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Abstrak—Pelaksanaan model pembelajaran dalam perkuliahan sering mengalami 

kendala jika diterapkan pada matakuliah tertentu. Munculnya kendala ini 

dimungkinkan karena teknik maupun strategi yang diterapkan kurang sesuai dengan 

kondisi mahasiswa atau tujuan dari kompetensi yang diharapkan. Penelitian ini 

bertujuan untuk melakukan inovasi model pembelajaran agar dapat meningkatkan 

motivasi belajar mahasiswa. Motivasi ini sangat diperlukan karena tanpa adanya 

motivasi belajar maka pelaksanaan pembelajaran tersebut tidak akan berjalan sesuai 

dengan harapan. Dengan tidak adanya motivasi, mahasiswa hanya menunggu tugas 

atau perintah dari dosen untuk melaksanakan perkuliahan. Penelitian ini termasuk 

dalam penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilakukan dalam empat siklus dengan 

setiap siklusnya terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa kelas D angkatan 2012 

Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pengumpulan data 

penelitian ini yaitu melalui observasi, angket, dan dokumentasi. Analisis data yang 

dilakukan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menghasilkan inovasi 

terhadap model pembelajaran TsTs (Two Stay Two Stray) sehingga dapat meningkat 

motivasi belajar mahasiswa pada mata kuliah dasar proses pembelajaran matematika. 

Peningkatan motivasi tersebut terlihat dari hasil angket dan adanya perubahan 

aktivitas mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Kata kunci: Inovasi, Model Pembelajaran, Motivasi 

I. PENDAHULUAN 

Perkuliahan yang monoton dapat memberikan efek bosan pada mahasiswa. Berawal dari rasa bosan 
tersebut sehingga motivasi mereka dalam mengikuti perkuliahan menjadi berkurang. Dengan menurunnya 
motivasi belajar ini maka dapat mempengaruhi keberhasilan belajar seseorang [1]. Motivasi merupakan 
proses internal dalam diri seseorang yang meliputi tujuan, kepercayaan, persepsi, dan harapan sehingga 
dapat memberikan energi dan perintah pada orang tersebut [2]. Energi dan perintah tersebut yaitu untuk 
menggerakkan seseorang agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan [3]. 

Munculnya motivasi pada seseorang dipengaruhi faktor sosial budaya/lingkungan dan faktor internal 
[2]. Berdasarkan hal tersebut maka motivasi dapat dibedakan menjadi motivasi intrinsik dan ekstrinsik [4]. 
Motivasi intrinsik adalah kecenderungan alamiah untuk mencari dan mengalahkan tantangan selama 
individu mengejar kepentingan pribadi [4]. Ketika siswa termotivasi secara instrinsik, siswa tersebut tidak 
membutuhkan penghargaan atau hukuman dan melakukan sesuatu kegiatan tanpa ada perintah dari orang 
lain. Kekuatan utama penggerak individu dalam motivasi intrinsik berasal dari individu itu sendiri 
contohnya kepuasan terhadap hasil kerja, sedangkan kekuatan utama untuk motivasi ekstrinsik bersumber 
dari luar individu tersebut contohnya gaji, bonus, atau hukuman [5]. Motivasi ekstrinsik merupakan 
dorongan pada individu dalam melakukan tindakan untuk mendapatkan hadiah yang diinginkan atau untuk 
menghindari hukuman atau rasa malu dalam kehidupan social [6]. 

