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ABSTRAK
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan menggunakan

proses pembelajaran Thorndike dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa Prodi
Pendidikan Matematika FKIP UHN pada matakuliah Analisis Rill. Subjek dalam penelitian
ini adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika FKIP UHN Medan. Penelitian ini
dilaksanakan dalam dua siklus, yang setiap siklusnya terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan,
pelaksanaan tindakan, pengamatan atau observasi, dan refleksi. Dari hasil penelitian
menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar siswa dalam menyelesaikan soal operasi
hitung bilangan bulat. Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I diperoleh 24 siswa atau 60%
dari jumlah peserta didik pada kelas tersebut mencapai motivasi ≥65%, kemudian pada siklus
II diperoleh 32 siswa atau 85% dari jumlah peserta didik pada kelas tersebut mencapai
motivasi ≥65%. Berdasarkan criteria ketuntasan dapat disimpulkan bahwa ketuntasan
motivasi belajar siswa pada materi ajar operasi hitung bilangan bulat sudah terpenuhi atau
sudah meningkat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa melalui
proses pembelajaran Thorndike dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa Prodi
Pendidikan Matematika FKIP UHN Medan.
Kata Kunci : Motivasi belajar, bilangan bulat, pembelajaran Thorndike.

PENDAHULUAN
Pendidikan Pendidikan merupakan

penopang dalam peningkatan sumber
daya manusia, dan perkembangan ilmu
pengetahuan diiringi dengan kemajuan
teknologi menjadi titik tolak
pengembangan sumber daya manusia
yang berkualitas dalam menyiapkan
tenaga pembangunan yang
berkemampuan, berketerampilan dan
bermoral. Untuk mencapai tujuan
pendidikan pemerintah telah berusaha
melaksanakan pembangunan di berbagai
sektor, peningkatan mutu tenaga pengajar
dan pembaharuan sistem pendidikan atau
kurikulum.

Belajar merupakan kegiatan bagi
setiap orang. Pengetahuan, keterampilan,
kebiasaan dan sikap yang terbentuk,
dimodifikasi dan berkembang disebabkan
belajar. Belajar sering diartikan sebagai
suatu proses dimana seseorang mengalami
perubahan dalam dirinya. Proses belajar
mengajar akan efektif dan efisien jika

semua komponen ikut serta berperan atau
diaktifkan berperan. Komponen guru
berfungsi mengorganisir, mengelola,
mengatur proses belajar mengajar
sehinggga belajar efektif dan efisien pada
saat siswa sedang belajar. Perubahan
tingkah laku yang diperoleh merupakan
hasil interaksi yang didapat dari
lingkungan. Interaksi tersebut, salah
satunya adalah proses belajar mengajar
yang diperoleh di sekolah. Dengan belajar
seseorang dapat memperoleh sesuatu yang
baru, baik itu pengetahuan, keterampilan
maupun sikap.

Menurut Purwanto (2003:
85),“Belajar merupakan suatu perubahan
dalam tingkah laku, dimana perubahan ini
dapat mengarah kepada tingkah laku yang
lebih baik, tetapi ada juga kemungkinan
mengarah kepada tingkah laku yang lebih
buruk.” Selanjutnya dia menyatakan
bahwa belajar matematika adalah suatu
proses kegiatan setiap orang yang
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mengakibatkan perubahan tingkah laku
dalam memahami struktur yang
terorganisasikan secara deduktif
berdasarkan unsur-unsur yang
didefenisikan yang telah terbukti
kebenarannya.

Sedangkan Slameto (2003)
berpendapat bahwa belajar ialah suatu
proses usaha yang dilakukan seseorang
untuk memperoleh suatu perubahan
tingkah laku yang baru secara keseluruhan,
sebagai hasil pengalamanya sendiri dalam
interaksi dengan lingkungannya. Jadi
seseorang telah belajar matematika jika
pada diri seseorang tersebut terjadi
perubahan tingkah laku yang berkaitan
dengan matematika.

