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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Teori Belajar dan Pembelajaran 

 

Thorndike, salah satu seorang pendiri aliran belajar tingkah laku, 

mengemukakan teorinya bahwa belajar adalah Proses interaksi antara stimulus 

dan respons. (Uno, 2011:11). Kalau belajar dikatakan kegiatan siswa maka 

mengajar dikatakan kegiatan guru. Jadi pembelajaran adalah suatu proses 

interaksi antara individu dengan lingkungan yang di dalamnya terdapat unsur 

pemberi informasi/pengetahuan yaitu guru dan penerima informasi yaitu siswa.  

 

Hamalik (2008: 41) berpendapat bahwa: “Belajar adalah modifikasi atau 

memperteguh kelakuan melalui pengalaman (learning in defined as the 

modification or strengthening of behavior through experience)” 

 

Menurut pengertian ini, belajar adalah merupakan suatu proses, suatu kegiatan 

dan bukan suatu hasil dan tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi 

lebih luas dari pada itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu 

penguasaan hasil latihan, melainkan perubahan kelakuan. 

 

Dalam diri manusia adanya sifat keingintahuan terhadap fenomena-fenomena 

yang terjadi di lingkungannya. Keinginan tersebut yang mendorong dirinya 

berusaha mencari dan mendapatkan pengalaman baru. Dalam proses usaha 

mencari dan mendapatkan pengalaman baru, sebenarnya manusia telah 
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melakukan kegiatan belajar. Dengan adanya pengalaman baru yang diperoleh 

dari hasil usaha tersebut, maka dalam diri manusia adanya pengalaman yang 

bertambah dan berkembang. Sehingga dari proses tersebut, adanya perubahan 

tingkah laku dalam diri manusia. Perubahan itu terwujud dengan adanya 

pemahaman, kemampuan, kebiasaan dan keterampilan yang bertambah. Oleh 

karena itu, belajar dapat diartikan sebagai proses yang berlangsung seumur 

hidup. Selama manusia masih hidup, kegiatan belajar akan tetap berlangsung 

yang membawa perubahan dalam dirinya. 

 

Sanjaya (2009:57), berpendapat bahwa: 

Belajar adalah proses perubahan tingkah laku. Namun demikian kita akan sulit 

melihat bagaimana proses terjadinya perubahan tingkah laku dalam diri 

seseorang, oleh karena perubahan tingkah laku berhubungan dengan perubahan 

sistem syaraf dan perubahan energi yang sulit dilihat dan diraba. Oleh sebab 

itu, terjadinya proses perubahan tingkah laku merupakan suatu misteri, atau 

para ahli psikologi menamakannya sebagai kotak hitam (black box). 

 

 

Belajar merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam proses 

pendidikan. Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang pokok dalam 

keseluruhan proses pendidikan. Dalam arti berhasil tidaknya pencapaian tujuan 

dalam pendidikan banyak bergantung pada bagaimana proses belajar yang 

dialami oleh peserta didik, baik ketika ia berada di lingkungan sekolah maupun 

di lingkungan rumah atau keluarga. 

 

Sejalan dengan pendapat ini, dapat dikatakan bahwa seorang yang telah belajar 

akan ditandai dengan banyaknya fakta-fakta yang dapat dihafalkannya. Guru 

yang berpendapat demikian akan merasa senang dan puas apabila anak 

didiknya telah dapat menghafal sejumlah fakta di luar kepala tanpa 

pengetahuan mengenai arti, hakikat, dan tujuan dari fakta-fakta tersebut, 
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sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa belajar itu sama dengan latihan. 

Hasil-prestasi belajar akan tampak dalam keterampilanketerampilan tertentu 

sebagai hasil latihan. Misalnya, kita menghendaki agar siswa mahir dalam 

mata pelajaran Matematika, maka siswa tersebut harus banyak dilatih 

mengerjakan soal-soal latihan. Pandangan seseorang tentang belajar akan 

mempengaruhi terhadap tindakan-tindakannya yang berhubungan dengan 

belajar. Misalnya, seorang guru yang mengartikan belajar sebagi kegiatan 

menghafal fakta-fakta,maka akan lain cara mengajarnya dengan guru yang 

mengartikan belajar sebagai suatu proses penerapan prinsip(Slameto,2010: 1). 

 

Slameto (2010: 2) mendefinisikan belajar sebagai: 

Suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dari interaksi dengan lingkungannya. Lebih lanjut 

Slameto menyatakan bahwa perubahan tingkah laku dalam pengertian 

belajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) perubahan terjadi secara sadar. 

2) perubahan dalam belajar bersifat kontiniu dan fungsional. 3) perubahan 

dalam belajar bersifat positif dan aktif. 4) perubahan dalam belajar bukan 

bersifat sementara. 5) perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. 6) 

perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. 

 

 

2.1.1 Teori Belajar 

2.1.1.1  Behavioristik 

Menurut Herpratiwi (2009:75) menyatakan bahwa: 

     Teori behaviorisme memandang bahwa belajar adalah perubahan 

perilaku yang dapat diamati dan diukur. Teori ini tidak menjelaskan 

perubahan secara internal yang terjadi di dalam diri siswa. tetapi teori 

ini hanya membahas perubahan perilaku yang dapat diamati, sehingga 

banyak digunakan untuk memprediksi dan mengontrol perubahan 

perilaku siswa. 
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Belajar merupakan sebuah proses perubahan tingkah laku Individu. 

Belajar merupakan hal yang sangat penting dan harus di jalani oleh setiap 

manusia. Dengan Pendidikan sesorang bisa membedakan mana yang baik 

dan mana yang buruk, dengan pendidikan seseorang bisa membedakan 

mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, dan dengan Pendidikan juga 

seseorang bisa merumuskan tujuan hidup. 

Belajar yang di lakukan oleh masing-masing Individu bisa di lakukan 

dengan banyak gaya. Penggunaan gaya di maksudkan agar tujuan belajar 

dapat tercapai dengan baik. Dalam hal ini teori juga bisa di kategorikan 

dalam gaya belajar seseorang. Ada banyak teori yang berbicara tentang 

belajar yang salah satunya adalah teori belajar Behavioristik. Teori 

behavioristik dengan model hubungan stimulus-responnya, mendudukkan 

orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku 

tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. 

Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan 

menghilang bila dikenai hukuman. 

Behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang 

individu hanya dari sisi fenomena jasmaniah, dan mengabaikan aspek – 

aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya 

kecerdasan, bakat, minat dan perasaan individu dalam suatu belajar. 

Peristiwa belajar semata-mata melatih refleks-refleks sedemikian rupa 

sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu.  Dalam konsep 

Behavioral, perilaku manusia merupakan hasil belajar, sehingga dapat di 

ubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar. 
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Teori behaviorisme sangat menekankan perilaku atau tingkah laku yang 

dapat di amati. Teori-teori dalam rumpun ini sangat bersifat molekular, 

karena memandang kehidupan individu terdiri atas unsur-unsur seperti 

halnya molekul-moleku. Ada beberapa ciri dari rumpun teori ini, yaitu : 

1. Mengutamakan unsur-unsur atau bagian-bagian terkecil 

2. Bersifat mekanistik 

3. Menekankan peranan lingkungan 

4. Mementingkan pembentukan reaksi atau respon 

5. Menekankan pentingnya latihan 

 

Teori belajar behavioristik menjelaskan belajar itu adalah perubahan 

perilaku yang dapat diamati, diukur dan dinilai secara konkret. Perubahan 

terjadi melalui rangsangan (stimulans) yang menimbulkan hubungan 

perilaku reaktif berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Stimulans tidak 

lain adalah lingkungan belajar anak, baik yang internal maupun eksternal 

yang menjadi penyebab belajar. Sedangkan respons adalah akibat atau 

dampak, berupa reaksi fisik terhadap stimulans. Belajar berarti penguatan 

ikatan, asosiasi, sifat dan kecenderungan perilaku S-R (stimulus-Respon). 

 

2.1.1.2  Teori Konstruktivisme 

Menurut Herpratiwi (2009:75) menyatakan bahwa: 

 

     Teori belajar konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan 

kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhan 

dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut 

dengan bantuan fasilitasi orang lain. Sehingga teori ini memberikan 

keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri 

kompetensi, pengetahuan, atau teknologi dan hal lain yang diperlukan 

guna mengembangkan dirinya sendiri. 
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Belajar menurut  konstruktivisme adalah suatu proses mengasimilasikan 

dan mengkaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan 

pngertian yang sudah dimilikinya, sehingga pengetahuannya dapat 

dikembangkan. Teori Konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran 

yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa 

yang dipelajari. Beda dengan aliran behavioristik yang memahami hakikat 

belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik antara stimulus respon, 

kontruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia 

membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada 

pengetahuannya sesuai dengan pengalamanya. Konstruktivisme 

sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru, apa yang dilalui dalam 

kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan 

pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mempunyai 

pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. 

