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Abstrak - Motivasi menjadi salah satu faktor psikologis yang memiliki pengaruh besar 

terhadap aktivitas belajar siswa. Tingkat motivasi belajar siswa berbanding lurus 

dengan prestasi yang dicapainya. Selain berpengaruh secara individual, motivasi 

belajar siswa juga akan berpengaruh pada kesuksesan proses pembelajaran secara 

klasikal di dalam kelas. Siswa dengan tingkat motivasi tinggi akan membuat suasana 

belajar menjadi aktif. Mereka akan dengan penuh semangat memperhatikan setiap 

proses pembelajaran, berinisiatif untuk segera memulai mengerjakan tugas atau 

aktivitas, aktif bertanya dan menjawab secara sukarela, serta merasa senang dan 

bergairah dalam mengikuti proses pembelajaran. Oleh sebab itu, motivasi belajar 

siswa, khususnya dalam belajar matematika sebagai mata pelajaran yang dianggap 

sulit, harus terus ditingkatkan. Terlebih, tingkat motivasi belajar berpengaruh positif 

terhadap prestasi belajar matematika siswa. Dalam upaya untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa ini, ada beberapa komponen yang harus diperhatikan yaitu 

siswa, guru, konten pelajaran, metode pembelajaran, dan suasana atau lingkungan 

belajar. Kelima komponen tersebut saling berkaitan. Selain itu ada beberapa faktor 

yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, yaitu adanya kebutuhan atau 

keinginan untuk berprestasi, pengakuan terhadap prestasinya, eksistensi atau 

keterlibatan dalam proses belajar, memecahkan tantangan dalam pembelajaran, serta 

kesempatan untuk berkompetisi dan berkembang. Berkaitan dengan hal ini, guru 

memiliki peran penting untuk dapat membantu siswa mencapai tingkat motivasi 

optimalnya dengan memperhatikan komponen dan faktor yang mempengaruhinya. 

Oleh sebab itu, guru harus mampu menentukan strategi yang tepat untuk dapat 

membuat suasana belajar yang baik sehingga siswa dapat merasa nyaman, senang, dan 

bergairah dalam mengikuti proses belajar.  

Kata kunci:  motivasi belajar, prestasi belajar matematika 

 

I. PENDAHULUAN 

Motivasi menjadi salah satu faktor psikologis yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan 

keberhasilan setiap aktivitas manusia, termasuk di dalamnya adalah aktivitas belajar. Tingginya tingkat 

motivasi belajar siswa dinilai mampu memberikan pengaruh positif pada proses dan hasil belajar. 

Demikian sebaliknya, tingkat motivasi yang rendah akan menurunkan gairah belajar dan secara tidak 

langsung akan memberikan dampak yang kurang baik pada hasil belajarnya.  

M. Noor menyatakan ada tiga hal pokok yang terkandung dalam kata motivasi yakni kebutuhan, 

dorongan, dan tujuan. Suatu tujuan muncul dari adanya keinginan untuk memenuhi suatu kebutuhan. 

Dalam hal ini, dorongan dipahami sebagai kekuatan mental untuk melakukan sesuatu yang berorientasi 

pada pemenuhan kebutuhan tersebut [1]. Sementara itu, Sudirman A.M menyebutkan setidaknya ada tiga 

fungsi motivasi, yaitu mendorong manusia untuk berbuat baik, menentukan arah perubahan, dan 

menyeleksi perbuatan [2]. Dalam kaitannya dengan aktivitas belajar, fungsi motivasi dapat dipahami 

sebagai pendorong bagi siswa untuk membangkitkan semangat belajar dengan melakukan langkah-langkah 

yang tepat dalam rangka mencapai prestasi belajar yang maksimal.  

Selain memberikan manfaat secara individual, motivasi belajar yang dimiliki siswa dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas mampu menciptakan suasana belajar yang baik. Siswa dengan motivasi belajar yang 

tinggi akan membuat proses pembelajaran di kelas menjadi lebih aktif. Palmer menyebutkan siswa dengan 

tingkat motivasi belajar yang baik memeiliki ciri-ciri antara lain mereka akan dengan penuh semangat 

memperhatikan setiap proses pembelajaran, berinisiatif untuk segera memulai mengerjakan tugas atau 

aktivitas, aktif bertanya dan menjawab secara sukarela, serta merasa senang dan bergairah dalam mengikuti 
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proses pembelajaran [3]. Dengan demikian, proses pembelajaran diharapkan akan berjalan lebih efektif, 

termasuk pada mata pelajaran yang seringkali dianggap berat seperti matematika.  