Shimada (dalam Sidauruk 2010:8)
menyatakan bahwa:“Pembelajaran
matematika merupakan rangkaian dari
pengetahuan, keterampilan, konsep,
prinsip atau aturan yang dierikan kepada
siswa, biasanya melalui langkah demi
langkah. Rangkain ini diajarkan tidak
sebagai hal  yang saling terpisah atau
saling lepas. Namun harus disadari sebagai
rangkaian yang terintegrasi dengan
kemampuan dan sikap dari setiap siswa
sehingga di dalam pikirannya akan terjadi
pengorganisasian intelektual yang
optimal.” Menurut Masyukur dan Fathani
(2007:52) bahwa : Tujuan pembelajaran
matematika di sekolah adalah agar peserta
didik memiliki kemampuan sebagai
berikut : 1) Memahami konsep
matematika, menjelaskan keterkaitan antar
konsep dan mengaplikasikan konsep agar
algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan
tepat. 2) Menggunakan penalaran  pada
pola dan sifat, menyusun bukti, atau
menjelaskan gagasan dan pernyataan
matematika.

Matematika merupakan ilmu dasar
yang harus dikuasai siswa. Oleh karena
itu matematika diberikan pada setiap
jenjang pendidikan untuk menyiapkan
anak didik dalam menghadapi
perkembangan dunia yang semakin maju
dan berkembang pesat. Mengenai
pentingnya belajar matematika Cornellius

(dalam Abdurrahman,2003:253)
mengatakan bahwa: Ada lima alasan
pentingnya belajar matematika yaitu
karena matematika merupakan: (1) sarana
berfikir yang jelas dan logis, (2 ) sarana
untuk memecahkan kehidupan sehari-hari
(3) sarana mengenal pola-pola hubungan
dan generalisasi pengalaman, (4) sarana
untuk mengembangkan kreativitas, dan
(5) sarana untuk meningkatakan
kesadaran terhadap perkembangan
budaya.Mengingat pentingnya
matematika, maka sangat diharapkan
peserta didik untuk menguasai pelajaran
matematika. Namun pada kenyataannya
mutu pendidikan di Indonesia sangat
mengecewakan dilihat dari rendahnya
hasil belajar.

Masalah utama dalam pembelajaran
pada pendidikan formal(sekolah) dewasa
ini adalah masih rendahnya daya serap
peserta didik. Hal ini tampak dari terata
hasil belajar peserta didik yang senantiasa
masih sangat memprihatinkan. Dalam arti
yang lebih substabsial, bahwa proses
pembelajaran hingga dewasa ini masih
memberikan dominasi guru dan tidak
memberikan akses bagi anak didik untuk
berkembang secara mandiri melalui
penemuan dalam proses berpikirnya
(Trianto, 2010:5). Salah satu yang
menyebakan rendahnya kemampuan
matematika siswa dikarenakan masih
banyaknya siswa yang mengalami
kesulitan dalam belajar matematika,
kurang berminat, kurangnya motivasi dan
menganggap matematika ilmu yang
sukar, sehingga menimbulkan rasa takut
untuk belajar matematika. Abdurrahman
(1992:252) mengemukakan bahwa : Dari
berbagai bidang studi yang diajarkan di
sekolah. Matematika dianggap bidang
studi yang paling sulit, baik yang tidak
berkesulitan belajar dan lebih-lebih bagi
siswa yang berkesulitan belajar.

Menurut Thorndike (2011:33)
bahwa: dasar dari belajar itu adalah
asosiasi antara kesan panca indra
(sense impression) dengan implus
untuk bertindak (implus to action).
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Asosiasi yang demikian dinamakan
“connenting”. Dengan kata lain,
belajar adalah pembentukan hubungan
antara stimulus dan respons, antara
aksi dan reaksi. Anatara stimulus dan
resons ini akan terjadi suatu hubungan
yang erat kalau sering dilatih. Berkat
latihan yang terus-menerus, hubungan
antara stimulus dan respons itu akan
menjadi terbiasa. Selain itu salah satu
faktor dari dalam diri siswa yang
menentukan berhasil tidaknya  siswa
dalam proses belajar mengajar baik
bagi guru maupun bagi siswa. Dari
pernyataan tersebut dapat disimpulkan
bahwa kurangnya motivasi siswa
dalam proses belajar mengajar dapat
menyebabkan lemahnya kemampuan
anak didik. Siswa merasa tidak
memperoleh sesuatu dari apa yang
telah dipelajarinya, sehingga siswa
enggan atau kurang bersemangat
dalam setiap kegiatan belajar
mengajar.

