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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Konsep Belajar dan Pembelajaran

Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil 

interaksi individu dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Santrock dan Yussen mendefinisikan belajar sebagai perubahan 

yang relatif permanen karena adanya pengalaman. Raber mendefinisikan 

belajar dalam 2 pengertian. Pertama sebagai proses memperoleh pengetahuan 

dan kedua belajar sebagai perubahan kemampuan bereaksi yang relatif 

langgeng sebagai hasil latihan yang diperkuat (Sugihartono, 2007: 74). Dari 

berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu 

proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan 

tingkah laku dan kemampuan bereaksi yang relatif permanen atau menetap 

karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya.

Pembelajaran menurut Sudjana dalam Sugihartono dkk (2007: 80)

merupakan setiap upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang 

dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. Gulo dalam 

Sugihartono dkk (2007: 80) mendefinisikan pembelajaran sebagai usaha 

untuk menciptakan sistem lingkungan yang mengoptimalkan kegiatan belajar. 

Nasution dalam Sugihartono dkk (2007: 80) mendefinisikan pembelajaran 

sebagai suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-

baiknya dan menghubungkannya dengan anak didik sehingga terjadi proses 
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belajar. Lingkungan dalam hal ini tidak hanya ruang belajar, tetapi juga 

meliputi guru, alat peraga, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya yang 

relevan dengan kegiatan belajar siswa.

Sedangkan Biggs dalam Sugihartono dkk (2007: 80-81) membagi konsep 

pembelajaran dalam 3 pengertian yaitu :

a. Pembelajaran dalam pengertian kuantitatif

Secara kuantitatif pembelajaran berarti penularan pengetahuan dari 

guru kepada murid. Dalam hal ini guru dituntut untuk menguasai 

pengetahuan yang dimilikinya sehingga dapat menyampaikannya 

kepada siswa dengan sebaik-baiknya.

b. Pembelajaran dalam pengertian insitusional

Secara institusional pembelajaran berarti penataan segala kemampuan 

mengajar sehingga dapat berjalan efisien. Dalam pengertian ini guru 

dituntut untuk selalu siap mengadaptasikan berbagai teknik mengajar 

untuk bermacam-macam siswa yang memiliki berbagai perbedaan 

individual.

c. Pembelajaran dalam pengertian kualitatif

Secara kualitatif pembelajaran berarti upaya guru untuk memudahkan 

kegiatan belajar siswa. Dalam pengertian ini peran guru dalam 

pembelajaran tidak sekedar menjejalkan pengetahuan kepada siswa, 

tetapi juga melibatkan siswa dalam aktivitas belajar yang efektif dan 

efisien.
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Dari berbagai pengertian pembelajaran di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh 

pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, mengorganisasi dan 

menciptakan sistem lingkungan dengan berbagai metode sehingga siswa 

dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien serta dengan hasil 

optimal.

2. Kemampuan Berpikir Kritis

a. Konsep Dasar Berpikir

Berpikir adalah suatu keaktifan pribadi manusia yang 

mengakibatkan penemuan yang terarah pada suatu tujuan. Ciri-ciri yang 

terutama dari berpikir adalah adanya abstraksi. Abstraksi dalam hal ini 

berarti anggapan lepasnya kualitas atau relasi dari benda-benda, kejadian-

kejadian dan situasi-situasi yang mula-mula dihadapi sebagai kenyataan 

(Ngalim Purwanto, 1990: 43). Menurut Iskandar (2009: 82) berpikir 

merupakan proses pengetahuan hubungan antara stimulus dan respon dari

kegiatan kognitif tingkat tinggi (higher level cognitive).

Menurut psikologi Asosiasi dalam Ngalim Purwanto (1990:44) 

mengatakan bahwa “Berpikir itu tidak lain daripada jalannya tanggapan-

tanggapan yang dikuasai oleh hukum asosiasi”. Aliran behaviorisme 

berpendapat bahwa “Berpikir adalah gerakan-gerakan reaksi yang 

dilakukan oleh urat syaraf dan otot-otot bicara seperti halnya bila kita 

mengucapkan buah pikiran”. Berpikir merupakan aktivitas kognitif 

manusia yang cukup kompleks. Berpikir melibatkan berbagai bentuk 
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gejala jiwa seperti sensasi, persepsi maupun memori. Para ahli 

mendefinisikan berpikir sebagai suatu proses mental yang bertujuan 

memecahkan masalah (Sugihartono dkk, 2007: 12-13).