Motivasi yang tinggi dalam belajar matematika tentu sangat dibutuhkan, mengingat pentingnya 

matematika dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari serta esensi dari pembelajaran matematika itu 

sendiri. Matematika memiliki peran penting dalam membentuk pribadi siswa yang mampu berpikir kritis 

dan sistematis, serta  memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik. 

Besarnya kaitan antara motivasi belajar dengan keberhasilan proses pembelajaran, khususnya dalam 

pembelajaran matematika, maka perlu dikembangkan strategi-strategi yang mampu meningkatkan motivasi 

belajar siswa. Makalah ini akan membahas kajian teroritis yang didukung dengan hasil penelitian yang 

relevan mengenai motivasi belajar siswa, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan strategi untuk 

meningkatkannya, serta pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar matematika.  

 

II. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Motivasi Belajar 

Menurut bahasa motivasi berasal dari bahasa latin “movere’ yang berarti menggerakkan. Motivasi 

dapat diartikan sebagai sebuah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar 

untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu [4]. Dimyati dan Mudjiono memaknai motivasi 

sebagai suatu dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia termasuk perilaku 

belajar [5]. Sedangkan Emily R. Lai menyatakan “Motivation refers to reasons that underlie behavior that 

is characterized by willingness and volition.” Hal ini dapat dimaknai bahwa motivasi berkaitan dengan 

alasan yang mendasari suatu perbuatan atau tingkah laku yang sesuai dengan keinginan dan kemauan 

dalam diri seseorang [6].  

Sementara itu, kaitannya dengan proses belajar, Sardiman A.M. menyatakan bahwa motivasi belajar 

merupakan faktor psikis yang bersifat non intelektual yang dapat menambah gairah, rasa senang dan 

semangat dalam belajar. Siswa dengan motivasi yang tinggi, akan memiliki banyak energi untuk 

melakukan kegiatan belajar [2]. Dalam proses belajar, tentu ada hal-hal yang ingin dicapai yang oleh 

banyak pakar disebut sebagai prestasi belajar. Dorongan untuk mencapai prestasi belajar ini disebut dengan 

motivasi berprestasi (achievement motivation).  

Ulrich Schiefele dan Mihaly Csikszentmihalyit mengatakan bahwa “... achievement motivation as a 

preference for high standards of performance or as the willingness to work hard and persistently to reach 

these standards”. Motivasi berprestasi adalah hasrat atau keinginan untuk melakukan sesuatu dengan gigih 

dan sungguh-sungguh untuk mencapai sebuah standar tertentu [7]. Sejalan dengan pendapat tersebut, John 

W. Santrock menyatakan bahwa motivasi berprestasi berkaitan dengan keinginan untuk melakukan usaha 

dalam rangka mencapai kesuksesan yang dilakukan dengan standar-standar kesuksesan tertentu [8]. 

Motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu dan mencapai tujuan tertentu dapat muncul dari dalam 

maupun luar dirinya. Oleh sebab itu, motivasi dibagi menjadi dua jenis, yakni motivasi intrinsik dan 

ekstrinsik. Richard M. Ryan and Edward L. mengatakan bahwa “Intrinsic motivation, refers to doing 

something because it is inherently interesting or enjoyable, and extrinsic motivation, refers to doing 

something because it leads to a separable outcome.”. Motivasi intrinsik berkaitan dengan dorongan untuk 

melakukan sesuatu karena adanya ketertarikan dan kesenangan dari dalam diri, sedangkan motivasi 

ekstrinsik lebih kepada dorongan untuk melakukan sesuatu karena adanya tujuan tertentu atau hasil yang 

berasal dari luar diri  [9]. Secara sederhana hal ini dapat dipahami bahwa motivasi intrinsik merupakan 

dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang, sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan dorongan yang 

muncul sebagai akibat adanya pengaruh dari luar dirinya. 

