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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Motivasi Belajar 

1. Pengertian motivasi belajar 

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling 

mempengaruhi. Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal 

pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan 

tingkah laku ( Uno, 2010 : 23 ). 

Motivasi belajar merupakan keinginan atau dorongan untuk 

belajar. Perannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, 

merasa senang dan semangat untuk belajar. Siswa yang memiliki 

motivasi kuat akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan 

belajar (Sardiman, 2011 : 75 ) 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar 

adalah kesanggupan untuk melakukan kegiatan belajar karena didorong 

oleh keinginanya untuk memenuhi kebutuhan dari dalam dirinya ataupun 

yang dating dari luar. Siswa pada dasarnya termotivasi untuk melakukan 

suatu aktivitas belajar karena ingin mendapatkan pengetahuan. Ada juga 

siswa yang termotivasi untuk belajar dalam rangka memperoleh 

penghargaan seperti: nilai, tanda penghargaan atau pujian guru. 
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2. Indikator Motivasi Belajar 

Menurut Sardiman ( 2011 : 83 ) motivasi dalan belajar yang 

memiliki indikator sebagai berikut: 

a. Tekun menghadapi tugas 

  Dapat bekerja terus menerus dalam waktu yang lama, bersungguh-

sungguh dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dan tidak pernah 

berhenti sebelum selesai. 

b. Ulet menghadapi kesulitan ( tidak lekas putus asa ) 

  Tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik 

mungkin atau tidak cepat puas dengan prestasi yang telah dicapai. 

c. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah 

  Menunjukkan kesukaan kepada suatu hal ( pada anak misalnya 

masalah-masalah pada pelajaran yaitu soal-soal yang ada ) 

d. Lebih senang bekerja sendiri 

  Tidak tergantung pada 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 (kalau sudah yakin akan 

sesuatu ) 

  Memiliki pendirian yang tetap 

g. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini 

  Tidak mudah terpengaruh oleh orang lain 
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h. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal 

  Melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan 

Indikator motivasi seperti itu akan sangat penting dalam kegiatan 

belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar akan berhasil baik 

apabila siswa tekun mengerjakan tugas, ulet dalam memecahkan berbagai 

masalah dan hambatan. 

3. Fungsi motivasi 

Adapun fungsi motivasi menurut Sardiman ( 2011 : 85 ) adalah: 

a. Mendorong manusia untuk berbuat 

b. Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak 

dicapai 

c. Menyelesaikan perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan 

yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan 

menyisihkan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi tujuan 

tersebut. 

4. Bentuk-bentuk Motivasi di Sekolah 

Menurut Sardiman ( 2011 : 91 ) untuk menumbuhkan motivasi 

dalam kegiatan di sekolah diperlukan bentuk-bentuk motivasi 

diantaranya yaitu member angka ( dalam hal ini sebagai simbol dari nilai 

kegiatan belajarnya ), hadiah, saingan (kompetisi), menumbuhkan 

kesadaran, memberi ulangan, mengetahui hasil, memberi pujian, 

hukuman, hasrat untuk belajar, minat dan tujuan yang diakui. 
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5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Motivasi belajar dapat dipengruhi oleh banyak faktor diantaranya 

yaitu cita-cita atau aspirasi, kemampuan belajar, kondisi siswa, kondisi 

lingkungan, unsur-unsur dinamis dalam belajar, upaya guru 

membelajarkan siswa.  

6. Cara meningkatkan motivasi belajar 

Cara meningkatkan motivasi belajar menurut Uno (2010: 34) : 

a. Menumbuhkan dan menimbulkan rasa ingin tahu dalam diri siswa, 

yaitu dengan melontarkan pertanyaan atau masalah-masalah yang 

merangsang siswa untuk berpikir. Hal ini dikembangkan pada saat 

guru menjelaskan materi.  

b. Menumbuhkan persaingan dalam diri siswa. Maksudnya adalah guru 

memberikan evaluasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan, dimana 

siswa dalam mengerjakan evaluasi tidak bekerjasama dengan siswa 

yang lainnya. Dengan demikian siswa akan dapat membagikan hasil 

pekerjaan yang dilakukannya dengan hasil siswa lainnya. Hal ini 

dikembangkan pada saat tahapan kuis.  

c. Memberikan nilai ulangan sebagai pemacu siswa untuk belajar lebih 

giat. Dengan mengetahui hasil yang diperoleh dalam belajar maka 

siswa akan termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Hal ini 

dikembangkan pada saat tahapan kuis.  
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B.  Pemahaman Konsep Matematika 

