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BAB II  

KAJIAN TEORETIK  

A. Deskripsi Konseptual  

1. Motivasi Belajar  

Manusia merupakan makhluk yang sejak lahir hingga dewasa 

memiliki berbagai macam kebutuhan yang diperlukan untuk bertahan hidup. 

Tidak hanya mempunyai kebutuhan, manusia juga mempunyai kemauan dan 

harapan untuk dipenuhi guna membuat hidup menjadi lebih menyenangkan. 

Menurut Uno (2011) motivasi adalah perubahan energi dalam diri (pribadi) 

seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk 

mencapai tujuan. 

Sedangkan menurut Sardiman (2011) motivasi dapat juga dikatakan 

serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga 

seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka 

akan berusaha untuk menjadikan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu. 

Sedangkan motivasi belajar adalah merupakan faktor psikis yang bersifat 

non-intelektual. Peranannya yang khas adalah dalam penumbuhkan gairah, 

merasa senang dan semangat untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi 

kuat, akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. 

Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik, berupa hasrat 

dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-

cita. Sedangakan faktor ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, 

lingkungan yang kondusif, dan belajar yang menarik. 
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Menurut Djamarah (2008) motivasi instrinsik adalah motif-motif yang 

menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, Karena 

dalam setiap diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 

Seseorang yang memiliki motivasi instrinsik selalu ingin maju dan belajar. 

Keinginan itu dilatarbelakangi oleh pemikiran yang positif, bahwa semua 

mata pelajaran yang dipelajari sekarang akan dibutuhkan dan sangat 

berguna kini dan mendatang. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah 

kebalikan dari motivasi instrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif motif 

yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Motivasi 

belajar dikatakan ekstrinsik bila anak didik menempatkan tujuan belajarnya 

di luar faktor-faktor situasi belajar (resides in some factors outside the 

learning situation). Anak didik belajar karena hendak mencapai tujuan yang 

terletak dari hal yang dipelajarinya. Misalnya, untuk mencapai angka tinggi, 

diploma, gelar, kehormatan, dan sebagainya.  

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. Indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan menurut Uno 

(2011) sebagai berikut: (1) adanya hasrat dan keinginan berhasil, (2) adanya 

dorongan dan kebutuhan dalam belajar, (3) adanya harapan dan cita-cita 

masa depan, (4) adanya penghargaan dalam belajar, (5) adanya kegiatan 

yang menarik dalam belajar, (6) adanya lingkunga belajar yang kondusif 

sehingga memungkinkan seseorang siswa belajar dengan baik. 
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Adapun ciri motivasi belajar menurut Utami Munandar (1985)  yaitu :  

a. Tekun menghadapi tugas  

b. Ulet dalam menghadapi kesulitan  

c. Mempunyai dorongan untuk berprestasi 

d. Mempunyai keinginan mendalami lebih jauh materi yang dipelajari  

e. Berusaha untuk berprestasi sebaik mungkin  

f. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah  

g. Senang, rajin, penuh semangat, dan tidak cepat bosan dengan tugas-tugas 

rutin 

h. Dapat mempertanggungjawabkan pendapat-pendapatnya  

i. Mengejar tujuan jangka panjang  

j. Senang mencari soal dan memecahkannya. 

Fungsi motivasi dalam belajar menurut Djamarah (2008) adalah 

sebagai berikut :  

a. Motivasi sebagai pendorong perbuatan  

  Motivasi yang berfungsi sebagai pendorong ini mempengaruhi 

sikap apa yang seharusnya anak didik ambil dalam rangka belajar.   

b. Motivasi sebagai penggerak perbuatan  

  Disini anak didik sudah melakukan aktivitas belajar dengan 

segenap jiwa dan raga. Akal pikiran berproses dengan sikap raga yang 

cenderung tunduk denga kehendak perbuatan belajar. Sikap berada dalam 

kepastian perbuatan dan akal pikiran mencoba membedah nilai yang 
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terpatri dalam wacana, prinsip, dalil dan hukum sehingga mengerti betul 

isi yang dikandungnya.  

c. Motivasi sebagai pengarah perbuatan  

 Anak didik yang mempunyai motivasi dapat menyeleksi mana 

perbuatan yang harus dilakukan dan mana perbuatan yang diabaikan. 