Baik motivasi intrinsik maupun ekstrinsik, keduanya memiliki peran pentingnya masing-masing dalam 

membuat seseorang bergerak dan melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Seseorang dengan 

tingkat motivasi yang baik dapat dilihat dari beberapa karakteristik. Menurut Caroline Koh, Phillip A. 

Towndrow, dan Tan Hock Soon motivasi seseorang dapat dilihat dari empat karakteristik yaitu: 

“ Choice, we choose to do some things rather than others... Energy, activities in which we are 

motivated are usually characterised by high energy, involvement, enthusiasm, and interest... Standards, 

we usually seek high personal standards in activities in which we are motivated... Continuing 

motivation, when we are motivated we return to the activity voluntarily...” [10]. 

Ketika seseorang memiliki motivasi yang tinggi pada suatu hal ia akan lebih suka untuk melakukannya 

dibanding dengan hal lain; melakukannya dengan penuh semangat, antusias, dan ketertarikan; membuat 

standar yang tinggi pada tujuan yang akan dicapainya; serta melakukannya berulang-ulang dengan senang 

hati.  

Sementara itu kaitannya dengan proses belajar, siswa dengan tingkat motivasi yang baik memiliki ciri-

ciri antara lain mereka akan dengan penuh semangat memperhatikan setiap proses pembelajaran, 
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berinisiatif untuk segera memulai mengerjakan tugas atau aktivitas, aktif bertanya dan menjawab secara 

sukarela, serta merasa senang dan bergairah dalam mengikuti proses pembelajaran [3]. Selain itu, mereka 

akan menunjukkan sikap tanggap terhadap tantangan dan permasalahan yang diberikan, berpikir rasional, 

bertanggung jawab, berusaha unggul dalam kelompok, serta mampu berinteraksi dan menyesuaikan diri 

dengan teman-temannya [11]. 

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Motivasi sebagai suatu kondisi psikologis seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mengacu pada 

definisi motivasi sendiri, faktor terpenting yang mempengaruhi motivasi tentu adalah kebutuhan. Dari 

kebutuhan itulah, siswa akan memiliki motivasi untuk memenuhinya. Hal ini senada dengan pendapat B. 

MacDonald bahwa “motivation largely depends upon our needs, expectations, and incentives”. Setidaknya 

ada tiga faktor utama yang mendasari motivasi, yakni kebutuhan, ekpektasi atau harapan, dan dorongan 

[12]. 

Dimyati dan Mudjiono menjelaskan ada enam faktor yang mempengaruhi tingkat motivasi siswa, yaitu 

cita-cita atau aspirasi, kemampuan dalam diri siswa, kondisi siswa, kondisi lingkungan di sekitar siswa, 

unsur dinamis dalam proses belajar, dan upaya guru dalam mengelola kelas [5].  

Sementara itu Kaylene C. Williams & Caroline C. Williams menyampaikan bahwa terdapat lima unsur 

utama yang mempengaruhi motivasi belajar siswa yaitu siswa, guru, konten atau isi pembelajaran, metode 

pembelajaran, dan lingkungan belajar [3]. Kelima komponen tersebut saling berkaitan satu dengan yang 

lain dan menjadi faktor penting dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Sejalan dengan pendapat 

tersebut, Caroline Koh, Phillip A. Towndrow, dan Tan Hock Soon mengatakan “... we need to consider 

some key elements in having motivated students. First, there is the individual student; second, there is the 

teacher and resources; and third, there is the situation or environment in which the learning takes place”. 

Hal ini dapat dipahami bahwa untuk memotivasi siswa dalam belajar, terdapat komponen utama yang 

harus diperhatikan, yaitu individu siswa, guru dan sumber belajar, serta situasi dan lingkungan belajar 

siswa [10]. 

Mengacu pada beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa siswa, guru, proses dan lingkungan 

belajar menjadi faktor penting yang mempengaruhi motivasi siswa. Kaitannya dengan proses pembelajaran 

di kelas, guru sebagai fasilitator tentu memiliki peran penting untuk dapat membuat seluruh komponen 

tersebut bekerja dengan baik dan saling berkaitan, sehingga dapat membantu meningkatkan motivasi 

belajar siswa secara optimal. 