1.  Pengertian Pemahaman Konsep Matematika 

Tahap pemahaman sifatnya lebih kompleks dari pada tahap 

pengetahuan. Untuk dapat mencapai tahap pemahaman terhadap suatu 

konsep konsep matematika, siswa harus mempunyai pengetahuan 

(knowlodge) terhadap konsep tersebut. Tahap pemahaman ini mencakup 

beberapa hal dan salah satunya adalah pemahaman konsep. Pemahaman 

konsep concepct Understanding (CU) merupakan salah satu aspek dari 

tiga aspek penilaian matematika. Penilaian pada aspek pemahaman 

konsep ini bertujuan mengetahui sejauh mana siswa mampu menerima 

dan memahami konsep dasar matematika yang telah diterima siswa. 

Menurut Suherman (1993 : 38-39) suatu konsep terbentuk dari 

komponen konsep, dan komponen ini merupakan suatu fakta yang 

spesifik. Dengan demikian suatu konsep dapat di pandang sebagai 

kumpulan fakta spesifik yang saling terkait secara fungsional. Menurut 

Wardani (2006: 3-5) konsep adalah ide (abstrak) yang dapat digunakan 

atau memungkinkan seseorang untuk mengelompokkan atau 

menggolongkan sesuatu objek atau kejadian. Sedangkan menurut Winkel 

(1991: 57) konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang 

memiliki cirri-ciri yang sama. 

Dari pengertian di atas dapat dikatakan konsep adalah ide yang 

digunakan seseorang untuk mengumpulkan sejumlah objek dan fakta 

yang spesifik yang saling terikat atau memiliki cirri-ciri yang sama. 
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2. Indikator Pemahaman Konsep Matematika 

Menurut Shadiq ( 2009: 13 ) indikator pemahaman konsep 

matematika adalah : 

a. Menyatakan ulang sebuah konsep 

Pada saat siswa belajar tentang logika matematika maka siswa 

mampu menyatakan ulang tentang pengertian logika matematika. 

Contoh: 

Jelaskan definisi kalimat terbuka dan pernyataan ! 

Jawab: 

 Kalimat terbuka adalah suatu kalimat yang belum diketahui nilai 

benar atau salahnya.  

 Pernyataan adalah kalimat yang bernilai benar atau salah tetapi 

tidak keduanya.  

b. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai 

dengan konsepnya.  

Siswa mampu menjelaskan dan menunjukkan nilai kebenaran dari 

suatu tabel konjungsi, disjungsi, implikasi dan biimplikasi 

Contoh: 

Manakah yang merupakan konjungsi, disjungsi, implikasi dan 

biimplikasi? 

a) Jika Merak di Jakarta, maka Bogor di Jawa Barat 

b) Jika ABCD persegi, maka diagonal AC ≠ BD 

c) 120 sudut lancip jika dan hanya jika 30° sudut tumpul 
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d) 2 x 3 = 5 dan 5 adalah bilangan cacah 

Jawab: 

a) Jika Merak di Jakarta, maka Bogor di Jawa Barat adalah 

implikasi 

b) Jika ABCD persegi, maka diagonal AC ≠ BD adalah implikai  

c) 120 sudut lancip jika dan hanya jika 30° sudut lancip adalah 

biimplikasi. 

d) 2 x 3 = 5 dan 5 adalah bilagan cacah adalah konjungsi 

c. Memberi contoh dan bukan contoh dari konsep 

Siswa mampu memberikan contoh dan bukan contoh 

Contoh: 

Di antara kalimat-kalimat berikut ini, manakah yang merupakan 

pernyataan? Jika kalimat itu merupakan pernyataan, tentukan pula 

nilai kebenarannya (benar atau salah) 

a) 101 adalah bilangan prima, merupakan pernyataan yang bernilai 

B 

b) Tutuplah pintu itu ! merupakan kalimat terbuka  

c) Ada bilangan komposit yang merupaka bilangan ganjil, 

merupakan pernyataan yang bernilai B 

d) 2 adalah bilangan prima, merupakan pernyataan yang bernilai B 

Jawab: 

a)   101 adalah bilangan prima, merupakan pernyataan yang bernilai 

B 
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b)  Tutuplah pintu itu !, merupakan kalimat terbuka 

c) Ada bilangan komposit yag merupakan bilangan ganjil, 

merupakan pernyataan yang bernilai B 

d)   2 adalah bilangan prima, merupakan pernyataan yang bernilai B. 

d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis 

Siswa mampu menyajikan konsep dalam bentuk matematis 

Contoh: 