Kemampuan berpikir merupakan kegiatan penalaran yang reflektif, 

kritis, dan kreatif yang berorientasi pada suatu proses intelektual yang 

melibatkan pembentukan konsep, aplikasi, analisis, menilai informasi 

yang terkumpul atau dihasilkan melalui pengamatan, pengalaman, 

refleksi, pentaakulan, atau komunikasi sebagai landasan kepada satu 

keyakinan (kepercayaan) dan tindakan (Iskandar, 2009: 86).

Menurut Mayer dalam Sugihartono dkk (2007: 13) berpikir 

meliputi tiga komponen pokok, yaitu :

1) Berpikir merupakan aktifitas kognitif
2) Berpikir merupakan proses yang melibatkan beberapa 

manipulasi pengetahuan di dalam sistem kognitif
3) Berpikir diarahkan dan menghasilkan perbuatan pemecahan 

masalah.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian 

kemampuan berpikir adalah kemampuan yang dimiliki tiap individu untuk 

mengembangkan pengetahuan yang dimiliki, dan menghubungkan dengan 

fakta atau informasi dari berbagai sumber, kemudian mampu mengambil 

kesimpulan dan mampu mengambil tindakan untuk memecahkan masalah 

yang berhubungan dengan kehidupan nyata.

b. Konsep Kemampuan Berpikir Kritis

Menurut Sabar Nurohman (2008: 125) thinking skill adalah 

kemampuan seseorang dalam mendayagunakan kemampuan mentalnya 
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untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan nyata.

Thinking skill dapat dijabarkan menjadi beberapa indikator, antara lain: 

kemampuan menggali informasi, kemampuan mengelola informasi, dan 

kemampuan memutuskan suatu masalah berdasarkan informasi yang 

sudah diperoleh. Menurut Barry K Bayer (1999: ix) thinking skill

merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan aktivitas 

pikirannya secara terbatas dengan mengkombinasikan pemikiran pada 

saat berpikir. Kemampuan tersebut seperti mengingat sesuatu, 

membedakan antara sesuatu yang relevan dan tidak relevan, 

mengklasifikasi, memprediksi, menilai kekuatan suatu tuntutan, 

menyatukan sesuatu, menarik kesimpulan dan membuat keputusan. 

Kemampuan tersebut digunakan terus menerus untuk memperoleh suatu 

pengertian atau pengetahuan.

Berpikir kritis adalah sebuah proses sistematis dan terorganisasi 

yang memungkinkan siswa dapat merumuskan dan mengevaluasi 

pendapat mereka sendiri atau berdasarkan bukti, asumsi, logika, dan 

bahasa yang mendasari pendapat orang lain sehingga mereka mampu 

mengungkapkan pendapat mereka sendiri dengan penuh percaya diri. 

Berpikir kritis membantu siswa untuk mencapai pemahaman yang 

mendalam dan dapat mengambil kesimpulan secara cerdas terhadap 

sebuah informasi, sehingga mereka mampu memecahkan masalah dengan 

menggunakan pemikiran yang sistematis dan logis. (Elaine B. Johnson, 

2009: 185).
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Kemampuan berpikir kritis merujuk pada pemikiran seseorang, 

pemikiran dalam menilai kebaikan suatu ide, buah pikiran, pandangan, 

dan dapat memberikan respons berdasarkan kepada bukti dan sebab 

akibat. Adapun jenis-jenis pemikiran kritis antara lain adalah 

membandingkan dan membedakan (compare and contrast), membuat 

kategori (categorization), menerangkan sebab akibat (cause and effect), 

meneliti bagian dan hubungan bagian yang kecil dengan keseluruhan, 

membuat andaian, membuat ramalan dan inferensi (Iskandar, 2009: 88).