 

Menurut teori ini, satu prinsip yang mendasar adalah guru tidak hanya 

memberikan pengetahuan kepada siswa, namun siswa juga harus berperan 

aktif membangun sendiri pengetahuan di dalam memorinya. Dalam hal 

ini, guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan membri 

kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan ide – ide 

mereka sendiri, dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar 

menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat 

memberikan siswa anak tangga yang membawasiswa ke tingkat 

pemahaman yang lebih tinggi dengan catatan siswa sendiri yang mereka 

tulis dengan bahasa dan kata – kata mereka sendiri. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembelajaran
http://id.wikipedia.org/wiki/Gagasan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
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Dari uraian tersebut dapat dikatakan, bahwa makna belajar menurut 

konstruktivisme adalah aktivitas yang aktif, dimana pesrta didik membina 

sendiri pengtahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari dan 

merupakan proses menyelesaikan konsep dan idea-idea baru dengan 

kerangka berfikir yang telah ada dan dimilikinya. 

 

Dalam mengkonstruksi pengetahuan tersebut peserta didik diharuskan 

mempunyai dasar bagaimana membuat hipotesis dan mempunyai kemam-

puan untuk mengujinya, menyelesaikan persoalan, mencari jawaban dari 

persoalan yang ditemuinya, mengadakan renungan, mengekspresikan ide 

dan gagasan sehingga diperoleh konstruksi yang baru. 

 

Adapun ciri-ciri dan prinsip pendekatan belajar konstruktivisme 

(Herpratiwi, 2009: 77) adalah sebagai berikut: “(1) siswa lebih aktif dalam 

proses belajar, (2) setiap pandangan yang berbeda akan dihargai dan 

sekaligus diperlukan, (3) proses pembelajaran harus mendorong adanya 

kerjasama, tapi bukan untuk bersaing, (4) Kontrol kecepatan dan fokus 

siswa ada pada siswa dan (5) pendekatan konstruktivis memberikan 

pengalama belajar yang tidak terlepas dari konteks dunia nyata.” 

2.1.1.3 Teori Gagne 

Robert M. Gagne adalah seorang ahli psikologi yang banyak melakukan 

penelitian mengenai fase-fase belajar, tipe-tipe kegiatan belajar, dan hirarki 

belajar. Dalam penelitiannya ia banyak menggunakan materi matematika 

sebagai medium untuk menguji penerapan teorinya (Depdiknas, 2004:13). 
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Gagne dalam Dimyati (2006:10) menyatakan “belajar merupakan kegiatan 

yang kompleks. Setelah belajar orang memiliki keterampilan, pengetahuan, 

sikap, dan nilai. Dengan demikian belajar adalah seperangkat proses 

kognitif yang mengubah sifat stimulus lingkungan, melewati pengolahan 

informasi, menjadi kapabilitas baru.” 

Menurut Hudoyo (2005:13) teori merupakan prinsip umum yang didukung 

oleh data dengan maksud untuk menjelaskan suatu fenomena. Sedangkan 

belajar merupakan suatu usaha yang berupa kegiatan hingga terjadi 

perubahan tingkah laku yang relatif/ tetap. Dari pengertian teori dan belajar 

tersebut, secara ringkas dapatlah dikatakan, teori belajar menyatakan 

hukum-hukum/ prinsip-prinsip umum yang melukiskan yang melukiskan 

kondisi terjadinya belajar. 

Dalam teorinya, Gagne mengemukakan delapan tingkat kemampuan  

belajar (Herpratiwi, 2009:27). Kemampuan belajar pada tingkat tertentu 

ditentukan oleh kemampuan belajar di tingkat sebelumnya adalah sebagai 

berikut : 

a. Signal Learning 

Dari signal yang dilihat/didengarnya, anak akan memberi respon 

tertentu. Misalnya ketika melihat seseorang membawa mainan (signal), 

seorang anak menunjukkan ekspresi gembira 

b. Stimulus-response learning 

Seorang anak yang memberikan respon fisik atau vokal setelah 

mendapat stimulus tertentu. Contoh: proses awal belajar bahasa dimana 

anak-anak mengikuti bunyi kata-kata yang dicontohkan orang dewasa. 
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c. Chaining 

Kemampuan anak untuk menggabungkan dua atau lebih hasil belajar 

stimulus-respon yang sederhana. 

d. Verbal association 

Bentuk penggabungan hasil belajar yang melibatkan unit bahasa seperti 

memberi nama sebuah obyek/benda. 

e. Multiple discrimination 

Kemampuan siswa untuk menghubungkan beberapa kemampuan 

chaining sebelumnya. 

f. Concept learning 

Belajar konsep artinya anak mampu memberi respon terhadap stimulus 

yang hadir melalui karakteristik abstraknya. 

g. Principle learning 

Kemampuan siswa untuk menggabungkan satu konsep dengan konsep 

lainnya. 

h. Problem solving 

Dalam tingkatan ini, siswa mampu menerapkan prinsip-prinsip yang 

telah dipelajari untuk mencapai satu sasaran. Problem solving menurut 

gagne adalah tipe belajar yang paling tinggi. 

2.2  Karakteristik  Matematika 

 

Matematika berasal dari bahasa latin manthanein atau mathema yang berarti 

belajar atau hal yang dipelajari. Sedangkan dalam bahasa belanda, matematika 

disebut wiskunde atau ilmu pasti. Ciri utama matematika adalah penalaran 

deduktif, yaitu kebenaran suatu konsep atau pernyataan yang diperoleh sebagai 
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akibat logis dari kebenaran sebelumnya, sehingga kaitan antar konsep atau 

pernyataan dalam matematika bersifat konsisten. 

 

Ada pendapat lima ahli tentang pengertian matematika dalam (Suherman, 

2003:16), sebagai berikut: 

a. Berdarkan etimologis (Elea Tingging). Perkataan matematika berarti “ 

Ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan penalaran”. 

b. Ruseffendi : matematika terbentuk sebagai hasil pemikiran manusia 

yang berhubungan dengan ide, proses dan penalaran. 

c. Johnson dan Rising mengatakan bahwa matematika adalah pola 

berfikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logis, matematika 

itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan 

cermat, jelas dan akurat, refresentasinya dengan simbol dan padat, lebih 

berupa bahasa simbol mengenai ide dari pada mengenai bunyi. 

d. Reys dkk., mengatakan bahwa matematika adalah telaah tentang pola 

dan hubungan, suatu jalan  atau pola berfikir, suatu seni, suatu bahasa 

dan suatu alat. 

e. Kline mengatakan bahwa matematika itu bukannlah pengetahuan 

menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya 

matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami 

dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi dan alam. 

 

Fungsi matematika menurut (Suherman, 2003 : 56) sebagai berikut : 

1. Alat 

Siswa diberi pengalaman sebagai alat untuk memahami atau menyampaikan 

suatu informasi. 
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2. Pola Pikir 

Belajar matematika bagi para siswa dapat membentuk pola pikir 

pemahaman suatu pengertian maupun dalam penalaran suatu hubungan di 

antara pengertian-pengertian itu. 

3. Ilmu atau pengetahuan 

Matematika selalu mencari kebenaran, bersedia melarat kebenaran yang 

sementara diterima. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa matematika adalah suatu 

ilmu terstruktur yang berkenaan dengan ide-ide, hubungan yang berkaitan 

dengan konsep-konsep abstrak yang terorganisir secara sistematis dan logis. 

Dalam belajar matematika siswa dilatih berfikir secara logis, kritis dan 

inovatif. 

 

Suriasumantri (2009: 190) mengingatkan: “Matematika adalah bahasa yang 

melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin disampaikan. 

Lambang-lambang matematika bersifat “artifisial” yang baru mempunyai arti 

setelah sebuah makna diberikan padanya. Tanpa itu maka matematika hanya 

merupakan rumus-rumus yang mati.” 

 

Berdasarkan uraian diatas, Matematika adalah merupakan mata pelajaran yang 

sangat penting diberikan kepada siswa. Oleh karena itu Matematika dipelajari 

di setiap jenjang pendidikan. Matematika bertujuan menumbuh kembangkan 

kemampuan bernalar yaitu berpikir sistematis, logis, dan kritis dalam 

mengkomunikasikan gagasan atau dalam pemecahan masalah.  
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Soedjadi(2004:35) berpendapat bahwa: 

karakteristik matematika, yaitu: 

a. Memiliki objek kajian abstrak 

b. Bertumpu pada kesepatakan 

c. Berpola pikir deduktif 

d. Memiliki simbol yang kosong dari arti 

e. Memperhatkan semesta pembicaraan 

f. Konsistensi dalam sistemnya. 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Mempelajari Matematika identik 

dengan mempelajari aturan-aturan yang tersusun secara rapih. Belajar 

Matematika menuntut kontinuitas. Sehingga belajar Matematika yang putus-

putus akan menghambat jalan memahami Matematika itu sendiri. Untuk 

memahami Matematika diperlukan pemahaman sebelumnya atau pengalaman 

tentang materi yang menjadi prasyarat. Jika sebelumnya siswa mengalami 

kesulitan maka siswa akan semakin merasa sulit untuk materi berikutnya.  