C. Strategi untuk Meningkatkan Motivasi Belajar 

Dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa, selain siswa itu sendiri , guru memiliki peran yang 

sangat vital. Guru sebagai fasilitator siswa dalam kegiatan belajar di kelas harus memiliki strategi jitu agar 

dapat membantu siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi.  

Sudirman AM menyampaikan ada beberapa cara untuk memotivasi siswa dalam belajar yakni dengan 

memberikan hadiah, angka atau penilaian, pujian, hasrat untuk belajar, hukuman, menciptakan kompetisi, 

memberikan kesadaran mengenai harga diri, penilaian tes atau ulangan, memberikan hasil tes, melakukan 

pembelajaran yang berkonteks sesuai minat siswa, dan tujuan belajar yang dapat diterima siswa [2]. 

Hogan, Rabinowitz, & Craven menyarankan beberapa strategi pembelajaran efektif yang dapat 

memaksimalkan motivasi dan proses belajar siswa di dalam kelas, yaitu:  

“(1) have well-managed classrooms where students have the maximum opportunity to learn; (2) plan 

purposefully programs to achieve specific student learning outcomes; (3) use a variety of teaching 

styles and resources; (4) use high rates of questioning to motivate students and to check for 

understanding; and (5) provide frequent feedback and appropriate praise to students. “ [13]. 

Pembelajaran efektif yang dapat membantu meningkatkan motivasi belajar siswa dan sekaligus 

membuat proses belajar menjadi optimal akan terjadi ketika guru dapat mengelola kelas dengan baik dan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara optimal; merancang tujuan pembelajaran yang 

spesifik sebagai hasil belajar yang akan diperoleh siswa dalam proses pembelajaran hari itu; menggunakan 

metode pembelajaran dan sumber belajar yang bervariasi; menggunakan pertanyaan atau permasalahan 

tingkat tinggi yaitu yang dapat memancing siswa untuk berpikir dan termotivasi untuk memecahkannya; 

dan selalu memberikan feedback positif dan pujian yang tepat atas apa yang dicapai siswa dalam kegiatan 

belajar.  

Sementara itu, John M. Malouff, Sally E. Rooke, Nicola S. Schutte, Roxanne M. Foster, and Navjot 

Bhullar mengungkapkan ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar 

siswa. Beberapa cara yang dinilai efektif dan mudah untuk dilakukan dikelompokkan ke dalam 12 kategori, 

yaitu:  

“There may be an infinite number of actions an instructor can take that will increase student 

motivation, but we apply approximately one hundred methods that we consider most valuable and 
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feasible ... The methods form 12 categories: (1) making content relevant to student values and goals, 

(2) helping students achieve their goals through learning, (3) providing potent models of learning, (4) 

prompting and persuading students to learn, (5) establishing a positive relationship with students. (6) 

rewarding student achievement and learning efforts, (7) not de-motivating students, (8) enhancing 

student learning self-efficacy, (9) using engaging teaching methods, (10) using an appealing teaching 

style, (11) giving motivational feedback, and (12) monitoring student motivation levels and adjusting 

motivation methods as needed.” [14]. 

Guru dapat melakukan beberapa strategi pembelajaran berikut untuk membantu siswa meningkatkan 

motivasi belajarnya dalam kegiatan belajar di kelas: (1) Menggunakan konten yang relevan; (2) Membantu 

siswa mencapai tujuan hidupnya melalui proses pembelajaran; (3) Menggunakan model pembelajaran yang 

baik; (4) Mendorong siswa untuk belajar; (5) Membangun hubungan yang positif dengan siswa; (6) 

Membantu meningkatkan prestasi belajar siswa; (7) Meningkatkan motivasi belajar siswa; (8) 

Meningkatkan keyakinan diri siswa dalam belajar; (9) Menggunakan metode pembelajaran yang menarik; 

(10) Menggunakan gaya mengajar yang menarik; (11) Memberikan umpan balik yang positif; dan (12) 

Memantau tingkat motivasi siswa dan menggunakan metode untuk memotivasi yang sesuai. 

Beberapa strategi pembelajaran yang disarankan oleh para ahli tersebut memiliki beberapa kesamaan. 

Mengacu pada berbagai kesamaan yang ada, berikut strategi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 

dalam kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru. 

