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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi 

Motif yang dalam bahasa Inggrisnya motive berasal dari kata 

motion yang berarti gerak atau sesuatu yang bergerak. Menurut Sardiman 

(2007 : 73) kata motif diartikan sebagai daya upaya yang mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya 

penggerak dari dalam dan didalam subjek untuk melakukan aktivitas-

aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Berawal dari kata ”motif” 

itu maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah 

menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila 

kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau mendesak. 

Di dalam proses belajar motivasi sangat diperlukan, sebab 

seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak akan 

mungkin melakukan aktivitas belajar. Hal ini merupakan pertanda bahwa 

sesuatu yang akan dikerjakan itu tidak menyentuh kebutuhannya. Segala 

sesuatu yang menarik minat orang lain belum tentu menarik minat orang 

tertentu selama sesuatu itu tidak bersentuhan dengan kebutuhannya. 

b. Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi dan belajar menurut Uno (2011 : 23) merupakan dua hal 

yang saling mempengaruhi. Belajar adalah perubahan tingkah laku secara 
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relatif permanen dan secara potensial terjadi sebagai hasil dari praktik 

atau penguatan (reinforced practice) yang dilandasi tujuan untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik, berupa 

hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan 

akan cita-cita. Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya 

penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar 

yang menarik.  

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 yang terdapat pada ciri-ciri motivasi belajar. Hal itu 

mempunyai peranan besar dalam keberhasilan seseorang dalam belajar.  

c. Ciri-Ciri Motivasi Belajar 

Menurut Sardiman (2007 : 83) motivasi belajar yang ada pada diri 

seseorang itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam waktu 

yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai). 

2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lepas putus asa). Tidak 

memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin 

(tidak cepat puas dengan prestasi yang telah di capainya). 

3) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam. 

4) Lebih senang bekerja mandiri. 
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5) Cepat bosan dengan tugas-tugas rutin. 

6) Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan 

sesuatu). 

7) Tidak mudah melepaskan hal yang di yakini. 

8) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 

Motivasi juga dapat terjadi pada saat belajar kelompok 

diantaranya senang bekerja sama, bersaing untuk mendapatkan nilai yang 

bagus dengan kelompok lain dan kelompok dalam menghadapi 

bermacam-macam masalah. Jika seseorang memiliki ciri-ciri seperti 

tekun menghadapi tugas, ulet, menunjukkan minat, senang bekerja 

mandiri, cepat bosan dengan tugas rutin, dapat mempertahankan 

pendapatnya, tidak mudah melepas hal yang diyakini, senang mencari 

dan memecahkan masalah berarti orang itu selalu memiliki motivasi yang 

cukup kuat. 

d. Fungsi Motivasi dalam Belajar 

Fungsi motivasi dalam belajar menurut Sardiman (2007 : 85) 

adalah sebagai berikut: 

1) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau 

motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan 

motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

2) Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak 

dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan 

kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan dtujuan. 
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3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa 

yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan 

menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan 

tersebut.  

e. Bentuk-Bentuk Motivasi dalam Belajar 

Menurut Sardiman (2007 : 92-95) ada beberapa bentuk motivasi 

yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mengarahkan belajar anak didik 

di kelas yaitu sebagai berikut: 

1) Memberi angka 

Angka merupakan alat motivasi yang cukup memberikan 

rangsangan kepada anak didik untuk mempertahankan atau bahkan 

lebih meningkatkan prestasi belajar mereka di masa mendatang. 

Angka ini biasanya terdapat dalam buku rapor sesuai jumlah mata 

pelajaran yang diprogramkan dalam kurikulum. 

2) Hadiah 

Hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai 

penghargaan atau kenang-kenangan. Dalam dunia pendidikan, 

hadiah bisa dijadikan sebagai alat motivasi. Hadiah dapat diberikan 

kepada anak didik yang berprestasi tinggi, ranking satu, dua atau tiga 

dari anak didik lainnya.  

