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KAJIAN PUSTAKA 

A. Definisi Motivasi Belajar  

Pada dasarnya motivasi adalah sebuah dorongan untuk melakukan suatu 

kegiatan yang menghasilkan tujuan tertentu. Hakekatnya belajar juga memerlukan 

sebuah motivasi untuk mendorong individu melakukan kegiatan belajar.Motivasi 

adalah sebuah dorongan didalam diri individu yang dapat menggerakkan dan 

mengarahkan perilaku dari bentuk interaksi terpadu antara motif dan kebutuhan dengan 

situasi tertentu dan berperan untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan oleh 

individu, yang berlangsung dalam proses yang aktif (Prihartanta, 2015). Motivasi 

belajar pada mahasiswa adalah sebagai suatu keadaan dalam diri mahasiswa yang 

mendorong dan mengarahkan perilakunya pada tujuan yang akan dicapainya dalam 

mengikuti endidikan tinggi. Idealnya, tujuan mahasiswa mengikuti pendidikan tinggi 

yaitu untuk menguasai bidang ilmu yang akan dipelajarinya, sehingga dalam 

mempelajari setiap bahan pembelajaran, mahasiswa mempunyai dorongan untuk 

menguasai bahan pembelajaran tersebut dengan nilai yang baik pula. 

Motivasi belajar merupakan suatu kondisi yang dapat mendorong individu 

untuk melakukan kegiatan belajarnya dan mencapai tujuan belajar, sebab apabila tidak 

mempunyai motivasi dalam kegiatan belajarnya tidak akan tercipta suatu aktivitas 

belajar (Ngobut, & Lenny, 2018). Menurut Jatmiko (2015) motivasi belajar adalah 

suatu dorongan keterlibatan mahasiswa terhadap kegiatan belajar sesuai dengan 

kemampuannya dan mencapai suatu keberhasilan. Motivasi belajar adalah suatu 

keinginan yang muncul dari dalam diri individu yang diwujudkan lewat perilaku dan 

akan berusaha belajar dengan baik dan rajin dengan keinginan dapat menyelesaikan 

suatu permasalahan (Nuzliah, 2015). Sebuah motivasi bukan lah produk, melainkan 

sebuah proses. Motivasi juga tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat 

diketahui dengan pencapaian dari perilaku yang terlihat, seperti pemilihan tugas, usaha, 

keteguhan, dan ucapan (Wahyuni, 2010). Proses pembelajaran terdapat peranan paling 

penting yaitu motivasi sebagai enumbuh gairah dan semangat untuk belajar (Adiputra, 

2017).  
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Motivasi tersebut berkaitan erat dengan tujuan atau harapan yang diinginkan 

oleh mahasiswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran didalam kelas (Widyawati, 

2014). Seorang individu yang termotivasi akan mempunyai keinginan dan harapan 

untuk berhasil dalam menggapai suatu tujuan dan apabila tujuan tersebut gagal maka 

individu tersebut akan berusaha sekuat tenaga untuk menggapai keberhasilannya yang 

ditunjukkan dalam prestasi belajar (Darmawati, 2013). Motivasi belajar juga salah satu 

cara untuk memberantas suatu masalah, karena jika mahasiswa mempunyai motivasi 

belajar yang tinggi, akan muncul dorongan didalam diri individu untuk memecahkan 

kesulitan dalam belajar (Nuzliah, 2015). Motivasi belajar tidak hanya suatu dorongan 

atau energi yang menggerakkan mahasiswa untuk belajar, tetapi sebagai suatu arahan 

untuk melakukan kegiatan kepada tujuan belajar tersebut (Nugroho, 2011). Motivasi 

merupakan dorongan dasar yang menggerakan seseorangdalam bertindak untuk 

mencapai tujuan tertentu. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerakan 

didalam diri mahasiswa yang menimbulkan kegiatan belajar atau proses pembelajaran 

yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah kepada kegiatan belajar, sehingga 

tujuan yang diinginkan oleh subjek belajar dapat tercapai dengan baik (Masni, 2015).  