Dengan penuh konsentrasi anak didik belajar agar tujuannya mencari 

sesuatu yang ingin diketahui/ dimengerti itu cepat tercapai. Segala 

sesuatu yang mengganggu pikirannya dan dapat membuyarkan 

konsentrasinya diusahakan disingkirkan jauh-jauh. Itulah peranan 

motivasi yang dapat mengarahkan perbuatan anak didik dalam belajar.  

Peranan motivasi belajar dan pembelajaran menurut  Uno (2011) 

antara lain : 

a. Peran Motivasi dalam Menentukan Penguatan Belajar 

 Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seorang 

anak yang belajar dihadapkan pada sesuatu yang masalah yang 

memerlukan pemecahan, dan hanya dapat dipecahkan berkat bantuan hal-

hal yang pernah dilaluinya. Sebagai contoh, seorang anak akan 

memecahkan masalah matematika dengan bantuan tabel logaritma. 

Tanpa bantuan tabel tersebut, anak itu tidak dapat menyelesaikan tugas 

matematika. Upaya untuk mencari tabel matematika merupakan peran 

motivasi yang dapat menimbulkan  penguatan belajar. 
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b. Peran Motivasi dalam Memperjelas Tujuan Belajar 

 Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar erat kaitannya 

dengan kemaknaan belajar. Anak akan tertarik untuk belajar sesuatu, jika 

yang dipelajari itu sedikitnya sudah dapat diketahui atau dinikmati 

manfaatnya bagi anak. Sebagai contoh, anak akan termotivasi belajar 

elektronik karena tujuan belajar elektronik itu dapat melahirkan 

kemampuan anak dalam bidang elektronik  

c. Motivasi Menentukan Kekuatan Belajar 

 Seseorang anak yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu, akan 

berusaha mempelajarinya dengan baik dan tekun, dengan harapan 

memperoleh hasil yang baik. Dalam hal ini, tampak bahwa motivasi untuk 

belajar menyebabkan  seseorang tekun belajar.  

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan motivasi 

belajar adalah faktor psikis yang bersifat non-intelektual untuk mengadakan 

perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan indikator atau unsur yang 

mendukung. Motivasi sangat penting dimiliki oleh siswa karena dapat 

mendorong siswa untuk lebih semangat belajar. Berdasarkan uraian di atas, 

maka indikator motivasi belajar yang diamati pada penelitian ini adalah 1) 

Tekun menghadapi tugas, 2) Ulet dalam menghadapi kesulitan, 3) 

Mempunyai dorongan untuk berprestasi, 4) Mempunyai keinginan mendalam 

lebih jauh materi yang dipelajari, 5) Berusaha untuk berprestasi sebaik 

mungkin, 6) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah, 7) 

Senang, rajin, penuh semangat, dan tidak cepat bosan dengan tugas-tugas 
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rutin, 8) Senang mencari soal dan memecahkannya, 9) Mengejar tujuan 

jangka panjang, 10) Dapat mempertanggungjawabkan pendapat-pendapatnya.  

2. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah diartikan sebagai 

sesuatu yang harus diselesaikan atau dicarikan jalan keluarnya (Depdiknas, 

2008). Krulik dan Rudnik (1995), mendefinisikan masalah sebagai berikut 

: “problem is a situation,quantitative or otherwise, that confront an 

individual or group of individuals, that requires resolution, and for which 

the individual sees no apparent or obvious means or path to obtaining a 

solution” Definisi tersebut menjelaskan bahwa masalah adalah situasi 

yang dihadapi seseorang atau kelompok yang memerlukan suatu 

pemecahan, tetapi individu atau kelompok tersebut tidak memiliki cara 

secara langsung dapat menemukan solusinya.  

 Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa masalah 

adalah suatu situasi yang harus diselesaikan seorang individua atau 

kelompok akan tetapi individu atau kelompok tersebut tidak mempunyai 

cara yang langsung dapat menemukan solusinya. Oleh karena itu dalam 

menyelesaikan masalah diperlukan suatu strategi berpikir yang disebut 

dengan pemecahan masalah.  