3) Kompetisi 

Kompetisi adalah persaingan, dapat digunakan sebagai alat 

motivasi untuk mendorong anak didik agar mereka bergairah belajar. 
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Persaingan baik dalam bentuk individu maupun kelompok 

diperlukan dalam pendidikan. Kondisi ini bisa dimanfaatkan untuk 

menjadikan proses interaksi belajar mengajar yang kondusif. 

4) Ego-involvement 

Menumbuhkan kesadaran kepada anak didik agar merasakan 

pentingnya tugas dan menerimanya sebagai suatu tantangan sehingga 

bekerja keras dengan mempertahankan harga diri adalah sebagai 

salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Penyelesaian tugas 

dengan baik adalah simbol kebanggaan dan harga diri. Begitu juga 

dengan anak didik yang akan belajar dengan keras bisa jadi karena 

harga dirinya. 

5) Memberi Ulangan 

Ulangan bisa dijadikan sebagai alat motivasi. Anak didik 

biasanya mempersiapkan diri dengan belajar jauh-jauh hari untuk 

menghadapi ulangan. Oleh karena itu, ulangan merupakan strategi 

yang cukup baik untuk memotivasi anak didik agar lebih giat belajar. 

Namun demikian, ulangan tidak selamanya dapat digunakan sebagai 

alat motivasi. Ulangan yang tidak terprogram, hanya karena selera 

akan membosankan anak didik. Tetapi jika ulangan dilakukan secara 

akurat dengan teknik dan strategi yang sistematis dan terencana 

maka ulangan akan menjadi alat motivasi. 
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6) Mengetahui Hasil 

Mengetahui hasil belajar bisa dijadikan sebagai alat motivasi. 

Dengan mengetahui hasil, anak didik terdorong untuk belajar lebih 

giat. Apalagi bila hasil belajar itu mengalami kemajuan, anak didik 

berusaha untuk mempertahankannya atau bahkan meningkatkan 

intensitas belajarnya guna mendapatkan prestasi belajar yang lebih 

baik di kemudian hari atau pada semester berikutnya. 

7) Pujian 

Pujian yang diucapkan pada waktu yang tepat dapat dijadikan 

sebagi alat motivasi. Pujian adalah bentuk reinforcement yang positif 

dan sekaligus merupakan motivasi yang baik. Guru bisa 

memanfaatkan pujian untuk memuji keberhasilan anak didik dalam 

mengerjakan pekerjaan di sekolah. Pujian diberikan sesuai dengan 

hasil kerja, bukan dibuat-buat atau bertentangan sekali dengan hasil 

kerja anak didik. 

8) Hukuman  

Hukuman akan menjadi alat motivasi apabila dilakukan 

dengan pendekatan edukatif dan bukan karena dendam. Pendekatan 

edukatif disini yaitu sebagai hukuman yang mendidik dan bertujuan 

memperbaiki sikap dan perbuatan anak didik yang dianggap salah. 

Sehingga dengan hukuman yang diberikan, anak didik tidak 

mengulangi kesalahan atau pelanggaran. Minimal mengurangi 

frekuensi pelanggaran. 
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9) Hasrat untuk Belajar 

Hasrat untuk belajar berarti ada unsur kesengajaan, ada 

maksud untuk belajar. Hasrat untuk belajar berarti pada diri anak 

didik itu memang ada motivasi untuk belajar, sehingga sudah tentu 

hasilnya akan lebih baik daripada anak didik yang tak berhasrat 

untuk belajar. 

10) Minat 

Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. Minat tidak 

hanya diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan bahwa 

anak didik lebih menyukai sesuatu daripada yang lainnya, tetapi 

dapat juga diimplementasikan melalui partisipasi aktif dalam suatu 

kegiatan. Anak didik yang berminat terhadap sesuatu cenderung 

untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sesuatu yang 

diminati itu dan sama sekali tidak menghiraukan sesuatu yang lain. 

