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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

Pada sub bab ini, penulis akan membahas berkaitan dengan teori dari 

variabel yang sudah ditentukan sebelumnya. Adapun teori yang akan dibahas 

antara lain: teori variabel X yaitu Pendidikan Matematika Realistik Indonesia 

(PMRI), teori variabel Y yaitu Motivasi Belajar dan Hasil Belajar. Dalam 

penulisannya, penulis menggunakan beberapa literatur ilmiah sebagai sumber 

referensi. 

2.1.1 Pembelajaran Matematika SD 

Matematika dipelajari oleh anak sejak berada di tingkat pendidikan terendah 

yaitu tingkat Sekolah Dasar (SD). Ilmu matematika juga seringkali diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari bahkan sebelum anak menginjak usia sekolah. 

Berkaitan dengan pembelajaran matematika di SD akan dijelaskan sebagai 

berikut.  

2.1.1.1 Matematika 

Dalam Permendiknas No 22 tahun 2006 Matematika merupakan ilmu 

universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran 

penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. 

Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini 

dilandasi oleh perkembangan Matematika di bidang teori bilangan, aljabar, 

analisis, teori peluang, dan matematika diskrit. Untuk menguasai dan menciptakan 

teknologi di masa depan diperlukan penguasaan Matematika yang kuat sejak dini. 

Mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik 

mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan 

bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki 

kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk 

bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. 
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Standar kompetensi dan kompetensi dasar Matematika dalam dokumen ini 

disusun sebagai landasan pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan 

tersebut di atas. Selain itu dimaksudkan pula untuk mengembangkan kemampuan 

menggunakan Matematika dalam pemecahan masalah dan mengkomunikasikan 

ide atau gagasan dengan menggunakan simbol, tabel, diagram, dan media lain. 

Menurut Muhsetyo (2011:26), pembelajaran Matematika adalah proses 

pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan 

yang terencana sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan 

Matematika yang dipelajari. Ruseffendi (dalam Heruman 2012:1) mendefinisikan 

matematika sebagai bahasa simbol ilmu deduktif yang tidak menerima 

pembuktian secara deduktif; ilmu tentang keteraturan, dan struktur yang 

terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak didefinisikan, unsur yang didefinisikan, 

ke aksioma atau postulat, dan akhirnya ke dalil.   

Dari pendapat beberapa ahli di atas maka penulis menyimpulkan bahwa 

Matematika adalah sebuah ilmu pengetahuan tentang penelitian pada angka dan 

bilangan yang dikelompokkan pada tiga bidang aljabar, analisis, dan geometri 

yang merupakan pola dan hubungan sebab dari sekumpulan konsep tertentu atau 

model tertentu yang dapat dibuat generalisasinya untuk dibuktikan kebenarannya 

secara deduktif.  

2.1.1.2 Tujuan Pembelajaran Matematika 

Dalam Permendiknas No 20 Tahun 2006, mata pelajaran Matematika 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 

1. Memahami konsep Matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat, dalam pemecahan masalah. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

Matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan Matematika. 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model Matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh. 
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4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan Matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

2.1.1.3 Ruang Lingkup Pembelajaran Matematika 

Permendiknas No. 20 Tahun 2006, mata pelajaran Matematika pada satuan 

pendidikan SD/MI meliputi aspek-aspek sebagai berikut.  

1. Bilangan, 

2. Geometri dan pengukuran, 

3. Pengolahan data. 

 Hakikat matematika menurut Soedjadi (dalam Heruman 2012:1) yaitu 

memiliki objek tujuan yang abstrak, bertumpu pada kesempatan, dan pola pikir 

yang deduktif. Siswa SD berkisar berumur 6-7 tahun sampai 12-13 tahun. 

Menurut Piaget ”mereka berada pada operasional konkret”. Dari perkembangan 

kognitif pemikiran mereka masih terikat dengan objek yang konkret yang dapat 

ditangkap oleh panca indera. 

 Menurut Heruman (2012:2), dalam mengajarkan matematika harus bisa 

memahami dan mengetahui bahwa kemampuan setiap siswa itu berbeda, dan 

semua siswa belum tentu senang dengan pembelajaran Matematika. Memang 

tujuan akhir dalam pembelajaran Matematika di SD agar siswa terampil dalam 

menggunakan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari.  

 Sesuai dengan Standar Isi Matematika merupakan ilmu universal yang 

mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam 

berbagai disiplin dan memeajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat di 

bidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh 

perkembangan matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang 

dan matematika diskrit. Untuk menguasai dan mencipta teknologi di masa depan 

diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini. 

 Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik 

mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 
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berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan 

bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peseta didik dapat memiliki 

kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk 

bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. 

 Standar kompetensi dan kompetensi dasar metematika dalam dokumen ini 

disusun sebagai landasan pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan 

tersebut diatas. Selain itu dimaksudkan pula untuk mengembangkan kemampuan 

menggunakan matematika dalam pemecahan masalah dan mengkomunikasikan 

ide atau gagasan dengan menggunakan simbol, tabel, diagram, dan media lain. 

 Pendekatan pemecahan masalah merupakan fokus dalam pembelajaran 

matematika yang mencakup masalah tertutup dengan solusi tunggal, dan masalah 

dengan berbagai cara penyelesaian. Untuk meningkatkan kemampuan 

memecahkan masalah perlu dikembangkan keterampilan memahami masalah, 

membuat model matematika, menyelesaikan masalah, dan menafsirkan solusinya. 

 Dalam setiap kesempatan, pembelajaran matematika hendaknya dimulai 

dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi (contextual problem). 

Dengan mengajukan masalah realistik, peserta didik secara bertahap dibimbing 

untuk menguasai konsep matematika. Untuk meningkatkan keefektifan 

pembelajaran, sekolah diharapkan menggunakan teknologi informasi 

pembelajaran seperti komputer, alat peraga, atau media lainnya. 

 Mata pelajaran matematika bertujuan agar  peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut. 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat, dalam pemecahan masalah. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika. 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh. 
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4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Dalam pembelajaran matematika di SD dapat ditarik kesimpulan bahwa 

matematika merupakan ilmu yan deduktif dimana ilmu yang bersifat umum ke 

dalam ilmu yang bersifat khusus. Dalam pembelajaran siswa juga harus 

menemukan sendiri pengetahuan sesuai dengan pengalaman seari-hari siswa dan 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari pula. Guru juga harus mengetahui 

sejauh mana kemampuan siswa dalam belajar karena setiap siswa mempunyai 

kemampuan yang berbeda-beda. Siswa SD dalam belajar masih terikat dengan 

benda yang konkret yang bisa langsung dilihat oleh panca indra maka dengan itu 

guru harus pintar-pintarnya menyusun pembelajaran agar mudah dimengerti oleh 

siswa. Karena banyak siswa yang kurang suka dengan matematika. Begitu pula 

dengan pokok bahasan bangun datar dan bangun ruang dalam matematika. Siswa 

juga harus mengaitkan pembelajaran dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh 

siswa.  

 

2.1.2 Pembelajaran Matematika Realistik 

Dalam proses belajar mengajar matematika, banyak sekali model 

pembelajaran yang dapat diterapkan untuk menyampaikan materi/bahan ajar 

matematika. Matematika realistik merupakan salah satu model pembelajaran yang 

sesuai dengan kebutuhan siswa Sekolah Dasar (SD). Mengenai model 

pembelajaran Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) akan dijelaskan 

sebagai berikut.  

2.1.2.1 Konsep Dasar Pembelajaran Matematika Realistik 

Frudenthal (dalam Wijaya 2012:20) menyatakan bahwa matematika 

merupakan suatu bentuk aktivitas manusia, hal ini menunjukkan bahwa 

matematika tidak ditempatkan sebagai suatu produk jadi, melainkan sebagai 

bentuk aktivitas atau proses.  Matematika sebaiknya tidak diberikan kepada siswa 
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sebagai suatu produk jadi yang siap pakai, melainkan sebagai suatu bentuk 

kegiatan dalam mengkonstruksi konsep matematika. Terdapat istilah “guided 

reinvention” sebagai proses yang dilakukan siswa secara aktif untuk menemukan 

kembali suatu konsep matematika dengan bimbingan guru. Selain itu, matematika 

sekolah tidak ditempatkan sebagai suatu sistem tertutup (closed system) 

melainkan sebagai suatu aktivitas yang disebut matematisasi. 

Pernyataan Frudenthal melandasi pengembangan Pendidikan Matematika 

Realistic (Realistic Mathematics Education). Pendidikan Matematika Realistik 

merupakan  suatu pendekatan dalam pembelajaran matematika di Belanda. Kata 

“realistik” sering disalah artikan sebagai “real world”, yaitu dunia nyata. Banyak 

yang menganggap bahwa Pendidikan Matematika Realistik adalah suatu model 

pembelajaran pembelajaran matematika yang harus selalu menggunakan masalah 

sehari-hari. Menurut Van den Heuvel-Panhuizen dalam Wijaya (2012:20) 

penggunaan kata “realistik” tersebut tidak sekadar menunjukkan adanya suatu 

koneksi dengan dunia nyata (real-world) tetapi lebih mengacu pada fokus 

Pendidikan Matematika Realistik dalam menempatkan penekanan penggunaan 

suatu situasi yang bisa dibayangkan (imagineable) oleh siswa. 

Kebermaknaan konsep matematika merupakan konsep utama dari 

Pendidikan  Matematika Realistik. Proses belajar siswa hanya akan terjadi jika 

pengetahuan (knowledge) yang dipelajari bermakna bagi siswa (Freudenthal, 

1991). Suatu pengetahuan akan menjadi bermakna bagi siswa jika proses 

pembelajaran dilaksanakan dalam suatu konteks (CORD, 1999) atau 

pembelajaran menggunakan permasalahan realistik. Suatu masalah realistik tidak 

harus berupa masalah yang ada di dunia nyata (real world problem) dan bisa 

ditemukan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Suatu masalah disebut “realistik” 

jika masalah tersebut dapat dibayangkan “imagineable” atau nyata “real” dalam 

pikiran siswa. Suatu cerita rekaan, permainan atau bahkan bentuk formal 

matematika bisa digunakan sebagai masalah realistik. Penggunaan permasalahan 

realistik (sering juga disebut sebagai context problems) dalam Pendidikan 

Matematika Realistik memiliki posisi yang jauh berbeda dengan penggunaan 

permasalahan realistik dalam pendekatan mekanistik. Dalam Pendidikan 
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Matematika Realistik, permasalahan realistik digunakan sebagai fondasi dalam 

membangun konsep matematika atau disebut jugasebagai sumber pembelajaran (a 

source for learning). Sedangkan dalam pendekatan mekanistik permasalahan 

realistik ditempatkan sebagai bentuk aplikasi suatu konsep matematika sehingga 

sering juga disebut sebagai kesimpulan atau penutup dari proses pembelajaran 

(the conclusion of learning). 