 Krulik dan Rudnik (1995) mengemukakan bahwa “Problem 

solving is the means by which an individual uses previously acquired 

knowledge, skill, and understanding to satisfy the demands of an 

unfamiliar situation”, yang artinya pemecahan masalah merupakan proses 
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di mana individu menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan 

pemahaman yang telah diperoleh untuk nenyelesaian masalah pada situasi 

yang tidak dikenalnya. 

 National council of Teachers of Mathematics (NCTM) menetapkan 

pemecahan masalah sebagai salah satu dari lima standar proses 

matematika sekolah. Oleh karenanya pemecahan masalah merupakan salah 

satu tujuan utama pendidikan matematika dan bagian penting dalam 

aktivitas matematika. NCTM juga menyatakan bahwa pemecahan masalah 

merupakan focus dari pembelajaran matematika, karena pemecahan 

masalah merupakan sarana mempelajari ide dan ketrerampilan matematika 

(Van de Walle, 2008). Dengan belajar pemecahan masalah, siswa dapat 

mengembangkan cara berpikir, kebiasaan, ketekunan dan rasa ingin tahu 

serta kepercayaan diri dalam situasi yang tidak biasa, yang akan melayani 

mereka baik di luar kelas matematika (Leonard M.Kennedy et.al, 2008).  

 Sumardyono (2007) memaparkan menurut Branca secara garis 

besar terdapat tiga macam interpretasi istilah pemecahan masalah (problem 

solving) dalam pembelajaran matematika , yaitu :  

a. Problem solving as a goal  

Bila pemecahan masalah ditetapkan sebagai tujuan 

pembelajaran, maka pembelajaran yang berlangsung tidak tergantung 

pada soal atau masalah yang khusus, prosedur, atau metode, dan juga isi 

matematika. Anggapan yang penting dalam hal ini adalah bahwa 

pembelajaran tentang bagaimana menyelesaikan masalah (solve 
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problems) merupakan “alasan utama” (primary reason) belajar 

matematika. 

b. Problem solving as a process 

Pengertian lain tentang problem solving adalah sebagai sebuah 

proses yang dinamis. Dalam aspek ini, problem solving dapat diartikan 

sebagai proses mengaplikasikan segala pengetahuan yang dimiliki pada 

situasi yang baru dan tidak biasa. Dalam interprestasi ini, yang perlu 

diperhatikan adalah metode, prosedur, strategi dan heuristik yang 

digunakan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah. Masalah proses 

ini sangat penting dalam belajar matematika dan yang demikian ini 

sering menjadi fokus dalam kurikulum matematika yang demikian ini 

sering menjadi fokus dalam kurikulum matematika. 

c. Problem solving as a basic skill  

Ada banyak anggapan tentang apa keterampilan dasar dalam 

matematika. Beberapa yang dikemukakan antara lain keterampilan 

berhitung, keterampilan aritmetika, keterampilan logika, dan lainnya. 

Keterampilan lain yang baik secara implisit maupun eksplisit sering 

diungkapkan adalah keterampilan problem solving.  

 Terdapat beberapa pendapat tentang tahap atau proses yang hendak 

ditempuh dalam memecahkan masalah matenatika. Krulik dan Rudnik 

(1995) mengemukakan lima tahap pemecahan masalah, yaitu:  

a. Read and think  
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Tahap ini meliputi identifikasi fakta, identifikasi pertanyaan, 

visualisasi situasi serta menulis ulang tindakan.  

 

b. Explore and plan  

Tahap eksplorasi dan perencanaan masalah pemecahan masalah, 

mencakup pengaturan informasi yang relevan dan kurang relevan, 

membuat model serta membuat grafik, tabel atau gambar. 

c. Select a strategy  

Memilih strategi yang diperkirakan dapat digunakan, misalnya 

menemukan pola, bekerja mundur, tebak dan uji serta simulasi atau 

percobaan.  

d. Find an answer  

Tahap ini meliputi estimasi solusi, penggunaan kemampuan 

komputasi serta penggunaan keahlian aljabar dan geometri.  

e. Reflect and extend  

Solusi yang telah diperoleh dari tahap sebelumnya diperiksa 

kembali kebenarannya, kemudian menemukan solusi alternatif dan 

membuat perluasaan atau generalisasi.  