11) Tujuan yang diakui 

Rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik oleh anak 

didik merupakan alat motivasi yang sangat penting. Sebab dengan 

memahami tujuan yang harus dicapai, dirasakan anak sangat berguna 

dan menguntungkan sehingga menimbulkan gairah untuk terus 

belajar. 

Agar kegiatan individu itu  memberikan hasil yang efektif, maka 

perlu adanya motif yang kuat dan untuk itu perlu adanya usaha-usaha 
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untuk membangkitkannya atau motivasi. Jadi, motivasi adalah usaha-

usaha untuk menyediakan kondisi dan situasi sehingga individu 

melakukan kegiatan yang dapat dilakukannya. Bentuk-bentuk motivasi 

yaitu kompetisi (competition), mendekatkan tujuan (pace-making), 

tujuan yang jelas dan diakui dan minat. 

B. Prestasi Belajar 

Belajar merupakan kebutuhan setiap orang sebab dengan belajar 

seseorang dapat memahami dan mengerti tentang suatu kemampuan sehingga 

kecakapan dan kepandaian yang dimiliki dapat ditingkatkan. Sebagai individu 

yang sedang belajar mempunyai kepentingan agar berhasil dalam belajar. 

Prestasi dapat dicapai setelah terjadi proses interaksi dengan lingkungan 

dalam jangka waktu tertentu. Prestasi dapat berupa pengetahuan, pemahaman, 

ketrampilan dan nilai sosial. Berhasil atau tidaknya suatu proses belajar 

mengajar dapat dilihat dari hasil belajarnya. Hasil belajar seseorang dapat 

dilihat ditunjukkan dari ”prestasi belajar” yang dicapainya. 

Menurut Winkel (1996 : 482) prestasi belajar diberikan oleh siswa, 

berdasarkan kemampuan internal yang diperolehnya sesuai dengan 

intruksional sehingga nampak hasil belajar siswa akan tercapai atau belum 

tercapai. Sedangkan menurut Azwar (1996 : 164) Prestasi dapat 

dioperasionalkan dalam bentuk indikator-indikator berupa nilai rapot, indek 

prestasi studi, angka kelulusan, predikat keberhasilan dan semacamnya.  

Jadi, prestasi belajar adalah hasil yang di capai seseorang setelah 

melalui proses belajar dalam kurun waktu tertentu. Prestasi belajar 
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merupakan penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan 

melalui penyelesaian tugas yang dioperasionalkan dalam bentuk indikator-

indikator berupa nilai rapot, indek prestasi studi, angka kelulusan, predikat 

keberhasilan dan semacamnya. 

C. Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Suprijono (2009 : 54-55) pembelajaran kooperatif adalah 

konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk 

bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. 

Secara umum pembelajaran kooperatif dianggap lebih diarahkan oleh guru, di 

mana guru menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan 

bahan-bahan dan informasi yang dirancang untuk membantu peserta didik 

menyelesaikan masalah yang dimaksud. 

Roger dan David Johnson (dalam Suprijono, 2009) mengatakan 

bahwa tidak semua belajar kelompok bisa dianggap pembelajaran kooperatif. 

Untuk mencapai hasil yang maksimal, lima unsur dalam model pembelajaran 

kooperatif harus diterapkan.  

Lima unsur tersebut adalah : 

1) Positive interdependence (saling ketergantungan positif) 

2) Personal responsibility (tanggung jawab perseorangan) 

3) Face to face promotive interaction (interaksi promotif) 

4) Interpersonal skill (komunikasi antar anggota) 

5) Group processing (pemrosesan kelompok) 
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Unsur pertama pembelajaran kooperatif adalah saling ketergantungan 

positif. Unsur ini menunjukan bahwa dalam pembelajaran kooperatif ada dua 

pertanggung jawaban kelompok. Pertama, mempelajari bahan yang 

ditugaskan kepada kelompok. Kedua, menjamin semua anggota kelompok 

secara individu mempelajari bahan yang ditugaskan tersebut.  