John Langrehr (2006: 42) menyatakan bahwa berpikir kritis 

meliputi penggunaan kriteria yang relevan untuk menilai fitur informasi, 

seperti keakuratannya, relevansinya, reliabilitas, konsistensi, dan biasnya. 

Berpikir kritis merupakan penilaian terhadap sebuah informasi atau opini 

secara cermat, tepat, teliti, dan tidak menimbulkan arti atau pemahaman 

yang berbeda.

Menurut Dewi Utama Faizah dalam 

(http://www.mbssd/buletin_fasilitator/Ed_3_PembelajaranDialogis.pdf. 

pada tanggal 18 Desember 2011) pengertian berpikir kritis adalah sebagai 

berikut:

1) Secara etimologi, berpikir berasal dari bahasa Yunani yaitu critical, 

krinein, to choose, to judge.

2) Meningkatkan ketidaksadaran ke arah kesadaran.

3) Melakukan analisis untuk dapat membuat keputusan.
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4) Mengenali bahwa cara pandang kita adalah sebuah kenyataan yang 

dibentuk oleh pengalaman.

5) Menjadi peduli dengan keberagaman yang ada.

6) Memahami sebab akibat (berkarena maka berkejadian).

7) Memandang dunia sebagai suatu sistem jaringan kerja yang bermakna.

8) Berpikir dengan “PATUT” untuk dapat mempertimbangkan dan 

memutuskan berbagai kenyataan yang ada dalam kehidupan sehari-

hari dengan “BIJAKSANA”.

Sedangkan menurut Reber dalam Muhibbin Syah (2011: 123), 

berpikir kritis adalah siswa dituntut menggunakan strategi kognitif tertentu 

yang tepat untuk menguji kendala gagasan pemecahan masalah dan 

mengatasi kesalahan atau kekurangan.

Menurut Ennis dalam Alma M. Swartz dalam National Education 

Association (1987: 61) kemampuan berpikir kritis dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut :

1) Mencari penjelasan yang jelas dari suatu pertanyaan.

2) Mencari suatu alasan.

3) Mencoba untuk peka terhadap informasi.

4) Menggunakan sumber terpercaya dan menyebutkannya.

5) Mengambil keterangan dari seluruh situasi.

6) Mencoba untuk tetap relevan pada inti utama.

7) Mencoba untuk tetap pada pemikiran dasar/asli.

8) Mencari suatu alternatif.
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9) Berpikir terbuka.

10) Ambil posisi dan atau ubah posisi ketika bukti dan alasan cukup untuk 

melakukannya.

11) Mencari dengan secermat mungkin dari objek.

12) Bersepakat dalam sebuah cara yang rapi melalui bagian-bagian dari 

keseluruhan yang kompleks atau mengambil kesimpulan.

13) Peka teradap perasaan, tingkat pengetahuan, dan derajat kepuasan dari 

orang lain (National Education Association).

Hal di atas menunjukkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam 

menanggapi sebuah informasi untuk dapat menyelesaikan permasalahan-

permasalahan praktis yang ada dalam kehidupan nyata.

Dari berbagai pengertian dan konsep di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan yang 

dimiliki seseorang untuk mendayagunakan dan mengembangkan 

kemampuan yang dimilikinya sehingga mampu memecahkan masalah 

yang sedang dihadapi, serta mampu menganalisis dan mengevaluasi 

informasi secara cermat, tepat, teliti tanpa menimbulkan pemahaman yang 

berbeda dalam usaha menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan 

kehidupan nyata serta dapat mengatasi kesalahan dan kekurangan yang 

sedang dihadapi.
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c. Langkah-langkah Berpikir Kritis

Menurut Elaine B. Johnson (2007: 192-200), ada delapan langkah 

yang dapat diikuti oleh pemikir kritis. Kedelapan langkah ini disajikan 

dalam bentuk sebuah pertanyaan karena dengan menjawab pertanyaan, 

para siswa dilibatkan dalam kegiatan mental yang mereka perlukan untuk 

mendapatkan pemahaman yang mendalam. Pertanyaan-pertanyaan ini 

telah disusun dengan hati-hati untuk membimbing siswa secara sistematis 

dari satu poin menuju poin berikutnya. Menerapkan langkah-langkah ini 

secara rutin akan membantu berpikir kritis menyatu dengan diri siswa.