Perhatian pada pengetahuan informal (informal knowledge) dan 

pengetahuan awal (pre knowledge) yang dimiliki siswa menjadi hal yang sangat 

mendasar dalam mengembangkan permaslahan yang realistik. Pengetahuan 

informal siswa dapat berkembang menjadi suatu pengetahuan formal 

(matematika) melalui proses pemodelan. Secara umum, dalam Pendidikan 

Matematika Realistik dikenal dua macam model, yaitu “model of” dan “model 

for”. Ketika bekerja dalam permasalahan realistik, siswa akan mengembangkan 

alat dan pemahaman matematika (mathematical tools and understanding). 

Pertama siswa akan mengembangkan alat matematis (mathematic tools) yang 

memiliki keterkaitan dengan konteks masalah. Alat matematis (mathematic tools) 

tersebut bisa berupa strategi atau prosedur penyelesaian. Pemahaman matematis 

(mathematical understanding) terbentuk ketika suatu strategi bersifat general dan 

tidak terkait pada konteks situasi masalah realistik. 

Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) merupakan salah satu 

model pembelajaran matematika yang berorientasi pada pengalaman sehari-hari 

dan menerapkan matematika dalam kehidupan nyata. Pendidikan Matematika 

Realistik Indonesia (PMRI) merupakan suatu Pendidikan Matematika yang 

mengaitkan materi pembelajaran matematika dengan situasi nyata (Wijaya, 2012). 

Model pembelajaran ini dapat membantu guru untuk menyampaikan materi 

matematika dalam bentuk yang lebih menyenangkan sehingga dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Selain itu, siswa mendapatkan pengalaman 

yang berkesan dalam proses belajar matematika sehingga siswa akan lebih mudah 

memahami penjelasan dari guru. 
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2.1.2.2 Karakteristik Pendidikan Matematika Realistik 

 Menurut Treffers (dalam Wijaya 2012:21), terdapat lima karakteristik 

Pendidikan Matematika Realistik yang dijelaskan sebagai berikut. 

1. Penggunaan konteks 

Konteks tidak harus berupa masalah dunia nyata namun bisa dalam 

bentuk permainan, penggunaan alat peraga, atau situasi lain selama hal 

tersebut bermakna dan bisa dibayangkan dalam pikiran siswa. Melalui 

penggunaan konteks, siswa dilibatkan secara aktif untuk melakukan 

kegiatan eksplorasi permasalahan dan meningkatkan motivasi dan 

ketertarikan siswa dalam belajar matematika 

2. Penggunaan model untuk matematisasi progresif 

Dalam pendidikan Matematika Realistik, model digunakan dalam 

melakukan matematisasi secara progresif. Penggunaan model berfungsi 

sebagai jembatan dari pengetahuan dan matematika tingkat konkrit menuju 

matematika tingkat formal. 

3. Pemanfaatan hasil konstruksi siswa 

Di sini peran guru sebagai fasilitator dan motivator, guru membimbing 

siswa untuk mengkontruksi sendiri pengetahuannya. Siswa memiliki 

kebebasan untuk mengembangkan strategi pemecahan masalah sehingga 

diharapkan akan diperoleh strategi yang bervariasi. Hasil kerja dan 

konstruksi siswa selanjutnya digunakan untuk landasan pengembangan 

konsep matematika. 

4. Interaktivitas 

Adanya interaksi antara siswa dan siswa dalam mengkontruksi 

pengetahuan mereka yaitu dengan berdiskusi, mengajukan argument serta 

interaksi dengan guru lewat pertanyaan untuk hal-hal yang perlu ditanyakan.  

5. Keterkaitan 

Melalui keterkaitan ini, satu pembelajaran matematika diharapkan dapat 

mengenalkan dan membangun lebih dari satu konsep matematika secara 

bersamaan (walau ada satu konsep yang dominan). 
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2.1.2.3 Peran Guru Dalam Pendidikan Matematika Realistik 

Dalam pendekatan tradisional guru dianggap sebagai pemegang otoritas 

yang mencoba memindahkan pengetahuannya kepada siswa, maka dalam 

pembelajaran matematika realistik ini guru dipandang sebagai fasilitator dan 

motivator  yang menciptakan situasi dan menyediakan kesempatan bagi siswa 

untuk menemukan kembali ide dan konsep matematika dengan cara mereka 

sendiri. Oleh karena itu, guru harus mampu menciptakan dan mengembangkan 

pengalaman belajar yang mendorong siswa untuk memiliki aktivitas baik untuk 

dirinya sendiri maupun bersama siswa lain (interaktivitas). Akibatnya guru tidak 

boleh hanya terpaku pada materi dalam kurikulum dan buku teks, tetapi harus 

terus menerus memutakhirkan materi dengan masalah-masalah baru dan 

menantang. Berdasarkan karakteristik pendidikan matematika realistik yang 

dikemukakan oleh Treffers, peran guru dalam pembelajaran matematika realistik 

dapat dirumuskan sebagai berikut.  

1. Guru harus berperan sebagai fasilitator belajar;  

2. Guru harus mampu membangun pengajaran yang interaktif;  

3. Guru harus memberi kesempatan kepada siswa untuk aktif memberi 

sumbangan pada proses belajarnya;  

4. Guru harus secara aktif membantu siswa dalam menafsirkan masalah-

masalah dari dunia nyata; dan  

5. Guru harus secara aktif mengaitkan kurikulum matematika dengan dunia 

nyata, baik fisik maupun sosial.  

2.1.2.4 Penerapan Pendidikan Matematika Realistik 

Berdasarkan karakteristik pendidikan matematika realistik yang 

dikemukakan oleh Treffers, langkah-langkah pembelajaran matematika realistik 

dapat dijelaskan sebagai berikut.  

1. Persiapan  

Selain menyiapkan masalah realistik, guru harus benar-benar memahami 

masalah dan memiliki berbagai macam strategi yang mungkin akan ditempuh 

siswa dalam menyelesaikannya. 
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2. Pembukaan  

Pada bagian ini siswa diperkenalkan dengan strategi pembelajaran yang 

dipakai dan diperkenalkan kepada masalah dari dunia nyata. Kemudian siswa 

diminta untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara mereka sendiri.  

3. Proses pembelajaran  

Siswa mencoba berbagai strategi untuk menyelesaikan masalah sesuai 

dengan pengalamannya, dapat dilakukan secara perorangan maupun secara 

kelompok. Kemudian setiap siswa atau kelompok mempresentasikan hasil 

kerjanya di depan siswa atau kelompok lain dan siswa atau kelompok lain 

memberi tanggapan terhadap hasil kerja siswa atau kelompok penyaji. Guru 

mengamati jalannya diskusi kelas dan memberi tanggapan sambil 

mengarahkan siswa untuk mendapatkan strategi terbaik serta menemukan 

aturan atau prinsip yang bersifat lebih umum.  

4. Penutup  

Setelah mencapai kesepakatan tentang strategi terbaik melalui diskusi kelas, 

siswa diajak menarik kesimpulan dari pelajaran saat itu. Pada akhir 

pembelajaran siswa harus mengerjakan soal evaluasi dalam bentuk 

matematika formal.   

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas terbagi dalam kegiatan 

pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan yang 

ditujukan untuk memberikan motivasi dan menarik perhatian siswa untuk 

mengikuti pembelajaran. Kegiatan inti dibagi atas kegiatan eksplorasi, elaborasi, 

dan konfirmasi. Pada kegiatan inti ini merupakan proses pembelajaran yang 

melibatkan siswa mengalami langsung proses belajar. Kegiatan penutup 

merupakan kegiatan akhir dalam aktivitas pembelajaran dengan adanya penarikan 

kesimpulan tentang materi yang dipelajari, evaluasi, umpan balik dan tindak 

lanjut. 

Menurut Permendiknas RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses, 

proses pembelajaran dilakukan melalui proses eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi. Jika ditinjau dari sudut pandang Pendidikan Matematika Realistik, 

ketiga macam proses tersebut merupakan karakteristik dari Pendidikan 
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Matematika Realistik. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa penerapan model 

pembelajaran Pendidikan Matematika Realistik untuk pembelajaran matematika 

sejalan dengan kurikulum. Menurut Wijaya (2012:28), langkah-langkah 

penerapan PMRI sesuai standar proses dapat dijabarkan sebagai berikut. 

1. Eksplorasi 

Kegiatan eksplorasi merupakan fokus dari karakteristik Pendidikan 

Matematika Realistik yang pertama, yaitu penggunaan konteks. Dalam 

Pendidikan Matematika realistik, konteks yang digunakan di awal 

pembelajaran ditujukan untuk titik awal pembangunan konsep matematika 

dan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan eksplorasi 

strategi penyelesaian masalah.  

2. Elaborasi 

Dalam Pendidikan Matematika Realistik, penerjemah konteks situasi melalui 

matematisasi horizontal dielaborasi menjadi penemuan matematika formal 

dari konteks situasi melalui matematisasi vertikal.  

3. Konfirmasi 

Proses konfirmasi ditujukan untuk membangun argumen untuk menguatkan 

hasil proses eksplorasi dan elaborasi. Melalui proses ini, gagasan siswa tidak 

hanya dikomunikasikan ke siswa lain tetapi juga dapat dikembangkan 

berdasarkan tanggapan dari siswa lain.  