Tunjukkan bahwa pernyataan majemuk  

[(p → q) ^ p] → q adalah sebuah tautologi 

Jawab: 

p q p → q (p → q) ^ p [(p → q) ^ p] → q 

B B B B B 

B S S S B 

S B B S B 

S S B S B 

 

Jadi, pernyataan majemuk [(p → q) ^ p] → q adalah sebuah tautologi 

e. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep 

Siswa mampu mengembangkan syarat cukup suatu konsep 

Contoh: 

Diberikan kalimat terbuka 3 – 4x = -9 dengan x peubah pada 

bilangan real R. Carilah nilai pengganti x sehingga kalimat terbuka 

itu menjadi pernyataan yag bernilai: 

a) Benar 

b) Salah 
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Jawab: 

a) 3 – 4x = -9 

4x = - 9- 3 

4x = -12 

 x = 3            ( B ) 

b) 3 – 4x = -9 

 4x = - 9 – 3 

 4x = -12 

   x = - 12 + 4 

   x = -8            ( S ) 

f. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah 

Siswa mampu mengaplikasika konsep ke pemecahan masalh 

Contoh: 

Carilah himpunan penyelesaian setiap kalimat terbuka berikut jika x 

adalah peubah pada bilangan bulat.  

a) 7x – 2 = 19 

7x = 19 + 2 

7x = 21 

  x = 3 

b) 3x – 2 = 10 – x 

3x + x = 10 + 2 

4x = 12 

  x = 3 
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa siswa dikatakan memahami konsep bila siswa mampu 

mendefinisikan konsep, mengidentifikasi dan member contoh atau bukan 

contoh dari konsep serta menyajikannya dalam representasi matematis. 

Pemahaman konsep dapat diartikan sebagai kompetensi yang ditunjukkan 

siswa dalam memahami konsep dan melakukan prosedur secara efisien 

dan tepat dalam menyelesaikan atau memecahkan masalah.  

 

C.  Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation  

1.  Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Kemp (dalam Sanjaya, 2010: 126) strategi pembelajaran 

adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan 

siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

Ada beberapa strategi pembelajaran yang dapat digunakan, salah satunya 

adalah pembelajaran kooperatif.  

Menurut Sanjaya (2010: 240) pembelajaran kooperatif merupakan 

model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan / tim 

kecil yaitu antara empat sampai enam orang yang mempunyai latar 

belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, rasa tau suku yang 

berbeda. Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok. Setiap 

kelompok akan memperoleh penghargaan jika kelompok mampu 

menunjukkan prestasi yag dipersyaratkan. Dengan demikian setiap 

anggota kelompok akan mempunyai ketergantungan positif. 
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Ketergantungan semacam itulah yang selanjutnya akan memunculkan 

tanggung jawab individu terhadap kelompok dan ketrampilan 

interpersonal dari setiap anggota kelompok. Setiap individu akan saling 

membantu, mereka akan mempunyai motivasi untuk keberhasilan 

kelompok, sehingga setiap individu akan memiliki kesempatan yag sama 

untuk memberikan kontribusi demi keberhasilan kelompok.  

Jadi hal yang menarik dari pembelajaran kooperatif adalah 

adanya harapan selain memiliki dampak pembelajaran, yaitu berupa 

peningkatan prestasi belajar peserta didik juga mempunyai dampak 

pengiring seperti rasa social, penerimaan terhadap peserta didik yang 

dianggap lemah, harga diri, norma akademik, penghargaan terhadap 

waktu, dan suka member pertolongan pada yang lain.  

2. Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation 

Group Investigation merupakan perencanaan pengaturan kelas 

yang umum dimana para siswa bekerja dalam kelompok kecil 

menggunakan pertanyaan kooperatif, diskusi kelompok, serta 

perencanaan dan proyek kooperatif. Dalam metode ini para siswa 

dibebaskan membentuk kelompoknya sendiri yang terdiri dari dua 

sampai enam anggota. Kelompok ini kemudian memilih topik-topik dari 

unit yang telah dipelajari oleh seluruh kelas, membagi topik-topik ini 

menjadi tugas-tugas pribadi dan melakukan kegiatan yang diperlukan 

untuk mempersiapkan laporan kelompok. Tiap kelompok lalu 
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mempresentasikan atau menampilkan penemuan dan penyelidikan 

mereka di hadapan seluruh kelas (Slavin, 2008).  