Beberapa ciri individu dengan motivasi yang kuat yaitu (i) menyukai masalah yang menantang sebagai 
tugas yang harus dikuasai, (ii) mengembangkan minat lebih dalam kegiatan di mana mereka berpartisipasi, 
(iii) membentuk komitmen yang kuat untuk kepentingan mereka dan kegiatan, dan (iv) segera pulih dari 
kemunduran dan kekecewaan [7]. Karakteristik lain dari individu dengan motivasi tinggi yaitu mempunyai 
tujuan untuk belajar, tahan terhadap tekanan, berdaya dukung, dan dapat mengevalasi [8]. 
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Motivasi pada seseorang ini tidak dapat dipaksakan, tetapi sebagai dosen hanya dapat mengubah 
lingkungan belajar sehingga dapat memunculkan motivasi pada mahasiswa [9]. Berbagai bentuk motivasi 
yang dapat dilakukan oleh guru di sekolah di antaranya: 1) memberi angka; 2) memberikan hadiah; 3) ego-
involvement; 4) sering memberikan ulangan; 5) mengetahui hasil; 6) kerjasama; 7) memberikan pujian; 8) 
memberikan teguran pada siswa yang melakukan kesalahan; 9) saingan; 10) hasrat untuk belajar; 11) tugas 
yang challenging, dan 12) minat [10]. 

Berdasarkan uraian di atas, bahwa di dalam kegiatan belajar mengajar peranan motivasi intrinsik dan 
ekstrinsik sangat diperlukan, dimana motivasi intrinsik merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri 
siswa seperti adanya hasrat dan keinginan berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan belajar, dan adanya 
harapan cita-cita masa depan. Sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan dorongan yang berasal dari luar 
diri siswa yang ditunjukkan dengan adanya penghargaan dalam belajar, adanya kegiatan yang menarik 
dalam pembelajaran, dan adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan adanya siswa 
dapat belajar dengan baik. Dengan adanya motivasi, pelajar dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif, 
dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar. 

Salah satu pembelajaran yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa adalah 
pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif siswa bekerja sama untuk belajar dan bertanggung 
jawab pada kemajuan belajar temannya [11]. Pembelajaran kooperatif harus terjadi kerjasama antar 
individu dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama [12]. Cooperative learning mencakup 
kegiatan kelompok kecil siswa yang bekerja sebagai tim untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan 
mencapai tujuan bersama [13]. Pembelajaran kooperatif sering dianjurkan sebagai strategi mengajar 
metode pembelajaran yang sukses untuk bekerja dengan kelompok siswa yang beragam [14]. Pembelajaran 
kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan dalam kelompok kecil dimana anggota kelompok saling 
mendukung demi keberhasilan individu dan keberhasilan kelompoknya [15]. Berdasarkan beberapa 
definisi tersebut, maka model pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok diharapkan dapa 
meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Adapun tipe yang dipilih pada model pembelajaran kooperatif 
ini adalah tipe TsTs (Two Stay Two Stray). 

Dalam pelaksanaan perkuliahan tentu saja sintaks suatu model pembelajaran belum tentu dapat 
meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang dapat 
mempengaruhinya, semisal faktor dosen, mahasiswa, strategi atau teknik yang diberikan, atau kondisi 
teman dalam satu kelompoknya. Dengan adanya berbagai unsur yang dapat mempengaruhi tersebut, maka 
pelaksanaan perkuliahan tipe TsTs yang bertujuan meningkatkan motivasi belajar mahasiswa ini perlu 
dilakukan observasi dan untuk selanjutnya dilakukan inovasi agar tujuan tersebut dapat tercapai.  

Dasar Proses Pembelajaran Matematika merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh 
oleh mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purwokerto di semester 4. Mata 
kuliah ini berisi materi tentang bagaimana merencanakan sebuah pembelajaran matematika di sekolah 
menengah yang disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku untuk saat ini. Kurikulum yang digunakan 
dalam pembahasan perkuliahan ini adalah kurikulum 2013, sehingga hal ini dapat memberikan motivasi 
tersendiri bagi mahasiswa karena kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang baru dan mahasiswa belum 
pernah mendapatkan materi kurikulum tersebut pada mata kuliah lainnya. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan inovasi model pembelajaran yang bertujuan untuk 
meningkatkan motivasi belajar mahasiswa kelas D angkatan 2012 program studi Pendidikan Matematika 
UMP pada mata kuliah dasar proses pembelajaran matematika. Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti 
adalah untuk menghasilkan inovasi model pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar 
mahasiswa sehingga harapannya juga dapat diterapkan pada mata kuliah yang lain. Manfaat bagi 
mahasiswa adalah untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa 

II. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research). Model penelitian 
tindakan kelas yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model yang dikembangkan oleh 
Kemmis & Mc Taggart. Setiap siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Tujuan 
tahap perencanaan adalah untuk merancang pembelajaran sehingga dapat memberikan solusi atas 
permasalahan dan kejadian yang muncul dalam pembelajaran yang pernah dilakukan dosen pelaksana. 
Pada tahap ini, dosen pelaksana bersama dua dosen observer melakukan perencanaan pembelajaran. 
Pelaksanaan tahap ini yaitu dosen pelaksana memberikan perangkat pembelajaran kepada dosen observer 
yang selanjutnya dilakukan evaluasi atas perangkat yang direncanakan tersebut. Perangkat  pembelajaran 
tersebut terdiri dari satuan acara perkuliahan, denah tempat duduk, lembar observasi pembelajaran, dan 
lembar observasi motivasi. Model pembelajaran yang digunakan yaitu model TsTs. 
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Tahap pelaksanaan yaitu dosen pelaksana melakukan perkuliahan sesuai dengan perencanaan yang 
telah dilakukan sebelumnya. Tahap observasi yaitu dosen observasi mengamati secara langsung 
bagaimana aktivitas mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran berdasarkan pedoman observasi yang 
telah disusun. Disamping itu, dosen observer juga mengamati aktivitas mahasiswa dalam perkuliahan. 
Tahap refleksi yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan perkuliahan yang telah dilaksanakan. Tahap refleksi 
ini diawali dengan pemaparan oleh dosen pelaksanaan atas pengalaman yang dialami pada saat 
pelaksanaan perkuliahan, hal ini termasuk kesulitan-kesulitan yang dialami selama pelaksanaan 
pembelajaran. Kegiatan pada tahap ini dilanjutkan dengan pemaparan oleh dosen observer atas temuan-
temuan yang diperoleh selama pelaksanaan peerkuliahan. Temuan tersebut yaitu dapat berupa temuan 
positif maupun temuan negatif terhadap pelaksanaan pembelajaran dan motivasi belajar mahasiswa. 
Kegiatan selanjutnya pada tahap ini yaitu pemberian masukan dari dosen observer atas permasalahan 
yang terjadi. Hasil masukan ini kemudian dituangkan dalam bentuk SAP oleh dosen model yang 
selanjutnya sebagai bahan pembahasan pada tahap perencanaan untuk siklus berikutnya.  

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Waktu pelaksanaan penelitian 

ini adalah bulan Februari 2014 – April 2014. Pelaksanaan penelitian dilakukan sebanyak empat siklus. 

C. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah mahasiswa semester IV kelas D program studi Pendidikan Matematika 
UMP angkatan 2012 yang sedang menempuh mata kuliah Dasar Proses Pembelajaran Matematika. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan yaitu menggunakan observasi, angket, dan dokumentasi. 
Observasi dilakukan pada saat proses perkuliahan berlangsung. Pelaksanaan observasi dilakukan oleh dua 
dosen, yaitu Fitranto Eko Subekti, M.Pd., dan Reni Untarti, M.Pd. Pedoman observasi yang digunakan 
yaitu berupa lembar observasi. Lembar observasi yang digunakan terdiri dari lembar observasi kegiatan 
pembelajaran dan lembar observasi motivasi belajar. Lembar observasi tersebut berupa pertanyaan-
pertanyaan tentang pelaksanaan pembelajaran, motivasi belajar mahasiswa, dan temuan yang diperoleh 
observer selama proses pembelajaran. 