Pendidikan Matematika Realistik Indonesia diimplementasikan dalam 

pembelajaran matematika dengan topik “masalah yang berkaitan dengan uang” 

adalah sebagai berikut. 

1. Kegiatan awal 

a. Memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran yang akan dilakukan 

b. Menanyakan kesiapan siswa sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. 

c. Apersepsi; siapa yang pernah pergi berbelanja? Apa saja yang kalian 

beli? Berapa uang kembalian yang tersisa?  

d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan.  
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2. Kegiatan inti 

Eksplorasi 

a. Guru menjelaskan materi yang berkaitan dengan uang. 

b. Guru mempersiapkan alat dan bahan berupa uang kertas, dan model 

swalayan. 

c. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil. 

d. Guru membagaikan lembar kerja dan uang mainan yang akan digunakan 

siswa untuk berbelanja. 

Elaborasi 

a. Siswa mulai berdiskusi dan melakukan kegiatan sesuai petunjuk yang 

tertulis di lembar kerja. 

b. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil pekerjaannya di depan 

kelas. 

Konfirmasi 

a. Guru memberikan umpan balik/penguatan terhadap hasil eksplorasi dan 

elaborasi. 

b. Guru memberikan konfirmasi/penegasan/pelurusan terhadap hasil 

eksplorasi dan elaborasi. 

3. Kegiatan akhir 

a. Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan; 

b. Siswa bersama guru menyimpulkan materi. 

c. Guru memberikan soal sebagai evaluasi. 

d. Guru menginformasikan pelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan 

selanjutnya 

 

2.1.3 Belajar 

Bagi pelajar, belajar merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari 

semua kegiatan yang dilakukan dalam menuntut ilmu di lembaga pendidikan 

formal. Kegiatan belajar dapat dilakukan di setiap waktu sesuai dengan keinginan. 

Untuk lebih jelasnya mengenai belajar akan dibahas sebagai berikut. 
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2.1.3.1 Pengertian Belajar 

Pengertian belajar menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. 

Gagne (dalam Komalasari 2010:2) mendefinisikan belajar sebagai suatu 

proses perubahan tingkah laku yang meliputi perubahan kecenderungan manusia 

seperti sikap, minat, atau nilai dan perubahan kemampuannya yakni peningkatan 

kemampuan untuk melakukan berbagai jenis performance (kinerja).  

Sejalan dengan pendapat Gagne, Hamalik (2011:154) mendefinisikan 

belajar sebagai perubahan tingkah laku yang relative mantap berkat latihan dan 

pengalaman. Belajar sesungguhnya adalah cirri khas manusia yang membedakan 

dengan binatang. Belajar yang dilakukan manusia merupakan bagian dari 

hidupnya, berlangsung seumur hidup, kapan saja, dan dimana saja, baik di 

sekolah, di kelas, di jalanan dalam waktu yang tak dapat ditentukan sebelumnya. 

Namun demikian, satu hal yang pasti bahwa belajar yang dilakukan oleh manusia 

senantiasa dilandasi oleh itikad dan maksud tertentu. Berbeda halnya dengan 

kegiatan yang dilakukan oleh binatang (yang sering juga dikatakan sebagai 

belajar). 

James (dalam Djamarah 2011:12) mendefinisikan belajar sebagai proses 

dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Cronbach (dalam Djamarah 2011:13) 

merumuskan belajar sebagai suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh perubahan 

tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Sedangkan menurut Slameto (2003:2) 

belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Sunaryo (dalam Komalasari 2010:2) mendefinisikan belajar sebagai suatu 

kegiatan dimana seseorang membuat atau menghasilkan suatu perubahan tingkah 

laku yang ada pada dirinya dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sudah 

barang tentu tingkah laku tersebut adalah tingkah laku yang positif, artinya untuk 

mencari kesempurnaan hidup.  

Thorndike (dalam Budiningsih 2005:21) menyatakan bahwa belajar adalah 

proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat 
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merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain 

yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu interaksi yang 

dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, 

perasaan, atau gerakan/tindakan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Watson 

(dalam Budiningsih 2005:22) mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi 

antara stimulus dan respon, namun stimulus dan respon yang dimaksud berbentuk 

tingkah laku yang dapat diamati (observabel) dan dapat diukur. 

Winkel (2012:59) mendefinisikan belajar sebagai suatu aktivitas 

mental/psikis, yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang 

menghasilkan sejumlah perubahan dalam pengetahuan-pemahaman, keterampilan 

dan nilai-sikap. Perubahan itu bersifat secara relatif konstan dan berbekas.  

Berdasarkan  pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa perubahan 

yang terjadi melalui belajar tidak hanya mencakup pengetahuan, tetapi juga 

pengalaman, keterampilan untuk hidup bermasyarakat meliputi keterampilan 

berpikir (memecahkan masalah) dan keterampilan sosial, yang lebih penting 

adalah nilai dan sikap. Jadi jika disimpulkan, belajar adalah suatu proses 

perubahan tingkah laku dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang 

diperoleh dalam jangka waktu yang lama yang disebabkan oleh adanya interaksi 

antara stimulus dan respon. 

2.1.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Menurut Slameto (2010:54-72) faktor yang mempengaruhi belajar 

digolongkan menjadi dua yaitu: faktor intern meliputi: faktor jasmaniah, 

psikologis, dan kelelahan, sedangkan faktor ekstern meliputi: faktor keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. Faktor-faktor tersebut akan dijelaskan dengan 

penjelasan sebagai berikut. 

a. Faktor-Faktor Intern  

Faktor intern adalah faktor yang berasal dari diri siswa. Faktor intern ini 

terbagi menjadi tiga faktor yaitu : faktor jasmaniah, faktor psikologis dan 

faktor kelelahan.  
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1. Faktor jasmaniah  

Pertama adalah faktor kesehatan. Sehat berarti dalam keadaan baik 

segenap badan beseta bagian-bagiannya atau bebas dari penyakit. 

Kesehatan seseorang sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Proses belajar akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu, selain 

itu ia akan cepat lelah, kurang bersemangat, mudah pusing, mengantuk 

jika badannya lemah, kurang darah ataupun ada gangguan fungsi alat 

indera serta tubuhnya.  

Kedua adalah cacat tubuh. Cacat tubuh adalah sesuatu yang 

menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh. Cacat 

ini dapat berupa : buta, tuli, patah kaki, patah tangan, lumpuh dan lain-

lain. Jika ini terjadi maka belajar akan terganggu, hendaknya apabila 

cacat ia disekolahkan di sekolah khusus atau diusahakan alat bantu agar 

dapat mengurangi pengaruh kecatatan itu.  

2. Faktor psikologis  

Sekurangnya ada tujuh faktor yang tergolong ke dalam faktor 

psikologis yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor itu adalah: pertama 

inteligensi yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke 

dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, menggunakan konsep-

konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan 

mempelajarinya dengan cepat. Kedua perhatian yaitu keaktifan jiwa yang 

dipertinggi, jiwa itupun semata-mata tertuju kepada suatu objek atau 

sekumpulan objek. Ketiga minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan danmengenang beberapa kegiatan. keempat bakat yaitu 

kemampuan untuk belajar. Kemampuan ini akan baru terealisasi menjadi 

kecakapan nyata sesudah belajar atau berlatih. Kelima  motif harus 

diperhatikan agar dapat belajar dengan baik harus memiliki motif atau 

dorongan untuk berfikir dan memusatkan perhatian saat belajar. Keenam 

kematangan adalah suatu tingkat pertumbuhan seseorang. Ketujuh  

kesiapan adalah kesediaan untuk memberi renspon atau bereaksi. Dari 
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faktor-faktor tersebut sangat jelas mempengaruhi belajar, dan apabila 

belajar terganggu maka hasil belajar tidak akan baik.  

3. Faktor kelelahan  

Kelelahan seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan tetapi dapat 

dibedakan menjadi dua macam yaitu: kelelahan jasmani dan kelelahan 

rohani (bersifat praktis).  

Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan 

timbul untuk membaringkan tubuh. Kelelahan jasmani terjadi karena 

kekacauan substansi sisa pembakaran di dalam tubuh. Sehingga darah 

tidak lancar pada bagian-bagian tertentu.  

Kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan 

kebosanan, sehingga minat untuk menghasilkan sesuatu hilang. 

Kelelahan ini sangat terasa pada bagian kepala sehingga sulit untuk 

berkonsentrasi, seolah-olah otak kehabisan daya untuk bekerja. 

Kelelahan rohani dapat terjadi terus-menerus karena memikirkan masalah 

yang dianggap berat tanpa istirahat, menghadapi suatu hal yang selalu 

sama atau tanpa ada variasi dalam mengerjakan sesuatu karena terpaksa 

dan tidak sesuai dengan bakat, minat dan perhatiannya.  

Menurut Slameto (2003:60) kelelahan baik jasmani maupun rohani 

dapat dihilangkan dengan cara sebagai berikut. tidur, istirahat, 

mengusahakan variasi dalam belajar, menggunakan obat-obat yang 

melancarkan peredaran darah, rekreasi atau ibadah teratur, olah raga, 

makanyang memenuhi sarat empat sehat lima sempurna, apabila 

kelelahan terus- menerus hubungi sorang ahli.  

b. Faktor-Faktor Ekstern  

Faktor eksten adalah faktor yang berasal dari luar siswa. Faktor ini 

meliputi: faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat yaitu dengan 

penjelasan sebagai berikut.  

1. Faktor keluarga  

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa: 

cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah 
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tangga dan keadaan ekonomi keluarga. Sebagian waktu seorang siswa 

berada di rumah. Oleh karena itu, keluarga merupakan salah satu yang 

berperan pada hasil belajar. Oleh sebab itu orang tua harus mendorong, 

memberi semangat, membimbing, memberi teladan yang baik, menjalin 

hubungan yang baik, memberikan suasana yang mendukung belajar, dan 

dukungan material yang cukup.  

2. Faktor sekolah  

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan 

siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, 

keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. Sekolah adalah 

lingkungan kedua yang berperan besar memberi pengaruh pada hasil 

belajar siswa. Sekolah harus menciptakan suasana yang kondusif bagi 

pembelajaran, hubungan dan komunikasi perorang di sekolah berjalan 

baik, kurikulum yang sesuai, kedisiplinan sekolah, gedung yang nyaman, 

metode pembelajaran aktif- interaktif, pemberian tugas rumah, dan 

sarana penunjang cukup memadai seperti perpustakaan sekolah dan 

sarana yang lainnya.  