1) Apa sebenarnya isu, masalah, keputusan, atau kegiatan yang sedang 

dipertimbangkan?

Sebuah masalah atau isu mustahil bisa diteliti sebelum masalah atau 

isu tersebut dapat digambarkan dengan jelas. Oleh karena itu subjek 

yang akan diteliti harus dijelaskan dengan setepat-tepatnya. Mungkin 

subjek itu berupa isu. 

2) Apa sudut pandangnya?

Sudut pandang, sudut pribadi yang digunakan dalam memandang 

sesuatu, dapat membutakan siswa dari kebenaran. Bahkan sudut 

pandang bisa mencemari pikiran sehingga siswa dengan sadar 

menerima alasan yang buruk dan kesimpulan yang tidak masuk akal 

dan mempertahankannya. Karena sudut pandang membuat siswa

memilih satu posisi tertentu, pemikir kritis berusaha untuk 

menyadarinya, lalu menangguhkan pandangan mereka yang penuh 



20

prasangka. Pemikir kritis menganalisa dengan hati-hati karena artikel, 

pidato, dan proposal seringkali tidak berusaha memberikan laporan 

yang tidak memihak dan bertujuan untuk membujuk pembaca agar 

menerima pendapat tertentu.

3) Apa alasan yang diajukan?

Alasan bisa berupa penjelasan atas suatu kejadian, menegaskan 

sebuah ide umum atau mengambil bentuk-bentuk yang lain. Tugas 

pemikir kritis adalah mengidentifikasi alasan dan bertanya apakah 

alasan-alasan yang dikemukakan masuk akal sesuai dengan 

konteksnya. Alasan yang bagus didasarkan pada informasi yang dapat 

dipercaya dan relevan dengan kesimpulan yang ditarik sesudahnya.

4) Asumsi-asumsi apa saja yang dibuat?

Asumsi adalah ide-ide yang siswa terima apa adanya. Siswa 

menganggap bahwa asumsi sebagai kebenaran yang sudah terbukti, 

dan berharap orang lain mau bergabung untuk menerima kebenaran 

asumsi tersebut. Pemikir yang cerdas enggan memasukkan asumsi 

dalam argumen yang mereka buat; mereka juga tidak mudah 

menerima asumsi yang terdapat dalam materi yang dibuat oleh orang 

lain. Seorang pemikir kritis menyalahkan asumsi karena melemahkan 

argumen.

5) Apakah bahasanya jelas? 

Pemikir kritis berusaha untuk memahami. Dalam mencari makna, 

mereka sangat memperhatikan kata-kata. Mereka senantiasa ingat 
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bahwa kata-kata membentuk ide karena itu pemikir kritis harus terus 

menerus memeriksa bahasa mereka sendiri dan bahasa orang lain, 

sambil bertanya. 

6) Apakah alasan didasarkan pada bukti-bukti yang meyakinkan?

Bukti adalah informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Guru

mengajukan bukti khususnya untuk menjelaskan tuntutan, untuk 

memperkuat generalisasi, untuk membedakan pengetahuan dengan 

keyakinan, untuk mendukung sebuah kesimpulan, atau untuk 

membuktikan sebuah pendapat. Tugas dari pemikir kritis adalah 

menilai bukti. Bukti yang kuat meyakinkan siswa bahwa setidaknya 

sampai informasi baru muncul untuk mengubah pemikiran siswa, 

siswa tahu tentang suatu hal. 

7) Kesimpulan apa yang ditawarkan?