Bagi guru mengetahui motivasi
belajar dari siswa sangat diperlukan
guna memelihara dan meningkatkan
semangat belajar siswa. Bagi siswa
motivasi belajar dapat menumbuhkan
semangat belajar  sehingga terdorong
untuk melakukan perbuatan belajar.
Siswa melakukan aktivitas belajar
karena didorong motivasi.

Sesuai dengan hasil pengamatan
selama semester I, ditemukan bahwa
bahwa kebanyakan dari mahasiswa
kurang memiliki minat untuk belajar.
Rendahnya minat atau motivasi
belajar para peserta didik sebagian
besar karena kurangnya motivasi dari
orang tua, dan guru-guru mereka juga
kurang memperhatikan perkembangan
peserta didiknya, sejauh mana
pengetahuan yang dimiliki oleh
siswanya. Siswa juga kurang aktif
dalam mengikuti pelajaran karena
tidak ada dorongan ataupun motivasi
yang dapat meningkatkan minat
belajar siswa.

Oleh  karena itu peneliti
menawarkan salah satu proses
pembelajaran Thorndike yaitu dengan
teori behavioristik. Teori
Behavioristik dengan hubungan
stimulus-responnya, memotivasi orang
yang belajar sebagai individu yang
pasif. Respon atau perilaku tertentu
dengan menggunakan member
motivasi. Munculnya perilaku yang
baik jika motivasi yang diberikan
semakin kuat dan akan menghilangkan
rasa bosan pada saat proses
pembelajaran.  Keterlibatan peserta
didik secara aktif dapat terlihat mulai
dari tahap pertama sampai  tahap
terakhir pembelajaran akan bersumber
peluang kepada peserta didik untuk
lebih mempertajam dan guru akan
mengetahui kemungkinan gagasan
peserta didik yang salah sehingga guru
dapat mengetahui kesalahnnya.

Adapun aplikasi atau
langkah-langkah Teori Thorndike pada
saat pembelajaran dikelas adalah
sebagai berikut : 1) Guru harus tahu
dan memahami masalah siswa. Guru
harus memahami masalah yang
dihadapi siswanya. Dengan demikian
guru mengetahui bahwa siswanya
lebih minat belajar ketika mereka
merasa berkebutuhan dan
berkepentingan pada pelajaran
tersebut. Maka guru harus memastikan
bahwa kegiatan belajar tersebut
penting bagi siswa. 2) Guru harus
memiliki kesiapan untuk
menyelesaikan masalah. Kesiapan
guru tersebut merupakan prasyarat
untuk belalajar serta menyelesaikan
masalah atau kesulitan yang dihadapi
siswanya. Karena itu, guru disarankan
untuk mempertimbangkan
kemampuan mental atau kognitif
peserta didik ketika merencanakan
kurikulum atau isi instruksional. 3)
Guru harus mampu membandingkan
jawaban peserta didiknya. Guru harus
menyadari fakta bahwa siswa ingin
mengulangi tindakan yang mereka
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terima sebagai hal positif. Oleh karena
itu, guru harus selalu menggunakan
strategi untuk mengetahui jawaban
setiap peserta didiknya. 4) Guru harus
selalu menghadirkan bahan secara
logis dan mampu menyampaikan
kesimpulan pelajaran  dengan cara
yang lebih koheren. Hal ini adalah
cara utama menangkap dan
mempertahankan kepentingan peserta
didik dalam kegiatan pedagogik.

Dalam proses pembelajaran ini,
tingkah laku belajar terdapat jalinan yang
erat antara reaksi-reaksi behavioural
dengan stimulusnya. Reaksi-reaksi social
tersebut menjadi faktor penting bagi
perkembangan  skema   dan mental.
Dalam pembelajaran inilah teori
behavioristik memainkan    peranannya
dalam member motivasi dengan
kebebasan kepada pembelajar untuk
berpikir secara analitis, kritis, kreatif,
reflektif, dan produktif.

Fungsi motivasi dalam belajar
menurut Sardiman (2004:84) yaitu: 1)
Mendorong manusia untuk berbuat,
sebagai penggerak atau motor yang
melepaskan energi. Motivasi dalam hal
ini merupakan motor penggerak dari
setiap kegiatan yang akan dikerjaan. 2)
Menentukan arah perbuatan, yakni kea
rah 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.