3. Faktor masyarakat  

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Pengaruh ini karena keberadaan siswa dalam 

masyarakat. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa ini meliputi: 

pertama kegiatan siswa dalam mayarakat yaitu misalnya siswa ikut 

dalamorganisasi masyarakat, kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan dan 

lain-lain, belajar akan terganggu, lebih-lebih jika tidak bijaksana dalam 

mengatur waktunya. Kedua  multi media misalnya: TV, radio, bioskop, 

surat kabar, buku-buku, komik dan lain-lain. Semua itu ada dan beredar 

di masyarakat. Ketiga  teman bergaul, teman bergaul siswa lebih cepat 

masuk dalam jiwanya daripada yang kita duga. Teman bergaul yang baik 

akan memberi pengaruh yang baik terhadap diri siswa begitu sebaliknya. 

Contoh teman bergaul yang tidak baik misalnya suka begadang, pecandu 
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rokok, keluyuran minum-minum, lebih-lebih pemabuk, penjinah, dan 

lain-lain. Keempat bentuk kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat 

di sekitar siswa juga berpengaruh pada hasil belajar siswa. Masyarakat 

yang terdiri dari orang- orang yang tidak terpelajar, penjudi, suka 

mencuri, dan mempunyai kebiasaan yang tidak baik akan berpengaruh 

jelek kepada siswa yang tinggal di situ.   

Melalui penjelasan faktor intern dan ekstern yang mempengaruhi 

hasil belajar. Faktor intern meliputi: faktor jasmaniah, psikologis, dan 

kelelahan, dan faktor ekstern meliputi: faktor keluarga, sekolah, dan 

masyarakat.  

Faktor intern dan ekstern akan sangat mempengaruhi belajar, dan 

untuk memperoleh hasil belajar yang baik atau memuaskan, maka siswa 

harus memperhatikan faktor-faktor inten dan ekstern. Untuk 

meningkatkan hasil belajar maka siswa dituntut untuk memiliki 

kebiasaan belajar yang baik.  

Selain itu, Dimyati dan Mudjiono (2009:238-254) menyatakan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi belajar digolongkan menjadi dua yaitu: faktor 

internal dan faktor eksternal. Adapun faktor-faktor tersebut diatas akan dijelaskan 

sebagai berikut. 

a. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang dialami dan dihayati oleh siswa yang 

berpengaruh pada proses belajar. Faktor internal meliputi: sikap terhadap 

belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengolah bahan belajar, 

menyimpan perolehan hasil belajar, menggali hasil belajar yang tersimpan, 

kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar, rasa percaya diri siswa, 

intelegensi dan keberhasilan belajar, kebiasaan belajar, dan cita-cita siswa. 

1. Sikap terhadap belajar 

Setiap orang  memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap 

sesuatu. Ketika seseorang  memperoleh kesempatan belajar, dia memiliki 

wewenang untuk menentukan sikap yang akan dilakukannya misalnya; 

menolak, menerima, atau mengabaikan kesempatan belajar tersebut. 



25 
 

2. Motivasi belajar 

Motivasi dalam belajar memiliki peranan yang sangat penting. Jika 

motivasi dalam diri seseorang lemah, maka hal tersebut akan melemahkan 

keinginan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Motivasi belajar 

yang rendah pada siswa berdampak pada rendahnya hasil belajar. Untuk 

itu, guru harus menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. 

3. Konsentrasi belajar 

Konsentrasi belajar merupakan kemampuan siswa untuk memusatkan 

perhatian pada bahan ajar atau materi ajar yang disampaikan oleh guru. 

Untuk memusatkan perhatian siswa, guru harus menerapkan strategi 

belajar yang sesuai dengan tema pelajaran.  

4. Mengolah bahan belajar 

Jika siswa berpeluang aktif dalam belajar, maka kemampuan untuk 

mengolah bahan belajar yang diterima menjadi semakin baik. Pemerolehan 

isi bahan belajar berupa pengetahuan, nilai-nilai serta keterampilan diolah 

siswa agar menjadi lebih bermakna. 

5. Menyimpan perolehan hasil belajar 

Kemampuan siswa dalam menyimpan suatu informasi ke otak berbeda-

beda. Suatu informasi tersimpan dalam memori jangka panjang atau 

memori jangka pendek tergantung pada stimulus yang diberikan. Ada 

siswa yang mengalami kesukaran dalam proses penerimaan, akibatnya 

proses-proses penguatan, pengolahan, penyimpanan dan penggunaan akan 

terganggu. Ada siswa yang mengalami kesukaran dalam prose 

penyimpanan. Mengakibatkan proses penggunaan hasil belajar akan 

terganggu. 

6. Menggali hasil belajar yang tersimpan 

Dalam proses ini, siswa menggali informasi yang tersimpan di dalam otak, 

mengaktifkan kembali dan meperkuat informasi tersebut dengan cara 

memperlajari kembali atau mengaitkannya dengan bahan lama. 
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7. Kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar 

Dalam hal ini, siswa memecahkan masalah menggunakan kemampuan 

yang diperoleh selama proses belajar. Hal ini akan membuktikan hasil 

belajar dan prestasi yang diperoleh siswa.  

8. Rasa percaya diri siswa 

Rasa percaya diri siswa sangat berpengaruh dalam proses belajar. Jika 

siswa memperoleh kepercayaan, pengakuan dari lingkungannya maka rasa 

percaya diri dalam diri siswa akan muncul. Rasa percaya diri ini dapat 

mendorong keberhasilan siswa dalam belajar. 

9. Intelegensi dan keberhasilan belajar 

Intelegensi merupakan kemampuan untuk bertindak secara terarah, 

berpikir positif, dan bergaul dengan lingkungan yang efisien. Kemampuan 

ini akan menjadi nyata bila siswa mampu memecahkan masalah dalam 

belajar atau kehidupannya sehari-hari.  

10. Kebiasaan belajar 

Terkadang pada diri siswa ditemukan kebiasaan-kebiasaan yang kurang 

baik dalam belajar. Misalnya berupa kemalasan, menganggap remeh 

belajar, menyia-nyiakan waktu, dll. Oleh karena itu, guru harus mampu 

memberikan penguatan dalam belajar dan menyadarkan siswa akan 

pentingnya belajar. 

11. Cita-cita siswa 

Cita-cita siswa merupakan wujud dari tujuan siswa dalam belajar. Sebagai 

contoh bentuk cita-cita siswa meliputi: pendidik di sekolah luar biasa, 

pengumpul sumbangan bencana alam, pelestari lingkungan hidup, dll.   

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan sekitar. Faktor 

eksternal meliputi: guru sebagai Pembina siswa belajar, prasarana dan sarana 

pembelajaran, kebijakan penilaian, lingkungan sosial siswa di sekolah, 

kurikulum sekolah. 

 

 



27 
 

1. Guru sebagai Pembina siswa dalam belajar 

Peran guru dalam belajar tidak hanya sebagai pengajar melaikan juga 

sebagai pendidik. Guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran yang 

sesuai dengan keahliannya melainkan mendidik kepribadian siswa dalam 

membangkitkan motivasi belajar.  

2. Prasarana dan sarana pembelajaran 

Prasarana pembelajaran meliputi: gedung, ruang belajar, lapangan, 

peralatan, dsb. Sedangkan sarana pembelajaran meliputi: buku pelajaran, 

media pembelajaran, laboratorium, dsb. Jika prasarana dan sarana belajar 

siswa lengkap dan dalam kondisi yang baik dapat menunjang kebutuhan 

siswa dalam belajar. Untuk itu dalam pemanfaataannya, prasarana dan 

sarana pembelajaran harus dipelihara dengan baik. 

3. Kebijakan penilaian 

Sekolah dan guru harus berperilaku arif dan bijaksana dalam proses 

penilaian. Jika dalam proses belajar dan hasil belajar siswa baik maka 

siswa dinyatakan lulus. Keputusan hasil belajar merupakan puncak 

harapan siswa. 

4. Lingkungan sosial siswa di sekolah 

Lingkungan sosial siswa berupa pergaulan, kerjasama, kompetisi, 

persaingan, konflik dengan siswa lain. Jika siswa diterima dalam 

lingkungannya, maka ia akan menyesuaikan diri dengan mudah. Namun 

jika sebaliknya, maka ia akan merasa tertekan.  

5. Kurikulum sekolah 

Kurikulum yang diberlakukan di sekolah adalah kurikulum nasional yang 

disahkan oleh pemerintah atau kurikulum yang disahkan oleh suatu 

yayasan pendidikan. Kurikulum berisi tujuan pendidikan, isi, kegiatan 

belajar mengajar, dan evaluasi. Berdasarkan kurikulum tersebut, guru 

menyusun desain pembelajaran. Kurikulum disusun sesuai dengan 

tuntutan kemajuan masyarakat. Dengan kemajuan  masyarakat, maka 

timbul tuntutan baru dan akibatnya terjadi perubahan kurikulum sekolah. 

Perubahan tersebut mengakibatkan munculnya berbagai masalah belajar 
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pada siswa, guru, petugas pendidikan dan orangtua siswa yang harus 

menyesuaikan cara belajar sesuai dengan terjadinya perubahan kurikulum 

pendidikan. 

  

2.1.4 Motivasi Belajar  

Motivasi memiliki peranan yang sangat penting dalam belajar. Karena 

kurangnya motivasi seseorang dalam belajar akan berdampak pada rendahnya 

keberhasilan belajar yang dicapai. Untuk lebih jelasnya mengenai motivasi belajar 

akan dibahas sebagai berikut.  

2.1.4.1 Pengertian Motivasi Belajar 

Menurut Alisuf Sabri (dalam Suparman 2010:50), motivasi adalah segala 

sesuatu yang menjadi pendorong tingkah laku yang menuntut/mendorong orang 

untuk memenuhi suatu kebutuhan. Sedangkan Santrock (2009:199) menyatakan 

bahawa motivasi melibatkan proses yang memberikan energi, mengarahkan dan 

mempertahankan perilaku. Dengan demikian, perilaku yang termotivasi adalah 

perilaku yang mengandung energy, memiliki arah, dan dapat dipertahankan. 