1. Menciptakan suasana belajar yang baik di dalam kelas.  

Guru harus mampu merancang kegiatan pembelajaran yang dapat membuat suasana belajar menjadi 

menyenangkan, sehingga siswa dapat merasa nyaman, senang, dan bergairah dalam mengikuti 

serangkaian proses belajar. Selain itu guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar 

secara optimal. 

2. Merencanakan tujuan pembelajaran yang spesifik.  

Motivasi sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dan tujuan. Oleh sebab itu, dalam kegiatan pembelajaran 

siswa harus secara jelas mengetahui apa tujuan dari proses pembelajaran yang ia lakukan saat itu dan 

apa manfaatnya dalam kehidupan. 

3. Menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan bervariasi.  

Dalam pembelajaran matematika, sebuah metode pembelajaran tentu tidak selalu dapat digunakan 

secara efektif untuk semua materi. Oleh sebab itu, guru harus mampu memilih dan menggunakan 

metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Selain itu, guru 

sebaiknya menggunakan metode yang lebih banyak mengarahkan siswa untuk aktif dan 

menggunakan konteks yang dekat dengan kehidupan siswa. Dalam hal ini guru dapat menggunakan 

beberapa metode pembelajaran seperti pembelajaran matematika realistik, pembelajaran berbasis 

masalah dan pembelajaran discovery. 

4. Melakukan interaksi yang baik dengan siswa.  

Guru sebisa mungkin harus bersikap adil dalam berinteraksi dan dapat memposisikan diri dekat 

dengan siswa. Siswa yang merasa dirinya diperhatikan dengan baik oleh guru tentu akan merasa 

nyaman mengikuti proses belajar. Guru harus pandai memberikan umpan balik positif terhadap 

pencapaian siswa dalam proses pembelajaran.  

5. Menggunakan media pembelajaran yang menarik.  

Motivasi siswa dalam belajar matematika akan dapat meningkat manakala guru menyajikan materi 

dengan bantuan media pembelajaran yang menarik. Misalnya dengan menggunakan video. 

D. Prestasi Belajar 

Muhibbin Syah berpendapat bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku individu 

yang relative tetap sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses 

kognitif [15]. Perubahan yang dimaksud adalah ketika seseorang menyadari bahwa dalam dirinya telah 

terjadi peningkatan pemahaman. Misalnya dari yang sebelumnya belum paham menjadi paham, dari yang 

sebelumnya belum bisa melakukan sesuatu menjadi bisa, dan sebagainya. Dalam hal ini, perubahan yang 

terjadi dan bersifat positif itulah dapat disebut sebagai sebuah prestasi belajar. 

Sudjana menyampaikan bahwa prestasi belajar dapat dimaknai sebagai kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa yang diperoleh dari hasil pengalaman belajarnya yang kemudian dapat diukur dan diamati 

menggunakan instrumen yang sesuai [16]. Dalam kaitannya dengan pelajaran matematika, prestasi belajar 

matematika dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi dalam diri siswa baik mengenai peningkatan 

pemahaman konsep matematika maupun sifat matematis sebagai hasil dari proses belajar. Sifat matematis 

dapat berupa kemampuan berpikir kritis, sistematis, dan ketrampilan pemecahan masalah. 
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E. Pengaruh Motivasi terhadap Prestasi Belajar Matematika 

Terrell H. Bell, The USA’s former Secretary of Education mengatakan “There are three things to 

remember about education. The first one is motivation. The second one is motivation. The third one is 

motivation.” [17]. Ungkapan ini menunjukkan betapa pentingnya motivasi dalam pendidikan, termasuk 

dalam proses pembelajaran di sekolah yang merupakan bagian penting dari pendidikan. Menurut Caroline 

Koh, Phillip A. Towndrow, dan Tan Hock Soon,  

“Motivation is particularly relevant to learning because engaging in learning is an active process 

requiring conscious and deliberate activities ... Thus, for students to derive optimal benefits from their 

schooling, teachers need to provide a learning context that encourages students to be motivated and 

enables them to engage enthusiastically in the learning tasks.” [10]. 

