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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Motivasi Belajar 

1. Pengertian Belajar 

Menurut Slameto (2010) 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. Sedangkan menurut Witherington 

(Purwanto, 2010) belajar adalah suatu perubahan didalam kepribadian 

yang menyatakan diri sebagai suatu pola dari reaksi yang berupa 

kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian atau suatu pengertian. Belajar 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan dua unsur, yaitu 

jiwa dan raga. Gerak raga yang ditunjukan harus sejalan dengan proses 

jiwa untuk mendapatkan perubahan (Djamarah, 2008). 

Proses belajar terjadi melalui banyak cara baik disengaja maupun 

tidak disengaja yang berlangsung sepanjang waktu dan menuju pada suatu 

perubahan pada diri pembelajar. Perubahan yang dimaksud adalah 

perubahan perilaku tetap berupa pengetahuan, pemahaman, keterampilan 

dan kebiasaan yang baru diperoleh individu. Belajar diartikan sebagai 

perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman, dan bukan 

karena pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau karakteristik 

seseorang sejak lahir ( Trianto, 2010). 
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Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah  proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku, baik disengaja maupun tidak sengaja 

yang terjadi melalui pengalaman dalam interaksinya dengan lingkungan 

2. Pengertian Motivasi  

Menurut Mc. Donald (Sardiman, 2007), motivasi didefinisikan 

sebagai perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan 

munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya 

tujuan. Dari pengertian di atas terdapat tiga elemen penting, dintaranya 

sebagai berikut: 

a. Motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap 

individu manusia. 

b. Motivasi ditandai dengan munculnya rasa/ “feeling’ seseorang. Dalam 

hal ini motivasi relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, emosi 

yang dapat menentukan tingkah laku manusia. 

c. Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi, motivasi 

sebenarnya merupakan respon dari suatu aksi, yakni tujuan. Motivasi 

memang muncul dari dalam diri manusia, tetapi kemunculannya 

karena terdorong oleh adanya unsur lain, yaitu tujuan. 

Sedangkan menurut Uno (2009), motivasi dan belajar merupakan 

dua hal yang saling mempengaruhi. Belajar adalah perubahan tingkah laku 

secara relatif permanen dan secara potensial terjadi sebagai hasil dari 
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praktik atau penguatan (reinforced practice) yang dilandasi tujuan untuk 

mencapai tujuan tertentu.  

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal 

pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan 

tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang 

mendukung. Hal itu mempunyai peranan besar dalam keberhasilan 

seseorang dalam belajar. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan 

daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar siswa (dengan 

menciptakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi 

tertentu) yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada 

kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu 

dapat tercapai. Biasanya motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang 

akan bertahan lebih lama daripada motivasi yang berasal dari luar diri 

seseorang. Hal ini dikarenakan motivasi dari dalam diri merupakan 

kehendak asli dari dalam diri, tanpa adanya paksaan ataupun campur 

tangan orang lain. 

3. Indikator Motivasi Belajar 

Menurut Sardiman (2007), ciri-ciri orang yang memiliki motivasi 

adalah sebagai berikut:  

a. Tekun menghadapi tugas 

b. Ulet menghadapi kesulitan 

c. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah 
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d. Lebih senang bekerja mandiri. 

e. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin  

f. Dapat mempertahankan pendapatnya. 

g. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini. 

h. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 

Berdasarkan indikator motivasi belajar di atas, indikator yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Tekun menghadapi tugas yaitu dapat bekerja terus-menerus dalam 

waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai. 

b. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). Artinya tidak 

memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin 

(tidak cepat puas dengan prestasi yang telah dicapainya). 

c. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah (untuk orang 

dewasa). 

d. Lebih senang bekerja mandiri, artinya tidak tergantung dengan 

pekerjaan orang lain. 

e. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat 

mekanis, berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif) 

f. Dapat mempertahankan pendapatnya artinya selalu bertahan dengan 

pendapat sendiri, tidak mudah terpengaruh pendapat orang lain 

g. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini. 

h. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal yaitu mencari 

soal-soal untuk dikerjakan. 
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4. Jenis Motivasi 

Menurut Sardiman (2007) salah satu jenis motivasi yang dimiliki 

siswa adalah motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

a. Motivasi instrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu diransang dari luar, karena dalam diri setiap 

individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Misalnya, 

seseorang yang senang membaca buku tanpa ada yang menyuruh atau 

mendorong karena menyukai apa yang dibacanya. Siswa memiliki 

motivasi instrinsik dapat terlihat dari kegiatannya yang tekun dalam 

mengerjakan tugas-tugas belajar karena ingin mencapai tujuan belajar 

yang sebenarnya. Dengan kata lain, motivasi instrinsik dilihat dari segi 

tujuan kegiatan yang dilakukan adalah ingin mencapai tujuan yang 

terkandung di dalam perbuatannya sendiri. Siswa yang memiliki 

motivasi instrinsik menunjukkan keterlibatan dan aktivitas yang tinggi 

dalam belajar. 

b. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya 

karena adanya rangsangan dari luar. Misalnya, seseorang yang 

belajarnya karena ingin mendapat hadiah atau pujian. Jadi seseorang 

itu belajar karena ada sesuatu yang diinginkan, bukan dari dalam 

dirinya. 

5. Bentuk-Bentuk Motivasi 

Di dalam kegiatan belajar mengajar peranan motivasi baik intrinsik 

maupun ekstrinsik sangat diperlukan. Dengan motivasi, pelajar dapat 
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mengembangkan aktivitas dan inisiatif, dapat mengarahkan dan 

memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar. 

Menurut Sardiman (2007) ada beberapa bentuk dan cara untuk 

menumbuhkan motivasi dalam kegiatan sekolah antara lain : 

a. Memberi angka 

Angka dalam hal ini adalah simbol dari nilai kegiatan 

belajarnya. Banyak siswa yang tujuan belajar utamanya justru untuk 

mencapai angka atau nilai yang baik. Sehingga siswa biasanya yang 

dikejar adalah nilai yang baik pada ulangan atau nilai-nilai raport. 

Angka-angka yang baik itu bagi para siswa merupakan motivasi yang 

sangat kuat. Tetapi, banyak juga siswa yang hanya belajar untuk 

mengejar nilai saja yang penting mereka naik kelas. Hal ini 

menunjukkan bahwa motivasi yang mereka miliki kurang berbobot 

dibandingkan degan siswa yang ingin memiliki nilai yang baik karena 

memang mereka benar-benar belajar dan ingin mendapatkan ilmu, 

bukan sekedar bisa naik kelas. 

b. Hadiah  

Hadiah bisa juga dikatakan sebagai motivasi, karena hadiah 

bisa jadi adalah tujuan siswa dalam berusaha atau belajar. Tetapi, 

hadiah tidak selalu dijadikan sebagai motivasi, karena hadiah untuk 

suatu bidang, mungkin tidak akan menarik bagi seseorang yang tidak 

senang dan tidak berbakat untuk suatu bidang tersebut. Sebagai contoh 
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hadiah yang diberikan untuk gambar yang terbaik mungkin tidak 

menarik bagi seseorang yang tidak memiliki bakat menggambar. 

c. Saingan/kompetisi 

Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi 

untuk mendorong belajar siswa. Persaingan, baik persaingan individual 

maupun kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Unsur 

persaingan ini banyak dimanfaatkan dalam dunia industry atau 

perdagangan, tetapi juga sangat baik digunakan untuk meningkatkan 

kegiatan belajar siswa. 

d. Ego-involvement 

Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan 

pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga 

bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri adalah sebagai salah 

satu bentuk motivasi yang cukup penting. Seseorang akan berusaha 

dengan segenap tenaga untuk mencapai prestasi yang baik dengan 

menjaga harga dirinya. Penyelesaian tugas dengan baik adalah symbol 

kebanggaan dan harga diri, begitu juga utuk siswa sebagai subjek 

belajar. Para siswa akan belajar dengan keras bisa jadi karena harga 

dirinya. 