Matematika adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan bernalar yang 

menekankan aktifitas dalam dunia rasio dari seluruh segi kehidupan manusia, 

mulai yang paling sederhana sampai pada yang paling kompleks. Matematika 

merupakan ilmu deduktif yang tidak menerima generalisasi yang didasarkan 

pada observasi (induktif) tetapi generalisasi yang didasarkan pada pembuktian 

secara deduktif. Mengingat peranan Matematika begitu penting bagi kehidupan 

manusia khususnya anak didik, maka guru perlu memperhatikan sistim dan 

strategi pengajaran yang tepat terutama dalam penyampaian materi kepada 

siswa. Matematika tumbuh dan berkembang karena proses berpikir, oleh 

karena itu logika adalah dasar untuk terbentuknya Matematika. 
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2.3  Pembelajaran Matematika 

 

Pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara peserta belajar dengan 

pengajar/intruktur dan atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk 

pencapaian tujuan belajar tertentu (Hamzah B.Uno, 2011: 54).  

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 

mempengaruhi mencapai tujian pembelajaran. Manusia terlibat dalam sistem 

pengajaran terdiri dari siswa, guru dan tenaga lainnya. Material, meliputi buku-

buku papan tulis dan kapur, fotografi, slide dan film, audio visual dan 

komputer. Prosedur meliputi, jadwal dan metode penyampaian informasi, 

praktik, belajar, ujian dan lain sebagainya (Hamalik, 2008:57) 

 

Djamarah (2002: 40-41) menyatakan bahwa pembelajaran matematika 

mempunyai ciri-ciri, yakni: (1) memiliki tujuan, (2) ada suatu prosedur yang 

direncanakan dan dirancang untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, (3) 

terdapat suatu pengajaran materi yang khusus, (4) ditandain dengan aktivitas 

siswa sebagai pusat pembelajaran, (5) guru berperan sebagai pembimbing, (6) 

membutuhkan suatu kedisiplinan, (7) ada batas waktu, dan (8) melakukan 

evaluasi terhadap pembelajaran. Depdiknas (2003: 416-417) menyatakan 

bahwa pembelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

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

tepat dalam pemecahan masalah. 
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2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan penyataan matematika. 

3. Memecahman masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. 

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tebel, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

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

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses 

interaksi siswa dengan sumber belajar yang sengaja dirancang oleh guru agar 

siswa dapat memperoleh pengetahuan atau ilmu, keterampilan, serta perubahan 

sikap dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Sedangkan 

pembelajaran matematika merupakan interaksi siswa dengan sumber belajar 

yang sengaja dirancang oleh guru agar siswa mendapatkan pengalaman, 

keterampilan serta pengetahuan matematika dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran matematika. Dalam pembelajaran guru berperan sebagai 

perencana, pelaksana dan penilai pembelajaran. 

 

Agar pembelajaran matematika dapat memenuhi tuntutan inovasi pendidikan 

pada umumnya, ebbut dan Straker (Dalam Depdiknas, 2004:116) 

mendefinisikan matematika sekolah sebagai berikut: 
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1. Matematika sebagai kegiatan penelusuran pola dan hubungan 

Implikasi pandangan ini terhadap pembelajaran adalah (1) memberi 

kesempatan siswa untuk melakukan kegiatan penemuan dan penyelidikan 

pola-pola untuk menentukan hubungan, (2) Memberi kesempatan kepada 

siswa untuk melakukan percobaan dengan berbagai cara, (3) mendorong 

siswa untuk menemukan adanya urutan, perbedaan, perbandingan, 

pengelompokan dan sebagainya, (4) mendorong siswa menarik kesimpulan 

umum, (5) membantu siswa memahami dan menemukan hubungan antar 

pengertian satu dengan lainnya. 

 

2. Matematika sebagai kreativitas yang memerlukan imajinasi, intuisi, 

dan penemuan  

Implikasi dari pendangan ini tergadap pembelajaran adalah (1) mendorong 

inisiatif dan memberikan kesempatan berfikir berbeda, (2) mendorong rasa 

ingin tahu, keinginan bertanya, kemampuan menyanggah, dan kemampuan 

memperkirakan, (3) menghargai penemuan yang di luar perkiraan sebagai 

hal yang bermanfaat daripada menganggapnya sebagai kesalahan, (4) 

mendorong siswa menemukan struktur dan desain matematika, (5) 

mendorong siswa menghargai penemuan siswa yang lainnya, (6) 

mendorong siswa berfikir refleksif, (7) tidak menyarankan hanya 

menggunakan satu metode saja. 

 

3. Matematika sebagai kegiatan pemecahan masalah (problem  solving) 

Implikasi dari pandangan ini terhadap pembelajaran adalah (1) 

menyediakan lingkungan pembelajaran matematika yang merangsang 
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timbulnya persoalan matematika, (2) membantu siswa memecahkan 

persoalan matematika menggunakan caranya sendiri, (3) membantu siswa 

mengetahui informasi yang diperlukan untuk memecahkan persoalan 

matematika, (4) mendorong siswa untuk berfikir logis, konsisten, sistematis, 

dan mengembangkan sistem dokumentasi/catatan, (5) mengembangkan 

kemampuan dan keterampilan untuk memecahkan persoalan, (6) membantu 

siswa mengetahui bagaimana dan kapan menggunakan berbagai alat 

peraga/media pendidikan seperti jangka, kalkulator dan sebagainya. 

 

4. Matematika sebagai alat berkomunikasi 

Implikasi dari pandangan ini terhadap pembelajaran adalah (1) mendorong 

siswa mengenai sifat matematika, (2) mendorong siswa membuat contoh 

sifat matematika, (3) mendorong siswa menjelaskan sifat metematika, (4) 

mendorong siswa membicarakan persoalan matematika, (5) mendorong 

siswa membaca dan menulis matematika, (6) menghargai bahasa ibu siswa 

dalam membicarakan matematika. 

 

Dengan demikian untuk berhasilnya pembelajaran matematika, pertimbangan-

pertimbangan bagaimana siswa belajar merupakan langkah awal yang harus 

diperhatikan. Dalam upaya untuk melakukan hal tersebut, diperlukan beberapa 

prinsip dasar yang merupakan implikasi dari teori belajar yang telah 

dikemukakan sebelumnya, sebagai berikut: (1) siswa terlibat secara aktif. 

Prinsip ini berlandaskan pada pandangan bahwa keterlibatan anak secara aktif 

dalam dalam suatu aktivitas belajar memungkinkan mereka memperoleh 

pengalaman yang mendalam tentang bahan yang dipelajari dan pada akhirnya 

akan mampu meningkatkan pemahaman anak tentang bahan tersebut, (2) 
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memperhatikan motivasi belajar siswa. sifat matematika yang merupakan suatu 

struktur yang terorganisir dengan baik, maka pengetahuan prasyarat siswa 

merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran 

matematika, (3) mengembangkan kemampuan konumikasi siswa. beberapa hal 

yang biasa dilakukan antara lain adalah memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menjelaskan dan mengargumentasikan secara lisan atau tertulis, 

mengajukan dan menjawab pertanyaan, dan berdiskusi baik dalam kelompok 

kecil maupun kelas, (4) mengembangkan kemampuan metakognisi siswa. 

metakognisi adalah suatu istilah yang bakaitan dengan apa yang diketahui 

seseorang tentang individu yang belajar dan bagaimana dia mengontrrol serta 

menyesuaikan perilakunya, metakognisi juga nerupakan bentuk kemampuan 

untuk melihat pada diri sendiri secara optimal, dengan demikian maka siswa 

dimungkinkan mengembangkan kemampuannya secara optimal dalam belajar 

matematika, kerana dalam setiap langkah yang dia kerjkan senantiasa muncul 

pertanyaan “ Apa uang saya kerjakan?’’, “ mengapa saya mengerjakan ini?”,” 

hal yang bisa membantu saya menyelesaikan masalah ini?”, ( 5) 

mengembangkan lingkungan belajar yang sesuai. Lingkungan  belajar 

hendaknya diciptakan sesuai dengan kebutuhan siswa dalam belajar. 

Terciptanya lingkungan belajar yang baik dapat membantu siswa dalam 

mencapai perkembangan potensialnya. 

 

2.4  Logika dan Algoritma Matematika 

 

Menurut Romzi (2012:3) Mentakan bahwa “Logika berasal dari dari bahasa 

Yunani yaitu  LOGOS yang berarti ilmu. Logika dapat diartikan ilmu yang 

mengajarkan cara berpikir untuk melakukan aksi dengan tujuan tertentu”.  
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Sedangkan Menurut Romzi (2012 : 3) Menyatakan Bahwa: 

Algoritma berasal dari nama seorang Ilmuwan Arab yang bernama Abu 

Ja‟far Muhammad  Ibnu Musa Al Khuwarizmi penulis buku berjudul Al 

Jabar Wal Muqabala (Buku  Pemugaran  dan  Pengurangan).  Kata  

AlKhuwarizmi  dibaca  orang  barat menjadi   Algorism    yang  kemudian  

lambat  laun  menjadi  Algorithm  diserap  dalam bahasa  Indonesia menjadi 

Algoritma. Algoritma dapat diartikan urutan langkah-langkah (instruksi-

instruksi / aksi-aksi) terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah. 