Sedangkan menurut Polya (1973) ada empat tahapan dalam pemecahan 

masalah, yaitu :  

a. Memahami Masalah (understanding the problem) 

b. Membuat Rencana (devising a plan) 

c. Melaksanakan Rencana (carrying  out the plan) 

Upaya Meningkatkan Motivasi…, Evah Yuli Setiawati, FKIP, UMP, 2017



16 
 

 
 

d. Memeriksa kembali (looking back) 

Berdasarkan uraian di atas, maka pemecahan masalah merupakan 

suatu tujuan pembelajaran matematika, suatu pendekatan pembelajaran 

matematika serta merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam 

matematika yang harus dimiliki oleh siswa. Dalam proses pemecahan 

masalah matematika tentu dibutuhkan sebuah kemampuan, yaitu 

kemampuan pemecahan masalah matematika. Kemampuan adalah 

kecakapan atau potensi menguasai suatu keahlian yang telah merupakan 

bawaan sejak lahir atau merupakan suatu yang diwujudkan melalui 

tindakannya. Dapat disimpulkan bahwa, kemampuan pemecahan masalah 

matematika adalah kecakapan atau potensi yang dimiliki sesorang atau 

siswa dalam menyelesaikan masalah matematika pada suatu kegiatan yang 

mementingkan prosedur yang ditempuh siswa guna memperoleh solusi 

permasalahan yang dihadapi. 

 Dalam penelitian ini, pengukuran kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa mengacu pada tahap-tahap pemecahan masalah menurut 

Polya, dengan penjabaran indikator sebagai berikut: 

a. Memahami masalah (understanding the problem) 

1) Memahami informasi yang diketahui dari soal  

2) Memahami apa yang ditanyakan dari soal  

b. Membuat Rencana (devising a plan) 

1) Membuat rencana penyelesaian yang sesuai  

Upaya Meningkatkan Motivasi…, Evah Yuli Setiawati, FKIP, UMP, 2017



17 
 

 
 

2) Menggunakan informasi yang diketahui untuk mengembangkan  

  informasi baru  

 

 

c. Melaksanakan Rencana (carrying out the plan) 

1) Mensubtitusi nilai yang diketahui sesuai rencana penyelesaian yang 

dibuat  

2) Menghitung penyelesaian masalah  

d. Memeriksa kembali jawaban (looking back) 

3. Model Pembelajaran SFAE (Student Facilitator and Explaining) 

 Perasaan bersahabat merupakan ciri-ciri dan sifat interaktif remaja 

dalam kelompok sebayanya. Mereka sadar bahwa dirinya dituntut untuk 

dapat menyesuaikan dirinya dengan teman lain dalam kelompok, 

meskipun beberapa saat tertentu mereka kurang dapat memenuhi tuntutan 

kelompok tersebut. 

 Model pembelajaran SFAE (Student Facilitator and Explaining) 

ini merupakan salah satu tipe model pembelajaran kooperatif. Isjoni (2011) 

berpendapat bahwa pembelajaran kooperatif menggunakan kelompok-

kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap kelompok 4-6 orang siswa 

secara heterogen. Diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran, 

penyampaian materi, kerja kelompok, kuis dan menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari. Menurut Tampubolon (2014) model pembelajaran 

kooperatif SFAE adalah metode di mana peserta didik mempresentasikan 
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ide atau pendapatnya pada rekan peserta didik lainnya. Perbedaan model 

pembelajaran SFAE dengan model pembelajaran kooepratif lainnya 

terletak pada cara pertukaran pikiran antar siswa.   

 Menurut Tampubolon (2014) langkah-langkah dalam model 

pembelajaran SFAE antara lain : 

a. Guru menyampaikan kompetensi dasar yang ingin dicapai. 

b. Guru mendemontrasikan atau menyajikan materi  

c. Guru memberikan kesempatan siswa untuk menjelaskan kepada siswa 

lainnya misalnya melalui bagan atau peta konsep  

d. Guru menyimpulkan ide atau pendapat dari siswa. 

e. Guru menerangkan semua materi yang disajikan saat itu. 