Langkah-langkah model Pembelajaran Tipe Group Investigation 

(Nurhadi, 2004) yaitu: 

a. Seleksi topik. Para siswa memilih sub topik dalam suatu wilayah 

masalah umum yang biasanya digambarkan lebih dahulu oleh guru. 

Para siswa selanjutnya diorganisasikan menjadi kelompok-kelompok 

yang berorientasi pada tugas, yang beranggotakan 4 hingga 5 orang. 

Komposisi kelompok heterogen baik dalam jenis kelamin, etnik 

maupun kemampuan akademik.  

b. Merencanakan kerjasama. Para siswa dan para guru merencanakan 

berbagai prosedur belajar khusus, tugas dan tujuan umum yag 

konsisten dengan berbagai topik dan sub topik yang telah dipilih 

pada langkah (1) di atas.  

c. Implementasi. Para siswa melaksanakan rencana yang telah 

dirumuskan pada langkah (2). Pembelajaran harus melibatkan 

berbagai aktifitas dan ketrampilan dengan variasi yang luas dan 

mendorong siswa untuk menggunakan berbagai sumber baik yang 

terdapat di dalam maupun di luar sekolah. Guru secara terus menerus 

mengikuti kemajuan tiap kelompok dan memberikan bantuan jika 

diperlukan.  

d. Analisis dan sintesis. Para siswa menganalisis dan mensintesiskan 

berbagai informasi yang diperoleh pada langkah (3) dan 
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merencanakan agar dapat diringkaskan dalam suatu penyajian yang 

menarik di depan kelas.  

e. Penyajian hasil akhir. Semua kelompok menyajikan suatu presentasi 

yang menarik dan berbagai topik yang telah dipelajari agar semua 

siswa dalam kelas saling terlihat dan mencapai suatu perspektifyang 

luas mengenai topik tersebut. Presentasi kelompok dikoordinasikan 

oleh guru.  

f. Evaluasi. Selanjutnya guru beserta para siswa melakukan evaluasi 

mengenai kontribusi tiap kelompok terhadap pekerjaan kelas sebagai 

suatu keseluruhan. Evaluasi dapat mencakup tiap siswa secara 

individual atau kelompok, atau keduanya.  

Keungulan dan kelemahan model pembelajaran Group 

Investigation (Suharyono, 1991:112) 

1) Keunggulan: 

a) Mendorong tumbuh dan berkembangnya potensi berfikir dan 

analitis siswa secara optimal.  

b) Melatih siswa aktif dan kreatif dalam menghadapi setiap 

masalah.  

c) Mendorong tumbuhnya sikap tenggang rasa, mau mendengarkan 

dan menghargai pendapat orang lain.  

d) Mendorong tumbuhnya sikap demokratis di kalangan siswa.  

e) Mendorong tumbuhnya keberanian mengutarakan pendapat 

secara terbuka.  
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f)   Memperluas wawasan siswa melalui kegiatan saling bertukar 

informasi, pendapat, dan pengalaman di antara mereka.  

2) Kelemahan : 

a) Waktu yang digunakan dalam pembelajaran ini terlalu banyak.  

b) Tidak semua siswa berani mengungkapkan pendapat.  

c) Dituntut kecakapan guru dan perhatian guru yang penuh, 

menyiapkan tugas siswa yang beragam, sehingga tidak semua 

guru mampu melaksanakan tuntutan demikian.  

d) Tidak semua siswa akan memperhatikan objek yang sama 

sehingga pengetahuan mereka tidak sama.  

e) Sukar untuk mempertahankan disiplin dan ketertiban.  

 

D. Pokok Bahasan Logika Matematika 

Sesuai dengan KTSP pada materi program linier meliputi :1) 

Pernyataan, nilai kebenaran dan kalimat terbuka, 2) Ingkaran, disjungsi, 

konjungsi, implikasi dan biimplikasi, 3) Invers, konvers dan kontraposisi, 4) 

Modus ponens, modus tollens dan silogisme. 
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E. Kerangka Pikir 

Indikator Pemahaman Konsep 

Matematika 
Indikator motivasi belajar 

1. Menyatakan ulang sebuah konsep 

2. Mengklasifikasikan objek-objek 

menurut sifat-sifat tertentu (sesuai 

dengan konsepnya) 

3. Memberikan contoh dan bukan 

contoh dari konsep 

4. Menyajikan konsep dalam berbagai 

bentuk representasi matematis 

5. Mengembangkan syarat perlu atau 

syarat cukup suatu konsep 

6. Mengaplikasikan konsep atau 

algoritma pemecahan masalah 

1.  Tekun menghadapi tugas 

2. Ulet menghadapi 

kesulitan(tidak lekas putus asa) 