 

Dari pengertian diatas maka dapat diartikan Logika dan Algoritma adalah ilmu 

yang mempelajari cara penyelesaian masalah berdasarkan langkah-langkah 

terbatas yang logis dan sistematis dengan tujuan tertentu. 

Syarat-Syarat Algoritma menurut Donald E. Knuth dalam Romzi (2012 : 5), 

yaitu:  

1.  Finiteness (Keterbatasan) 

     Algoritma harus berakhir setelah melakukan sejumlah langkah proses   

2.  Definiteness (Kepastian) 

Setiap langkah algoritma harus didefinisikan dengan tepat dan tidak 

menimbulkan makna ganda   

3.  Input  (Masukan) 

Sebuah  algoritma  memiliki nol  atau  lebih  masukan  (input)  yang  

diberikan kepada algoritma sebelum dijalankan   

4.  Output (Keluaran) 

Setiap algoritma memberikan satu atau beberapa hasil keluaran   

5.  Effectiveness (Efektivitas) 

Langkah-langkah algoritma dikerjakan dalam waktu yang “wajar” 

 

Kebenaran suatu teori yang dikemukakan setiap ilmuan, matematikawan, 

maupun para ahli merupakan hal yang sangat menentukan reputasi mereka. Di 
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dalam mata pelajaran matematika maupun IPA, aplikasi logika seringkali 

ditemukan meskipun tidak tidak secara formal disebut sebagai belajar logika. 

Pernyataan yang menarik yang dikemukakan oleh mantan Presiden AS 

Thomas Jefferson sebagaimana dikutip Copi dalam Depdiknas (2004:2) 

menyatakan :” In a republican nation, whose citizens are to be led by reason 

and persuasion and not by force, the art of reasoning becomes of first 

importance”. Di samping itu , Copi dalam Depdiknas (2004:2) juga mengutip 

pendapat Juliana Geran Pilon yang senada dengan yang diucapkan mantan 

Presiden AS yaitu ” Civilized life depends upon the success of reason in social 

intercourse, the prevalence of logic over violence in interpersonal conflict” 

 

Dua pernyataan di atas telah menunjukkan pentingnya penalaran (reasoning) 

dalam percaturan polotik dan pemerintahan di suatu negara. Tidak hanya di 

bidang ketatanegaraan maupun hukum saja kemampuan bernalar itu menjadi 

penting. Di saat mempelajari matematika maupun ilmu-ilmu lainnya penalaran 

itu menjadi sangat penting dan menentukan. Dalam arti luas, logika adalah 

suatu cabang ilmu yang mengkaji penurunan-penurunan kesimpulan yang 

sahih (valid, correct) dan yang tidak sahih (incorrect). Proses berpikir yang 

terjadi di saat menurunkan atau menarik kesimpulan dari pernyataan-

pernyataan yang diketahui benar atau dianggap benar itu sering juga disebut 

dengan penalaran (reasoning). 

 

2.5  Prestasi belajar Matematika 

 

Belajar Matematika merupakan suatu aktifitas mental untuk memahami arti 

dari hubungan-hubungan dan simbol-simbol yang terkandung dalam 
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Matematika secara sistematika, cermat, dan tepat, kemudian menerapkan 

konsep-konsep yang dihasilkan untuk memecahkan masalah dalam berbagai 

keadaan atau situasi nyata. Prestasi belajar yang dicapai oleh siswa 

ditunjukkan oleh perubahan-perubahan dalam bidang pengetahuan atau 

pemahaman, keterampilan, analisis, sintesis, evaluasi, serta nilai dan sikap. 

Perubahan yang dihasilkan dari belajar dapat berupa perubahan persepsi dan 

pemahaman, yang tidak selalu dilihat sebagai tingkah laku. Adanya perubahan 

itu tercermin dalam prestasi belajar yang diperoleh siswa.  

 

Dimyati dan Mujiono (2006:3), menyatakan:“Prestasi belajar merupakan hasil 

dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak 

mengajar diakhiri dengan proses evaluasi prestasi belajar. Dari sisi siswa, 

prestasi belajar merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar.” 

 

Selain itu Hamalik (2008:8) mengemukakan:“Tingkah laku manusia terdiri 

dari sejumlah aspek. Prestasi belajar akan tampak pada setiap perubahan 

aspek-aspek tersebut. Adapun aspek-aspek itu adalah: pengetahuan, 

pengertian, kebiasaan, keterampilan, apresiasi, emosional, hubungan sosial, 

jasmani, eyis/budi pekerti, dan sikap.” 

 

Ditinjau dari proses pengukuran, dikatakan bahwa prestasi belajar merupakan 

kecakapan nyata yang dapat diukur secara langsung dengan tes dan dapat 

dihitung hasilnya dengan angka. Hal ini berarti bahwa prestasi belajar 

seseorang dapat diperoleh melalui seperangkat tes dan dengan hasil tes dapat 

memberikan informasi seberapa jauh kemampuan penyerapan materi oleh 

seseorang setelah mengikuti proses belajar. Berdasarkan pernyataan yang telah 
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diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

prestasi belajar dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa pada ranah 

kognitif yang diperoleh setelah mengikuti proses pembelajaran yang terwujud 

dalam bentuk skor prestasi belajar mata pelajaran Matematika. 

 

2.6  Motivasi Belajar 

Motivasi merupakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri seseorang yang 

menimbulkan, memberikan arah dan memberi kekuatan, sehingga tujuan yang 

diinginkan dapat tercapai. Memberikan motivasi kepada siswa berarti 

mengerakkan siswa untuk melakukan sesuatu atau ingin melakukan sesuatu. 

Setiap siswa memiliki motivasi yang berbeda-beda. Siswa yang memiliki 

motivasi tinggi akan lebih bersemangat belajar, sedangkan siswa yang 

memiliki motivasi rendah lebih cenderung akan tidak bersemangat dalam 

belajar sehingga hasilnya pun tidak optimal. 

 

Motivasi dipandang sebagai pendorong mental yang menggerakkan dan 

mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Di dalam motivasi 

terkadung adanya keingingan yang mengaktifkan, menggerakkan, 

menyalurkan, dan mengarahkan sikap dan perilaku individu belajar. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Sardiman (2004:85) yang menyatakan: 

Motivasi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Seseorang 

melakukan usaha karena adanya motivasi. Adanya motivasi yang baik 

dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. Dengan kata lain, dengan 

adanya usaha yang tekun dan terutama yang didasari adanya motivasi, maka 

seseorang yang belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik. 

Intensitas motivasi seorang siswa akan sangat menentukan tingkat 

pencapaian prestasi belajarnya. 
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2.6.1  Pengertian Motivasi Belajar 

 

Pengertian motivasi belajar menurut pendapat Sardiman (2007:75): 

Keseluruhan daya dan penggerak psikis di dalam diri seseorang yang 

menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan belajar dan 

memberi arah pada kegiatan belajar demi mencapai tujuan.” 

Sedangkan Winkel (2006:27) berpendapat: “Motivasi belajar 

merupakan faktor psikis, yang bersifat nonintelektual yang berperan 

dalam hal gairah belajar. Siswa yang bermotivasi kuat akan 

mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan. 

 

 

Menurut McClelland (Djaali, 2012:103) mengungkapkan bahwa 

“motivasi berprestasi merupakan motivasi yang berhubungan dengan 

pencapaian beberapa standar kepandaian atau standar keahlian. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat diambil pengertian bahwa 

motivasi belajar adalah suatu keadaan dalam diri manusia yang 

menyebabkan siswa tersebut melakukan kegiatan belajar untuk mencapai 

tujuannya, karena motivasi berfungsi untuk mendorong siswa agar lebih 

bergairah dalam belajar sehingga tujuan belajar yang diinginkan dapat 

tercapai.” 

 

Suryabrata (2005:70) berpendapat bahwa: “motivasi adalah keadaan 

dalam pribadi orang yang mendorong individu untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan”. Sedangkan 

menurut pendapat Donald (dalam sardiman, 2004:73):“ada tiga elemen 

penting dalam motivasi : 1) motivasi mengawali perubahan energi pada 

diri manusia, 2) motivasi ditandai dengan munculnya rasa atau feeling 

dan afeksi seseorang, 3) motivasi dirangsang karena adanya tujuan.” 
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Berdasarkan perumusan ini kita dapat melihat, bahwa ada 3 unsur yang 

saling berkaitan, yaitu: 

a. Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri 

individu manusia. Perkembangan motivasi akan membawa beberapa 

perubahan energi manusia, penampakannya akan menyangkut 

kegiatan fisik manusia. 

b. Motivasi ditandai dengan munculnya rasa/feeling dan afeksi 

seseorang. Dalam hal ini motivasi relevan dengan persoalan-

persoalan kejiwaan, afeksi dan emosi yang dapat menentukan 

tingkah laku manusia. 

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

hal ini sebenarnya merupakan respon dari suatu aksi, yakni tujuan. 

Motivasi memang muncul dari dalam diri manusia tetapi 

kemunculannya karena terangsang atau terdorong oleh adanya unsur 

lain, dalam hal ini adalah tujuan.  