e. Memberi ulangan  

Para siswa akan menjadi giat belajar jika mereka mengetahui 

akan diadakan ulangan. Oleh karena itu, memberi ulangan ini 

merupakan sarana daripada motivasi. Tetapi harus diingat oleh guru, 

Peningkatan Motivasi Belajar..., Ernawati, FKIP UMP, 2014



15 
 

 

bahwa guru jangan terlalu sering mengadakan ulangan, karena akan 

menimbulkan kebosanan. Guru juga harus terbuka kepada siswa jika 

akan mengadakan ulangan. 

f. Mengetahui hasil 

Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi jika terjadi suatu 

kemajuan, maka akan mendorong siswa lebih giat lagi dalam belajar. 

Semakin mengetahui bahwa grafik hasil belajarnya meningkat, maka 

akan semakin termotivasi untuk belajar, dengan harapan hasilnya akan 

meningkat. 

g. Pujian  

Apabila ada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan 

baik, maka siswa tersebut perlu  diberikan pujian. Pujian ini adalah 

bentuk reinforcement  yang positif dan sekaligus merupakan motivasi 

yang baik. Oleh karena itu supaya pujian ini menjadi suatu motivasi, 

maka pemberiannya harus tepat. Hal ini berarti pujian disini akan 

dapat memupuk suasana yang menyenangkan dan mempertinggi 

gairah belajar serta sekaligus akan membangkitkan harga diri. 

h. Hasrat untuk belajar 

Hasrat untuk belajar berarti ada unsur kesengajaan untuk 

belajar. Ini lebih baik jika dibandingkan dengan segala sesuatu yang 

tanpa maksud. Hasrat untuk belajar berarti pada diri siswa itu memang 

ada motivasi untuk belajar sehingga sudah tentu hasilnya akan lebih 

baik. 
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i. Minat 

Motivasi sangat erat hubungannya dengan minat. Motivasi 

akan muncul karena adanya kebutuhan, begitu juga dengan minat, 

sehingga tepat jika minat merupakan alat motivasi. 

j. Tujuan yang diakui 

Tujuan yang diakui dan diterima dengan baik oleh siswa akan 

menjadi alat motivasi yang sangat penting. Karena jika siswa 

memahami tujuan yang harus dicapai, maka dirasa sangat berguna dan 

menguntungkan sehingga akan timbul gairah untuk selalu belajar 

 

B. Pemahaman Konsep 

Pemahaman berasal dari kata dasar paham yang berarti mengerti benar. 

Seseorang dikatakan paham terhadap suatu hal apabila orang tersebut 

mengerti benar dan mampu menjelaskan hal yang dipahaminya. Pemahaman 

konsep (Concept understanding) biasanya disingkat dengan CU merupakan 

salah satu aspek dari tiga aspek penelitian matematik. Penilaian pada aspek 

pemahaman konsep, bertujuan mengetahui sejauh mana siswa mampu 

menerima dan memahami konsep dasar matematik yang telah diterima. 

Pemahaman konsep menurut Heruman (2007) yaitu pembelajaran 

lanjutan dari penanaman konsep, yang bertujuan agar siswa lebih memahami 

suatu konsep matematika. Pemahaman konsep terdiri atas dua pengertian, 

pertama merupakan kelanjutan dari pembelajaran penanaman konsep dalam 

satu pertemuan. Kedua, pembelajaran penanaman konsep dilakukan pada 
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pertemuan yang berbeda, tetapi masih merupakan lanjutan dari penanaman 

konsep. Pada pertemuan tersebut, penanaman konsep dianggap sudah 

disampaikan pada pertemuan sebelumnya, di semester atau kelas sebelumnya. 

