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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Pustaka (Penelitian Terdahulu yang relevan) 

Hasil penelitian Ranak Lince (2016) dalam Creative Thinking Ability to 

Increase Student Mathematical of Junior High School by Applying Models 

Numbered HeadsTogether menyimpulkan bahwa dalam meningkatkan hasil 

belajar dengan menerapkan strategi Numbered Head Thogether lebih baik dari 

pada metode konvensional. 

Hasil penelitian Kalbin Salim dan Dayang Hjh Tiawa (2014) dalam 

Development of Media Based LearningAnimation for Mathematics Courses in 

ElectricalEngineering, University Riau Kepulauan menunjukkan bahwa animasi 

berbasis media pembelajaran cocok untuk digunakan sebagai media 

pembelajaran dalam kursus Matematika Teknik. Saran untuk penelitian lebih 

lanjut adalah peneliti canggih dapat mengembangkan materi di media sampai 

bahan untuk satu semester, karena bahan yang terkandung dalam Media hanya 

beberapa mata pelajaran. Selain itu, pengembang disarankan untuk 

mengembangkan media animasi pada Matematikateknik pembelajaran yang 

sedang online untuk diakses melalui internet.  

Menurut Aminah Ekawati (2014) tentang pengaruh motivasi dan minat 

terhadap hasil belajar matematika menyimpulkan bahwa motivasi 

mempengaruhi hasil belajar, minat mempengaruhi hasil belajar, dan motivasi 

dan minat bersama-sama mempengaruhi hasil belajar. Berdasarkan hasil 

penelitian ternyata motivasi dan minat berada pada criteria tinggi, sedangkan 

hasil belajar yang diperoleh berada pada criteria rendah. Guru harus mencoba 

meningkatkan motivasi dan minat diiringi dengan penguatan konsep kepada 

siswa agar hasil belajar yang diperoleh dapar maksimal.    

Hasil penelitian  Zin Eddine Dadach (2013) dalam Quantifying the Effects of 

an Active Learning Strategy on the Motivation of Studentsmenyimpulkan bahwa 

mengukur dampak pembelajaran aktif pada motivasi siswa adalah hasil belajar 

yang diperoleh dari strategi pembelajaran aktif pada motivasi siswa. penelitian 
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ini mendorong eksplorasi dari skala yang lebih luas dalam penyelidikan dimasa 

depan. 

Menurut Nokwanti (2013) dalam Pengaruh Tingkat Disiplin Dan 

Lingkungan Belajar Di Sekolah Terhadap Prestasi Belajar Siswabahwa ada 

pengaruh disiplin belajar dan kondisi tempat belajar secara bersama-sama 

terhadap prestasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Warungasem tahun 

ajaran 2009/2010, yang ditunjukkan dari hasil uji simultan dengan diperolehnya 

F hitung sebesar 42,45 yang berarti signifikan karena Fhitung > F tabel , atau 

42,45 > 3,08. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi disiplin belajar dan 

semakin baik tempat belajar, akan diikuti pula tingginya prestasi. 
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Tabel 2.1 Perbedaan Variabel Penelitian 

Tahun Nama Peneliti X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y Y1 

2016 Lince, R         

2014 Salim, K dan Tiawa, D. H         

2014 Ekawati, A         

2013 Dadach, Z. E         

2013 Nokwanti         

2017 Mohammad Sidiq Wahyudi         

Keterangan:  

X1: Strategi Numbered Head Thogether  

X2: Metode konvensional 

X3: Media pembelajaran 

X4: Motivasi belajar 

X5: Kondisi belajar 

X6: Disiplin belajar 

Y : Hasil belajar 

Y1: Prestasi belajar 

B. Kajian Teori 

1. Hasil belajar  

Hasil belajar matematika merupakan hal yang penting karena termasuk 

salah satu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pemahaman siswa 

setelah proses pembelajaran. Menurut Susanto (2013: 5) makna hasil belajar, 

yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang 

menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari 

kegiatan belajar, sedangkan Kunandar (2013: 62) mengatakan bahwa hasil 

belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, afektif 
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maupun psikomotorik yang dicapai atau dikuasai peserta didik setelah 

mengikuti proses belajar mengajar. 

Menurut Supardi (2015: 17) Hasil belajar adalah prestasi yang dicapai 

oleh siswa berbentuk pengetahuan, sikap, keterampilan, kecerdasan, sosial, 

kepribadian dan moral. Menurut Kunandar (2013: 62) Hasil belajar adalah  

kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, afektif maupun 

psikomotorik yang dicapai atau dikuasai peserta didik setelah mengikuti 

proses belajar mengajar. 