 

Sedangkan menurut pendapat Dimyati (2006:80) ada tiga komponen 

dalam motivasi yaitu: 

a.  Kebutuhan 

 Kebuuhan terjadi bila individu merasa ada ketidakseimbangan 

antara apa yang ia miliki dan apa yang ia harapkan 

b.  Dorongan 

 Dorongan merupakan kekuatan mental untuk melakukan kegiatan 

dalam rangka memenuhi harapan 

c.  Tujuan 

 Tujuan adalah hal yang ingin dicapai oleh seorang individu. 

 

Dari kajian di atas dapat disimpulkan dan diartikan bahwa motivasi 

belajar sesuatu yang kompleks yang merupakan faktor psikis yang 
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bersifat non-intelaktual sebagai keseluruhan di daya penggerak di dalam 

diri dan pendorong mental yang menggerakkan dan mengarahkan prilaku 

manusia, termasuk prilaku belajar. Dengan adaya keinginan yang 

mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan dan mengarahkan sikap 

serta prilaku individu yang menimbulkan kegiatan belajar akan 

menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada 

kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu 

dapat tercapai. Motivasi juga sebagai energi untuk melakukan kegiatan 

belajar karena mendorong siswa untuk kekuatan mentalnya. Kekuatan 

mental itu berupa keinginan, perhatian, dan cita-cita. Semua ini didorang 

karena adanya tujuan, kebutuhan, dan keinginan. Hal ini menunjukkan 

bahwa motivasi belajar dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

 

2.6.2 Teori-teori Motivasi 

 

 

Berbagai pakar mengetengahkan pandangannya tentang motivasi. 

Pandangan para pakar tentang motivasi tersebut melahirkan berbagai 

teori motivasi. 

 

Winkel sebagaimana dikutip dalam buku Martinis Yamin (2006:83) 

mengemukakan:“Motivasi dengan kekuatan mesin kendaraan. Mesin 

yang berkekuatan tinggi menjamin lajunya kendaraan biar jalan itu 

mendaki dan kendaraan membawa muatan yang berat. Namun motivasi 

belajar tidak hanya memberikan kekuatan daya daya belajar, tetapi juga 

memberi arah yang jelas.” 

 

Mc. Cleland dalam buku (Martinis Yamin, 2006:84) mengemukakan : 
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“Banyak kebutuhan yang diperoleh dari kebudayaan yaitu: kebutuhan 

prestasi (need for achievement). Kebutuhan akan afiliasi (need for 

affiliation) dan kebutuhan akan kekuasaan (need for fower)”. 

 

Maslow dalam bukunya Uno (2011: 6). Mengemukakan bahwa 

“Kebutuhan manusia secara herarkis semuanya laten dalam diri manusia. 

Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan fisiologis (sandang pangan), 

kebutuhan rasa aman (bebas bahaya), kebutuhan kasih sayang, 

kebutuhan dihargai dan dihormati dan kebutuhan aktualisasi diri.” 

 

Berdasarkan teori-teori motivasi yang telah dikemukakan di atas dapat 

disimpulkan, motivasi merupakan suatu dorongan yang timbul oleh 

adanya rangsangan dari dalam maupun luar sehingga seseorang 

berkeinginan untuk mengadakan perubahan tingkah laku/aktivitas 

tertentu lebih baik dari keadaan sebelumnya. 

 

2.6.3 Fungsi Motivasi Belajar  

 

 Dalam melakukan kegiatan belajar diperlukan adanya motivasi, belajar 

akan menjadi optimal apabila adamotivasi yang diberikan. Karena itulah 

baik dorongan atau penggerak maupun penyeleksian merupakan kata 

kunci dari motivasi dalam setiap perbuatan dalam belajar. 

Menurut Djamarah (2002:123) fungsi motivasi sebagai berikut: 

“ 1.  Motivasi sebagai pendorong perbuatan 

 2.  Motivasi sebagai penggerak perbuatan 

 3.  Motivasi sebagai pengarah perbuatan.” 
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Pendapat di atas didukung oleh sardiman (2004:85) yang menyatakan 

fungsi motivasi, yaitu: 

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.  Menenukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak 

dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan 

kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. 

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. 

 

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi 

motivasi adalah sebagai pendorong, penggerak, dan penyeleksi satu 

perbuatan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Di samping itu 

motivasi akan membentuk intensitas usaha belajar yang dilakukan siswa 

dimana siswa memiliki motivasi yang tinggi maka belajarnya lebih baik 

dibandingkan dengan siswa yang memiliki motivasi yang rendah. Hal ini 

dapat dipahami karena siswa yang memiliki motivasi yang tinggi akan 

tekun dalam belajar secara kontinu tanpa mengenal putus asa serta dapat 

mengesampingkan hal-hal yang dapat mengganggu kegiatan yang 

dilakukan. 

 

2.6.4 Macam-macam Motivasi Belajar 

 

Motivasi belajar ada pada diri siswa dalam suatu kegiatan. Selain itu, 

dalam melakukan suatu kegiatan seorang siswa dapat mempunyai lebih 

dari satu motivasi dalam belajarnya yang berasal dari dalam dirinya 

maupun dari luar dirinya sendiri. 
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Sardiman (2007:86-91) membedakan motivasi menjadi 2 yaitu: 

a.  Motivasi intrinsik, yaitu semua faktor yang berasal dari diri 

individu dan memberikan dorongan untuk melakukan sesuatu. 

Motivasi intrinsik memiliki pengaruh yang lebih efektif karena 

relatif lebih lama dan tidak tergantung pada motivasi di luar. 

b.  Motivasi ekstrinsik, yaitu semua faktor yang datang dari luar diri 

individu tetapi berpengaruh terhadap kemauan untuk belajar. 

Motivasi instrinsik sangat dipengaruhi oleh faktor luar. Dimana 

respon yang kurang dari lingkungan secara positif akan 

mempengaruhi semngat belajar seseorang. 

 

 

Perlu diketahui bahwa peserta didik yang memiliki motivasi intrinsik 

akan memiliki tujuan menjadi orang yang terdidik, yang berpengetahuan, 

yang ahli dalam bidang studi tertentu. Jadi memang motivasi bukan 

sekedar simbol dan seremonial. 

Motivasi intrinsik berisi tentang : 

1) Penyesuaian tugas dan minat. 

2) Perencanaan yang penuh variasi 

3) Umpan balik atas respons peserta didik. 

4) Kesempatan respons peserta didik yang aktif. 

5) Kesempatan peserta didik untuk menyesuaikan tugas pekerjaannya. 

 

Uno (2011: 4) mengemukakan : “Motivasi ekstrinsik timbul karena 

adanya rangsangan dari luar individu, misalnya dalam bidang pendidikan 

terdapat minat yang positif terhadap kegiatan pendidikan timbul karena 

melihat manfaatnya”. 

 

Motivasi ekstrinsik berisi tentang : 

1. Penyesuaian tugas dengan minat. 

2. Respons yang penuh variasi 
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3. Respons peserta diklat 

4. Kesempatan peserta diklat yang aktif 

5. Kesempatan peserta diklat untuk menyesuaikan tugas pekerjaannya 

6. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

 

Sesungguhnya sulit untuk menentukan mana yang lebih baik, motivasi 

instrinsik dan motivasi ekstrinsik. Memang yang dikehendaki adalah 

timbulnya motivasi instrinsik pada siswa akan tetapi motivasi ini tidak 

mudah dan tidak selalu dapat timbul. Namun demikian, rekayasa 

lingkungan perlu diberikan agar seseorang tetap belajar. Rekayasa 

lingkungan antara lain dapat berupa motivasi ekstrinsik. Oleh sebab itu, 

karena adanya tanggung jawab guru agar pengajaran siswa berhasil 

dengan baik maka membangkitkan motivasi ekstrinsik ini menjadi 

kewajiban guru untuk melaksanakannya. Diharapkan lambat laun akan 

timbul kesadaran sendiri pada siswa untuk belajar. 

 

2.6.5  Ciri-ciri Motivasi Belajar 

Siswa yang termotivasi dalam belajarnya dapat dilihat dari karakteristik 

tingkah laku yang menyangkut minat, ketajaman, perhatian, konsentrasi 

dan ketekunannya. Siswa yang memiliki motivasi rendah dalam 

belajarnya menampakkan keengganan, cepat bosan dan berusaha 

menghindar dari kegiatan belajar.  

 

Dikemukakan oleh (Sardiman,2007:83) : 

a.  Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam 

waktu yang lama) 

b.  Ulet menghadapi kesulitan (tidak mudah putus asa) 

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

e.  Cepat bosan dengan tugas yang rutin 

f.  Dapat mempertahankan pendapatnya 

g.  Tidak mudah melepaskan hal yang sudah diyakini 

h.  Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 

 

 

Motivasi belajar berfungsi untuk mendorong siswa agar lebih bergairah 

dalam belajar sehingga tujuan belajar yang diinginkan dapat tercapai. 