Setelah mengumpulkan dan mengevaluasi informasi untuk 

memecahkan sebuah masalah, mengembangkan sebuah proyek, atau 

memutuskan suatu perkara, pemikir kritis mulai merumuskan 

kesimpulan yang tepat. Apabila lebih dari satu kesimpulan yang 

muncul, mereka dengan hati-hati menguji alasan mereka, meninjau 

kembali logika mereka dan mempertimbangkan keakuratan dan 

ketepatan bukti mereka. Pemikir kritis juga meneliti alasan, bukti dan 

logika yang diberikan oleh orang lain untuk membenarkan kesimpulan 

mereka.
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8) Apakah implikasi dari kesimpulan-kesimpulan yang sudah diambil?

Kesimpulan yang menyangkut persoalan pribadi maupun publik 

hampir selalu memiliki efek samping yang tidak diharapkan. Sebelum 

menerima kesimpulan, pemikir kritis berusaha untuk memprediksi dan 

mengevaluasi semua efek samping yang mungkin timbul. 

Menurut Bhisma Murti dalam

(http://fk.uns.ac.id/static/file/criticalthinking.pdf diakses tanggal 18 

Desember 2011) seorang pemikir kritis memiliki karakteristik sebagai 

berikut:

1) Mengemukakan pertanyaan-pertanyaan dan masalah penting, 

merumuskannya dengan jelas dan teliti 

2) Memunculkan ide-ide baru yang berguna dan relevan untuk 

melakukan tugas. Pemikiran kritis memiliki peran penting untuk 

menilai manfaat ide-ide baru, memilih ide-ide yang terbaik, atau 

memodifikasi ide-ide jika perlu 

3) Mengumpulkan dan menilai informasi-informasi yang relevan, dengan 

menggunakan gagasan abstrak untuk menafsirkannya dengan efektif 

4) Menarik kesimpulan dan solusi dengan alasan yang kuat, bukti yang 

kuat, dan mengujinya dengan menggunakan kriteria dan standar yang 

relevan 

5) Berpikir terbuka dengan menggunakan berbagai alternatif sistem 

pemikiran, sembari mengenali, menilai, dan mencari hubungan-

hubungan antara semua asumsi, implikasi, akibat-akibat praktis 
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6) Mampu mengatasi kebingungan, mampu membedakan antara fakta, 

teori, opini, dan keyakinan 

7) Mengkomunikasikan dengan efektif kepada orang lain dalam upaya 

menemukan solusi atas masalah-masalah kompleks, tanpa terpengaruh 

oleh pemikiran orang lain tentang topik yang bersangkutan 

8) Jujur terhadap diri sendiri, menolak manipulasi, memegang 

kredibilitas dan integritas ilmiah, dan secara intelektual independen, 

imparsial, netral   

3. Motivasi Belajar

a. Definisi Motivasi

Menurut Alisuf Sabri dalam Suparman S (2010: 50) motivasi 

adalah segala sesuatu yang menjadi pendorong tingkah laku yang 

menuntut atau mendorong orang untuk memenuhi suatu kebutuhan. 

Kebutuhan inilah yang akan menimbulkan dorongan atau motif untuk 

melakukan tindakan tertentu, di mana diyakini bahwa jika perbuatan itu 

telah dilakukan maka tercapailah keadaan keseimbangan dan timbullah 

perasaan puas dalam diri individu. Motivasi menurut Wlodkowsky 

merupakan suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku 

tertentu dan yang memberi arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut 

(Sugihartono dkk, 2007: 78).

Secara umum, motivasi mengandung tiga komponen pokok yaitu 

menggerakkan, mengarahkan, dan menopang tingkah laku manusia. 

Menggerakkan berarti menimbulkan kekuatan pada individu; memimpin 
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seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu. Motivasi juga 

mengarahkan atau menyalurkan tingkah laku. Dengan demikian ia 

menyediakan suatu orientasi tujuan. Untuk menjaga dan menopang 

tingkah laku, lingkungan sekitar harus menguatkan intensitas dan arah 

dorongan-dorongan dan kekuatan-kekuatan individu (Ngalim Purwanto, 

1990: 72)

b. Definisi Motivasi Belajar

Motivasi belajar dipandang sebagai dorongan mental yang 

menggerakkan perilaku manusia termasuk perilaku belajar. Dalam 

motivasi terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, 

menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap dan perilaku 

individu belajar.

Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai 

keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan 

kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan 

yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang 

dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Motivasi belajar adalah 

merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual. Peranannya yang 

khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, merasa senang dan semangat 

untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi yang kuat akan mempunyai 

banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar (Sardiman, 2007: 75).

Untuk mengembangkan motivasi yang baik pada anak-anak didik, di

samping harus menjauhkan saran-saran atau sugesti yang negatif yang 
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dilarang oleh agama atau yang bersifat asocial dan dursila, yang lebih 

penting lagi adalah membina pribadi anak didik agar dalam diri anak-anak 

terbentuk adanya motif-motif yang luhur, mulia, dan dapat diterima 

masyarakat (Ngalim Purwanto. 1990: 81).

Dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah suatu semangat 

yang berasal dari dalam diri siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas 

yang diwujudkan dengan suatu kegiatan belajar yaitu dengan mengikuti 

proses belajar dengan sungguh-sungguh guna mencapai tujuan yang telah 

siswa harapkan sebelumnya yaitu memperoleh nilai baik.

c. Jenis-jenis Motivasi

Menurut Sudjana S dalam Ngalim Purwanto (1990: 82), motivasi 

dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

1) Motivasi Instrinsik

Motivasi instrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri setiap 

individu seperti kebutuhan, bakat, kemauan, minat, dan harapan. 

2) Motivasi Ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang datang dari luar diri 

seseorang, timbul karena adanya stimulus (rangsangan) dari luar 

dirinya atau lingkungannya. 

Pendapat lain dari Biggs dan Telfer dalam Ngalim Purwanto (1990:83)

menyebutkan macam-macam motivasi dibedakan menjadi 4 golongan 

yaitu:
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1) Motivasi Instrumental

Yaitu bahwa siswa belajar karena didorong oleh adanya hadiah atau 

menghindari hukuman.

2) Motivasi Sosial

Berarti bahwa siswa belajar untuk penyelenggaraan tugas dalam hal 

ini keterlibatan siswa pada tugas sangat menonjol.

3) Motivasi Berprestasi

Motivasi ini berarti bahwa siswa belajar untuk meraih prestasi atau 

keberhasilan yang telah ditetapkannya.

4) Motivasi Intrinsik

Motivasi ini berarti siswa belajar karena keinginannya sendiri.

Menurut Sardiman (2011: 86-87), motivasi dapat dilihat dari dasar 

pembentukannya, yaitu:

1) Motif-motif bawaan

Yang dimaksud dengan motif bawaan adalah motif yang dibawa 

sejak lahir, jadi motivasi itu ada tanpa dipelajari. Motif-motif ini 

seringkali disebut motif-motif yang disyaratkan secara biologis.

2) Motif-motif yang dipelajari

Maksudnya motif-motif yang timbul karena dipelajari. Sebagai 

contoh dorongan untuk belajar suatu cabang ilmu pengetahuan, 

dorongan untuk mengajar sesuatu di dalam masyarakat. Motif-motif 

ini seringkali disebut dengan motif-motif yang diisyaratkan secara 
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sosial. Sebab manusia hidup dalam lingkungan sosial dengan sesama 

manusia yang lain, sehingga motivasi ini terbentuk.

Disamping itu Frandsen dalam Sardiman (2011: 87) masih 

menambahkan jenis-jenis motif sebagai berikut:

1) Cognitive motives

Motif ini menunjuk pada gejala intrinsic, yakni menyangkut 

kepuasan individual. Kepuasan individual yang berada di dalam diri 

manusia dan biasanya berwujud proses dan produk mental.

2) Self-expression

Penampilan diri adalah sebagian dari perilaku manusia. Yang penting 

kebutuhan individu itu tidak sekedar tahu mengapa dan bagaimana 

sesuatu terjadi, tetapi juga mampu membuat kejadian.