 Jadi, model pembelajaran SFAE adalah model pembelajaran 

dimana materi pelajaran dijelaskan oleh siswa dan siswa juga berperan 

menjadi fasilitator untuk siwa lainnya dalam proses pembelajaran.  

4. Strategi Problem Solving  

  Menurut Leonard M. Kennedy et.al. (2008) dalam proses 

pemecahaan masalah, siswa berlatih memperbaiki serta mengembangkan 

strategi yang mereka gunakan untuk memecahkan masalah yang berbeda, 

non rutin, terbuka, dan situasi berbeda.  Terdapat sebelas strategi 

pemecahan masalah,  yaitu :  

a. Menemukan pola 

b. Strategi act it out 

c. Membuat model 
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d. Membuat gambar atau diagram  

e. Membuat tabel  

f. Menulis kalimat matematika 

g. Tebak dan periksa (guess and check) 

h. Memperhatikan semua kemungkinan  

i. Menyelesaikan masalah yang lebih sederhana 

j. Bekerja mundur 

k. Mengubah sudut pandang  

  Sedangkan Setiawan (2010) memaparkan menurut Posamentier 

dan Krulik bahwa strategi umum yang dapat ditempuh dalam problem 

solving , diantaranya yaitu :  

a. Membuat gambar atau diagram 

b. Bergerak dari belakang  

c. Menebak secara bijak dan mengujinya 

d. Menemukan pola  

e. Mempertimbangkan yang ekstrim, mengembangkan hal yang tidak 

mungkin 

f. Mengorganisasi data  

g. Menggunakan komputer atau kalkulator  

h. Menggunakan berfikir logis  

i. Mencobakan pada permasalahan yang lebih sederhana 

j. Memperhitungkan setiap kemungkinan  

k. Mengambil sudut pandang yang berbeda.  
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Berdasarkan beberapa pendapat mengenai stretegi problem solving 

di atas, dalam penelitian ini strategi problem solving yang digunakan yaitu 

1)  Membuat gambar, 2) Menuliskan kalimat matematika, 3) 

Menyelesaikan masalah yang lebih sederhana dan 4) Bekerja mundur.  

5. Model Pembelajaran SFAE (Student Facilitator And Explaining)  

dengan Strategi Problem Solving  

 Model pembelajaran SFAE (Student Facilitator And Explaining) 

dengan Strategi Problem Solving yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

seperangkat pembelajaran yang meliputi langkah-langkah pembelajaran 

sebagai berikut :  

Tabel 1. Sintaks Model Pembelajaran SFAE  (Student Facilitator And 

Explaining)  dengan Strategi Problem Solving 

Kegiatan Pembelajaran  Strategi  

Pendahuluan  

1. Siswa mengingat materi  sebelumnya yang 

berkaitan dengan materi yang akan dipelajari 

2. Siswa diberi motivasi oleh guru  

 

Kegiatan Inti  

1. Menyajikan materi  

a. Siswa  dibagi kedalam beberapa 

kelompok 

b. Siswa diberi Lembar Kerja Kelompok  

2. Memberikan kesempatan siswa untuk 

menjelaskan kepada siswa lainnya  

a. Siswa berdiskusi kelompok sesuai dengan 

tugas yang diberikan  

b. Siswa menuliskan dan mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok 

3. Menyimpulkan ide atau pendapat siswa 

a. Siswa membahas hasil diskusi dibimbing 

 

Membuat gambar ,  

Menuliskan kalimat 

matematika, bekerja 

mundur, 

menyelesaikan 

masalah yang lebih 

sederhana 
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guru  

b. Siswa memperhatikan guru 

menyimpulkan ide dari hasil diskusi kelas 

  

4. Menerangkan semua materi yang disajikan 

saat itu  

a. Siswa memperhatikan guru memberikan 

penjelasan mengenai materi yang 

dibahas. 

b. Siswa diberikan soal kuis untuk 

dikerjakan individu 

Penutup  

1. Siswa memberikan kesimpulan pembelajaran  

2. Siswa diminta untuk mempelajari materi 

selanjutnya  

 