Disamping itu, ada juga fungsi-
fungsi yang lain. Motivasi dapat
berfungsi sebagai pendorong usaha dan
pencapaian prestasi. Seseorang
melakukan suatu 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

didasari adanya motivasi, maka seseorang
yang belajar itu akan melahirkan prestasi
yang baik. Intensitas motivasi  seorang
siswa akan sangat menentukan tingkat
pencapaian prestasi belajarnya.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah

penelitian tindakan kelas (classroom action
research) yaitu penelitian tindakan ( action
research) yang dilakukan dengan tujuan
untuk memperbaiki mutu pembelajaran
dikelas. Kunandar (2008 : 63) menyatakan
bahwa :“Penelitian tindakan kelas
bertujuan untuk memecahkan
permasalahan nyata yang  terjadi didalam
perkuliahan yang dialami langsung dalam
interaksi antara dosen dengan mahasiswa
yang sedang belajar, meningkatkan
profesionalisme guru dan menumbuhkan
budaya akademik dikalangan guru. Mutu
pembelajaran dapat dilihat dari
meningkatnya hasil belajar siswa.”

Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui peningkatan motivasi siswa
pada pokok bahasan bilangan bulat
melalaui proses pembelajaran Thorndike.
Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan
kualitatif berguna untuk menemukan data
yang bersumber dari hasil observasi dan
angket. Sedangkan pendekatan kuantitatif
berguna untuk menemukan data hasil
belajar siswa yang berbentuk angka yaitu
tes hasil belajar siswa. Lokasi penelitian
ini dilaksanakan di PRODI PENDIDIKAN
MATEMATIKA FKIP UHN Medan Jl.
Sutomo no 24.a. Penelitian ini
dilaksanakan mualai bulan agustus sampai
desember 2015 tepatnya pada semester
ganjil Tahun Ajaran 2015/2016.

Desain penelitian yang digunakan
adalah One-shot case study. Perlakuan
yang diberikan pada kelas eksperimen
adalah penggunaan model  pembelajaran
Kooperatif type TPS. Peneliti hanya
mengadakan treatment satu kali yang
diperkirakan sudah mempunyai pengaruh.
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Kemudian diadakan post-test dan
mengambil kesimpulan.

Menurut Sugiyono ( 2010:80)
populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri dari objek/subjek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Lokasi penelitian dilaksanakan di FKIP
UHN Medan. Populasi dalam peneliti ini
adalah seluruh mahasiswa prodi
pendidikan matematika FKIP UHN Medan
semester II. Sedangkan sampel adalah
mahasiswa Grup A Prodi Pendidikan
Matematika FKIP UHN Medan yang
mengikuti matakuliah Analisis Rill.

Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan observasi. Observasi dilakukan
pada saat pembelajaran sedang
berlangsung, yang dimaksudkan untuk
mengamati apakah pembelajaran telah
dilakukan sesuai dengan model yang
ditetapkan dan melihat motivasi
mahasiswa saat proses pembelajaran. Yang
berperan sebagai observer adalah Peneliti
dan beberpa teman dosen lainnya.

Sesuai dengan jenis penelitian,
prosedur penelitian tindakan kelas ini
memiliki beberapa tahapan yang berupa
siklus. Tiap siklus dilaksanakan sesuai
dengan perubahan yang akan dicapai.
Menurut Arikunto (2008:75) bahwa :
“Tidak ada ketentuan berapa kali siklus
harus dilakukan. Banyaknya siklus
tergantung dari kepuasan peneliti sendiri,
namun ada saran, sebaiknya tidak kurang
dari dua siklus”. Maksud dari beberapa
siklus ini yaitu jika dalam siklus I belum
dicapai hasil yang diharapkan, maka
penelitian akan dilanjutkan ke siklus II dan
seterusnya. Siklus akan berhenti jika
mencapai hasil yang diharapkan yaitu
motivasi belajar siswa semakin meningkat.
Dalam penelitian ini direncanakan hanya 2
siklus saja, dan tiap siklus terdiri dari dua
kali pertemuan. Adapun prosedur
penelitiannya adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1 Alur dalam penelitian
Tindakan Kelas