Motivasi memiliki kaitan yang erat dengan proses pembelajaran di sekolah. Motivasi yang tinggi 

mampu meningkatkan antusiasme dan semangat siswa dalam belajar. Antusiasme dan semangat ini 

kemudian akan mendorong siswa menjadi tekun dan giat dalam belajar. Hal ini secara tidak langsung 

berpengaruh terhadap prestasi belajarnya, termasuk dalam belajar matematika sebagai salah satu mata 

pelajaran sains yang seringkali dianggap rumit dan sulit. Agar siswa mampu memperoleh manfaat yang 

optimal dari proses pembelajaran di sekolah, guru perlu memberikan konteks pembelajaran yang 

mendorong siswa untuk termotivasi dan memungkinkan mereka untuk terlibat dengan antusias dalam 

kegiatan belajar.  

Hal yang sama diungkapkan oleh Radka Dofková, menurutnya motivasi memegang peranan penting 

dalam praktik pendidikan dan meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Motivasi adalah salah satu 

hal yang mendasari peforma optimal siswa yang berpengaruh terhadap konsentrasi, daya ingat, dan kualitas 

perilaku seperti kecekatan, kegigihan, kesungguhan, dsb. Hal ini tentu sangat berpengaruh positif terhadap 

hasil belajar siswa [18 ]. Teori ini sejalan dengan pendapat Schunk yang menyatakan “motivasi berprestasi 

berpengaruh bagi pengajaran dan pembelajaran” [19]. 

Dari sejumlah penelitian mengenai motivasi yang telah dilakukan, Shaljan Areepattamannil, John G. 

Freeman, dan Don A. Klinger mengungkapkan bahwa “extrinsic motivation to learn science—instrumental 

and future-oriented motivation—is an important predictor of course selection, career choice, and 

achievement”. Hal ini dapat dimaknai bahwa motivasi ekstrinsik merupakan sebuah faktor penting dalam 

menentukan beberapa hal, salah satunya adalah prestasi [20 ].  

Hal ini didukung pula oleh sejumlah penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh positif dari 

motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika. Broussard & Garrison dalam penelitiannya 

menyatakan dari usia 9 tahun, siswa dengan tingkat motivasi yang tinggi secara konsisten menunjukkan 

pencapaian hasil belajar yang baik dan mendapatkan peringkat yang lebih baik dibanding dengan siswa 

dengan tingkat motivasi rendah [6].  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Didik Kurniawan dan Dhoriva Urwatul Wustqa yang meneliti 

tentang pengaruh perhatian orangtua, motivasi belajar, dan lingkungan sosial terhadap prestasi belajar 

matematika siswa SMP menunjukkan bahwa perhatian orangtua, motivasi belajar dan lingkungan sosial 

secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar matematika siswa 

SMP dengan sumbangan sebesar 10,6% [21]. 

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Maria Cleopatra mengenai pengaruh gaya 

hidup dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika menunjukkan hasil serupa. Penelitian ini 

menghasilkan kesimpulan bahwa gaya hidup dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

prestasi belajar matematika. Pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika lebih 

signifikan dengan tingkat pengaruh 93,1%, sedangkan gaya hidup hanya berpengaruh 6,9% [22]. 

 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan kajian teori yang didukung dengan penelitian yang relevan mengenai pengaruh motivasi 

terhadap prestasi belajar matematika siswa dan strategi untuk meningkatkannya, dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut. Pertama, motivasi belajar memiliki pengaruh positif terhadap prestasi belajar 

matematika siswa. Siswa dengan tingkat motivasi yang baik memiliki kecenderungan lebih besar untuk 

mencapai prestasi maksimal. Kedua, tingkat motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa unsur 

utama, yaitu individu siswa, guru, konten pembelajaran, metode dan sumber belajar yang digunakan, serta 

lingkungan belajar siswa. Guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran memiliki peran penting 

untuk dapat mengoptimalkan unsur-unsur tersebut. Ketiga, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, 

guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran di kelas dapat menggunakan strategi berikut: (1) 

menciptakan suasana belajar yang baik di dalam kelas; (2) merencanakan tujuan pembelajaran yang 
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spesifik; (3) menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan bervariasi; (4) melakukan interaksi yang 

baik dengan siswa; dan (5) menggunakan media pembelajaran yang menarik 

B. Saran 

Mengacu pada hasil kajian teori yang didukung dengan penelitian yang relevan mengenai pengaruh 

motivasi terhadap prestasi belajar matematika siswa dan strategi untuk meningkatkannya yang telah 

diperoleh, maka disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai jenis-jenis metode 

pembelajaran matematika yang secara spesifik mampu meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mata 

pelajaran matematika. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

[1] M. Noor, Himpunan Istilah Psikologi, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1997, p. 123. 
[2] Sardiman AM., Integrasi dan Motivasi Belajar, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003, pp.73, 84, 95. 

