula 

prestasi belajar siswa yang rendah. Hal ini diketahui dari persentase prestasi 

belajar matematika siswa sebesar 43,75%. Artinya hanya 14 dari 32 siswa yang 

memenuhi standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) ≥70. Adapun faktor 

internal dan eksternal dapat mempengaruhi keberhasilan siswa dalam 

meningkatkan prestasi belajar. Dari faktor internal antara lain kemampuan awal 

siswa, motivasi siswa dalam mencapai prestasi, dan bakat yang dimiliki siswa. 

Sedangkan dari faktor eksternal antara lain perhatian orang tua, fasilitas belajar di 

sekolah, dan kemampuan guru dalam mengajar. “Achievement is accomplishment 

or proficiency in given skills or body of knowledge; it is the progress in school 

theoretically different from intelligence but overlaps with its to a greater extent” 

menyimpulkan bahwa kematangan siswa ditinjau dari kemampuan awal siswa, 

ketrampilan, dan pengetahuan yang diberikan siswa dapat mempengaruhi prestasi 

siswa (Shafeeq & Thaqib, 2015: 1438). Prestasi belajar siswa ditentukan oleh 

gabungan antara kecerdasan intelektual dan motivasi belajarnya. Jadi motivasi 

merupakan hal yang penting untuk meraih prestasi, karena motivasi merupakan 

suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan dorongan yang 
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menumbuhkan perilaku tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Artinya bahwa 

meskipun siswa memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, jika tidak diikuti 

dengan motivasi yang tinggi untuk mencapai prestasi belajar yang optimal sesuai 

dengan kecerdasan intelektualnya, maka prestasi belajarnya akan kurang 

memuaskan. 

Beberapa masalah dalam pembelajaran yang mempengaruhi 

rendahnya motivasi dan prestasi belajar siswa khususnya mata pelajaran 

matematika di kelas VIIID SMP Negeri 2 Banyudono diantaranya adalah siswa 

kurang memperhatikan saat guru menjelaskan materi pelajaran, siswa kurang 

termotivasi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, sebagian siswa hanya 

diam saat menemukan kesulitan saat berdiskusi, siswa masih bertanya-tanya pada 

temannya saat mengerjakan soal tes individu, selain itu proses pembelajaran 

masih menggunakan model pembelajaran konvensional yakni ceramah, tanya 

jawab, pemberian tugas dan pembelajarannya didominasi oleh guru dan sedikit 

sekali melibatkan siswa. Rendahnya motivasi dan prestasi belajar siswa ini tidak 

bisa dianggap remeh. Hal ini perlu penanganan yang serius dari pihak guru. Oleh 

karena itu agar siswa termotivasi dan prestasi belajar terpenuhi secara maksimal, 

perlu diterapkan strategi pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan 

keduanya. 

Strategi pembelajaran merupakan salah satu cara yang digunakan guru 

dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya proses 

belajar mengajar. Strategi pembelajaran yang baik adalah strategi yang dapat 

menumbuhkan kegiatan belajar siswa. Hardini dan Puspitasari (2012: 1-2) 

menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah daya upaya guru dalam 

menciptakan suatu sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses 

mengajar agar tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dapat tercapai dan 

berhasil guna. Oleh karena itu, seorang guru dituntut memiliki kemampuan 

mengatur secara umum komponen-komponen pembelajaran sehingga terjalin 

keterkaitan fungsi antar komponen pembelajaran. 

Untuk mengatasi masalah siswa yang kurang termotivasi dan 

berprestasi dalam belajar matematika, maka peneliti melakukan diskusi dengan 
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guru matematika guna meningkatkan motivasi dan prestasi belajar matematika 

siswa. Kemudian dari hasil diskusi didapati penggunaan strategi pembelajaran 

konvensional akan diganti menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah. 

Dan salah satu strategi pembelajaran berbasis masalah yang dianggap tepat untuk 

meningkatkan keduanya adalah Problem Based Instruction (PBI). Menurut 

Trianto (2011: 96-97), kelebihan PBI sebagai suatu model pembelajaran adalah: 

(1) Realistic dengan kehidupan siswa; (2) Konsep sesuai dengan kebutuhan 

siswa; (3) Memupuk sifat inquiry siswa; (4) Retensi konsep jadi kuat; dan (5) 

Memupuk kemampuan Problem Solving. 

Problem Based Instruction digunakan untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam situasi-situasi 

berorientasi masalah, mencakup belajar bagaimana belajar (learning how to 

learn). Peran seorang guru dalam pembelajaran berdasarkan masalah adalah 

menyodorkan masalah-masalah, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan 

memfasilitasi penyelidikan dan dialog. Tujuan dari strategi pembelajaran 

Problem Based Intruction tidak dirancang untuk membantu guru memberikan 

informasi sebanyak banyaknya kepada siswa, tetapi untuk membantu siswa 

mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan 

intelektual (Muhammad Nur, 2011: 2). 

Berdasarkan uraian di atas diharapkan penerapan strategi 

pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) dapat meningkatkan motivasi dan 

prestasi belajar matematika siswa kelas VIIID SMP Negeri 2 Banyudono. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Adakah peningkatan motivasi belajar setelah menggunakan strategi 

pembelajaran Problem Based Instruction pada siswa kelas VIIID SMP Negeri 

2 Banyudono? 

2. Adakah peningkatan prestasi belajar matematika setelah menggunakan 

strategi pembelajaran Problem Based Instruction pada siswa kelas VIIID 

SMP Negeri 2 Banyudono? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar matematika pada siswa 

kelas VIIID SMP Negeri 2 Banyudono. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan peningkatan motivasi belajar siswa menggunakan 

strategi pembelajaran Problem Based Intruction (PBI). 

b. Mendeskripsikan peningkatan prestasi belajar matematika siswa 

menggunakan strategi pembelajaran Problem Based Intruction (PBI). 

  

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat utamanya pada proses 

pembelajaran, peningkatan mutu, dan hasil pembelajaran matematika. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan kepada pembelajaran matematika utamanya pada peningkatan 

motivasi dan prestasi belajar matematika siswa menggunakan strategi 

pembelajaran Problem Based Instruction (PBI). Secara khusus, penelitian ini 

dapat memberikan kontribusi bagi sekolah dalam meningkatkan motivasi dan 

prestasi belajar matematika. 

2. Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat: 

a. Bagi siswa, dapat meningkatkan motivasi belajar dan meningkatkan 

prestasi belajar matematika. 

b. Bagi guru, dapat menjadi inspirasi dalam mengajarkan pelajaran 

matematika yang dapat diterima oleh siswa. 

c. Bagi penulis, sebagai bekal untuk menjadi pendidik yang baik dan 

berkualitas. 


