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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, permasalahan yang sering 

muncul yaitu kurangnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran, khususnya 

pada mata pelajaran matematika. Hal ini tampak dari perilaku siswa yang 

cenderung hanya mencatat dan mendengarkan penjelasan guru. 

Selama ini proses pembelajaran Matematika yang dilakukan di sebagian 

sekolah masih menggunakan paradigma yang lama, di mana guru memberikan 

pengetahuan kepada siswa yang pasif. Guru mengajar dengan metode ceramah 

dan siswa duduk, diam, dengar, catat dan hafal, sehingga kegiatan belajar 

mengajar menjadi kurang menarik perhatian dan motivasi belajar siswa. 

Selain itu, proses pembelajaran matematika tidak menggunakan media 

pembelajarran yang menarik, yang dapat memotivasi siswa dalam belajar. 

Keadaan seperti ini tidak akan meningkatkan hasil belajar siswa, akibatnya nilai 

ulangan harian yang dicapai siswa tidak sesuai dengan KKM yang telah 

ditentukan, yaitu 71. Hal ini dapat dilihat dari nilai ulangan harian siswa kelas III 

pada mata pelajaran Matematika. Dari 40 siswa, hanya 14 siswa (35%) yang 

tuntas mencapai KKM, sedangkan 26 siswa (65%) belum tuntas belajarnya.  

Model pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran di dalam kelas, sehingga akan menciptakan suasana pembelajaran 

yang menarik dan menyenangkan serta dapat memacu  motivasi belajar siswa. 

Peneliti mencoba menggunakan metode pemberian reward melalui model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL), untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran Matematika. 

Untuk itu dibutuhkan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru dengan 

upaya meningkatkan hasil belajar siswa, misalnya dengan membimbing siswa 

untuk terlibat langsung dalam kegiatan yang melibatkan siswa serta guru yang 

berperan sebagai pembimbing untuk menemukan konsep Matematika. 
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Motivasi tidak hanya menjadikan siswa terlibat dalam kegiatan akademik, 

motivasi juga penting dalam menentukan seberapa jauh siswa akan belajar dari 

suatu kegiatan pembelajaran atau seberapa jauh menyerap informasi yang 

disajikan kepada mereka. Siswa yang termotivasi untuk belajar sesuatu akan 

menggunakan proses kognitif yang lebih tinggi dalam mempelajari materi itu, 

sehingga siswa itu akan meyerap dan mengendapkan materi itu dengan lebih 

baik. Tugas penting guru adalah merencanakan bagaimana guru mendukung 

motivasi siswa (Nur, 2001 : 3). Untuk itu sebagai seorang guru disamping 

menguasai materi, juga diharapkan dapat menetapkan dan melaksanakan 

penyajian materi yang sesuai kemampuan dan kesiapan anak, sehingga 

menghasilkan nilai rata-rata ulangan yang sesuai dengan KKM. 

 Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis mencoba menerapkan salah 

satu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) untuk mengungkapkan apakah dengan metode Contextual 

Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan hasil belajar Matematika. 

Dari latar belakang tersebut di atas maka penulis dalam penelitian ini 

mengambil judul "Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Dengan 

metode pemberian Reward melalui Model Pembelajaran Contextual Teaching 

And Learning (CTL) pada Siswa Kelas III Semester II Tahun 2012/2013 di SD 

Negeri Tlogodalem Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo". 

 

1.2 Pembatasan Masalah  

Peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini dengan mengangkat Metode 

pemberian Reward melaui model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas III pada mata 

pelajaran Matematika. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah 

sebagai berikut: “Bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa dengan metode 
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pemberian Reward  melalui model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) pada siswa kelas III SD Negeri Tlogodalem?” 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 

Mengetahui pengaruh hasil belajar siswa setelah diterapkan metode pemberian 

Reward melalui model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

pada siswa kelas III SD Negeri Tlogodalem. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat. Manfaat tersebut diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Guru  

• Memberikan informasi tentang model pembelajaran yang sesuai dengan 

materi Matematika. 

• Memperoleh umpan balik untuk kemajuan pembelajaran.  

• Sebagai bahan pertimbangan dalam merancang kegiatan pembelajaran 

2. Siswa 

Meningkatkan motivasi dan hasil belajar pada mata pelajaran Matematika. 

3. Sekolah  

Manfaat penelitian ini bagi sekolah yaitu sebagai masukan dalam rangka 

mengefektifkan pembelajaran yang lebih bermakna dalam pelaksanaan 

pendidikan. 

 