Berdasarkan teori Taksonomi Bloom hasil belajar matematika meliputi 

tiga kategori antara lain. 

a. Ranah kognitif  

Berkenaan tentang hasil belajar intelektual yang terdiri 6 aspek yaitu 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan penilaian. 

b. Ranah Afektif 

Berkenaan dengan sikap dan nilai. Meliputi 5 aspek yaitu menerima, 

menjawab, menilai, organisasi dan komplek nilai. 

c. Ranah Psikomotorik  

Meliputi ketrampilan motorik, manipulasi benda-benda, koordinasi 

neuromuscular (menghubungkan, mengamati). 

Berdasarkan pendapat tersebut hasil belajar matematika pada penelitian 

ini adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah memperoleh pengalaman 

belajar. Suatu proses pembelajaran dikatakan berhasil atau  tidak terdapat 

tolak ukurnya yaitu guru melakukan test. Melalui penilaian yang dilakukan 

digunakan untuk mengukur seberapa paham siswa tentang materi yang 

disajikan guru. Setiap pokok bahasan memiliki tujuan pembelajaran yang 

dicapai, sehingga keberhasilan  proses pembelajaran dapat dilihat pada 

tercapai atau tidaknya  tujuan pembelajaran tersebut.  

2. Media Pembelajaran 

Dalam kaitannya dengan usaha menciptakan suasana yang kondusif, 

media merupakan salah satu factor yang turut menentukan keberhasilan 

pembelajaran. Pupuh Fathurrohman dan M. Sobry Sutikno (2009: 105-108) 
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mengatakan bahwa media jika dipahami secara garis besar adalah manusia, 

materi atau kejadian yang membangun kondisiyang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Dalam aktifitas 

pembelajaran, media dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat 

membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung 

antara pendidik dan siswa. 

Ada beberapa fungsi penggunaan media dalam proses pembelajaran 

diantaranya: 

a. Menarik perhatian siswa 

b. Membantu untuk mempercepat pemahaman dalam proses pembelajaran 

c. Memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat ferbalistis 

d. Mengatasi keterbatasan ruang 

e. Pembelajaran lebih komunikatif dan produktif 

f. Waktu pembelajaran bisa dikondisikan 

g. Menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar 

h. Meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari sesuatu 

i. Melayani gaya belajar siswa yang beraneka ragam 

j. Meningkatkan kadar keaktifan siswa dalam kegiatan pembeajaran 

 

Media pembelajaran sangat beraneka ragam. Berdasarkan hasil penelitian 

para ahli, ternyata media yang beraneka ragam itu hamper semua bermanfaat.  

Dilihat dari jenisnya, media dibagi kedalam media audio, visual dan audio 

visual. Media audio adalah media yang mengandalkan kemampuan suara 

saja, seperti radio, cassette recorder. Media visual adalah media yang 

mengandalkan indera penglihatan saja, seperti foro, lukisan, cetakan. Media 

audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. 

Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi 

kedua jenis media yang pertama dan yang kedua. Media maudio visual terdiri 

atas audio visual diam, media yang menampilkan suaara daan gambar diam 

seperti film bingkai suara, film rangka suara. Media audio visual gerak, yaitu 
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media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak 

seperti film suara dan video seperti cassette. 

Berdasarkan pendapat tersebut haL yang perlu diingat bahwa peranan 

media tidak akan terlihat apabila penggunaannya tidak sejalan dengan isi dan 

tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Secanggih apa pun media 

tersebut, tidak dapat dikatakan menunjang pembelajaran apabila 

keberadaannya menyimpang dari isi dan tujuan pembelajarannya. 

2. Motivasi Belajar  

Motivasi belajar merupakan dorongan individu agar belajar dengan baik. 

Motivasi belajar amat penting untuk mencapai kesuksesan belajar, 

lingkungan sekolah amat perlu untuk meningkatkan motivasi belajar peserta 

didik disekolah melalui progam-progam yang ditawarkan oleh ssekolah. 

Menurut Hamzah B. Uno (2007: 1) motivasi adalah dorongan dasar yang 

menggerakan seseorang bertingkah laku. Dorongan ini yang menggerakkan 

untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan dalam dirinya. 

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Belajar 

merupakan perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan secara potensi 

terjadi sebagai hasil dari pengamatan (reinforced practice) yang dilandasi 

tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Paul Pintrich 

(2012: 6) motivasi adalah suatu proses diinisasikannya dan dipertahankannya 

aktifitas yang diarahkan pada pencapaian tujuan. 

Menurut Hamzah B. Uno (2007: 23) 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  belajar  yang kondusif   
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Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar 

matematika adalah adalah suatu dorongan kehendak yang menyebabkan 

seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan dalam 

pembelajaran.  