3.6. Teknik Analisis Data
Analisa data dalam penelitian ini

dilakukan dalam beberapa tahap sebagai
berikut :
3.6.1. Reduksi Data

Setelah semua data terkumpul,
dilakukanlah reduksi data. Reduksi data
dilakukan dengan mengkategorikan dan
mengklasifikasikan data. Setelah dilakukan
pengelompokan data, dilakukan paparan
data. Kegiatan reduksi ini bertujuan untuk
memilah-milah, mengelompokkan siswa
kurang aktif ataupun yang gak aktif dan
mencari tindakan apa yang dilakukan
untuk memperbaiki kesalahan tersebut.
3.6.1.2 Menganalisis Aktivitas Belajar
Siswa

Dalam penelitian ini siswa yang
di ukur aktivitas belajar siswa. Hasil
observasi aktivitas siswa dianalisis secara
deskriptif dengan menggunakan persentase
secara kuantitatif, yaitu :
a. Menghitung total aktivitas yang

dilakukan siswa selama pembelajaran
menurut kategori pengamatan.

b. Menghitung presentasi masing-masing
siswa.

Untuk melihat presentasi aktivitas
siswa digunakan rumus Sutiyono dalam
(Siantar, 2010:43) :
Presentasi Aktivitas Siswa (PAS) =

x 100%

Kriteria Penilaian :
PAS < 60% : siswa kurang aktif
60% ≤ PAS < 70% : siswa cukup aktif
70% ≤ PAS < 85% : siswa aktif
PAS ≥ 85% : siswa sangat aktif
3.6.1.3 Mengenalisis Aktivitas Guru
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Penilaian observasi dilakukan
dengan formula berikut  :

Pi = x 100%

Dengan = Skor pengamatan
Pi = Nilai proses pembelajaran ke-i
Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Observasi
Nilai akhir proses
pembelajaran

Kategori

1,0 – 1,5
1,6 – 2,5
2,6 – 3,5
3,6 – 4,0

sangat kurang
kurang

baik
sangat baik

3.6.2. Paparan Data.
Data kesulitan siswa dalam

menjawab soal yang telah direduksi
kemudian disajikan dalam bentuk paparan
dengan tertata rapi dengan narasi plus
grafik atau diagram. Begitu juga dengan
data hasil observasi aktivitas siswa.
Pemaparan data yang sistematis dan
interaktif akan memudahkan pemahaman
terhadap apa yang telah terjadi sehingga
mudah dalam penarikan kesimpulan.
Demikian juga dengan data tindakan yang
telah dilakukan disajikan dalam bentuk
pemaparan tindakan.
3.6.3. Indikator Keberhasilan

Aktivitas belajar siswa dikatan
meningkat jika Tercapainya keaktifan
belajar matematika siswa dengan jumlah
siswa yang masuk dalam kategori sangat
aktif atau aktif, dalam, mengemukakan
pendapat, bertanya, menguji, dan diskusi
yakni sebesar ≥ 65% dari banyak siswa
dan aktivitas mengajar guru dalam
katergori baik atau sangat baik.

Apabila indikator keberhasilan diatas
tercapai maka pembelajaran yang
dilaksanakan peneliti dapat berhasil.
Tetapi jika indikatornya belom tercapai
maka pengajaran pengejaran yang
dilaksanakan belum berhasil dan
dilanjutkan ke siklus berikutnya dalam
mempertimbangkan hasil observasi
terhadap peneliti sebagai guru selama
proses pembelajaran, utuk memperbaiki
pada siklus berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi hasil penelitian maka dapat
dilihat bahwa melalui penerapan proses
pembelajaran Thorndike mampu
meningkatkan motivasi belajar
matematika siswa. Tindakan siklus I
dengan penerapan proses pembelajaran
Thorndike diperoleh 24 siswa atau  60%
dari jumlah peserta didik pada kelas
tersebut mencapai motivasi ≥ 65%.
Berdasarkan kriteria ketuntusan dapat
disimpulkan bahwa ketuntasan belajar
pada materi ajar operasi bilangan bulat
belum terpenuhi (belum tuntas). Walaupun
sudah ada peningkatan motivasi belajar
matematika siswa, namun belum dapat
dikatakan meningkat karena belum
memenuhi kriteria peningkatan motivasi
belajar matematika siswa.

Hasil penemuan penelitian pada
siklus I menunjukkan ada beberapa
kendala dalam penerapan proses
pembelajaran Thorndike, diantaranya
siswa kurang berminat beraktifitas dan
menyelesaikan soal-soal terkhusus soal-
soal sulit opersai hitung pada bilangan
bulat. Hal ini disebabkan karena masih
baru mengenal metode pembelajaran yang
diterapkan oleh guru, dimana siswa
dilibatkan secara aktif dalam kegitan
pembelajaran dan harus mampu
menyelesaikan soal-soal yang diberikan
dengan kemampuan individual dan
memaparkanya.