Dengan begitu motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keefektifan kegiatan belajar siswa dan prestasi belajar 

siswa. Hal ini sesuai pendapat Winkel (2006:121) yang menyatakan: 

Dalam belajar, motivasi merupakan aspek yang sangat dibuuhkan 

dalam rangka meningkatkan motivasi belajar, karena tinggi rendahnya 

motivasi akan mempengaruhi secara langsungtingkah laku dan hasil 

belajar siswa. Semakin tinggi tingkat motivasi seseorang maka akan 

berimplikasi pada meningkatnya tingkah laku dan hasil belajar yang 

dicapai. 

 

Melalui motivasi belajar siswa dapat terdorong untuk melakukan 

kegiatan belajar. Motivasi sebagai proses di dalam diri individi yang 

aktif mendorong memberikan arah dan menjaga perlaku setiap saat. 

Dapat dikatakan bahwa prestasi belajar yang baik akan dimiliki oleh 

siswa, jika siswa mempunyai motivasi yang tinggi untuk mempelajari 

materi dalam matematika dan mengikuti kegiatan belajar dengan baik. 

 

2.6.6  Indikator Motivasi 

 

 

Motivasi belajar dapat timbul karena adanya faktor intrinsik dan 

ekstrinsik, kedua faktor tersebut disebabkan oleh rangsangan tertentu 

sehingga seseorang berkeinginan untuk melakukan aktivitas belajar yang 

lebih giat dan semangat. 
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Uno (2011: 23) mengemukakan hakikat belajar adalah “Dorongan 

internal dan eksternal pada peserta didik 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.” 

 

Indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

a. Adanya hasrat dan keinginan berhasil 

b. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

c. Adanya harapan dan cita-cita masa depan 

d. Adanya penghargaan dalam belajar 

e. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

f. Adanya lingkungan yang kondusif, sehingga memungkinkan seorang 

peserta diklat dapat belajar dengan baik. 

 

Motivasi belajar siswa sebagai salah satu faktor untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa disekolah. Adapun indikator-indikator dalam 

motivasi belajar siswa adalah seperti yang dikemukakan oleh 

(Syamsudin, 2004:40) : 

1.  Durasi kegiatan (berapa lama kemampuan penggunaan waktunya 

untuk melakukan kegiatan) 

2.  Frekuensi kegiatan (berapa sering kegiatan yang dilakukan pada 

periode tertentu) 

3.  Presistensi (ketetapan dan kelekatan pada tujuan kegiatan) 

4. Ketabahan, keuletan dan kemampuan menghadapi rintangan dan 

kesulitan untuk mencapai tujuan 

5.  Deviasi (pengabdian) pengorbanan (uang, tenaga, pikiran bahkan 

jiwanya atau nyawanya untuk mencapai tujuan) 

6.  Tingkat apresiasinya (maksud, rencana cita-cita, sasaran atau 

target, dan idolanya) yang hendak dicapai dengan kegiatan yang 

dilakukan 

7.  Arah sikapnya terhadap sasaran kegiatan. 
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Menurut (International Journal of Science Education, 2005: 643), 

mengungkapkan Bahwa: 

We used six factors of motivation into designing our scales in the 

new questionnaire. In the following, we define each factor in the 

questionnaire. 

1.  Self-efficacy. Students believe in their own ability to perform well 

in science learning tasks. 

2.  Active learning strategies. Students take an active role in using a 

variety of strategies to construct new knowledge based on their 

previous understanding. 

3.  Science learning value. The value of science learning is to let 

students acquire problem-solving competency, experience the 

inquiry activity, stimulate their own thinking, and find the 

relevance of science with daily life. If they can perceive these 

important values, they will be motivated to learn science. 

4.  Performance goal. The student’s goals in science learning are to 

compete with other students and get attention from the teacher. 

5.  Achievement goal. Students feel satisfaction as they increase their 

competence and achievement during science learning. 

6.  Learning environment stimulation. In the class, learning 

environment surrounding students, such as curriculum, teachers’ 

teaching, and pupil interaction influenced students’ motivation in 

science learning.” 

 

 

2.7  Bentuk Tes Formatif 

 

Zainul dan Nasution (2005: 3) mengatakan “Tes dapat didefinisikan sebagai 

suatu pertanyaan atau tugas atau seperangkat tugas yang direncanakan untuk 

memperoleh informasi tentang trait atau atribut pendidikan atau psikologik 

yang setiap butir pertanyaan atau tugas tersebut mempunyai jawaban atau 

ketentuan yang dianggap benar.  

 

Tes berasal dari bahasa latin testum yang berarti alat untuk mengukur tanah. 

Dalam Encyclopedia of Educational Evaluation, tes diartikan; any series of 

questions or exercises or other means of measuring the skill, knowledge, 
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intelligence, capacities or aptitudes of an individual or group, (anderson, 

dalam Thoha, (2003:43). 

 

Mardapi (2008: 45) menyatakan, tes merupakan salah satu cara untuk menaksir 

besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respon 

seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan. Banyak sekali objek psikologi 

siswa yang perlu diukur seperti: kemampuan, minat, motivasi, sikap, dan lain-

lain. Tes merupakan alat dan sekaligus cara untuk untuk mengukur objek 

pengetahuan, kemampuan/kecakapan atau ketrampilan peserta didik. 

 

Sedangkan Suryabrata dalam (Thoha, 2003:43). Berpendapat bahwa: 

Tes adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dan atau perintah 

yang harus dijalankan, yang mendasarkan harus bagaimana testee 

menjawab pertanyaan-pertanyaan atau melakukan perintah-perintah itu, 

penyelidik mengambil kesimpulan dengan cara membandingkan dengan 

standar atau testee lainnya. 

 

 

Dari kedua pengertian di atas, diambil pengertian tes adalah alat pengukuran 

berupa pertanyaan, perintah dan petunjuk yang ditujukan kepada testee untuk 

mendapatkan respon sesuai petunjuk itu. 

 

Sleeter (2005: 74) menyatakan bahwa, “Formative assessment is using an on 

going tool to give students feedback and to fine-tune instruction along the 

way.”  Penilaian formatif merupakan alat dan instruksi yang tepat untuk 

memberikan umpan balik pada siswa dalam proses pembelajaran. Penilaian 

yang direncanakan dalam satuan pembelajaran merupakan peilaian yang 

dilakukan berdasarkan tes formatif. 
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Dilihat dari tujuan dan fungsinya, tes dibagi menjadi empat, yaitu: (1) tes 

penempatan, (2) tes formatif, (3) tes diagnostik, dan (4) tes sumatif. Dalam 

kaitannya dengan penulisan ini, jenis tes yang digunakan adalah tes formatif. 

Tes formatif adalah penilaian tentang prestasi siswa, yang terintegrasi dalam 

rencana pelajaran. Penilaian yang terus menerus dilakukan berfungsi untuk 

memberikan arah dalam melakukan kegiatan berikutnya. Tes formatif 

dilakukan pada setiap periode waktu tertentu dan digunakan untuk memonitor 

kemajuan siswa. Frekuensi pemberian tes formatif disesuaikan dengan 

banyaknya topik (sub pokok bahasan) dalam satu program pengajaran tersebut. 

Sebaiknya setiap akhir sub pokok bahasan perlu diberikan tes formatif, yang 

berguna untuk mengetahui sejauh mana penguasaan para siswa pada sub 

pokok bahasan tersebut. 

 

Tujuan tes formatif adalah untuk membantu siswa dan guru dalam proses 

belajar mengajar pada materi-materi yang khusus (tertentu) sehingga siswa 

mempunyai penguasaan yang tuntas (mastery). Evaluasi formatif sebenarnya 

merupakan suatu penilaian dari program yang sedang berlangsung yang 

digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan program 

pengajaran, identifikasi dari keefektifan proses pengajaran, dan penilaian dari 

proses pengajaran. 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tes formatif adalah tes yang 

digunakan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses belajar 

mengajar berlangsung dalam satu program tertentu (misal: semester). Hal ini 

berguna untuk memberikan umpan balik kepada siswa, sudah seberapa besar 

penguasaan siswa dalam topik pengajaran yang telah diajarkan, sehingga 
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melalui umpan balik dan perbaikan, semua siswa dapat mempunyai 

penguasaan yang baik. Sehubungan dengan tujuan penelitian ini, aspek yang 

diperhatikan dalam penggunaan tes formatif adalah dari aspek bentuk tes. 

Dilihat dari bentuknya, tes formatif dapat dibagi menjadi dua yaitu: (1) tes 

objektif dan (2) tes uraian. Di bawah ini akan diuraikan mengenai kedua 

bentuk tes tersebut di atas beserta kekuatan dan kelemahan masing-masing 

bentuk tes. 

 

2.7.1.  Bentuk Tes Uraian 

“Tes subyektif pada umumnya berbentuk uraian (esai). Tes bentuk uraian 

adalah butir soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang jawaban 

atau pengerjaan soal tersebut harus dilakukan dengan cara mengekspresikan 

pikiran peserta tes”. (Widoyoko, 2009:78) 

 

Tes formatif dapat berbentuk tes uraian dalam berbagai variasi maupun 

berbentuk tes objektif. Dalam hubungan ini, Gronlund dan Linn (1985: 121) 

menyatakan bahwa “bentuk tes formatif uraian (essay items) adalah salah 

satu bentuk dari butir jawaban tersusun (constructed response items). 