Angket yang digunakan pada penelitian ini diberikan kepada mahasiswa dengan tujuan untuk 
mengetahui motivasi belajar mahasiswa setelah pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Angket yang 
digunakan yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan tertutup untuk menggambarkan motivasi intrinsik dan 
ekstrinsik pada mahasiswa. Pengisian angket dilakukan dengan memberi tanda cek pada kolom yang 
sesuai dengan kondisi mahasiswa. Kolom tersebut yaitu berisi skor 1 yang berarti tidak pernah, skor 2 
yang berarti jarang, skor 3 yang berarti sering, dan skor 4 yang berarti selalu.  

Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi informasi yang telah diperoleh. Adapun informasi yang 
didapatkan pada dokumentasi diantaranya data tentang kesiapan dosen, rencana pembelajaran 
matematika, dan alat bantu dalam kegiatan dalam proses pembelajaran. Alat dokumenasi yang digunakan 
adalah  kamera, hasil pekerjaan mahasiswa, dan catatan observer. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Data yang telah diperoleh selanjutnya 
direduksi untuk membuang data yang tidak terpakai dan merangkum serta mengumpulkan data yang 
terpakai. Secara rinci analisis yang dilakukan atas hasil observasi yaitu menganalisis catatan hasil 
observer terhadap pelaksanaan pembelajaran dalam setiap siklus. Catatan observer ini sebagai bahan 
pertimbangan terhadap aktivitas mahasiswa dalam pembelajaran. Selain itu, pada saat tahap refleksi hasil 
observasi tersebut juga sebagai bahan refleksi dan masukan terhadap perencanaan perkuliahan pada siklus 
berikutnya. Analisis angket dilakukan dengan menentukan skor total untuk masing-masing indikator dan 
seluruh butir pernyataan dari masing-masing mahasiswa. Setelah itu ditentukan nilai rata-rata dari nilai 
masing masing indikator dan nilai rata-rata dari masing-masing mahasiswa. Hasil rata-rata skor tersebut 
kemudian dideskripsikan, dengan deskripsi sebagai berikut: 

TABEL 1. KRITERIA PENSKORAN RATA-RATA MOTIVASI 

No. Nilai Keterangan 

1.   ≤ 1,50 Tidak baik 

2. 1,50 <   ≤ 2,50 Kurang baik 

3. 2,50 <   ≤ 3,50 Baik 

4. 3,50 <   ≤ 4,00 Sangat baik 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan perkuliahan pada siklus pertama menggunakan model pembelajaran TsTs. Adapun sintaks 
pada model pembelajaran ini yaitu 1) diskusi dan kerja sama dalam kelompok yang terdiri dari empat atau 
lima orang, 2) pertukaran anggota kelompok yaitu terdapat dua atau tiga anggota kelompok yang tinggal 
untuk menerima tamu dari kelompok lain dan ada dua atau tiga anggota kelompok yang berkunjung ke 
kelompok lain sebagai tim tamu, 3) diskusi antara tim yang tinggal dengan tim tamu, 4) diskusi hasil 
temuan tim tamu pada kelompok awal, 5) pembahasan hasil diskusi. Dari setiap siklus yang  telah 
dilaksanakan, penelitian ini menghasilkan beberapa inovasi terkait model pembelajaran tersebut, adapun 
inovasi dalam setiap siklusnya yaitu sebagai berikut: 

A. Siklus I 

Inovasi yang dilakukan pada siklus I ini yaitu (1) inovasi terhadap teknik pelaksanaan diskusi. Pada 
saat perkuliahan, mahasiswa diberi kebebasan dalam melaksanakan diskusi. Mahasiswa dapat melakukan 
diskusi secara berpasangan maupun dilakukan secara kelompok dengan satu mahasiswa sebagai 
pemimpin diskusi sedangkan mahasiswa yang lain menanggapinya. Hal ini bertujuan untuk melihat 
kondisi mahasiswa dan bagaimana motivasinya terhadap pelaksanaan pembelajaran. (2) Inovasi pada saat 
presentasi hasil diskusi. Bahan presentasi yang dilakukan mahasiswa pada saat klasikal yaitu bersumber 
dari materi kelompok pasangannya, jadi mereka bukan mempresentasikan materinya sendiri. Hal ini 
bertujuan agar mahasiswa termotivasi dalam melakukan diskusi dan disamping mempelajari materinya 
sendiri mahasiswa juga mempelajari materi kelompok yang lain. 