Unsur kedua pembelajaran kooperatif adalah tanggung jawab 

individual. Pertanggung jawaban ini muncul jika dilakukan pengukuran 

terhadap keberhasilan kelompok. Tujuan pembelajaran kooperatif adalah 

membentuk semua anggota kelompok menjadi pribadi yang kuat. Tanggung 

jawab perseorangan adalah kunci untuk menjamin semua anggota yang 

diperkuat oleh kegiatan belajar bersama. Artinya, setelah mengikuti 

kelompok belajar bersama, anggota kelompok harus dapat menyelesaikan 

tugas yang sama. 

Unsur ketiga pembelajaran kooperatif adalah interaksi promotif. 

Unsur ini penting karena dapat menghasilkan saling ketergantungan positif.  

Ciri-ciri interaksi promotif adalah : 

1) Saling membantu secara efektif dan efisien 

2) Saling memberi informasi dan sarana yang diperlukan 

3) Memproses informasi bersama secara lebih efektif dan efisien 

4) Saling mengingatkan  

5) Saling membantu dalam merumuskan dan mengembangkan argumentasi 

serta meningkatkan kemampuan wawasan terhadap masalah yang 

dihadapi 
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6) Saling percaya 

7) Saling memotivasi untuk memperoleh keberhasilan bersama. 

Unsur keempat pembelajaran kooperatif adalah keterampilan 

sosial. Untuk mengoordinasikan kegiatan peserta didik dalam pencapaian 

tujuan peserta didik harus : 

1) Saling mengenal dan mempercayai 

2) Mampu berkomunikasi secara akurat dan tidak ambisius 

3) Saling menerima dan saling mendukung 

4) Mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif 

Unsur kelima pembelajaran kooperatif adalah pemrosesan kelompok. 

Pemrosesan mengandung arti menilai. Melalui pemrosesan kelompok dapat 

diidentifikasi dari urutan atau tahapan kegiatan kelompok dan kegiatan dari 

anggota kelompok. Tujuan pemrosesan kelompok adalah meningkatkan 

efektivitas anggota dalam memberikan kontribusi terhadaap kegiatan 

kolaboratif untuk mencapai tujuan kelompok. 

Salah satu pembelajaran kooperatif yang tepat untuk digunakan dalam 

meningkatkan motivasi dan prestasi belajar pada mata pelajaran matematika 

adalah Tipe The Power of Two. Penerapan Tipe The Power of Two 

diharapkan dapat menghilangkan rasa bosan siswa dalam belajar matematika. 

Pembelajaran ini bertujuan untuk saling memberikan informasi atau saling 

bertukar pikiran dengan siswa lain. Hal ini akan membuat suasana kelas lebih 

menyenangkan sehingga siswa lebih bersemangat dan termotivasi untuk 
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belajar matematika. Akibatnya, motivasi siswa akan meningkatkan dan 

prestasi belajar siswa juga akan meningkat. 

D. Pembelajaran Kooperatif Tipe The Power of Two 

Pembelajaran kekuatan berdua (The Power of Two) termasuk bagian 

dari belajar kooperatif adalah belajar dalam kelompok kecil dengan 

menumbuhkan kerja sama secara maksimal melalui kegiatan pembelajaran 

oleh teman sendiri dengan anggota dua orang di dalamnya untuk mencapai 

kompentensi dasar (Mafatih, 2007). The Power of Two berarti 

menggabungkan kekuatan dua kepala. Menggabungkan dua kepala dalam hal 

ini adalah membentuk kelompok kecil, yaitu masing-masing 

siswa berpasangan. Kegiatan ini dilakukan agar munculnya suatu sinergi 

yakni berpikir berdua jauh lebih baik daripada berpikir sendiri.   