 

B. Penelitian Relevan  

Hasil Penelitian Utami (2014) yang berjudul “Upaya Meningkatkan 

Motivasi Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran Student 

Facilitator And Explaining Dengan Mengoptimalkan Media Worksheet 

(Penelitian Dilakukan Di Kelas VIII Smp Negeri 1 Temanggung Tahun 

2013/2014)” menunjukkan banyaknya siswa yang termotivasi pada saat 

pembelajaran adalah 89,29%. Subyek penelitian adalah siswa kelas VIII E 

SMP Negeri 1 Temanggung yang terdiri dari 28 siswa dengan kemampuan 

yang heterogen. 

 Penelitian Utami memiliki persamaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan, yaitu menggunakan model pembelajaran Student Facilitator 

And Explaining, mata pelajaran yang diteliti, serta metode penelitian 

tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar. 

Perbedaannya selain dari waktu dan tempat, penelitian yang akan 
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dilakukan menggunakan strategi problem solving dan bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis  

Wulandari (2013) melakukan penelitian eksperiman dengan judul 

“Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMP 

Melalui Model Pembelajaran Student Facilitator And Explaining (SFAE) 

Dan Student Teams Achievement (STAD) Pada Materi Bilangan Pecahan 

Kelas VII SMP Negeri 16 Cirebon”. Berdasarkan hasil analisis data 

penelitian pada kelas eksperimen I diperoleh rata-rata tes awal adalah 

25,38 dan tes akhir 77,47 sehingga terdapat peningkatan sebesar 52,09 

sedangkan pada kelas eksperimen II mendapat rata-rata tes awal sebesar 

24,85 dan tes akhir 71,03 sehingga mengalami peningkatan sebesar 46,18. 

Pembelajaran matematika dengan menggunakan model SFE lebih berhasil 

dibandingkan dengan model STAD dalam meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa.  

 Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang 

telah dilakukan oleh Wulandari, yakni menggunakan pembelajaran Student 

Facilitator And Explaining dan pada mata pelajaran yang diteliti. 

Perbedaannya waktu dan tempat penelitian serta penelitian yang akan 

dilakukan menggunakan strategi problem solving. Selain itu penelitian 

Wulandari menggunakan metode penelitian eksperiman yang bertujuan 

untuk mengetahui perbedaan kemampuan pemecahan masalah antara 

siswa yang pembelajarannya menggunakan model  SFE dan STAD 

sedangkan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar 

Upaya Meningkatkan Motivasi…, Evah Yuli Setiawati, FKIP, UMP, 2017



23 
 

 
 

dan kemampuan pemecahan masalah matematis dengan metode penelitian 

tindakan kelas. 

C. Kerangka Pikir 

 Tabel 2. Pembelajaran SFAE           Indikator Motivasi Belajar  

 dengan Strategi Problem Solving  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan rendahnya motivasi belajar siswa kelas VIII A, maka 

diperlukan solusi pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar 

adalah pembelajaran SFAE (Student Facilitator and Explaining) dengan 

strategi Problem Solving. Dimana dalam sintaks pembelajaran SFAE yaitu 

• Tekun menghadapi tugas  

•Ulet menghadapi kesulitan  

• Mempunyai dorongan 

berprestasi 

• Mempunyai keinginan 

mendalami lebih jauh 

materi yang dipelajari  

• Berusaha berprestasi 

sebaik mungkin  

• Menunjukkan minat 

terhadap bermacam-macam 

masalah  

• Senang, rajin, penuh 

semangat dan tidak cepat 

bosan dengan hal -hal rutin  

• Dapat 

mempertanggungjawabkan 

pendapatnya  

• Mengejar tujuan jangka 

panjang  

• Senang mencari soal dan 

memecahkannya  

Siswa mengetahui  

kompetensi dasar        •  

Siswa memperhatikan guru 

menyajikan materi    • 

Siswa diberikan 

kesempatan untuk 

menjelaskan kepada siswa 

lainnya                    • 

Siswa memperhatikan guru 

menyimpulkan ide       • 

Siswa memperhatikan guru 

menerangkan semua materi 

yang disajikan saat itu  • 
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pada saat siswa memperhatikan guru menyajikan materi yang lebih menarik 

akan menimbulkan perasaan senang dan penuh semangat dalam 

pembelajaran sehingga siswa mempunyai keinginan untuk mendalami lebih 

lanjut materi yang dipelajari.  