Hanafiah dan Suhana (2010:26) mendefinisikan motivasi belajar  sebagai 

kekuatan (power motivation), daya pendorong (driving force), atau alat 

pembangun kesediaan dan keinginan yang kuat dalam diri peserta didik untuk 

belajar secara aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan dalam rangka 

perubahan perilaku, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. 

Sedangkan Suprijono (2011:163) mendefinisikan motivasi belajar sebagai 

dorongan internal dan eksternal pada peserta didik yang sedang belajar untuk 

mengadakan perubahan perilaku. Motivasi belajar adalah proses yang memberi 

semangat belajar, arah dan kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang termotivasi 

adalah perilaku yang penuh energi, terarah dan bertahan lama.  

Yamin (2008:158) menyatakan bahwa motivasi belajar merupakan daya 

penggerak psikis dari dalam diri seseorang untuk dapat melakukan kegiatan 

belajar dan menambah keterampilan, pengalaman. Motivasi mendorong dan 

mengarah minat belajar untuk tercapai suatu tujuan. Siswa akan bersungguh-
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sungguh belajar karena termotivasi mencari prestasi, mendapat kedudukan dalam 

jabatan, menjadi politikus, dan memecahkan masalah.  

Pengertian motivasi belajar dari beberapa ahli di atas menyatakan bahwa 

motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak yang timbul dari dalam 

batin seseorang untuk melakukan kegiatan belajar agar tujuan yang dikehendaki 

dapat tercapai. Motivasi bisa berupa dorongan, kemauan, dan perbuatan seseorang 

yang berperan pada kemajuan dan perkembangan siswa melalui proses belajar. 

Kesimpulannya, motivasi belajar dapat didefinisikan sebagai keseluruhan daya 

penggerak didalam diri siswa sehingga menimbulkan kegiatan belajar, yang 

menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan 

belajar itu agar tujuan yang dikehendaki oleh siswa dapat tercapai. Dari definisi 

tersebut terlihat bahwa motivasi merupakan kekuatan pendorong yang ada di 

dalam dan diluar diri seseorang/siswa untuk melakukan perbuatan belajar pada 

saat kegiatan pembelajaran maupun di luar kegiatan pembelajaran.    

2.1.4.2 Jenis-Jenis Motivasi 

Santrock (2009:204) menggolongkan motivasi ke dalam 2 jenis yaitu; 

motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi instrinsik adalah motivasi 

internal untuk melakukan sesuatu demi hal itu sendiri (sebuah tujuan itu sendiri). 

Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan 

sesuatu yang lain (sebuah cara untuk mendapatkan sesuatu yang lain). 

Sejalan dengan pendapat Santrock, Sudjana (dalam Suparman 2010:50-51) 

menyatakan bahwa motivasi dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: motivasi intrinsik 

dan motivasi ekstrinsik. Motivasi instrinsik adalah motivasi yang muncul dari 

dalam diri setiap individu seperti kebutuhan, bakat, kemauan, minat dan harapan. 

Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang datang dari luar diri 

seseorang, timbul karena adanya stimulus (rangsangan) dari luar dirinya atau 

lingkungannya. 

Motivasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses belajar 

mengajar. Motivasi dan hasil belajar merupakan dua hal yang saling berhubungan 

satu sama lain. Dengan adanya motivasi belajar, maka keinginan seseorang untuk 

memperoleh hasil belajar yang baik akan mudah tercapai. 
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2.1.4.3 Pentingnya Motivasi Belajar   

Menurut Djamarah (2011:156-158) fungsi motivasi belajar meliputi sebagai 

berikut. 

1. Motivasi sebagai pendorong perbuatan 

Motivasi muncul karena adanya suatu harapan atau keinginan. Jika siswa 

mempunyai keinginan untuk mencapai hasil belajar yang baik, maka siswa 

akan terdorong minatnya untuk belajar. Motivasi yang bersifat mendorong ini 

mempengaruhi sikap apa yang seharusnya siswa ambil dalam rangka belajar.   

2. Motivasi sebagai penggerak perbuatan 

Motivasi dapat melahirkan sikap terhadap siswa berupa suatu kekuatan yang 

tak terbendung dan diwujudkan dalam bentuk gerakan psikofisik.  

3. Motivasi sebagai pengarah perbuatan 

Seseorang yang memiliki motivasi dapat menyeleksi mana perbuatan yang 

harus dilakukan dan mana perbuatan yang harus diabaikan. Tujuan belajar 

yang menjadi pengarah bagi siswa untuk memberikan motivasi kepada siswa 

dalam belajar. Siswa belajar dengan tekun dan penuh konsentrasi untuk 

tujuannya untuk mengerti/mengetahui suatu informasi lekas tercapai.  

Hamalik (dalam Yamin 2008:161-162) menyatakan bahwa fungsi motivasi 

belajar meliputi sebagai berikut. 

1. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi 
maka tidak akan timbul suatu perbuatan seperti belajar. 

2. Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan perbuatan 
kepencapaian tujuan yang diinginkan. 

3. Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai mesin bagi 
mobil ibarat Winkel sebelum ini. besar kecilnya motivasi akan 
menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan.  

Hanafiah dan Suhana (2010:26) menyatakan fungsi motivasi belajar 

meliputi sebagai berikut. 

1. Motivasi merupakan alat pendorong terjadinya perilaku belajar peserta 
didik. 

2. Motivasi merupakan alat untuk mempengaruhi prestasi belajar peserta 
didik. 

3. Motivasi merupakan alat untuk memberikan direksi terhadap 
pencapaian tujuan belajar. 

4. Motivasi merupakan alat untuk membangun sistem pembelajaran lebih 
bermakna. 
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Motivasi mempunyai peranan penting dalam proses belajar mengajar baik 

bagi guru maupun siswa. Bagi guru mengetahui motivasi belajar dari siswa sangat 

diperlukan guna memelihara dan meningkatkan semangat belajar siswa. Bagi 

siswa motivasi belajar dapat menumbuhkan semangat belajar sehingga siswa 

terdorong untuk melakukan perbuatan belajar. Siswa melakukan aktivitas belajar 

dengan senang karena didorong motivasi. Tanpa motivasi belajar yang kuat maka 

pelajaran apapun akan sulit untuk diikuti, dan kalau sudah demikian maka 

mengaplikasikan apa yang dipelajari, menjadi paham sekalipun akan sulit. Bila 

siswa memiliki motivasi selama proses belajar, segala kegiatan akan berjalan 

lancar, komunikasi berlangsung tanpa hambatan dan kecemasan atau ketakutan 

akan menurun.  Sebagai suatu hasil, motivasi merupakan hasil diri suatu 

pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang menarik, bermanfaat dan cocok 

bagi siswa  akan meningkatkan kompetensi/keterampilan, keterlibatan dan usaha 

siswa dalam melaksanakan tugas belajar. 

2.1.4.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar  

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009:97-101), faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi belajar ada enam meliputi: cita-cita dan aspirasi siswa, 

kemampuan siswa, kondisi siswa, kondisi lingkungan siswa, unsur-unsur dinamis 

dalam belajar dan pembelajaran, serta upaya guru dalam membelajarkan siswa 

yang akan dijelaskan sebagai berikut. 

1. Cita-cita dan aspirasi siswa 

Masing-masing siswa memiliki cita-cita. Cita-cita itu muncul karena adanya 

suatu keinginan untuk mencapai keberhasilan. Timbulnya cita-cita dibarengi 

oleh perkembangan akal, moral, kemauan, bahasa, dan nilai-nilai kehidupan. 

Dalam mencapai keberhasilan belajar, seorang siswa harus memiliki cita-cita 

untuk memperkuat motivasi dalam belajar.  

2. Kemampuan siswa 

Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan atau kecakapan 

mencapainya. Kemampuan anak dalam belajar akan memperkuat motivasi 

anak dalam mencapai tujuan belajarnya. 
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3. Kondisi siswa 

Kondisi siswa meliputi: kondisi jasmani dan kondisi rohani. Kondisi jasmani 

dan kondisi jasmani mempengaruhi motivasi belajar. Jika siswa dalam 

kondisi kurang baik, maka siswa akan sukar memusatkan perhatiannya pada 

pelajaran. Namun sebaliknya jika siswa dalam kondisi baik, proses 

pembelajaran akan berjalan dengan baik pula.  

4. Kondisi lingkungan siswa 

Lingkungan siswa meliputi: lingkungan tempat tinggal, sekolah dan sosial 

masyarakat. Jika lingkungan siswa dalam kondisi yang baik, akan 

memperkuat motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, lingkungan yang ada di 

sekitar siswa perlu dijaga dan dipelihara. Lingkungan yang aman, tenteram, 

tertib, dan indah dapat memperkuat semangat dan motivasi belajar siswa. 

5. Unsur-unsur dinamis dalam pembelajaran 

Lingkungan siswa dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Lingkungan 

siswa banyak mengalami perubahan. Kesemua lingkungan tersebut 

mendinamiskan motivasi belajar siswa. Misalnya dengan melihat tayangan 

televisi edukasi tentang penanaman pohon, maka dapat membangkitkan 

motivasi siswa untuk mempelajari tentang cara menanam pohon. Oleh karena 

itu, diharapkan seorang guru diharapkan mampu memanfaatkan sumber-

sumber belajar dan media belajar yang berasal dari lingkungan untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

6. Upaya guru dalam membelajarkan siswa 

Guru adalah pendidik yang professional. Berbagai upaya dilakukan seorang 

guru untuk membangkitkan motivasi belajar siswa. Strategi pembelajaran 

yang aktif , interaktif dan menyenangkan diterapkan untuk meningkatkan 

motivasi siswa dalam belajar.  