Menurut Nasution (2006), konsep sangat penting bagi manusia, karena 

digunakan dalam komunikasi dengan orang lain, dalam berpikir, dalam 

belajar, membaca, dan lain-lain.  Tanpa konsep belajar akan sangat terhambat. 

 Pendidikan formal dapat berjalan dengan bantuan konsep. Kemampuan 

pemahaman matematis adalah salah satu tujuan penting dalam pembelajaran, 

memberikan pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan kepada siswa 

bukan hanya sebagai hafalan, namun lebih dari itu. Dengan pemahaman, siswa 

dapat lebih mengerti konsep materi pelajaran itu sendiri. Pemahaman 

matematis juga merupakan salah satu tujuan dari setiap materi yang 

disampaikan oleh guru, sebab guru merupakan pembimbing siswa untuk 

mencapai konsep yang diharapkan. 

Adapun indikator-indikator pemahaman konsep menurut Peraturan 

Dirjen Disdaskem Depdiknas Nomor 506/C/Kep/PP/2004 (Wardhani, 2008) 

adalah sebagai berikut: 

1. Menyatakan ulang suatu konsep 

2. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu. 

3. Memberi contoh dan non-contoh dari konsep. 

4. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika. 

5. Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep. 

6. Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu. 

Peningkatan Motivasi Belajar..., Ernawati, FKIP UMP, 2014



18 
 

 

7. Mengaplikasikan konsep dan algoritma ke pemecahan masalah. 

Berdasarkan indikator pemahaman konsep di atas, indikator yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menyatakan ulang suatu konsep yaitu dapat menyatakan kembali konsep-

konsep yang telah dipelajari. 

2. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu. 

3. Memberi contoh dan non-contoh dari konsep yaitu dapat memberikan 

contoh dan bukan contoh dari konsep yang telah dipelajari. 

4. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika yaitu 

dapat menyajikan konsep ke dalam rumus matematika, gambar, grafik, dll. 

5. Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep yaitu dapat 

menentukan syarat perlu dan syarat cukup yang harus diketahui dalam 

soal. 

6. Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu 

yaitu dapat memilih prosedur tertentu dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan. 

7. Mengaplikasikan konsep dan algoritma ke pemecahan masalah yaitu dapat 

mengaitkan konsep dalam memecahkan masalah. 

 

C. Pembelajaran ARCS 

1. Pengertian Pembelajaran ARCS 

Pembelajaran ARCS didefinisikan sebagai prinsip-prinsip motivasi 

yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran (Chairani, 2005). 
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Dalam pembelajaran ARCS terdapat empat unsur yang dapat 

menumbuhkan motivasi, antara lain: 

a. Perhatian (Attention) 

Attention (perhatian) adalah bentuk pengarahan untuk 

memusatkan tenaga dan energi psikis dalam menghadapi suatu obyek, 

dalam hal ini proses mengajar belajar di kelas. Perhatian seseorang 

biasanya didorong oleh rasa ingin tahu terhadap sesuatu hal. Rasa 

ingin tahu itulah yang akan menjadi motivasi yang muncul dalam diri 

seseorang. Seorang siswa akan terdorong untuk mempelajari suatu 

materi pelajaran ketika dia mempunyai rasa ingin tahu. Oleh karena 

itu, seorang guru hendaknya memiliki kreativitas untuk dapat 

mendorong munculnya rasa ingin tahu terhadap pelajaran yang 

disampaikannya. 

Menurut Chairani (2005) strategi untuk menjaga dan 

meningkatkan perhatian siswa yaitu sebagai berikut: 

1) Gunakan metode penyampaian dalam proes pembelajaran yang 

bervariasi (kelas, diskusi kelompok, bermain peran, simulasi, curah 

pendapat, demontrasi, studi kasus). 

2) Gunakan media (media pandang, audio, dan visual) untuk 

melengkapi penyampaian materi pembelajaran.  

3) Bila merasa tepat gunakan humor dalam proses pembelajaran. 