Motivasi belajar merupakan sebagai proses yang sangat memengaruhi 

keberhasilan pembelajaran (Amirkhanova, Ageeva, & Fakhretdinov, 2016). Motivasi 

juga dapat didefinisikan semacam dorongan atau kekuatan yang mengaitkan keinginan, 

dan usaha untuk memberikan seseorang energy yang akan dilakukan dan mencapai 

tujuan. Hal ini membuat motivasi berperan penting dalam proses kegiatan belajar dan 

mencapai tujuan mereka dalam belajar (Sukrisno, 2016). Motivasi belajar juga dapat 

dikatakann sebagai dorongan psikologis individu sehingga melakukan aktivitas yang 

baru berupa pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kemauan, kebiasaan, dan sikap 

dengan semangat dan bertahan untuk mencapai suatu tujuan belajar dengan sadar 

maupun tidak sadar (Badaruddin, 2015). Motivasi belajar adalah sesuatu yang saling 

berkaitan, karena jika motivasi menimbulkan terjadinya perubahan semangat dalam 

diri sendiri untuk melaksanakan sesuatu yang didorong karena adanya tujuan, 

keinginan, atau keperluan. 
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Berdasarkan pendapat diatas maka diketahui bahwa motivasi belajar sangat 

penting dalam proses pembelajaran karena dapat memberikan individu semangat dan 

kegigihan yang tentunya akan keberhasilannya. Seorang mahasiswa yang mempunyai 

motivasi tinggi akan mempunyai semangat dalam belajar. 

 

B. Faktor-Faktor Motivasi Belajar  

Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu dibagi menjadi dua, yaitu 

faktor dari dalam diri individu dan dari luar individu. Faktor dari dalam individu 

sendiri, yaitu meliputi: 1) kesehatan fisik dan mental; 2) minat; 3) konsentrasi; 4) 

kepercayaan diri, 5) komitmen pada tugas; 6) adanya semangat dan kebutuhan dalam 

belajar; 7) adanya aktivitas yang menarik dalam belajar,dan 8) adanya aktivitas yang 

menarik dalam belajar. Sedangkan faktor dari luar individu, yaitu meliputi: 1) 

rangsangan baik dari keluarga maupun lingkungan belajar; 2) penguatan; 3) adanya 

lingkungan belajar yang mendukung sehingga mengharuskan individu dapat belajar 

dengan baik; 4) pertemanan; 5) fasilitas belajar; 6) suasana belajar, dan 7) waktu belajar 

(Fauziyatun, 2014; Hakim, 2010; Hamzah, 2013; Darmawati, 2013; Rahmawati, 2016). 

Tanpa motivasi belajar seseorang tidak akan mendapatkan proses belajar yang 

baik. Motivasi juga langkah awal seseorang untuk mengikuti pembelajaran dengan 

baik. Pembelajaran dikatakan baik jika tujuan awal akan tercapai sesuai keinginannya. 

Terkadang motivasi belajar dapat juga terpengaruh oleh beberapa faktor yang dapat 

menurunkan motivasi belajar. Faktor yang dapat menurunkan motivasi belajar, yaitu 

1) kehilangan harga diri; 2) ketidaknyamanan fisik; 3) frustasi; 4) teguran yang tidak 

dimengerti; 5) menguji yang belum diajarkan, dan 6) materi terlalu sulit dimengerti 

(Wulandari, 2014).  

Motivasi belajar tidak akan terbentuk jika seseorang tidak mempunyai 

keinginan, cita-cita atau menyadari manfaat belajar bagi kehidupannya. Berikut adalah 

faktor yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik, yaitu 1) bergaul dengan 

orang-orang yang senang belajar; 2) belajar apapun; 3) belajar dari internet; 4) bergaul 

dengan orang-orang yang optimis dan selalu berfikiran positif, dan mencari motivator 

(Wibowo, 2017). 
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C. Fungsi Motivasi Belajar 

Proses kegiatan belajar motivasi belajar merupakan komponen yang sangat 

diperlukan karena apabila individu tidak mempunyai motivasi, maka tidak akan 

melakukan kegiatan belajar. Inidvidu yang mempunyai motivasi tinggi akan memiliki 

hasrat dan keinginan untuk berhasil dan apabila individu tersebut mengalami kegagalan 

maka akan berusaha lebih keras untuk dapat mencapai keberhasilan yang ditunjukkan 

dalam prestasi belajarnya (Darmawati, 2013). Terdapat beberapa fungsi motivasi 

bealajar yakni sebagai berikut: 1) menentukan penguatan belajar; 2) memperjelas 

tujuan belajar, dan 3) menentukan ketekunan belajar (Purwanto, 2013). 