Jadi faktor yang mempengaruhi motivasi ada dua yaitu faktor intrinsik dan 

faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik berasal dari dalam individu itu sendiri dan faktor 

ekstrinsik berasal dari luar diri individu. 
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2.1.4.5 Penerapan Motivasi Belajar  

Menurut Djamarah (2011:169-170), upaya guru untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa dapat dilakukan dengan empat cara yang meliputi: 

menggairahkan anak didik, memberikan harapan realistis, memberi intensif, dan 

mengarahkan perilaku anak didik yang akan dijelaskan sebagai berikut. 

1. Menggairahkan anak didik 
Dalam pengajarannya, guru harus mampu menciptakan suasana kelas 
yang aktif dan menyenangkan. Guru harus berusaha menghindari hal-
hal yang monoton dan membosankan agar dapat meningkatkan 
keinginan belajar siswa. 

2. Memberikan harapan realistis 
Guru harus memelihara harapan-harapan siswa yang realistis dan 
memodifikasi harapan-harapan yang kurang atau tidak realistis. Untuk 
itu guru perlu mengetahui riwayat akademis siswa. Jika siswa lebih 
sering mengalami kegagalan dalam belajar, maka guru harus banyak 
memberikan keberhasilan kepada siswa. Harapan yang diberikan tentu 
saja harus dengan pertimbangan yang matang agar tidak merugikan 
bagi guru maupun siswa. 

3. Memberi intensif 
Apabila siswa mengalami keberhasilan, guru diharapkan memberikan 
hadiah atas keberhasilan yang dicapainya. Hal ini dapat memperkuat 
motivasi siswa agar dapat melakukan perbuatan belajar dengan lebih 
baik. Hadiah tersebut dapat berupa pujian, nilai yang baik, dsb. 

4. Mengarahkan perilaku anak didik 
Cara mengarahkan siswa adalah dengan memberikan tugas, bergerak 
mendekati, memberi hukuman yang mendidik, menegur dengan sikap 
lemah lembut dan dengan perkataan yang ramah dan baik. Siswa yang 
aktif terlibat langsung dalam pembelajaran, sebaiknya diberi pujian dan 
respon yang baik. Sedangkan menghadapi siswa yang diam, membuat 
keributan dan ramai seharusnya diberi teguran secara arif dan bijaksana.  

Menurut Hanafiah dan Suhana (2010:28), untuk membangkitkan motivasi 

belajar dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut.  

1. Peserta didik memperoleh pemahaman (comprehension) yang jelas 
mengenai proses pembelajaran. 

2. Peserta didik memperoleh kesadaran diri (self consciousness) terhadap 
pembelajaram. 

3. Menyesuaikan tujuan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik 
secara link and match. 

4. Memberi sentuhan lembut (soft touch). 
5. Memberi hadiah (reward). 
6. Memberikan pujian dan penghormatan. 
7. Peserta didik mengetahui prestasi belajarnya. 
8. Adanya iklim belajar yang kompetitif secara sehat. 
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9. Belajar menggunakan multimedia. 
10. Belajar menggunakan multi metode. 
11. Guru yang kompeten dan humoris. 
12. Suasana lingkungan sekolah yang sehat.  
Banyak cara untuk memberikan motivasi dalam proses belajar mengajar. 

Dari beberapa motivasi yang diberikan guru kepada siswa yang diterapkan dalam 

proses belajar mengajar tidak semua dapat diterapkan di dalam proses belajar 

mengajar. Seharusnya dalam pemberian motivasi hendaknya disesuaikan dengan 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan, karena masing-masing siswa memiliki 

karakter-karakter tersendiri dalam belajarnya. Dengan berbagai pemberian 

motivasi tersebut diharapkan siswa termotivasi untuk meningkatkan kompetensi 

belajar dan PBM dapat berjalan dengan kondusif dan menyenangkan.   

2.1.4.6 Pengukuran Motivasi Belajar 

Menurut Hanafiah dan Suhana (2010:28) tinggi rendahnya motivasi belajar 

siswa dapat diukur dengan mengamati indikator-indikator sebagai berikut. 

1. Durasi belajar, yaitu tinggi rendahnya motivasi belajar dapat diukur dari 
seberapa lama penggunaan waktu peserta didik untuk melakukan 
kegiatan belajar. 

2. Sikap terhadap belajar, yaitu motivasi belajar siswa dapat dikur dengan 
kecenderungan perilakunya terhadap belajar apakah senang, ragu, atau 
tidak senang. 

3. Frekuensi belajar, yaitu tinggi rendahnya motivasi belajar dapat diukur 
dari seberapa sering kegiatan belajar itu dilakukan peserta didik dalam 
periode tertentu. 

4. Konsistensi terhadap belajar, yaitu tinggi rendahnya motivasi belajar 
peserta didik dapat diukur dari ketetapan dan kelekatan peserta didik 
terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. 

5. Kegigihan dalam belajar, yaitu tinggi rendahnya motivasi belajar 
peserta didik dapat diukur dari keuletan dan kemampuannya dalam 
mensiasati dan memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan 
pembelajaran. 

6. Loyalitas terhadap belajar, yaitu tinggi rendahnya motivasi belajar 
peserta didik dapat diukur dengan kesetiaan dan berani 
mempertaruhkan biaya, tenaga, dan pikirannya secara optimal untuk 
mencapai tujuan pembelajaran. 

7. Visi dalam belajar, yaitu motivasi belajar peserta didik dapat diukur 
dengan target belajar yang kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan. 

8. Achievement dalam belajar, yaitu motivasi belajar peserta didik dapat 
diukur dengan prestasi belajarnya. 
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Berdasarkan indikator-indikator yang dikemukakan di atas, untuk mengukur 

tinggi rendahnya motivasi belajar siswa dapat dilakukan dengan banyak cara. 

Salah satunya penilaian motivasi belajar dapat dilakukan dengan teknik non tes 

misalnya: observasi atau wawancara. Menurut Arikunto (2012:45), observasi 

adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan secara teliti serta 

pencatatan secara sistematis. Sedangkan wawancara menurut Arikunto (2012:44) 

adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari 

responden dengan cara Tanya jawab sepihak. Dikatakan sepihak karena dalam 

wawancara ini responden tidak diberi kesempatan sama sekali untuk mengajukan 

pertanyaan. Pertanyaan hanya diajukan oleh subjek evaluasi.  

 

2.1.5 Hasil Belajar 

Belajar dilakukan siswa dalam rangka untuk mencapai suatu hasil belajar 

yang memuaskan. Hasil belajar dapat berupa ilmu pengetahuan dan kemampuan 

yang semakin berkembang. Dalam sistem pendidikan formal, hasil belajar siswa 

dapat diwujudkan dalam bentuk nilai. Hasil belajar dapat dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Berikut ini akan dijelaskan mengenai hasil belajar.  

2.1.5.1 Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Bloom (dalam Suprijono 2011:6), hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang perlu diingat dalam hasil 

belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu 

aspek potensi kemanusiaan saja. Berkenaan dengan hasil belajar kognitif 

merupakan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek yaitu pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan penilaian. Sejalan dengan pendapat 

Bloom, Suprijono (2011:7) menyatakan hasil belajar sebagai perubahan perilaku 

secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja.  

Darsono (2000)  menyatakan hasil belajar siswa merupakan perubahan-

perubahan yang berhubungan dengan pengetahuan/kognitif, 

keterampilan/psikomotor, dan nilai sikap/afektif sebagai akibat inetraksi aktif 

dengan lingkungan. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa hasil belajar 
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dapat dilihat dari tingkah laku siswa dari aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif 

setelah mereka memperoleh pengalaman belajar.  

Selain itu, Hamalik (2011:155) menyatakan bahwa hasil belajar tampak 

sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa, yang dapat diamati dan 

diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan sikap dan keterampilan. Perubahan 

tersebut dapat diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih 

baik dibandingkan dengan sebelumnya, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, 

sikap kurang sopan menjadi sopan, dan sebagainya. 

Winkel (2012:61) menyatakan bahwa belajar menghasilkan perubahan; 

perubahan itu meliputi hal-hal yang bersifat internal seperti pemahaman dan 

sikap, serta mencakup hal-hal yang bersifat eksternal seperti keterampilan motorik 

dan berbicara dalam bahasa asing.  

Hasil dari pengertian hasil belajar dapat diambil kesimpulan bahwa hasil 

belajar merupakan hasil dari proses perubahan pengetahuan. Hasil belajar 

biasanya diperoleh siswa setelah mengikuti poses belajar mengajar atau 

bimbingan. Hasil belajar tidak hanya dalam bentuk perubahan pengetahuan, 

melainkan juga dalam bentuk perubahan tingkah laku, kebiasaan dan cara 

berpikir. Hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik 

dengan melakukan usaha secara maksimal yang dilakukan oleh seseorang setelah 

melakukan usaha-usaha belajar. Hasil yang dapat dicapai dari suatu kegiatan atau 

usaha yang didapat tersebut diartikan sebagai hasil dari proses belajar mengajar 

yakni penguasaan, perubahan, emosional, atau perubahan tingkah laku yang dapat 

diukur dengan tes tertentu.  Dari beberapa pengertian di atas hasil belajar merujuk 

pada pencapaian hasil belajar yang diukur dengan tugas-tugas yang harus dijawab 

atau diselesaikan oleh siswa dengan tujuan untuk mengukur kemajuan belajar 

dengan tes dalam bentuk nilai. 

2.1.5.2 Jenis-jenis Hasil Belajar 

Menurut Gagne (dalam Dahar 2011:118-124), menyatakan bahwa ada lima 

macam hasil belajar, tiga diantaranya bersifat kognitif, satu bersifat afektif, dan 

satu lagi bersifat psikomotorik. Lima kemampuan itu diperoleh dalam suatu 

pengajaran atau instruksi yang meliputi: keterampilan intelektual, strategi 
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kognitif, informasi verbal, sikap, dan keterampilan motorik. Kelimanya akan 

dijelaskan dengan penjelasan sebagai berikut. 

1. Keterampilan intelektual 

Kemampuan intelektual merupakan kemampuan seseorang dalam 

berinteraksi terhadap lingkungannya dengan penggunaan simbol-simbol atau 

gagasan-gagasan. Kemampuan intelektual dapat diperoleh seseorang sejak 

kecil dan dilanjutkan hingga dewasa sesuai dengan perhatian dan kemampuan 

intelektual orang itu sendiri. 