4) Gunakan peristiwa nyata, dan contoh-contoh untuk memperjelas 

konsep yang digunakan. 
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5) Gunakan teknik bertanya untuk melibatkan siswa. 

6) Memberikan tebakan atau teka teki yang memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berpikir secara cepat dan singkat dalam 

menemukan jawabannya. 

b. Relevansi (Relevance) 

Relevansi berarti hubungan. Pengertian relevansi dalam 

kegiatan belajar mengajar adalah menunjukan adanya hubungan antara 

materi yang diajarkan dengan kebutuhan, kondisi siswa, dan manfaat 

serta kegunaan materi yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari 

(Chairani, 2005). 

Prinsip relevansi dalam pembelajaran matematika dapat 

dimunculkan dengan berbagai strategi antara lain: 

1) Memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran atau 

kompetensi dasar apa yang ingin dicapai setelah pembelajaran 

berlangsung. 

2) Menjelaskan manfaat pengetahuan/materi yang dipelajari dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3) Memberikan contoh, latihan/tes yang berhubungan langsung 

dengan kondisi siswa. 

4) Menjelaskan peranan materi yang akan dipelajari dengan mata 

pelajaran lain atau ditingkat pendidikan yang lebih tinggi. 

c. Percaya diri (Confidence) 
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Percaya diri dapat diartikan merasa dirinya kompeten atau 

mampu. Percaya diri merupakan suatu potensi yang dapat menjadikan 

seseorang untuk dapat berinteraksi secara positif dengan 

lingkungannya. Percaya diri akan memotivasi siswa sehingga akan 

meningkatkan harapannya untuk berhasil atau sukses. 

Menurut Chairani (2005) strategi yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kepercayaan diri siswa adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan harapan siswa untuk berhasil dengan 

memperbanyak pengalaman siswa, misal dengan menyusun materi 

pembelajaran agar dengan mudah dipahami, di urutkan dari materi 

yang mudah ke sukar. Sehingga siswa  merasa mengalami 

keberhasilan sejak awal proses pembelajaran. 

2) Menyusun pembelajaran menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, 

sehingga siswa tidak dituntut untuk mempelajari terlalu banyak 

konsep baru dengan sekaligus. 

3) Menumbuh kembangkan kepercayaan diri siswa dengan 

pernyataan-pernyataan yang membangun. 

4) Memberikan umpan balik yang relevan selama proses 

pembelajaran agar siswa mengetahui sejauh mana pemahaman dan 

prestasi belajar mereka. 

d. Kepuasan (Satisfaction) 

Kepuasan seorang siswa dapat diperoleh ketika dia mencapai 

tujuannya. Satisfaction (kepuasan) adalah perasaan gembira, perasan 
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ini dapat menjadi positif yaitu timbul jika  seseorang mendapatkan 

penghargaan dalam dirinya (Chairani, 2005). Perasaan ini meningkat 

kepada perasaan harga diri kelak, membangkitkan semangat belajar di 

antaranya dengan: 

1) Memberikan penguatan (reinforcement) berupa pujian. Mialnya, 

mengucapkan baik, bagus dan memberikan senyum bila siswa 

menjawab atau mengajukan pertanyaan. 

2) Memberika kesempatan pada siswa untuk segera menggunakan 

pengetahuan yang baru dipelajarinya. 

3) Memuji dan memberi dorongan dengan senyuman, anggukan dan 

pandangan yang simpatik atas prestasi siswa. 

4) Memberi tuntunan pada siswa agar dapat memberi jawaban yang 

benar. 