Fungsi motivasi belajar sendiri yaitu untuk pendorong suatu usaha dalam 

menggapai keberhasilan suatu prestasi, sebab jika seseorang melakukan usaha perlu 

mendorong keinginannya, dan menentukan tujuan perbuatannya kearah yang akan 

dicapainya (Emda, 2017). Adanya motivasi yang baik dalam kegiatan pembelajaran 

akan menunjukan hasil yang memuaskan (Anggrayni, 2011). 

Terdapat beberapa fungsi motivasi belajar yaitu: 1) dapat meningkatkan energi 

dalam diri individu untuk melakukan aktivitasnya dengan sungguh-sungguh, dan 

memperlihatkan usaha yang keras; 2) memberikan petunjuk untuk menggapai tujuan 

yang telah direncanakan, berarti motivasi ini bisa mempengaruhi seseorang untuk 

memilih dalam menggunakan dan menciptkan apa yang mereka rasakan sebagai bentuk 

kepuasan; 3) membangkitkan keinginan dan kerja keras dalam melakukan kegiatan 

tertentu, dan juga memengaruhi diri individu melakukan kegiatan dengan rasa 

tanggung jawab terhadap apa yang mereka pilih, dan siap menghadapi kesulitan, dan 

4) memengaruhi rencana dan proses pembelajaran yang membuat individu akan 

memberikan perhatian yang lebih terhadap sesuatu, mempelajari, mencoba, dan juga 

meningkatkan kemauan untuk mencari bantuan saat menghadapi kesulitan (Wahyuni, 

2010). 

Fungsi motivasi belajar antara lain, yaitu 1) untuk mendorong; 2) 

menggerakkan, dan 3) untuk mengarahkan kegiatan atau aktivitas peserta didik dalam 

belajar sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Seseorang yang melakukan 

suatu usaha yang sungguh-sungguh karena ada tujuan yang baik (Rahmawati, 2016). 
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D. Indikator Motivasi Belajar 

Menurut Duncan & Mckeachie (2015) terdapat beberapa indikator untuk  

mengukur suatu motivasi belajar mahasiwa yang ada dalam proses pembelajaran 

diantaranya adalah: 1) tujuan orientasi intrinsik (intrinsic goal orientation); 2) tujuan 

orientasi extrinsik (extrinsic goal orientation); 3) nilai tugas (task value); 4) kontrol 

kepercyaan untuk pembelajaran (control beliefs for learning); 5) kepercayaan diri (self 

efficacy), dan 6) kecemasan saat tes (test anxiety). 

Berdasarkan indikator motivasi belajar diatas, maka peneliti menjabarkan 

indikator-indikator motivasi sebagai berikut. 

Tabel 1: Indikator Motivasi Belajar 

Indikator Aspek Motivasi 

1. Tujuan Orientasi  Intrinsik  Mempunyai minat dan semangat 

dalam mempelajari materi yang 

lebih jauh untuk mendapatkan 

prestasi 

 Memiliki kemauan untuk meraih 

cita-cita dengan cara belajar 

2. Tujuan Orientasi Ekstrinsik  Menganggap matematikan 

merupakan pelajaran yang 

menantang 

3. Nilai Tugas  Mempunyai ambisi untuk 

mendapatkan nilai terbaik dalam 

pelajaran matematika 

 Menganggap matematika sangat 

berguna dalam kehidupan nyata 

4. Kontrol Kepercayaan Untuk 

Pembelajaran 
 Mengontrol kepercayaan 

individu saat pelajaran 

matematika berlangsung 

5. Kepercyaan Diri  Mempunyai kepercayaan diri 

yang tinggi saat pelajaran 

matematika berlangsung 

6. Tingkat Kecemasan  Dapat mengontrol perasaan 

supaya mendapatkan nilai yang 

lebih baik dalam belajar 

matematika 
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E. Definisi Pembelajaran Matematika 

Belajar adalah suatu usaha seseorang yang dilakukan untuk mendapatkan suatu 

perubahan pada sikap yang baru secara keseluruhan, dan juga hasil pengalamannya 

dalam interaksi dengan lingkungan sekitarnya (Majid & Arief, 2015). Menurut Sulastri 

& Benedictus (2016) suatu kegiatan yang dilakukan dengan sadar untuk memperoleh 

sejumlah pendangan dari materi yang sudah dipelajarinya. 