3) Self-enhancement

Melalui aktualisasi diri dan pengembangan kompetensi akan 

meningkatkan kemajuan diri seseorang. Ketinggian dan kemajuan 

diri ini menjadi salah satu keinginan bagi setiap individu.

d. Sifat-sifat Motivasi

Oemar Hamalik (2008: 162-163) menyatakan bahwa menurut 

sifatnya motivasi dibagi menjadi 2 yaitu:

1) Motivasi intrinsik adalah motivasi yang tercakup dalam situasi 

belajar yang bersumber dari kebutuhan dan tujuan siswa sendiri. 

Motivasi ini sering disebut motivasi murni atau motivasi yang 

sebenarnya timbul dari dalam diri peserta didik, misalnya keinginan 
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untuk mendapatkan keterampilan tertentu, memperoleh informasi 

dan pemahaman, mengembangkan sikap untuk berhasil, menikmati 

kehidupan, secara sadar memberikan sumbangan kepada kelompok, 

keinginan untuk diterima oleh orang lain.

2) Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang disebabkan oleh faktor dari 

luar situasi belajar seperti angka, kredit, ijazah, tingkatan hadiah, 

medali, pertentangan, dan persaingan.

Sedangkan menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2003: 63) menurut 

sifatnya motivasi dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

1) Motivasi takut atau fear motivation, individu melakukan sesuatu 

perbuatan karena takut. Seseorang melakukan kejahatan karena takut 

akan ancaman dari kawan-kawannya yang kebetulan suka 

melakukan kejahatan.

2) Motivasi insentif atau incentive motivation, individu melakukan 

sesuatu perbuatan untuk mendapatkan sesuatu insentif. Bentuk 

insentif ini bermacam-macam, seperti : mendapatkan honorarium, 

bonus, hadiah, penghargaan, dsb.

3) Sikap atau attitude motivation atau self motivation. Motivasi ini lebih 

bersifat instrumen, muncul dari dalam diri individu, berbeda dengan 

kedua motivasi sebelumnya yang lebih bersifat ekstrinsik dan 

instruktif dari luar diri individu. Sikap merupakan suatu motivasi 

karena menunjukkan ketertarikan atau ketidaktertarikan seseorang 

terhadap sesuatu objek. Seorang yang mempunyai sikap positif 
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terhadap sesuatu akan menunjukkan motivasi yang besar terhadap 

hal itu.

e. Ciri-ciri Motivasi Belajar

Nana Sudjana (2005: 61), instrumen keberhasilan proses belajar 

mengajar dapat dilihat dalam motivasi belajar siswa yang ditunjukkan 

oleh para siswa saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar, yang dapat 

dilihat dalam hal:

1) Minat dan perhatian siswa terhadap pelajaran

2) Semangat siswa untuk melakukan tugas-tugas belajarnya

3) Tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas-tugas belajarnya

4) Reaksi yang ditunjukkan siswa terhadap stimulus yang diberikan guru

5) Rasa senang dan puas dalam mengerjakan tugas yang diberikan

Menurut Sardiman (2007: 83) motivasi yang ada pada diri sendiri setiap 

orang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam waktu 
yang lama, tidak pernah berhenti sebelum puas).

2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). Tidak memerlukan 
dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin (tidak cepat puas 
dengan prestasi yang telah dicapainya).

3) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah untuk orang 
dewasa (misalnya masalah pembangunan agama, politik, ekonomi, 
keadilan, pemberantasan korupsi, pertentangan terhadap setiap 
tindakan instrume, amoral, dan sebagainya).

4) Lebih senang bekerja mandiri.
5) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat 

mekanis, berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif).
6) Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan 

sesuatu).
7) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu.
8) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.
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Apabila seseorang memiliki ciri-ciri tersebut, berarti orang itu selalu 

memiliki motivasi yang cukup kuat. Ciri-ciri motivasi seperti itu akan 

sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Hal itu harus dipahami 

benar oleh guru, agar dalam berinteraksi dengan siswanya dapat 

memberikan motivasi yang tepat dan optimal.

f. Fungsi Motivasi 

Menurut Sardiman (2007: 85) ada tiga fungsi motivasi:

1) Mendorong manusia untuk berbuat jadi sebagai penggerak atau motor 

yang melepaskan. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak 

dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan.