2. Langkah-Langkah Pembelajaran ARCS 

Menurut Chairani (2005) langkah-langkah pembelajaran ARCS adalah 

sebagai berikut: 

a. Menimbulkan dan memusatkan perhatian siswa (A) 

Pada langkah ini, guru menimbulkan minat dan perhatian siswa 

dengan menyampaikan pentingnya materi yang akan dipelajari atau 

memberikan teka teki yang menantang, membangkitkan rasa ingin 

tahu siswa dan meningkatkan rasa percaya diri siswa dengan 

memberikan umpan balik yang positif. 

b. Mengingatkan kembali siswa pada konsep yang telah dipelajari (A) 
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Pada langkah ini, guru mengulang kembali pelajaran atau 

materi yang telah dipelajari dan mengaitkan materi tersebut dengan 

materi pelajaran yang akan disajikan. Dengan cara ini, siswa akan 

merasa tertarik serta termotivasi untuk memperoleh pengetahuan yang 

baru yaitu materi pelajaran yang akan disajikan. 

c. Menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran (R) 

Pada langkah ini, guru mendeskripsikan tujuan dan manfaat 

pembelajaran yang akan disajikan. Penyampaian tujuan dan manfaat 

pembelajaran ini dapat dilakukan dengan cara yang bervariasi tapi 

masih tetap mengacu pada prinsip perbedaan individual siswa sehingga 

keseluruhan siswa dapat menangkap tujuan dan manfaat pembelajaran 

yang akan disajikan serta dapat mengetahui hubungan atau keterkaitan 

antara materi pembelajaran yang disajikan dengan pengalaman belajar 

siswa tersebut. 

d. Menyampaikan materi pelajaran (R) 

Pada langkah ini, guru menyampaikan materi pembelajaran 

secara jelas dan terperinci. Penyampaian materi ini dilakukan dengan 

cara atau strategi yang dapat memotivasi siswa yaitu dengan cara 

menyajikan pembelajaran tersebut dengan menarik sehingga dapat 

menumbuhkan atau menjaga perhatian siswa; memberikan keterkaitan 

antara materi pembelajaran yang disajikan dengan pengalaman belajar 

siswa ataupun berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa; 

menumbuhkan rasa percaya diri siswa dengan cara memberikan 
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kesempatan kepada siswa untuk bertanya, memberikan tanggapan, 

ataupun mengerjakan soal/latihan; dan menciptakan rasa puas di dalam 

diri siswa dengan cara memberikan penghargaan atas kinerja atau hasil 

kerja siswa. 

e. Menggunakan contoh-contoh yang konkrit (A dan R) 

Pada langkah ini, guru memberikan contoh-contoh yang nyata 

serta ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari siswa sehingga 

siswa merasa tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Adapun manfaat 

yang didapatkan dari penggunaan contoh yang konkrit ini adalah siswa 

mudah memahami materi yang disajikan dan mudah mengingat materi 

tersebut. Tujuan penggunaan contoh yang konkrit ini adalah untuk 

menumbuhkan atau menjaga perhatian siswa (attention) dan 

memberikan kesesuaian antara pembelajaran yang disajikan dengan 

pengalaman belajar siswa ataupun kehidupan sehari-hari siswa 

(relevance). 

f. Memberi bimbingan belajar (R) 

Pada langkah ini, guru memotivasi dan mengarahkan siswa 

agar lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran yang 

disajikan. Secara langsung, langkah ini dapat meningkatkan rasa 

percaya diri siswa sehingga siswa tidak merasa ragu dalam 

memberikan respon ataupun mengerjakan soal-soal latihan yang 

diberikan oleh guru. Pemberian bimbingan belajar ini juga bermanfaat 

bagi siswa-siswa yang lambat dalam memahami suatu materi 
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pembelajaran sehingga siswa-siswa tersebut merasa termotivasi untuk 

memahami materi pembelajaran yang disajikan. 

g. Memberi kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam 

pembelajaran (C dan S) 

Pada langkah ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya, menanggapi, ataupun mengerjakan soal-soal mengenai 

materi pembelajaran yang disajikan. Dengan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berpartisipasi ini, siswa akan berkompetensi secara 

sehat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Pemberian kesempatan 

kepada siswa untuk berparisipasi dalam pembelajaran ini juga dapat 

menumbuhkan ataupun meningkatkan rasa percaya diri siswa dan 

akhirnya juga dapat menimbulkan rasa puas di dalam diri siswa karena 

merasa ikut terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. 