Kemampuan inteletual ini untuk bidang studi apapun dapat digolongkan 

berdasarkan kompleksitasnya. Untuk memecahkan masalah, siswa 

memerlukan aturan-aturan tingkat tinggi, yaitu aturan-aturan yang kompleks. 

Demikian pula diperlukan aturan yang terdefinisi. Untuk memperoleh aturan-

aturan ini, siswa sudah harus belajar beberapa konsep konkret dan untuk 

mempelajari konsep-konsep konkret ini, siswa harus menguasai diskriminasi. 

(Gagne, 1988)  

2. Strategi kognitif 

Strategi kognitif merupakan keterampilan khusus yang mempunyai 

kepentingan tertentu bagi belajar dan berpikir. Suatu strategi kognitif 

merupakan suatu proses kontrol, yaitu suatu proses internal yang digunakan 

siswa (orang yang belajar) untuk memilih dan mengubah cara-cara 

memberikan perhatian, belajar, mengingat dan berpikir (Gagne, 1985) 

Strategi kognitif dikelompokkan sesuai dengan fungsinya meliputi: 

strategi menghafal, strategi elaborasi, strategi pengaturan, strategi 

metakognitif, dan strategi afektif. (Weinstein dan Mayer, 1986). 

3. Informasi verbal 

Informasi verbal juga disebut sebagai pengetahuan verbal, menurut 

teori, pengetahuan verbal ini dismpan sebagai jaringan proposisi-proposisi 

(Gagne, 1985). Nama lain untuk pengetahuan verbal ialah pengetahuan 

deklaratif. Informasi verbal diperoleh sebagai hasil belajar di sekolah dan 

juga dari kata-kata yang diucapkan orang, membaca dari radio, televisi, dan 

media lainnya.  
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4. Sikap 

Sikap merupakan pembawaan yang dapat dipelajari dan dapat 

dipengaruhi perilaku seseorang terhadap benda, kejadian-kejadian atau 

makhluk hidup lainnya. Sekelompok sikap yang penting ialah sikap kita 

terhadap orang lain. Oleh karena itu, Gagne juga memperhatikan bagaimana 

siswa-siswa memperoleh sikap sosial ini. 

Adapula sikap-sikap yang sangat umum sifatnya, yang biasanya disebut 

nilai-nilai. Diharapkan bahwa sekolah dan institusi-institusi lainnya memupuk 

dan mempengaruhi nilai-nilai ini. sikap-sikap ini ditujukan pada perilaku 

sosial seperti kata-kata kejujuran, dermawan, dan istilah yang lebih umum 

moralitas.  

5. Keterampilan motorik 

Keterampilan motorik tidak hanya mencakup kegiatan fisik, melainkan 

juga kegiatan motorik yang digabung dengan keterampilan intelektual, 

misalnya membaca, menulis, memainkan sebuah instrumen musik, atau 

dalam pelajaran sains, menggunakan berbagai macam alat seperti mikroskop, 

berbagai alat-alat listrik dalam pelajaran fisika, buret, dan alat distilasi dalam 

pelajaran kimia.  

2.1.5.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

Menurut Djamarah (2011:176-205), faktor-faktor yang mempengaruhi 

proses dan hasil belajar dibagi menjadi dua yaitu: faktor luar yang meliputi: faktor 

lingkungan dan faktor instrumental, faktor dalam yang meliputi: fisiologis dan 

psikologis. Adapaun faktor-faktor tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. 

a. Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan digolongkan menjadi dua yang akan dijelaskan sebagai 

berikut. 

1. Lingkungan alami 

Lingkungan alami siswa meliputi lingkungan tempat tinggal, hidup dan 

berusaha di dalamnya. Lingkungan yang tidak sehat dan mengalami 

pencemaran dapat mengganggu aktivitas belajar siswa. Oleh karena itu, 

lingkungan harus dikondisikan sesuai dengan kebutuhan anak untuk 
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terlaksananya kegiatan belajar yang menyenangkan. Selain itu, 

lingkungan sekolah juga berpengaruh terhadap aktivitas belajar siswa. 

Misalnya jika ruangan kelas kotor, pengap, dan tidak rapi dapat 

mengganggu aktivitas belajar siswa. Untuk itu, lingkungan alami harus 

tetap dijaga dan dirawat agar kegiatan belajar anak berjalan dengan baik 

dan menyenangkan bagi anak. 

2. Lingkungan sosial budaya 

Manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lain, oleh karena itu manusia 

disebut makhluk sosial. Sebagai anggota masyarakat, siswa juga tidak 

bisa melepaskan diri dari ikatan sosial. Ketika anak berada dalam 

lingkungan sekolah, maka dia berada dalam suatu system sosial di 

sekolah. Oleh karena itu, anak anak harus mematuhi peraturan dan tata 

tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah bertujuan untuk mengatur 

dan membentuk perilaku anak didik yang menunjang keberhasilan 

belajar.  

b. Faktor Instrumental 

Faktor instrumental digolongkan menjadi empat yang akan dijelaskan sebagai 

berikut. 

1. Kurikulum 

Kurikulum merupakan salah satu unsure dari pendidikan yang memiliki 

peranan penting dalam berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Tanp[a 

kurikulum, kegiatan belajar mengajar tidak akan berlangsung. Sebab, 

materi yang akan disampaikan dalam kegiatan belajar mengajar mengacu 

pada kurikulum. Guru harus mampu mempelajari dan menerapkan isi 

kurikulum ke dalam pengajaran secara lebih rinci dan jelas sasarannya. 

Sehingga dapat diketahui dan diukur dengan pasti tingkat keberhasilan 

belajar mengajar yang telah dilaksanakan.  

2. Program 

Program pendidikan di sekolah harus dirancang dengan baik berdasarkan 

potensi sekolah yang tersedia, baik tenaga, financial, dan sarana prasarana 

untuk kemajuan pendidikan. Program pengajaran yang disusun guru akan 
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mempengaruhi berlangsungnya proses belajar. Jika program pengajaran 

yang disusun berhasil dalam penerapannya, maka aktivitas belajar siswa 

dapat berjalan dengan baik. Namun,  penyimpangan perilaku belajar 

siswa dari aktivitas belajar akan menghambat keberhasilan program 

pengajaran yang dibuat oleh guru.  

3. Sarana dan fasilitas 

Sarana dan fasilitas belajar di sekolah sangat mempengaruhi kegiatan 

belajar mengajar. Sarana dan fasilitas tersebut meliputi: gedung, ruang 

kelas, peralatan, perpustakaan, dll. Aktivitas belajar siswa akan berjalan 

dengan baik apabila didukung dengan pengadaan sarana dan fasilitas 

yang menunjang proses tersebut.  

4. Guru  

Peran guru dalam proses belajar mengajar sangat penting. Jika tidak ada 

guru, proses tersebut tidak akan berlangsung. Seorang guru dituntut untuk 

menjadi guru yang professional, untuk itu guru harus menguasai materi  

dengan baik sebelum menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. 

Selain itu, guru juga harus mempunyai keahlian dalam menentukan 

strategi belajar mengajar yang tepat dan memberikan bimbingan belajar 

kepada siswa.  

c. Faktor Fisiologis 

Faktor fisiologis digolongkan menjadi dua yang akan dijelaskan sebagai 

berikut.  

1. Kondisi fisiologis 

Kondisi kesehatan sangat berpengaruh pada kemampuan belajar 

seseorang. Untuk itu, agar aktivitas belajar tidak terganggu, kondisi 

kesehatan siswa harus selalu dijaga. Misalnya dengan mengkonsumsi 

makanan yang sehat, cukup gizi, dan bersih. Siswa yang mengalami 

gangguan kesehatan, mereka akan mudah lelah, mudah mengantuk, 

sehingga siswa sulit menerima pelajaran. 
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2. Kondisi panca indera 

Kondisi fisik juga meliputi kondisi panca indera seperti; mata, telinga, 

hidung, mulut, tubuh). Peranan panca indera sangat penting dalam 

menentukan proses belajar. Karena sebagian besar yang dipelajari siswa 

melalui melihat, mendengarkan, membaca, melakukan kegiatan, dll. 

Untuk membaca, siswa memerlukan indera penglihatan (mata). Indera 

pendengaran (telinga) berfungsi untuk mendengarkan penjelasan yang 

yang disampaikan guru. Untuk itu, panca indera harus berfungsi dengan 

baik.  

d. Faktor Psikologis 

Faktor psikologis digolongkan menjadi lima yang akan dijelaskan sebagai 

berikut.  

1. Minat 

Minat merupakan ketertarikan seseorang untuk melakukan suatu 

perbuatan. Untuk merangsang minat siswa dalam belajar, kegiatan 

pembelajaran sebaiknya dirancang menggunakan model pembelajaran 

yang interaktif. Karena dengan adanya minat yang besar dapat 

meningkatkan hasil belajar. Namun sebalinya, jika minat terhadap belajar 

rendah, maka hasil belajar yang dicapai juga rendah. 

2. Kecerdasan 

Kecerdasan merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar 

siswa. Kecerdasan dapat diukur melalui bagaimana siswa memecahkan 

suatu masalah menggunakan pengetahuan yang ia dapatkan selama proses 

belajar kemudian menghasilkan suatu solusi. Kecerdasan siswa juga dapat 

berupa penyesuaian diri siswa terhadap lingkungan sosialnya. Misalnya; 

teman dari sekolah lain, kompetisi, persaingan, dll. 

3. Bakat 

Bakat merupakan suatu potensi yang perlu dikembangkan dan dilatih. 

Belajar berdasarkan suatu bidang yang menjadi bakat siswa dapat 

memperbesar kemungkinan siswa untuk mencapai keberhasilan belajar.  
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4. Motivasi 

Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus mampu menciptakan 

pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Karena kegiatan 

pembelajaran yang demikian mampu membangkitkan motivasi siswa 

dalam mengikuti aktivitas belajar. Jika motivasi belajar siswa tinggi, 

maka hasil belajar yang dicapai tinggi. Namu sebaliknya, jika motivasi 

belajar siswa rendah, maka hasil belajar siswa juga rendah. Motivasi 

dangat berpengaruh pada keberhasilan belajar. 