Pembelajaran The Power of Two (kekuatan dua kepala) digunakan 

untuk lebih menekankan proses belajar aktif, berfikir dan bekerjasama serta 

menekankan pada aspek individu yaitu peningkatan keaktifan belajar 

matematika siswa. Pembelajaran The Power of Two (Kekuatan Dua Kepala) 

termasuk bagian dari belajar kooperatif adalah belajar dalam kelompok kecil 

dengan menumbuhkan kerjasama secara maksimal melalui kegiatan 

pembelajaran oleh teman sendiri dengan anggota dua orang di dalamnya 

untuk mencapai kompetensi dasar (Mafatih, 2007).  

Pembelajaran The Power of Two ini menekankan pada keaktifan siswa 

dengan melibatkan siswa secara aktif melalui diskusi mengenai jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru dengan pasangannya. 
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Mereka condong lebih menarik dalam belajar karena mereka melakukannya 

dengan teman-teman sekelasnya. Secara keseluruhan penerapan pembelajaran 

The Power of Two bertujuan agar membiasakan siswa belajar aktif baik 

secara individu maupun berkelompok dan membantu siswa agar dapat bekerja 

sama dengan orang lain. Dengan demikian pembelajaran menggunakan 

pembelajaran The Power of Two ini dapat meningkatkan motivasi siswa 

terhadap materi pelajaran matematika sehingga prestasi belajar yang 

diperolehnya juga diharapkan dapat meningkat. 

Menurut Zaini (2008 : 25) penerapan pembelajaran “Kekuatan 

Berdua” (The Power Of Two) dengan langkah-langkah atau prosedur yang 

dilakukan guru sebagai berikut : 

1) Langkah pertama, membuat problem. Dalam proses belajar, guru 

memberikan satu atau lebih pertanyaan kepada siswa yang membutuhkan 

refleksi (perenungan) dalam menentukan jawaban. 

2) Langkah kedua, guru meminta siswa untuk merenung dan menjawab 

pertanyaan sendiri-sendiri. 

3) Langkah ketiga, guru membagi perserta didik berpasang-pasangan. 

Pasangan kelompok ditentukan menurut daftar urutan absen atau bisa 

juga diacak. Dalam proses belajar setelah semua siswa melengkapi 

jawabannya, bentuklah ke dalam pasangan dan mintalah mereka untuk 

berbagi (sharing) jawaban dengan yang lain. 

4) Langkah keempat, guru meminta pasangan untuk berdiskusi mencari 

jawaban baru. Dalam proses belajar, guru meminta siswa untuk membuat 
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jawaban baru untuk masing-masing pertanyaan dengan memperbaiki 

respon masing-masing individu. 

5) Langkah kelima, guru meminta peserta untuk mendiskusikan hasil 

sharingnya. Dalam proses pembelajaran, siswa diajak untuk berdiskusi 

secara klasikal untuk membahas permasalahan yang belum jelas atau 

yang kurang dimengerti. Semua pasangan membandingkan jawaban dari 

masing-masing pasangan ke pasangan yang lain. Untuk mengakhiri 

pembelajaran guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran. Ketika semua pasangan telah menulis jawaban-jawaban 

baru bandingkan jawaban setiap pasangan di dalam kelas.  

Pembelajaran The Power of Two memiliki beberapa keunggulan 

antara lain Pertama, Siswa tidak terlalu menggantungkan guru, akan tetapi 

dapat menambah kepercayaan kemampuan berfikir sendiri, menemukan 

informasi dan belajar dari siswa lain. Kedua, mengembangkan kemampuan 

dalam mengungkapkan ide atau gagasan kemudian membandingkannya 

dengan orang lain. Ketiga, membantu siswa untuk dapat bekerjasama dengan 

orang lain. Keempat, membantu siswa untuk lebih bertanggungjawab dalam 

melaksanakan tugasnya. Kelima, meningkatkan motivasi dan rangsangan 

untuk berfikir. Keenam, meningkatkan prestasi akademik serta kemampuan 

sosialnya. 