h. Memberi umpan balik (S) 

Pada langkah ini, guru memberikan suatu umpan balik yang 

tentunya dapat merangsang pola berfikir siswa. Setelah pemberian 

umpan balik ini, siswa secara aktif menanggapi feedback dari guru 

tersebut. Pemberian feedback ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri 

siswa dan menimbulkan rasa puas dalam diri siswa. 

i. Memperkuat retensi dan transfer (S) 

Pada langkah ini, guru memberikan refleksi dan menyimpulkan 

materi pembelajaran yang baru saja disajikan dengan jelas dan 

terperinci. Langkah ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara 

Peningkatan Motivasi Belajar..., Ernawati, FKIP UMP, 2014



26 
 

 

diantaranya memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk 

membuat kesimpulan tentang materi yang baru mereka pelajari dengan 

menggunakan bahasa mereka sendiri. Secara tidak langsung, langkah 

ini dapat menciptakan rasa puas di dalam diri siswa. 

 

D. Materi Pelajaran Matematika Pokok Bahasan Himpunan 

Pokok bahasan dalam penelitian ini adalah Himpunan. Dengan 

indikator pencapaian kompetensi yang akan digunakan dalam penelitian ini 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata 

anggota-anggotanya. 

2. Menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan 

3. Menyatakan notasi himpunan. 

4. Menjelaskan himpunan kosong dan notasinya. 

5. Menentukan himpunan bagian dari suatu himpunan. 

6. Menentukan banyak himpunan bagian suatu himpunan. 

7. Menjelaskan pengertian himpunan semesta, serta dapat menyebutkan 

anggotanya. 

8. Menjelaskan pengertian irisan dan gabungan dari dua himpunan. 

9. Menentukan irisan dan gabungan dua himpunan. 

10. Menjelaskan kurang (difference) suatu himpunan dari himpunan lainnya. 

11. Menjelaskan pengertian komplemen dari suatu himpunan. 

12. Menentukan komplemen dari suatu himpunan. 
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13. Menyajikan gabungan atau irisan dua himpunan dengan diagram venn. 

14. Menyajikan kurang (selisih) suatu himpunan dari himpunan lainnya 

dengan diagram venn. 

15. Menyajikan komplemen suatu himpunan 

16. Menyelesaikan masalah dengan menggunakan diagram venn dan konsep 

himpunan. 

 

E. Kerangka Pikir 

Berdasarkan hasil observasi dengan cara membagikan angket motivasi 

belajar yang terdiri dari 8 indikator yaitu : 1) tekun menghadapi tugas; 2) ulet 

menghadapi kesulitan; 3) menunjukkan minat terhadap bermacam-macam 

masalah; 4) lebih senang bekerja mandiri; 5) cepat bosan pada tugas-tugas 

yang rutin; 6) dapat mempertahankan pendapatnya; 7) tidak mudah 

melepaskan hal yang diyakini; 8) senang mencari dan memecahkan masalah 

soal-soal. Dan tes pemahaman konsep matematika yang terdiri dari 7 indikator 

yaitu: 1) menyatakan ulang suatu konsep; 2) mengklasifikasikan objek-objek 

menurut sifat-sifat tertentu; 3) memberi contoh dan non-contoh dari konsep; 4) 

menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika; 5) 

mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep; 6) 

menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu; 7) 

mengaplikasikan konsep dan algoritma ke pemecahan masalah. Diperoleh data 

bahwa masih rendahnya motivasi belajar dan pemahaman konsep matematika 

siswa kelas VII C MTs As Salam Salem, yang disebabkan karena salah 
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satunya adalah selama ini guru masih menggunakan pembelajaran yang 

monoton, hanya menjelaskan materi pelajaran, setelah itu memberi contoh dan 

siswa mengerjakan latihan soal, siswa tidak terlibat aktif dalam pembelajaran, 

sehingga siswa cenderung cepat bosan.  