Kemudian pada saat siswa diberikan kesempatan siswa untuk 

menjelaskan kepada siswa lainnya, misalnya melalui bagan atau peta 

konsep. Siswa  terlebih dahulu  diberikan lembar kerja kelompok untuk di 

diskusikan bersama anggota kelompok  yang telah ditentukan. Dalam 

diskusi kelompok, siswa akan tekun dalam menghadapi tugas, dan lembar 

kerja kelompok tersebut juga menuntut siswa untuk ulet dalam menghadapi 

kesulitan yang ada pada soal. Lembar kerja kelompok juga memuat berbagai 

macam masalah, sehingga akan menimbulkan minat siswa terhadap 

berbagai macam masalah dan berusaha mencari pemecahan masalah 

tersebut.    

Siswa memperhatikan guru menyimpulkan ide yang diperoleh dari  

hasil diskusi kelompok, siswa sebelumnya dipersilahkan untuk 

menyampaikan ide yang berbeda sehingga siswa berusaha untuk berprestasi 

sebaik mungkin, dan ide yang disampaikan membuat siswa dapat 

mempertanggungjawabkan pendapatnya. Pada saat siswa memperhatikan 

guru menerangkan semua materi yang disajikan saat itu, siswa menjadi 

terdorong untuk  berprestasi dan membuat siswa untuk  lebih mengejar 

tujuan jangka panjang.  
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Tabel 3. Pembelajaran SFAE    Indikator Kemampuan   

dengan Strategi Problem Solving         Pemecahan Masalah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain permasalahan motivasi belajar, permasalahan lain dalam kelas 

VIII A adalah kemampuan pemecahan masalah yang masih rendah, 

pembelajara SFAE dengan strategi Problem Solving diharapakan dapat 

mengatasi permasalahan tersebut dilihat pada tabel 3, sintaks dalam 

pembelajaran SFAE dengan strategi Problem Solving dapat menunjang 

indikator kemampuan pemecahan masalah. Pada penelitian ini saat siswa 

memperhatikan guru menyajikan materi dengan mengaitkan materi yang 

diajarkan pada kehidupan sehari-hari akan membantu siswa memahami 

masalah. 

Siswa mengetahui  

kompetensi dasar            •  

Siswa memperhatikan guru 

menyajikan materi       • 

Siswa diberikan 

kesempatan untuk 

menjelaskan kepada siswa 

lainnya                              • 

Siswa memperhatikan guru 

menyimpulkan ide           • 

Siswa memperhatikan guru 

menerangkan semua materi 

yang disajikan saat itu      •

     • 

 

• Memahami Masalah  

• Membuat Rencana 

Penyelesaian  

• Melaksanakan 

Rencana  

•Memeriksa Kembali  

Jawaban  
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Siswa diberikan lembar kerja kelompok oleh guru, siswa secara 

bersama mendiskusikan permasalahan yang ada pada lembar kerja 

kelompok tersebut untuk membuat rencana penyelesaian dan 

mengaplikasikan rencana tersebut. Setelah diskusi berakhir setiap kelompok 

mempresentasikan hasil mengenai pemecahan masalah dan saat siswa 

memperhatikan guru menerangkan semua materi siswa akan mameriksa 

kembali hasil jawaban yang diperoleh apakah merupakan pemecahan 

masalah yang tepat .  

D. Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan kerangka pikir dapat diajukan hipotesis tindakan dalam 

penelitian tindakan kelas sebagai berikut : 

a. Pembelajaran SFAE (Student Facilitator and Explaining) dengan 

strategi Problem Solving dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

SMP Negeri 7 Purwokerto pada mata pelajaran Matematika. 

b. Pembelajaran SFAE dengan strategi Problem Solving dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP 

Negeri 7 Purwokerto. 
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