Pembelajaran adalah proses yang dijalankan oleh setiap individu supaya 

mendapatkan perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, dan juga untuk 

pengalaman individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya (Hamdu, Agustina 

2011).  

Menurut Fatchurrochman (2011) matematika adalah sebagai suatu bidang ilmu 

yang merupakan alat pikir, berkomunikasi, alat untuk memecahkan berbagai persoalan 

praktis, yang unsur-unsurnya logika dan intuisi, analisis dan konstruksi, generalitas dan 

individualitas, dan mempunyai cabang-cabang antara lain aritmetika, aljabar, geometri, 

dan analisis. Sedangkan menurut Natalia & Wilibaldus (2017) matematika adalah 

keterampilan, gaya berfikir, tata cara, alat untuk memperkirakan, menjelaskan, dan 

menyelesaikan masalah, dan juga dapat dikelompokkan, karena matematika mampu 

mengkomunikasikan sebuah ide-ide abstrak ke dalam konsep logika simbolik yang ada 

didalam model matematika.  

Dari penejalasan diatas maka, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika adalah upaya untuk menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik yang 

kegiatannya dirancang melibatkan proses melalui interaksi antar peserta didik, peserta 

didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam menelaah bahasa 

simbol yang melambangkan serangkaian makna dari suatu pernyataan, konsep-konsep 

yang abstrak yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. 
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F. Penelitian Yang Relevean 

Anastasia & Suramaya (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Motivasi 

Belajar Mahasiswa mengemukakan bahwa motivasi mahasiswa dalam intrinsic value 

(nilai-nilai intrinsik) termasuk dalam kategori tinggi hal ini menunjukkan bahwa 

mahasiswa yakin dengan pentingnya suatu tugas yang mereka hadapi, dengan skor 

rata-rata 3,5 sedangkan self efficacy (kepercayaan diri) termasuk dalam kategori sedang 

hal ini menunjukkan keyakinan mahasiswa dengan kemampuan untuk berhasil dalam 

mengerjakan tugas tidak terlalu tinggi dengan skor rata-rata 3,35, dan text anxiety 

(tingkat kecemasan) juga tergolong sedang, dengan skor rata-rata sebesar 2,78 yang 

paling rendah diantar kategori lainnya hal ini menunjukkan responden tidak terlalu 

cemas dalam menghadapi ujian maupun tugas-tuas yang dihadapimya. Secara 

keseluruhan mahasiswa rata-rata mendapatkan skor 3,21 yang tergolong sedang. 

Kemudian Sasmita et al. (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis 

Motivasi Mahasiswa Dalam Belajar Fisika mengemukakan motivasi mahasiswa dalam 

belajar fisika termasuk dalam kategori cukup baik sampai dengan baik. Berdasarkan 

analisi tersebut diketahui bahwa motivasi intrinsik (intrinsic motivation), teguh 

pendirian (self-determination), percaya diri (self-efficacy), motivasi karir (career 

motivation) dan motivasi kelas (grade motivation) rata-rata komponen motivasi yaitu 

pada rentang 18 sampai dengan 21 yang artinya dalam kategori baik. 

Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu terdapat beberapa 

indikator yang berbeda dalam penelitian. Beberapa indikator tersebut yaitu 

menggunakan teguh pendirian (self-determination), motivasi karir (career motivation) 

dan motivasi kelas (grade motivation), dan dalam penelitian ini menggunakan bidang 

ilmu matematika dimana penelitian lebih fokus terhadap mahasiswa pendidikan 

matematika angkatan 2017 dan mahasiswa pendidikan matematika angkatan 2018 

dalam  motivasi belajar.  

 