[3] Kaylene C. Williams  & Caroline C. Williams, “Five key ingredients for improving student motivation,” Research in Higher 

Education Journal, 2010 (11). State University of New York, p. 2. 
[4] kbbi.kemdikbud.go.id/entri/motivasi 

[5] Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta :PT.Rineka Cipta, 2009, pp. 80, 97 

[6] Emily R. Lai, "Motivation: A Literature Review, Research Report", Pearson, April 2011, pp. 2, 14. 
[7] Ulrich Schiefele And Mihaly Csikszentmihalyit,“Motivation And Ability As Factors In Mathematics Experience And 

Achievement”, Journal for Research in Mathematics Education 1995, Vol. 26, No. 2, pp.163-181. 

[8] John W. Santrock, “Adolescence: Perkembangan Remaja”, Jakarta:Erlangga, 2003, p. 474. 
[9] Richard M. Ryan and Edward L., "Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions", 

Contemporary Educational Psychology 2000, Vol. 25, pp. 54–67.  

[10] Caroline Koh, Phillip A. Towndrow, dan Tan Hock Soon, “Motivation and Practice for the Classroom”, Rotterdam: Sense 
Publishers , 2008, pp. 11-12. 

[11] Latief Sahidin dan Dini Jamil, "Pengaruh Motivasi Berprestasi dan Persepsi Siswa Tentang Cara Guru Mengajar Terhadap 

Hasil Belajar Matematika", Jurnal Pendidikan Matematika Vol. 4 No. 2, JULI 2013, pp. 211-222. 
[12] B. MacDonald,"The principal’s role in student motivation", Today’s School: Shared Leadership in Education, 2005, pp. 21-25. 

[13] T. Hogan, M. Rabinowitz & J. A. Craven, “Representation in teaching: Inferences from research of expert and novice 

teachers”,  Educational Psychologist, Vol. 38, 2003, pp. 235–247. 
[14] John M. Malouff, Sally E. Rooke, Nicola S. Schutte, Roxanne M. Foster, and Navjot Bhullar, “Methods of Motivational 

Teaching”, article, University of New England School of Psychology Australia, 2008, p. 3. 

[15] Muhhibin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, p. 92. 
[16] Nana Sudjana, Cara Belajar Siswa Aktif Dalam Proses Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Baru, 1988, p. 24. 

[17] Martin V. Covington, “Goal theory, motivation, and school achievement: An integrative review”, Annual Reviw of 

Psychology, Vol. 51, 2000, pp. 171–200. 

[18] Radka Dofková, “Possibilities for Motivation in Hard Sciences Teaching”, Anthropologist, 2016 vol. 24(1), pp.319-

324 (2016) 

[19] D.H. Schunk, "Learning Theories: An Educational Perspective" (Terjemahan Eva Hamdiah & Rahmat Fajar). Boson:Pearson 
Education Inc, 2012, p. 492. 

[20] Shaljan Areepattamannil, John G. Freeman, dan Don A. Klinger, “Influence of motivation, self-beliefs, and instructional 

practices on science achievement of adolescents in Canada”, Social Psychological  Education, 2011 Vol. 14, pp. 233–259. 
[21] Didik Kurniawan dan Dhoriva Urwatul Wustqa, "Pengaruh Perhatian Orangtua, Motivasi Belajar, dan Lingkungan Sosial 

Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa SMP", Jurnal Riset Pendidikan Matematika, Vol. 1 - No.2, November 2014, pp. 

176-187. 
[22] Maria Cleopatra, "Pengaruh Gaya Hidup dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Matematika", Jurnal Formatif 5(2), 

2015, pp. 168-181. 

 
 