Untuk meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman konsep 

matematika siswa, maka perlu dilakukan pembelajaran yang membuat siswa 

lebih tertarik dan bersemangat untuk belajar serta pembelajaran yang 

membuat siswa lebih mudah memahami konsep matematika yang dipelajari. 

Salah satu pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi 

belajar dan pemahaman konsep matematika siswa adalah pembelajaran ARCS. 

Dalam pembelajaran ARCS terdapat empat unsur yang memperhatikan 

prinsip-prinsip motivasi, yaitu perhatian (attention), relevansi (relevance), 

percaya diri (confidence), dan kepuasan (satisfaction). 

Pembelajaran ARCS terdiri dari beberapa langkah. Langkah 1) dan 2) 

yaitu  menimbulkan dan memusatkan perhatian siswa dengan cara 

mengingatkan kembali siswa pada konsep yang telah dipelajari dan 

mengaitkan materi tersebut dengan materi pelajaran yang akan disajikan. 

Dengan cara ini, siswa akan merasa tertarik serta termotivasi untuk 

memperoleh pengetahuan yang baru yaitu materi pelajaran yang akan 

disajikan. 3) Menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran yaitu dengan 

cara yang bervariasi tapi masih tetap mengacu pada prinsip perbedaan 

individual siswa sehingga keseluruhan siswa dapat mengetahui hubungan atau 

keterkaitan antara materi pembelajaran yang disajikan dengan pengalaman 
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belajar siswa tersebut. Pada langkah 1), 2) dan 3) ini dapat meningkatkan 

indikator pemahaman konsep ke 1) dan indikator motivasi belajar ke 3). 

Langkah 4) dan 5) yaitu  menyampaikan materi pelajaran yaitu dengan 

cara yang menarik, yang dapat memotivasi siswa sehingga dapat 

menumbuhkan perhatian siswa, memberikan keterkaitan antara materi 

pembelajaran yang disampaikan dengan pengalaman belajar siswa serta 

memberikan contoh-contoh yang konkrit yang berhubungan dengan 

kehidupan sehari-hari siswa, sehingga siswa tidak bosan dan lebih mudah 

memahami materi yang diajarkan. Langkah ini dapat meningkatkan indikator 

pemahaman konsep ke 2), 3), dan 7). Langkah 6) Memberi bimbingan belajar, 

pada langkah ini, guru memberikan bimbingan pada saat siswa mengerjakan 

LKS, guru tidak memberikan jawaban, tetapi membimbing siswa untuk 

menemukan jawabannya sendiri. Pada langkah ini, dapat digunakan untuk 

meningkatkan indikator pemahaman konsep ke 4), 5), dan 6) dan indikator 

motivasi belajar ke 1) dan 2). 

Langkah 7) dan 8) yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk 

berpartisipasi dalam pembelajaran kemudian guru memberikan umpan balik. 

Langkah ini dapat meningkatkan  semua indikator  pemahaman konsep dan 

motivasi belajar, karena pada langkah ini siswa bebas menyampaikan ide dan 

pendapatnya serta mengetahui kebenaran jawaban mereka. Langkah 9) yaitu 

guru memberikan refleksi dan menyimpulkan materi pembelajaran yang baru 

saja disajikan dengan jelas dan terperinci dan memberikan kesempatan kepada 

seluruh siswa untuk membuat kesimpulan tentang materi yang baru mereka 
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pelajari dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Secara tidak langsung, 

langkah ini dapat menciptakan rasa puas di dalam diri siswa. 

Dengan dilakukannya pembelajaran ARCS, diduga motivasi belajar 

dan pemahaman konsep matematika siswa kelas VII C MTs As Salam Salem 

dapat meningkat 

Kerangka pikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir 

F. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka pikir diatas dapat dirumuskan hipotesisnya yaitu 

melalui pembelajaran ARCS motivasi belajar dan pemahaman konsep 

matematika siswa kelas VII C MTs As Salam Salem meningkat. 
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