5. Kemampuan kognitif 

Kemampuan kognitif meliputi: persepsi, mengingat, dan berpikir. 

Ketiganya harus dikuasai dengan baik oleh siswa untuk sampai pada 

penguasaan kemampuan kognitif. Jika materi pelajaran tidak dikuasai 

dengan baik, maka usaha untuk membelajarkan siswa dianggap gagal.  

2.1.5.4 Penilaian Hasil Belajar 

Penilaian hasil belajar dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa serta 

mengukur keberhasilan strategi pengajaran yang diterapkan guru di kelas. 

Djamarah dan Zain (2010:106) menyatakan bahwa mengukur dan mengevaluasi 

tingkat keberhasilan belajar tersebut dapat dilakukan melalui tes prestasi belajar. 

Berdasarkan tujuan dan ruang lingkupnya, tes prestasi belajar dapat digolongkan 

ke dalam jenis penilaian sebagai berikut. 

1. Tes formatif 

Penilaian ini dilakukan untuk mengukur satu atau beberapa pokok bahasan 

tertentu yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang daya serap siswa 

terhadap pokok bahasan tersebut.hasil tes ini dimanfaatkan untuk 

memperbaiki proses belajar mengajar bahan tertentu dalam waktu tertentu.  

2. Tes subsumatif 

Tes ini meliputi sejumlah bahan pengajaran tertentu yang telah diajarkan 

dalam waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran daya 

serap siswa untuk meningkatkan tingkat prestasi belajar siswa. Hasil tes 

subsumatif ini dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan 

diperhitungkan dalam menentukan nilai rapot. 
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3. Tes sumatif 

Tes ini dilakukan untuk mengukur daya serap siswa terhadap bahan pelajaran 

yang telah diajarkan selama satu semester, satu tahun, atau dua tahun 

pelajaran. Tujuannya adalah untuk menetapkan tingkat atau taraf keberhasilan 

belajar siswa dalam suatu periode belajar tertentu. Hasil tes sumatif ini 

dimanfaatkan untuk kenaikan kelas, menyusun peringkat (rangking) atau 

sebagai ukuran mutu sekolah.  

Penilaian hasil belajar menggunakan teknik tes meliputi: tes formatif, tes 

sub sumatif, dan tes sumatif. Adapun instrument tes yang digunakan dapat berupa 

soal pilihan ganda, jawaban singkat, uraian, dll.  

 

2.1.6 Hubungan Pembelajaran PMRI Terhadap Motivasi Belajar dan Hasil 

Belajar Siswa 

Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) merupakan suatu model 

pembelajaran matematika yang sangat cocok jika diterapkan dalam pembelajaran 

matematika di Sekolah Dasar (SD). Melalui model pembelajaran ini, materi 

matematika dikemas secara lebih menarik sesuai dengan kebutuhan siswa Sekolah 

Dasar (SD). Dalam penerapannya, Pendidikan Matematika Realistik Indonesia 

(PMRI) merupakan salah satu model pembelajaran matematika yang berorientasi 

pada pengalaman sehari-hari dan menerapkan matematika dalam kehidupan nyata. 

Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) merupakan suatu 

pembelajaran matematika yang mengaitkan materi pembelajaran matematika 

dengan situasi nyata (Wijaya, 2012). Model pembelajaran ini dapat membantu 

guru untuk menyampaikan materi matematika dalam bentuk yang lebih 

menyenangkan sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.  

Motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak didalam diri siswa 

sehingga menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan kegiatan 

belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu agar tujuan yang 

dikehendaki oleh siswa dapat tercapai. Salah satu tujuan siswa dalam belajar 

adalah tercapainya keberhasilan belajar yang memuaskan. Motivasi dan hasil 

belajar merupakan dua hal yang saling berhubungan satu sama lain. Dengan 
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adanya motivasi belajar, maka keinginan seseorang untuk memperoleh hasil 

belajar yang baik akan mudah tercapai. 

Melalui penerapan model pembelajaran Pendidikan Matematika Realistik 

Indonesia (PMRI), guru akan mampu menciptakan suasana kelas yang aktif, 

kreatif, dan menyenangkan bagi siswa. Pembelajaran yang demikian dapat 

meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Tinggi rendahnya motivasi belajar 

siswa dapat mempengaruhi hasil belajar yang akan dicapai. Jika motivasi belajar 

siswa tinggi maka hasil belajar yang dicapai siswa baik. Namun sebaliknya jika 

motivasi siswa dalam belajar rendah, maka akan berdampak pada rendahnya hasil 

belajar siswa.  

 

2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Arini (2010) dengan judul “Upaya 

Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Dengan Pembelajaran Matematika 

Realistik Materi Bangun Ruang Pada Siswa Kelas 4 SD Kebondowo 02 

Kecamatan Banyubiru Semester 2 Tahun Pelajaran 2009/2010” menyimpulkan 

bahwa pembelajaran matematika realistik dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa dibanding pembelajaran dengan model konvensional. Keberhasilan tersebut 

dilihat dari nilai rata-rata prestasi belajar siswa pada kondisi awal adalah sebesar 

64. Namun pada siklus I rata-rata nilai siswa mengalami peningkatan menjadi 

79,7. Kemudian pada siklus II rata-rata nilai siswa mencapai 94,4. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan Pembelajaran 

matematika realistik dapat meningkatkan hasil belajar dibandingkan dengan 

pembelajaran yang dilakukan dengan metode konvensional.  

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Dewirawati (2012) dengan judul 

“Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Dengan Menerapkan Pendekatan 

Matematika Realistik Pada Siswa Kelas V SD Negeri Mangunsari 05 Salatiga 

Kecamatan Sidomukti Semester II  Tahun Ajaran 2011/2012” menyimpulkan 

bahwa pembelajaran matematika realistik dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas V SD Negeri Mangunsari. Keberhasilan tersebut dilihat 

dari nilai ketuntasan belajar siswa pada pra siklus ada 18 siswa atau sekitar 45%. 
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Namun pada siklus I ketuntasan siswa mengalami peningkatan menjadi 33 siswa 

atau sekitar 82,5%. Kemudian pada siklus II ketuntasan siswa mengalami 

peningkatan mencapai 40 siswa atau 100%. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran menggunakan Pembelajaran matematika realistik dapat 

meningkatkan hasil belajar. 

Penelitian di atas menunjukkan bahwa Pembelajaran matematika realistik 

terbukti mempengaruhi dan meningkatkan hasil belajar peserta didik, karena 

aktivitas pembelajaran yang semula berpusat pada guru, menjadi lebih berpusat 

kepada siswa, semula interaksi yang terjadi hanya komunikasi searah dari guru ke 

siswa, setelah menggunakan Pembelajaran matematika realistik interaksi yang 

terjadi menjadi multiarah antara guru dan siswa. 

Berdasarkan penelitian di atas, penulis melakukan penelitian dengan 

menerapkan model pembelajaran matematika dengan pendekatan Pendidikan 

Matematika Realistik Indonesia (PMRI). Penelitian ini memiliki tujuan yang sama 

dengan penelitian yang dilakukan kedua penulis di atas yaitu untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa. Namun sedikit berbeda dengan penelitian di atas, penulis 

menambahkan satu variabel yaitu motivasi belajar. Selain terbukti dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa, model pembelajaran matematika realistik juga 

diduga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.  

 

2.3 Kerangka Pikir 

Hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD Negeri Werdoyo masih kurang. 

Pada saat ulangan harian, dari 35 siswa; 18 siswa nilainya sudah mencapai KKM 

sedangkan 17 siswa nilainya masih belum mencapai KKM. Rendahnya hasil 

belajar siswa disebabkan oleh rendahnya daya serap siswa dalam pembelajaran 

matematika. Ada beberapa pengaruh yang menyebabkan sulitnya siswa menyerap 

pembelajaran matematika diantaranya guru tidak menggunakan alat peraga yang 

nyata dalam pembelajaran sehingga siswa kesulitan memahami materi pelajaran. 

Proses pembelajaran masih didominasi oleh guru dan peran siswa lebih banyak 

mendengarkan penjelasan dari guru sehingga motivasi siswa kurang dalam 

mengikuti pelajaran. Guru menggunakan metode ceramah dalam mengajar 
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sehingga siswa kesulitan mengaplikasikan mata pelajaran matematika dalam 

kehidupan nyata. Siswa sulit memahami pelajaran matematika sehingga pelajaran 

ini bagi siswa menjadi kurang bermakna. Hal ini menyebabkan munculnya 

beberapa permasalahan berkaitan dengan peningkatan motivasi belajar dan hasil 

belajar matematika dengan nilai siswa di atas KKM (70).  

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Dan 

Hasil Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran Matematika Dengan 

Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik (PMRI) Pada Siswa Kelas 4 SD 

Negeri Werdoyo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Semester II Tahun 

Pelajaran 2012/2013. 

Menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang 

disampaikan dalam proses belajar mengajar sangat penting untuk meningkatkan 

motivasi belajar dan hasil belajar siswa.  Pada Pembelajaran matematika realistik 

ditekankan pada kegiatan pembelajaran yang mudah diterapkan, melibatkan 

aktivitas seluruh siswa, merangsang siswa untuk belajar aktif. Pembelajaran 

matematika realistik ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta memotivasi 

siswa untuk belajar aktif dan saling bekerjasama dalam kelompok.  

 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir yang telah diungkapkan di 

kajian teori, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut  

1. Model pembelajaran PMRI diduga dapat meningkatkan motivasi belajar  

matematika siswa kelas 4 SD Negeri Werdoyo. 

2. Model pembelajaran PMRI diduga dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas 4 SD Negeri Werdoyo. 

3. Model pembelajaran PMRI diduga  mempengaruhi motivasi belajar dan hasil 

belajar matematika siswa kelas 4 SD Negeri Werdoyo. 

4. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran PMRI diduga dapat 

meningkatkan motivasi belajar matematika siswa kelas 4 SD Negeri Werdoyo. 
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5. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran PMRI diduga dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD Negeri Werdoyo. 

 