B. Siklus II 

Inovasi yang dilakukan pada siklus II ini yaitu (1) Pengundian kelompok untuk presentasi klasikal 
yang ke-2 dilakukan setelah presentasi kelompok pertama selesai; (2) Diskusi kelompok dilakukan secara 
berpasangan, hal ini dikarenakan jika dalam kelompok yang besar terdapat beberapa mahasiswa yang 
kurang berkosentrasi; (3) Tempat duduk dan pasangan diskusi telah diatur sebelumnya oleh dosen. 

C. Siklus III 

Inovasi yang dilakukan pada siklus III ini yaitu diberikannya ice breaking di sela-sela kegiatan 
diskusi. Ice breaking yang dilakukan meliputi aktivitas gerak tubuh mahasiswa yang dipandu oleh dosen 
dan penampilan video di depan kelas. 

D. Siklus IV 

Inovasi yang dilakukan pada siklus IV ini yaitu diwajibkannya mahasiswa untuk membuat mind 
maping terhadap materi yang menjadi tugas kelompok. Hal ini bertujuan agar pada saat diskusi 
mahasiswa tidak membaca makalah kembali, akan tetapi membaca mind maping yang telah dibuatnya 
sendiri. Untuk ice breaking tetap dijalankan akan tetapi hanya dilakukan satu kali yaitu setelah presentasi 
pertama selesai dan mau memasuki presentasi kedua dan hanya berupa gerak tubuh saja. 

Terjadinya inovasi-inovasi tersebut yaitu didasarkan atas temuan oleh observer dan hasil angket 
terhadap pelaksanaan perkuliahan, secara rinci yaitu sebagai berikut. 

A. Siklus I 

Terdapat beberapa macam bentuk proses diskusi yang muncul pada saat pembelajaran. Pada  
pasangan kelompok 1 dan 5 proses diskusi hanya dilakukan oleh perwakilan kelompok saja, sedangkan 
yang lain hanya sebagai pendengar. Sebagai contohnya Dyah Ratna menjelaskan materi, sedangkan Eddo 
diam saja. Selain itu, terdapat juga kelompok yang melakukan diskusi secara berpasangan. Penjelasan 
dalam setiap indikator motivasinya yaitu 
1. Adanya hasrat atau keinginan berhasil. 

Seluruh kelompok aktif ketika diskusi baik dalam kelompok maupun diskusi kelas klasikal. Hasil 

angket mahasiswa menunjukkan bahwa indikator ini dalam kriteria baik. 

2. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

Hampir seluruh mahasiswa terlihat saat mahasiswa aktif untuk menyampaikan ataupun berdiskusi saat 

pembelajaran dan aktif mencatat hasil diskusi. Hasil angket mahasiswa menunjukkan indikator ini 

berkriteria baik.  

3. Adanya harapan atau cita-cita masa depan 

Mahasiswa mempunyai harapan dan cita-cita masa depan. Sebagai contohnya mahasiswa juga 

menginginkan penerapan kurikulum 2013 dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hasil angket 

mahasiswa menunjukkan indikator ini berkriteria sangat baik. 

4. Adanya penghargaan dalam belajar 
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Penghargaan telah diberikan oleh dosen, yaitu dengan meminta mahasiswa untuk menyebutkan nama 

dan NIM saat bertanya atau memberikan pendapat sehingga dosen dapat memberikan nilai khusus 

bagi mereka. Hasil angket mahasiswa menunjukkan untuk indikator ini berkriteria baik. 

5. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

Bagi mahasiswa yang senang berbicara merasa bahwa perkuliahan ini sangat menarik, karena 

mendapat kesempatan yang luas untuk mengeluarkan pendapatnya. Akan tetapi bagi mahasiswa yang 

pendiam hal ini tidak menarik, karena mereka akan terus terdiam kecuali mendapat perintah dari 

dosen. Hasil angket mahasiswa menunjukkan untuk indikator ini berkriteria baik. 

6. Adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan belajar dengan baik. 

Lingkungan belajar memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk 

mengembangkan kemampuannya dan tidak hanya sekedar penguasaan materi pembelajaran. Hasil 

angket mahasiswa menunjukkan untuk indikator ini berkriteria baik 

B. Siklus II 

Terdapat kelompok yang melaksanakan diskusi belum sesuai dengan instruksi yang diberikan. 
Pasangan kelompok yang melakukan diskusi tidak berpasangan yaitu kelompok 2 dan 6, kelompok 3 dan 
4. Usaha dosen dengan menukar anggota pasangan kelompok memberikan perkembangan pada Fuad, 
selain itu pertukaran ini lebih dapat menggambarkan siapa-siapa mahasiswa yang tidak aktif dalam 
perkuliahan. Penjelasan dalam setiap indikator motivasinya yaitu 

1. Adanya hasrat atau keinginan berhasil. 

Mahasiswa punya hasrat untuk berhasil, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya mahasiswa yang akan 

bertanya pada presenter. Hasil angket mahasiswa menunjukkan untuk indikator ini berkriteria baik.  

2. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

Mahasiswa mempunyai dorongan dan kebutuhan dalam belajar misalkan Diah yang memberikan opini 

sebagi upaya menyempurnakan jawaban, selain itu semua mahasiswa menyampaikan pendapatnya 

pada saat diskusi 

3. Adanya harapan atau cita-cita masa depan 

Banyak mahasiswa yang aktif, akan tetapi masih terdapat mahasiswa yang ngobrol sendiri pada saat 

presentasi misal Yuni dan Retno Hasil angket mahasiswa menunjukkan untuk indikator ini berkriteria 

sangat baik. 

4. Adanya penghargaan dalam belajar 

Penghargaan yang diberikan yaitu pemberian tepuk tangan dan nilai bagi mahasiswa yang mau 

menyampaikan pendapatnya secara klasikal. 

5. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

Kegiatan yang menarik minat mahasiswa yaitu dengan ditampilkannya hasil rekapan mahasiswa yang 

menyampaikan pendapat secara klasikal dan tanpa ditunjuk oleh dosen. 

6. Adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan belajar dengan baik. 

Lingkungan belajar kondusif dan nyaman hal ini terbukti dengan adanya keantusiasan mahasiswa dan 

kemampuan mereka mengikuti pembelajaran. Akan tetapi kondisi ini sedikit berubah ketika memulai 

presentasi yang kedua. Semangat mahasiswa pada presentasi kedua lebih rendah dibandingkan pada 

presentasi pertama. Hal ini dimungkinkan terjadi karena faktor kebosanan pada mahasiswa. 

C. Siklus III 

Pelaksanaan ice breaking berjalan dengan baik kecuali pada saat ice breaking dengan pemutaran 
video. Setelah pemutaran video mahasiswa tidak semakin konsentrasi karena mereka terus berfikir 
tentang video yang diberikan. Video yang diberikan pada saat itu adalah tentang kesalahan dalam 
pembelajaran di SMA. Penjelasan dalam setiap indikator motivasinya yaitu 

1. Adanya hasrat atau keinginan berhasil. 

Terdapat satu mahasiswa yang bingung dalam menjawab pertanyaan, hal ini dimungkinkan karena 

mahasiswa tersebut kurang dalam persiapan. Indikasi ini muncul karena dari awal perkuliahan 

mahasiswa tersebut selalu membaca materi yang terdapat pada laptopnya. Hasil angket mahasiswa 

menunjukkan untuk indikator ini berkriteria baik.  

2. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

Indikator ini berjalan dengan baik. Terbukti dari keaktifan mahasiswa dan hasil angketnya. 

3. Adanya harapan atau cita-cita masa depan 

Diskusi diluar tema yag diberikan sudah tidak terjadi. Hasil angket mahasiswa menunjukkan untuk 

indikator ini berkriteria sangat baik. 

4. Adanya penghargaan dalam belajar 
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Penghargaan yang diberikan masih sama dengan siklus sebelumnya yaitu pemberian tepuk tangan dan 

nilai bagi mahasiswa yang mau menyampaikan pendapatnya secara klasikal. 

5. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

Kegiatan yang menarik minat mahasiswa yaitu dengan adanya ice breaking. Hasil angket juga 

menunjukkan indikator ini berkriteria baik. 

6. Adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan belajar dengan baik. 

Lingkungan belajar berjalan dengan kondusif, akan tetapi setelah dilakukan ice breaking yang berupa 

pemutaran video, konsentrasi mahasiswa terkait materi perkuliahan berkurang. Konsentrasi 

mahasiswa masih tertuju pada permasalahan pada ice breaking tersebut.  

D. Siklus IV 

Mind maping sangat membantu mahasiswa dalam pelaksanaan diskusi. Mahasiswa tidak lagi 
bergantung pada makalah yang dibuat, sehingga hal ini menjadikan pelaksanaan diskusi semakin kondusif. 
Perbaikan yang diperlukan pada siklus ini yaitu diperlukannya pemahaman pada mahasiswa tentang cara 
pembuatan mind maping, karena hasil mind maping mahasiswa yaitu kebanyakan berupa ringkasan 
makalah. Indikator dalam siklus IV berjalan baik dan perubahan yang terjadi jika dibandingkan pada siklus 
sebelumnya yaitu adanya pembuatan mind maping sebagai kegiatan baru agar dapat menarik perhatian 
mahasiswa. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa diperlukan beberapa inovasi model pembelajaran. 
Inovasi tersebut bergantung pada kondisi yang terjadi pada saat perkuliahan. Semakin bervariasinya 
inovasi yang diberikan, maka akan menjadi daya tarik tersendiri bagi mahasiswa. Inovasi model 
pembelajaran TsTs yang dilakukan pada penelitian ini yaitu (1) teknik pelaksanaan diskusi kelompok 
mahasiswa dilakukan secara berpasangan, (2) bahan presentasi yang dilakukan mahasiswa pada saat 
diskusi secara klasikal yaitu bersumber dari materi kelompok pasangannya, jadi mereka bukan 
mempresentasikan materinya sendiri, (3) pengundian kelompok untuk presentasi klasikal yang ke-2 
dilakukan setelah presentasi kelompok pertama selesai, (4) posisi tempat duduk dan pasangan diskusi telah 
diatur sebelum pelaksanaan perkuliahan oleh dosen, (5) diberikannya ice breaking di sela-sela kegiatan 
diskusi, (6) pada saat diskusi maupun presentasi secara klasikal, mahasiswa tidak diperkenankan membuka 
makalah maupun buku, tetapi hanya diperkenankan menggunakan mind maping saja sebagai alat bantunya.  

Beberapa saran dari hasil penelitian ini yaitu dosen harus senantiasa melakukan inovasi perkuliahan 
agar mahasiswa tidak mengalami kebosanan. Diperlukannya perkuliahan dalam bentuk tim agar 
pemantauan terhadap kondisi mahasiswa dapat maksimal sehingga inovasi perkuliahan yang diberikan 
dapat tepat sasaran. 
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