Dalam kaitan bentuk tes uraian yang memberi kesempatan kepada siswa 

untuk memilih, mengatur, dan mengemukakan jawaban dalam bentuk 

uraian.” 

 

“Bentuk Tes Uraian adalah suatu tes yang menuntut siswa menjawabnya 

dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, membandingkan. Dengan kata 

lain bentuk tes tersebut menuntut kemampuan siswa dalam hal 

mengekspresikan gagasannya melalui bahasa tulisan” (Sudjana, 2009; 35).  
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Dengan demikian dituntut kemampuan siswa dalam hal mengekspresikan 

gagasannya melalui tulisannya. Jadi tes uraian adalah tes yang mengandung 

pertanyaan yang jawabannya harus dilakukan dengan cara mengekspresikan 

pikiran peserta tes. Ciri khas dari tes uraian ini jawaban terhadap tes 

tersebut tidak disediakan oleh orang yang mengkonstruksi butir tes tersebut. 

 

Bentuk tes uraian ini terdiri dari, bentuk tes uraian terstruktur (Structure 

response), adalah suatu bentuk tes yang pertanyaannya diarahkan pada hal-

hal tertentu. Dalam menjawab tes uraian terstruktur ini peserta tes lebih 

dibatasi oleh berbagai rambu-rambu yang ditentukan oleh butir tes. 

Pembatasan ini dapat dilihat dari segi: (1) ruang lingkupnya, (2) sudut 

pandang menjawabnya, dan (3) indikator-indikatornya. Bentuk tes ini, cara 

penilaiannya lebih jelas pada indikator-indikatornya. 

 

Thoha (2003:55) menyatakan bahwa: 

“Tes esai memiliki beberapa kelebihan, antara lain: 

a. Peserta didik dapat mengorganisasikan jawaban dengan pikiran sendiri; 

b. Dapat menghindarkan sifat terkaan dalam menjawab soal; 

c. Melatih peserta didik untuk memilih fakta yang relevan dengan 

persoalan, serta mengorganisasikannya sehingga dapat diungkapkan 

menjadi satu hasil pemikiran tertintegrasi secara utuh; 

d. Jawaban yang diberikan diungkapkan dalam kata-kata dan kalimat 

yang disusun sendiri, sehingga melatih untuk dapat menyusun kalimat 

dengan bahasa yang baik, benar dan cepat; 
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e. Soal bentuk uraian ini tepat untuk mengukur kemampuan analitik, 

sintetik dan evaluatif. 

Sedangkan kelemahan tes ini antara lain: 

a. Bahan yang diujikan relatif sedikit, sehingga agak suli untuk mengukur 

penguasaan siswa terhadap keseluruhan kurikulum; 

b. Variasi jawaban terlalu banyak 

c. Pemberian skor tidak ajeg (reliabel) 

d. Sulit mendapatkan soal yang memiliki validitas dan reliabilitas tinggi.” 

 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan bentuk tes 

uraian yaitu: (1) dari segi isi yang diukur hendaknya ditentukan dengan 

jelas abilitasnya (pemahaman konsep, aplikasi suatu konsep, analisis dari 

suatu permasalahan, dan aspek kognitif lainnya). Tetapkan materi essensial 

yang akan ditanyakan, (2) dari segi bahasa, gunakan bahasa yang baik dan 

benar, sederhana, singkat, jelas apa yang hendak ditanyakan, (3) dari segi 

teknis penyajian soal, jangan mengulang-ulang pertanyaan terhadap materi 

yang sama. Perhatikan waktu yang disediakan untuk mengerjakan soal 

tersebut. Bedakan bobot penilaian untuk setiap soal disesuaikan dengan 

tingkat kesukaran soal, (4) dari segi jawaban, setiap pertanyaan yang 

hendak diajukan sebaiknya telah ditentukan jawaban yang diharapkan atau 

dengan kata lain adanya satu jawaban yang benar. Tes uraian termasuk 

dalam tes tertulis yang merupakan alat penilaian yang penyajiannya maupun 

penggunaannya dalam bentuk tertulis. Bentuk tes tertulis dapat berupa 

pilihan ganda, menjodohkan, benar-salah, isian singkat, dan uraian (esai). 
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2.7.2.  Bentuk Pilihan Ganda 

Tes obyektif yang juga dikenal dengan istilah tes jawaban pendek (short 

answer test) adalah salah satu jenis tes hasil belajar yang terdiri dari butir-

butir soal yang dapat dijawab oleh siswa dengan jalan memilih salah satu 

atau lebih diantara beberapa kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan 

pada masing-masing butir soal atau dengan jalan menuliskan atau 

mengisikan jawabannya berupa kata-kata atau simbol-simbol tertentu pada 

tempat atau ruang yang telah disediakan untuk masing-masing butir. Ada 

juga yang mengemukakan bahwa tes pilihan ganda adalah tes yang butir-

butir soalnya selalu terdiri dari dua komponen utama yaitu bagian yang 

menghadapkan siswa kepada satu pernyataan langsung atau sebuah 

pernyataan tak lengkap dan dua atau lebih pilihan jawaban yang satu lebih 

benar dan sisanya salah atau disebut dengan pengecoh. 

 

Tes pilihan ganda adalah suatu bentuk tes yang terdiri dari (a) Stem, yaitu 

pernyataan yang berisi permasalahan yang ditanyakan; (b) Pilihan jawaban, 

yaitu sejumlah pilihan atau alternatif jawaban; (c) Kunci, yaitu jawaban 

yang benar atau paling tepat; dan distraktor, yaitu jawaban pengecoh selain 

kunci jawaban Tes pilihan ganda terutama dipakai apabila jumlah orang 

yang diuji cukup besar. Tes pilihan ganda dikatakan juga sebagai tes 

obyektif karena di dalam pemberian skor dapat diperoleh hasil yang sangat 

obyektif dengan mengesampingkan pertimbangan atau penilaian pemberi 

skor. 

 

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tes pilihan ganda 

adalah seperangkat tes yang setiap butirnya menyediakan beberapa 
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alternatif jawaban dimana salah satunya merupakan jawaban yang benar 

dan lainnya merupakan pengecoh (distractor). Alternatif jawaban tersebut 

biasanya terdiri dari empat atau lima pilihan. 

 

Penjelasan dari uraian di atas bahwa jenis tes pilihan ganda sangat menuntut 

siswa untuk menyelesaikan sebuah pertanyaan dengan cara menjawab 

pertanyaan yang dianggap paling benar atau melengkapi pernyataan 

tersebut. Pertanyaan tipe pilihan ganda ini dapat ditemukan dalam beberapa 

pola. Mungkin pola yang paling umum adalah pola batang atau asosiasi, 

yang menetapkan pertanyaan, diikuti oleh beberapa pernyataan atau 

jawaban alternatif, yang salah satunya dianggap paling benar. Pada 

Hakikatnya bentuk soal asosiasi pilihan ganda kemungkinan yang benar 

satu, dua, tiga, atau empat (Chabib, 2003). Adapun jenis tes kombinasi, 

yaitu jenis tes pilihan ganda yang tiap alternatif jawaban terdiri dari 

beberapa alternatif yang membentuk satu pengertian/jawaban. Apabila 

kombinasinya diubah akan mengubah pengertian, sehingga menyebabkan 

jawaban menjadi salah. Jenis ini sering disebut dengan jenis asosiasi pilihan 

ganda. 

 

Jenis tes asosiasi sering disebut tes identifikasi, karena pada proses evaluasi 

para siswa diminta menghubungkan atau mengidentifikasi satu konsep 

dengan konsep lainnya (Sukardi, 2008). Jenis asosiasi memang memerlukan 

ingatan fakta dari para siswa dengan cara yang tepat, di samping itu jenis 

tes asosiasi sangat cocok untuk mengungkap kemampuan siswa dalam 

menentukan konsep yang memiliki hubungan, sebab dan akibat.  
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Tes formatif obyektif bentuk multiple choice item model asosiasi dengan 

lima atau empat pilihan ini terdiri dari lima atau empat judul /istilah/ 

pengertian, yang diberi tanda huruf abjad di depannya dan diikuti oleh 

beberapa pernyataan yang diberi nomor urut didepannya. Untuk tiap 

pernyataan tersebut siswa diminta memilih salah satu judul/istilah/ 

pengertian yang berhuruf abjad, yang menurut keyakinan siswa adalah 

paling cocok atau paling benar (Anas: 2008). 