3. Menunjukkan minat terhadap 

bermacam-macam masalah 

4. Lebih senang bekerja sendiri 

5. Cepat bosan pada tugas-tugas 

rutin 

6. Dapat mempertahankan 

pendapatanya 

7. Tidak mudah melepas hal yang 

diyakini 

8. Senang mencari dan 

memecahkan soal-soal 

Berdasarkan hasil observasi bahwa indikator-indikator di atas dinyatakan 

masih rendah 

   

Diberi perlakuan melalui pembeljaran kooperatif tipe group investigation 

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Langkah 1: Seleksi topik 

Membentuk kelompok masing-masing yag terdiri dari 4-5 oarang dan 

menyeleksi topik yang diberikan oleh guru 

b. Langkah 2: Merencanakan kerjasama 

Siswa merespon dan melaksanakan kerjasama bersama kelompoknya 

c. Langkah 3: Implementasi 

Melaksanakan diskusi 

d. Langkah 4: Analisis dan sintesis 

Menganalisis dan mentensiskan berbagai informasi yang diperoleh 

bersama teman kelompoknya 

e. Langkah 5: Penyajian hasil akhir 

Menyajikan hasil diskusinya denga presentasi yang menarik dan jika 

ada tanggapan dari kelompok lain maka akan berusaha menjawabnya 

f. Langkah 6: Evaluasi 

Pada saat evaluasi siswa mengikuti evaluasi dengan baik, di mana pada 

saat evaluasi berlangsung mereka tidak dapat saling membantu 

 

Dengan adanya perlakuan pembelajaran kooperatif tipe Group 

Investigation diharapkan indikator-indikator kemampuan pemahaman 

konsep matematika dan motivasi belajar siswa yang telah tersebut diatas 

meningkat 
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Pada kerangka di atas saling menghubungkan indikator motivasi 

belajar dan pemahaman konsep matematika dengan langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Langkah-langkah dalam 

pembelajaran kooperatif tipe group investigation adalah sebagai berikut: 

langkah pertamanya yaitu membentuk kelompok yag masing-masing 

kelompok terdiri dari 4-5 orang untuk menyeleksi topik yang diberikan oleh 

guru, sehingga hal ini dapat meningkatkan indikator pemahaman konsep 

memberikan contoh dan bukan contoh. Langkah kedua yaitu melaksanakan 

kerjasama bersama kelompoknya, sehinggahal ini dapat meningkatkan 

indikator motivasi belajar tekun menghadapi tugas, serta meningkatkan 

indikator pemahaman konsep yaitu menyatakan ulang sebuah konsep dan 

mengklasifikasikan objek menurut sifat tertentu. Langkah ketiga yaitu 

melaksanakan diskusi, sehingga hal ini dapat meningkatkan indikator 

motivasi belajar ulet menghadapi kesulitan, cepat bosan pada tugas-tugas 

yang rutin, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal, serta 

meningkatkan indikator pemahaman konsep yaitu mengembagkan syarat 

perlu dan syarat cukup suatu konsep. Langkah keempat yaitu analisis dan 

sintesis, sehingga hal ini dapat meningkatkan indikator motivasi belajar yaitu 

mempertahankan pendapatnya serta dapat meningkatkan indikator 

pemahaman konsep yaitu mengaplikasikan konsep atau algoritma ke 

pemecahan masalah. Langkah kelima yaitu penyajian hasil akhir, sehinggahal 

ini dapat meningkatkan indikator motivasi belajar yaitu menunjukkan minat  
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yang tinggi. Langkah keenam yaitu evaluasi, guru memberikan soal evaluasi 

untuk mengetahui kemampuan individu, akan tetapi dalam mengerjakan 

evaluasi mereka tidak boleh bekerja sama, sehingga dapat meningkatkan 

indikator motivasi belajar lebih senang bekerja sendiri, tidak mudak melepas 

hal yang diyakini, serta meningkatkan indikatorpemahaman konsep yaitu 

menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis.  

Berdasarkan penjelasan diatas maka diharapkan dapat meningkatkan 

motivasi belajar dan pemahaman konsep matematika siswa kelas X TKR 3 

SMK N 1 Punggelan.  

 

F. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berfikir diatas maka hipotesis tindakan dalam 

penelitian ini adalah melalui model pembelajaran kooperatif tipe group 

investigation motivasi belajar dan pemahaman konsep matematika siswa 

kelas X TKR 3 SMK N 1 Punggelan meningkat.  
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