Selanjutnya dilakukan perbaikan
pembelajaran pada siklus II dengan tetap
menggunakan proses pembelajaran
Thorndike meningkatkan motivasi belajar
matematika siswa. Setelah diterapkan
tindakan pada siklus II diperoleh 32 siswa
atau  85% dari jumlah peserta didik pada
kelas tersebut mencapai motivasi ≥ 65%.
Berdasarkan kriteria ketuntusan dapat
disimpulkan bahwa ketuntasan belajar
pada materi ajar opersai bilangan bulat
sudah terpenuhi (tuntas).
Dengan demikian berdasarkan hasil-hasil
temuan penelitian disimpulkan bahwa
proses pembelajaran Thorndike terbukti
dapat meningkatkan motivasi belajar
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matematika siswa pada matakuliah
Analisis Rill Mahasiswa Prodi Pendidikan
Matematika FKIP UHN.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan pelaksanaan tindakan dan
hasil penelitian, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1. Untuk meningkatkan motivasi belajar

matematika mahasiswa Prodi
Pendidikan Matematika FKIP UHN
yang mengikuti matakuliah Analisi Ril
diterapkan proses pembelajaran
Thorndike. Adapun upaya yang
dilakukan adalah sebagai berikut :

Diawal pembelajaran:
a. Diawal kali pertemuan adalah dengan

mengadakan pengulangan pelajaran
sebelumnya untuk mengingatkan
kembali pelajaran sebelumnya agar
siswa lebih cepat memahami pelajaran
yang akan dilanjutkan kembali, dengan
mengadakan pengulangan pelajaran
sebelumnya, sebagian siswa yang
belum memahami sepenuhnya
pelajaran tersebut dapat menanyakan
kembali kepada guru sebelum
melanjutkan kemateri yang baru,

b. Untuk melatih kemampuan siswa
mengenai pelajaran sebelumnya guru
memberikan contoh soal yang lebih
banyak dengan kegiatan belajar dalam
kelas secara interaktif dalam bentuk
kelompok yang heterogen.

Di inti pembelajaran:
a. Pada proses pembelajaran guru hanya

memberikan sub topik pembelajaran
saja, dengan begitu siswa akan lebih
termotivasi untuk bertanya dengan
materi yang belum mereka pahami.

b. Untuk lebih menantang motivasi
belajar siswa, guru akan memilih
secara acak agar mereka diminta guru
mampu menyampaikan kesimpulan
dari materi yang sudah di pelajari.

Penutup pembelajaran:
Guru akan menyimpulkan dari materi
pelajaran, dan siswa akan memperbaiki
kesalahan yang mereka simpulkan. Guru

juga memberikan tugas rumah yang lebih
menantang dan menarik untuk lebih
meningkatkan motivasi belajar siswa.
2. Dengan menerapkan proses

pembelajaran Thorndike sesuai upaya
yang dilakukan peneliti terdapat 32
siswa atau  85% dari jumlah peserta
didik pada kelas tersebut mencapai
motivasi ≥ 65%, sehingga berdasarkan
kriteria ketuntusan dapat disimpulkan
bahwa ketuntasan motivasi belajar
pada materi ajar operasi bilangan bulat
sudah terpenuhi (tuntas) dan terbukti
proses pembelajaran Thorndike dapat
meningkatkan aktivitas mahasiswa
Prodi Pendidikan Matematika FKIP
UHN semester ganjil tahun pelajaran
2015/2016.

5.1 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas

disarankan beberapa hal sebagai berikut:
1. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru

mata pelajaran matematika dapat
menggunakan  proses pembelajaran
Thorndike sebagai alternatif untuk
meningkatkan motivasi belajar
matematika siswa pada materi ajar
operasi bilangan bulat.

2. Dengan menggunakan proses
pembelajaran Thorndike, siswa
semakin mudah dalam menyelesaikan
soal dalam bentuk cerita pada materi
ajar operasi hitung bilangan bulat.

3. Dianjurkan untuk digunakan dalam
penelitian selanjutnya penerapan
proses pembelajaran Thorndike.
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