E. Pokok Bahasan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP 2006), 

Standar Kompetensi Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VIII semester 
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1 yang membahas tentang pokok bahasan Sistem Persamaan Linear Dua 

Variabel. 

Tabel 2.1 Standar Kompetensi Memahami Sistem Persamaan Linear Dua 

Variabel  Dan Menggunakannya Dalam Pemecahan Masalah 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Indikator 

Menyelesaikan Sistem 

Persamaan Linear Dua 

Variabel 

SPLDV 

 Menyebutkan perbedaan 

PLDV dan SPLDV 

 Menjelaskan SPLDV dalam 

berbagai bentuk dan variabel 

 Menentukan akar SPLDV 

dengan substitusi dan eliminas 

Membuat model matematika 

dari masalah yang berkaitan 

dengan SPLDV 

 Membuat model matematika 

dari masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan SPLDV 

Menyelesaikan model 

matematika dari masalah 

yang berkaitan dengan 

SPLDV dan penafsirannya 

 Menyelesaikan model 

matematika dari masalah yang 

berkaitan dengan SPLDV dan 

penafsirannya 
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F. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Model Pembelajaran Kooperatif Tipe  

The Power of Two Untuk Meningkatkan Motivasi  

Dengan adanya perlakuan pembelajaran Kooperatif Tipe The Power of Two 

diharapkan motivasi dan prestasi belajar siswa dapat meningkat. 

Indikator Prestasi 

Belajar Siswa 

 

Ditandai dengan 

meningkatnya 

persentase ketuntasan 

belajar di SMP 

Negeri 2 Ayah. 

Indikator Motivasi Belajar Siswa 

 

1. Tekun menghadapi tugas. 

2. Ulet menghadapi kesulitan. 

3. Menunjukan minat. 

4. Lebih senang bekerja mandiri. 

5. Cepat bosan dengan tugas-tugas rutin. 

6. Dapat mempertahankan pendapatnya. 

7. Tidak mudah melepaskan hal yang di yakini. 

8. Senang mencari dan memecahkan masalah 

soal-soal. 

 

Berdasarkan observasi dan angket motivasi yang dibagikan, didapat 

keterangan bahwa indikator-indikator di atas dinyatakan rendah. 

 

Diberi perlakuan model pembelajaran Kooperatif Tipe The Power of 

Two, adapun langkah-langkahnya adalah : 

 

1. Guru mengajukan satu atau lebih pertanyaan yang menuntut 

perenungan dan pemikiran. 

2. Peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut 

secara individual. 

3. Setelah semua peserta didik menjawab dengan lengkap semua 

pertanyaan, mintalah mereka untuk berpasangan dan saling bertukar 

jawaban dengan yang lain dan membahasnya. 

4. Guru meminta pasangan-pasangan tersebut membuat jawaban baru 

untuk setiap pertanyaan, sekaligus memperbaiki jawaban individual 

mereka. 

5. Ketika semua pasangan telah menulis jawaban-jawaban baru 

bandingkan jawaban setiap pasangan di dalam kelas. 
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Dan Prestasi Belajar Matematika 

Pada kondisi awal sebelum dilakukan Penelitian Tindakan Kelas, 

terlihat bahwa dalam proses proses kegiatan belajar mengajar di kelas 

ditemukan adanya permasalahan yang dihadapi oleh siswa kelas VIII C dalam 

pembelajaran matematika, antara lain: 1) Guru masih menggunakan 

menggunakan model pembelajaran yang bersifat konvensional yaitu ceramah, 

tanya jawab, pemberian tugas. Kegiatan pembelajaran yang banyak 

didominasi oleh guru, sementara siswa duduk secara pasif menerima 

informasi pengetahuan dan keterampilan yang diberikan oleh guru; 2) Siswa 

tidak mengajukan pertanyaan kepada guru, hal ini dibuktikan ketika guru 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang 

disampaikan, ternyata tidak ada siswa yang berani bertanya, padahal mereka 

belum memahami pelajaran yang diberikan oleh guru (dibuktikan ketika 

siswa mengerjakan soal yang diberikan oleh guru, siswa masih bingung); 3) 