 

Menurut Marmiyamah (2011:4) menyatakan bahwa: 

 

“Soal pilihan ganda memiliki keunggulan dan kelemahan. Berikut ini 

keunggulan soal pilihan ganda. 

a. Soal pilihan ganda merupakan salah satu soal tes yang dapat diterapkan 

secara luas untuk mengukur pencapaian. 

b. Tes ini dapat mengukur berbagai tipe pengetahuan dan hasil belajar 

kompleks secara efektif. Selain itu, tes ini juga bebas dari berbagai 

karakteristik singkat dari tes tipe lain. Keambiguan yang kerap terjadi 

pada soal jawaban singkat dapat dihindari disebabkan struktur pilihan 

yang berdasarkan pada situasi yang lebih baik. 

c. Soal pilihan ganda membantu kita dalam menentukan skor jawaban 

salah. Siswa harus mengetahui jawaban yang paling tepat untuk 

mendapatkan skor. 

d. Soal pilihan ganda memberikan reabilitas yang lebih baik. 

e. Soal pilihan ganda melalui pelatihan menjodohkan menghindari 

keseragaman materi, sebab tiap soal mengukur ide tunggal. Dua karakter 

soal pilihan ganda yang paling berguna disebutkan: 1) secara relatif 
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bebas rangkaian respon, 2) menggunakan sejumlah alternatif hasil 

diagnostik yang dapat diterima. 

f. Penerapan soal pilihan ganda beserta keunggulannya memudahkan 

dalam penyusunan soal tes berkualitas tinggi. 

Selain keunggulan, soal pilihan ganda memiliki kelemahan sebagai berikut. 

a. Soal pilihan ganda tidak dapat menentukan bagaimana situasi 

sesungguhnya ketika siswa mengerjakan soal itu. 

b. Soal pilihan ganda menuntut untuk memilih jawaban tepat, oleh karena 

itu, ini tidak dapat diadaptasikan untuk mengukur keterampilan dalam 

memecahkan masalah matematika dan sains atau untuk mengukur 

kemampuan mengorganisasikan dan mengemukakan ide. 

c. Soal pilihan ganda memiliki kelemahan yang tidak diungkapkan oleh 

tipe soal lain. Dalam tipe ini sulitnya menemukan pilihan tidak tepat 

yang cukup tetapi pengecoh yang masuk akal. Masalah ini khususnya 

disebabkan pada tingkat dasar kosakata dan pengetahuan siswa terbatas.” 

 

2.8  Hasil Penelitian Yang Relevan 

 

Berikut dikemukakan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan 

penelitian ini.  

1.  Hanun (2009:110) menghasilkan bahwa terdapat pengaruh interaksi antara 

bentuk tes formatif dan kemampuan awal terhadap prestasi belajar siswa. 

Dengan demikian, tes formatif dan kemampuan awal mempunyai interaksi 

terhadap prestasi belajar matematika. 
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2.  Putri (2009:32)Menghasilkan bahwa terdapat pengaruh interaksi yang 

signifikan antara pendekatan pembelajaran dengan bentuk tes formatif 

terhadap prestasi belajar Matematika siswa SD, dengan mengamati aktivitas 

belajar siswa 

3.  Novrida (2009) Menunjukkan bahwa strategi pembelajaran dan bentuk tes 

formatif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar 

matematika siswa setelah mengontrol inteligensi siswa. 

4.  Taylor & Francis (International Journal of Science Education, 2005), we 

have found that among various motivation factors in exploring students’ 

motivation, students’ self-efficacy, active learning strategies, science 

learning value, performance goal, achievement goal, and learning 

environment stimulation do contribute to students’ science learning 

motivation. The SMTSL questionnaire has good construct validity and also 

criterion-related validity. In addition, the SMTSL questionnaire has 

significant correlations with science attitude and achievement scores. 

 

2.9  Kerangka Berpikir 

 

2.9.1  Interaksi antara Bentuk tes dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi 

belajar Matematika. 

 

Motivasi belajar tinggi atau rendah seorang siswa dapat terlihat jelas dalam 

sikapnya menerima informasi pelajaran yang sedang disampaikan, mengolah 

sampai dengan menerapkan informasi tersebut dalam memecahkan masalah 

matematika. 
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Di lain pihak, siswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi lebih senang 

menggunakan tes uraian karena dapat menerapkan hubungan konsep dan 

kaidah matematika secara sistematis dan terperinci seperti yang telah 

dipelajari sebelumnya. Adapun siswa yang mempunyai motivasi belajar 

rendah menunjukan hal sebaliknya. Mereka tidak yakin dengan 

kemampuanya dan mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan tugas serta 

cenderung akan lebih cepat menyelesaikan soal tes formatif bentuk pilihan 

ganda. Dengan demikian, diduga terdapat interaksi antara bentuk tes formatif 

dengan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa.  

 

2.9.2  Perbedaan prestasi belajar Matematika siswa yang menggunakan 

bentuk tes pilihan ganda dan bentuk tes uraian. 

 

Konsep penguasaan matematika yang mengharuskan siswa mempunyai 

kemampuan berfikir dan analisis kritis yang tinggi dan berguna untuk 

memecahkan masalah-masalah yang kompleks di atas sejalan dengan ciri 

utama bentuk tes uraian merupakan runtutan pemecahan masalah, 

menerapkan rumus-rumus dan meningkatkan daya nalar siswa 

 

Pilihan ganda pada dasarnya siswa hanya memilih jawaban yang sudah 

tersedia. Sehingga siswa tidak dapat mengembangkan kemampuan berfikir 

kreatif dan kritis karena menjawab pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda. 

Dengan demikian, dapat diduga bahwa prestasi belajar matematika siswa 

yang diberikan tes formatif bentuk pilihan ganda lebih tinggi daripada siswa 

yang diberi tes formatif bentuk uraian. 
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2.9.3  Perbedaan prestasi belajar Matematika siswa diberikan tes formatif 

pilihan ganda dan tes formatif Uraian dengan motivasi belajar siswa 

yang kuat. 

 

Matematika memerlukan daya nalar dan daya pikir tinggi berdasarkan 

pemikiran logis, kritis, dan rasional. Siswa dengan motivasi belajar tinggi 

cenderung lebih siap menghadapi tugas dengan derajat kesulitan lebih tinggi 

serta mencapai prestasi lebih tinggi. 

 

Dengan kondisi ini, maka pemberian tes formatif bentuk uraian 

membutuhkan pengetahuan dan daya nalar dalam menuangkan pendapat, 

serta memberikan alasan dalam menjawab semua pertanyaan dengan tingkat 

kesulitan yang tinggi, sehingga pertanyaan dalam bentuk uraian merupakan 

wadah untuk menjawab soal-soal paling tepat karena siswa yang tertantang 

untuk berinteraksi dengan rumus-rumus matematika yang telah dipelajari 

sebelumnya. Sedangkan untuk tes formatif bentuk pilihan ganda dimana 

siswa hanya dituntut untuk memilih satu jawaban dianggap tidak termotivasi 

siswa untuk menghadapi tantangan. 

 

Dari uraian di atas diduga prestasi belajar siswa yang mempunyai motivasi 

belajar kuat pada mata pelajaran matematika diberi tes formatif bentuk 

pilihan ganda hasilnya lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang diberi 

tes formatif bentuk Uraian. 
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2.9.4  Perbedaan prestasi belajar Matematika siswa diberikan tes pilihan 

ganda dan tes uraian pada siswa dengan motivasi belajar siswa yang 

lemah. 

 

Bagi siswa yang memiliki motivasi belajar siswa yang rendah pada umumnya 

tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas matematika dengan baik karena 

biasanya berisi runtutan pemecahan masalah dengan menerapkan rumus-

rumus matematika sehingga memerlukan daya nalar dan daya ikir yang 

tinggi. Dengan kondisi ini, maka pemberian tes formatif bentuk uraian yang 

membutuhkan pengetahuan yang tinggi dalam menuangkan ide-ide, dalam 

pendapat dan harus bisa menganalisa jawaban, sangat dirasakan sulit bagi 

mereka yang mempunyai motivasi belajar siswa yang rendah. Sedangkan 

dalam penyelesaian tes formatif bentuk pilihan ganda dimana semua jawaban 

telah disediakan dan hanya memilih satu jawaban yang benar, tidak perlu 

berfikir keras karena dengan jawaban yang tersedia dapat saja menebak-

nebak. 

 

Dari uraian di atas diduga prestasi belajar kelompok siswa yang mempunyai 

motivasi belajar rendah pada mata pelajaran matematika diberi tes formatif 

bentuk uraian hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan yang diberika tes 

formatif bentuk pilihan ganda. 

 

2.10  Hipotesis Penelitian 

 

2.10.1.  Terdapat interaksi antara bentuk tes dan motivasi belajar siswa 

terhadap prestasi belajar Matematika; 
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2.10.2.  Rata-rata Prestasi belajar Matematika kelompok siswa yang 

menggunakan bentuk tes pilihan ganda lebih tinggi dari kelompok 

siswa yang menggunakan bentuk tes uraian; 

2.10.3.  Rata-rata prestasi belajar Matematika siswa yang menggunakan 

bentuk tes Pilihan Ganda lebih tinggi dari siswa yang menggunakan 

bentuk tes pilihan Uraian, pada siswa yang memiliki motivasi kuat; 

2.10.4 Rata-rata prestasi belajar Matematika siswa yang menggunakan 

bentuk tes pilihan ganda lebih tinggi dari siswa yang menggunakan 

bentuk tes uraian, pada siswa yang memiliki motivasi lemah. 

 