3. Kondisi Tempat Belajar 

Menurut Herlina kondisi tempat belajar adalah ruangan belajar (dirumah 

maupun disekolah) yang memenuhi syarat baik dari segi ukuran/kapasitas, 

ventilasi, penerangan, tenang, membuat seseorang senang belajar, demikian 

sebaliknya. Kondisi tempat belajar merupakan lingkungan fisik belajar yang 

mempunyai pengaruh penting terhadap hasil pembelajaran. Menurut 

Muhammad Saroni (2006: 82-83), yang intinya bahwa lingkungan fisik 

adalah lingkungan yang member peluang gerak dan segala aspek yang 

berhubungan dengan upaya penyegaran pikiran bagi peserta didik setelah 

mengikuti proses pembelajaran yang membosankan. Artinya lingkungan fisik 

dapat difungsikan sebagai sumber atau tempat belajar yang direncanakan atau 

dimanfaatkan. Yang termasuk lingkungan fisik tersebut diantaranya adalah 

kelas, laboratorium, tata ruang, situasi fisik yang ada di sekitar kelas, dan 

sebagainya. 

Menurut Indra Djati Sidi (2005:148–150) bahwa secara fisik lingkungan 

belajar harus menarik dan mampu membangkitkan gairah belajar serta 

menghadirkan suasana yang nyaman untuk belajar. Kelas belajar harus bersih, 

tempat duduk ditata sedemikian rupa agar anak bisa melakukan aktivitas 

belajar dengan bebas. Dinding kelas dicat berwarna sejuk, terpampang 

gambar-gambar atau foto yang mendukung kegiatan belajar seperti gambar 

pahlawan, lambang negara, presiden dan wakil presiden, kebersihan 

lingkungan, famlet narkoba, dan sebagainya.  

Kondisi tempat berlangsungnya pembelajaran mempunyai pengaruh yang 

sangat signifikan terhadap hasil belajar mengajar. Lingkungan fisik yang 

dimaksud adalah:  
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a. Ruangan tempat berlangsungnya prose belajar mengajar.  

Ruangan tempat berlangsungnya belajar mengajar haru memungkinkan 

siswa bergerak leluasa, tidak berdessak-desakan dda saling 

mengganggu antara peserta didik yang saatu dengan yang lainnya. 

Besarnya kelas akan sangat tergantung pada berbagai hal, antara lain: 

jenis kegiatan pembelajaran, jumlah peserta didik.  

b. Pengaturan tempat duduk 

Pengaturan tempat duduk akan sangat mempengaruhi kelancaran prose 

pembelajaran. Dalam mengatur tempat duduk, yang terpenting adalah 

memungkinkan terjadinya tatap muka, agar guru dapat sekaligus 

mengontrol tingkah laku peserta didik.  

c. Ventilasi dan pengaturan cahaya 

Ventilasi harus cukup menjamin kesehatan peserta didik, jendela 

haruss cukup besar sehingga memungkinkan panas cahaya matahari 

masuk. Usahakan udsara sehat yang masuk melalui ventilasi yang baik 

sehingga peserta didik mampu menghirup udara yang sehat, dapat 

melihat tulisan dengan jelas. 

C. Kerangka Berpikir 

Hasil belajar matematika dipengaruhi dari diri sendiri, guru, alat dan 

lingkungan. Faktor pada penelitian ini adalah media pembelajaran, motivasi 

dan kondisi tempat belajar. 

1. Konstribusi media pembelajaran terhadap hasil belajar matematika 

Ketepatan dalam penggunaan media berkaitan dengan petanyaan, apakah 

dalam penggunaan media tersebut, materi pelajaran dapat diserap oleh 

siswa secara optimal dengan memperhitungkan resiko biaya dan tenaga 

seefisien mungkin. Boleh jadi ada media yang dipandang sangat efektif 

untuk mencapai suatu tujuan, namun proses pencapaiannya tidak efisien, 

baik dalam pengadaannya maupun dengan penggunaannya atau 

sebaliknya.  

 

 



13 
 

2. Konstribusi motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika  

Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan 

daya penggerak di dalaam diri siswa yang menimbulkan, menjamin 

kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga 

diharapkan tujuan dapat tercapai. Motivasi ssangat diperlukan dalam 

kegiatan belajar, sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam 

belajar, tidak akan mungkin melakukan aktifitas belajar. 

3. Konstribusi kondisi tempat belajar terhadap hasil belajar matematika 

Kondisi belajar dapat mempengaruhi konsentrasi, pencerapan, dan 

penerimaan informasi. Lingkungan fisik kondisi tempat belajar 

mempunyai pengaruh penting terhadap hasil pembelajaran. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dimaknai bahwa meia pembelajaran, 

motivasi dan kondisi tempat belajar memberikan kontribusi terhadap hasil 

belajar matematika baik secara simultan maupun parcial. 

Kerangka pemikiran ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Rancangan Penelitian 

D. Hipotesis  

1. Media pembelajaran, motivasi dan kondisi tempat belajar berkontribusi 

terhadap hasil belajar matematika. 

2. Media pembelajaran berkontribusi terhadap hasil belajar matematika. 

3. Motivasi belajar berkontribusi terhadap hasil belajar matematika. 

4. Kondisi tempat belajar berkontribusi terhadap hasil belajar matematika. 

Media Pembelajaran 

Motivasi Belajar 

Kondisi Tempat Belajar 

Hasil Belajar 