Siswa tidak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, hal ini 

dibuktikan ketika guru memberikan variasi soal dengan contoh yang berbeda, 

siswa merasa kesulitan untuk mengerjakannya. Selain itu ketika guru 

memberikan pertanyaan tentang materi yang telah diajarkan sebelumya, siswa 

tidak dapat menjawabnya; 4) Siswa tidak aktif dalam proses belajar mengajar, 

hal ini dibuktikan ketika guru memberikan tugas yang berkaitan dengan 

materi pelajaran, banyak siswa yang menunggu jawaban siswa lain. 

Berdasarkan hasil angket siswa kelas VIII C, dari 36 (tiga puluh enam) 

siswa kelas VIII C SMP Negeri 2 Ayah Kabupaten Kebumen hanya ada 3 

(tiga) siswa dengan motivasi tinggi, 15 (lima belas) siswa dengan motivasi 
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sedang dan 18 (delapan belas) siswa dengan motivasi rendah. Sedangkan 

rendahnya prestasi belajar ini ditunjukkan dari hasil ulangan harian siswa 

kelas VIII C, dari 36 (tiga puluh enam) siswa kelas VIII C SMP Negeri 2 

Ayah Kabupaten Kebumen hanya ada 18 (delapan belas) siswa yang telah 

mencapai KKM (tuntas), sedangkan jumlah siswa yang belum mencapai 

KKM yaitu 18 (delapan belas) siswa dengan persentase ketuntasan 50%. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penerapan yang tepat, 

yaitu melalui pembelajaran Kooperatif Tipe The Power of Two. Dalam 

pembelajaran Kooperatif Tipe The Power of Two siswa akan bekerja saling 

membantu, saling memotivasi, bertukar pikiran untuk menyelesaikan tugas 

yang diberikan oleh guru. Dengan memaksimalkan kerjasama maka motivasi 

siswa juga akan meningkat dan dengan meningkatnya motivasi siswa, maka 

prestasi belajar siswa juga akan meningkat. 

Pada penerapan model pembelajaran Kooperatif Tipe The Power of 

Two dilaksanakan dengan lima langkah. Langkah pertama, yaitu langkah 

mengajukan satu atau lebih pertanyaan yang menuntut perenungan 

dan pemikiran, langkah ini dapat meningkatkan semua indikator motivasi 

belajar. Langkah kedua, yaitu meminta peserta didik untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan tersebut secara individual, langkah ini dapat 

meningkatkan indikator motivasi belajar (1, 2, 6 dan 7). Langkah ketiga, yaitu 

meminta peserta didik untuk berpasangan dan saling bertukar jawaban dengan 

yang lain dan membahasnya, langkah ini dapat meningkatkan semua 

indikator motivasi belajar. Langkah keempat, yaitu meminta pasangan-
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pasangan tersebut membuat jawaban baru untuk setiap pertanyaan, langkah 

ini dapat meningkatkan indikator motivasi belajar (1, 2, 6 dan 7). Langkah 

kelima, yaitu membandingkan jawaban setiap pasangan di dalam kelas, 

langkah ini dapat meningkatkan indikator motivasi belajar (3, 5 dan 8).  

Dari uraian diatas ditunjukan bahwa dengan menggunakan model 

pembelajaran Kooperatif Tipe The Power of Two diharapkan dapat 

meningkatkan motivasi dan prestasi belajar matematika siswa di SMP Negeri 

2 Ayah. 

G. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan hipotesis 

tindakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah “Melalui pembelajaran 

Kooperatif Tipe The Power of Two dapat meningkatkan motivasi dan prestasi 

belajar matematika siswa kelas VIII C SMP Negeri 2 Ayah”. 
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