2) Menentukan arah perbuatan, yakni 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. Seorang siswa yang akan menghadapi ujian dengan harapan 

dapat lulus tentu akan melakukan kegiatan belajar dan tidak akan 

menghabiskan waktunya untuk bermain kartu atau membaca komik 

sebab tidak serasi dengan tujuan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Nana Syaodih Sukmadinata 

(2003: 62) yang mengatakan bahwa motivasi memiliki dua fungsi yaitu: 

pertama mengarahkan atau directional function, dan kedua mengaktifkan 
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dan meningkatkan kegiatan atau activating and energizing function. 

Dalam mengarahkan kegiatan, motivasi berperan mendekatkan atau 

menjauhkan individu dari sasaran yang akan dicapai. Apabila sesuatu 

sasaran atau tujuan merupakan sesuatu yang diinginkan oleh individu 

maka motivasi berperan mendekatkan (approach motivation), dan bila 

sasaran atau tujuan tidak diinginkan oleh individu, maka motivasi 

berperan menjauhi sasaran (avoidance motivation). Motivasi juga dapat 

berfungsi mengaktifkan atau meningkatkan kegiatan. Suatu perbuatan 

atau kegiatan yang tidak bermotif atau motifnya sangat lemah, akan 

dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh, tidak terarah dan 

kemungkinan besar tidak akan membawa hasil. Sebaliknya apabila 

motivasinya besar atau kuat, maka akan dilakukan dengan sungguh-

sungguh, terarah, dan penuh semangat, sehingga kemungkinan akan 

berhasil lebih besar. 

Oemar Hamalik (2008: 161) juga mengemukakan fungsi motivasi 

yang meliputi:

1) Mendorong timbulnya kelakuan atas sesuatu perbuatan. Tanpa 

motivasi maka tidak akan timbul sesuatu perbuatan seperti belajar.

2) Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan perbuatan 

kepencapaian tujuan yang diinginkan.

3) Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai mesin 

bagi mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau 

lambatnya suatu pekerjaan. 
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g. Cara Menumbuhkan Motivasi Belajar

Menurut Sardiman dalam Suparman S (2010: 52), ada beberapa 

bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi belajar anak didik, yaitu:

1) Memberi angka
Pemberian angka atau nilai (apalagi angka yang bagus) akan menjadi 
motivasi tersendiri bagi anak didik. Ia memilih untuk mendapatkan 
angka yang lebih tinggi lagi atau minimal mempertahankan angka 
yang telah didapatnya.

2) Hadiah
Hadiah menjadi motivasi tersendiri bagi siswa. Akan tetapi pemberian 
hadiah harus dibatasi juga, karena jangan sampai hal ini terbawa-bawa 
dan menjadi kebiasaan buruk. Di mana anak didik hanya akan mau 
mendapatkan nilai tinggi atau menjawab pertanyaan guru jikalau 
hanya diberi hadiah.

3) Saingan atau Kompetisi
Cara ini juga memotivasi siswa, yang penting anak didik diarahkan 
untuk bersaing secara sehat dan positif dengan teman-temannya.

4) Ego-involement
Anak didik akan berusaha dengan segenap tenaga untuk mencapai 
prestasi yang baik untuk menjaga harga dirinya. Guru harus 
menumbuhkan kesadaran pada anak didik agar merasakan dan 
menyadari betapa pentingnya tugas dan menerimanya sebagai 
tantangan yang harus diselesaikan. Sehingga ia akan bekerja keras 
dengan untuk menyelesaikan tantangan itu untuk menjaga harga 
dirinya.

5) Memberi ulangan
Memberikan ulangan memacu siswa untuk belajar lebih giat. Yang 
perlu diperhatikan guru adalah jangan terlalu. Justru ulangan akan  
menimbulkan kebosanan dan kejenuhan dalam diri anak didik.

6) Mengetahui hasil
Dengan mengetahui hasil pekerjaannya, akan mendorong anak didik 
agar lebih giat lagi dalam belajarnya. Jika siswa tahu bahwa hasil 
belajarnya senantiasa mengalami peningkatan, maka dengan 
sendirinya akan memotivasi siswa untuk terus belajar. 

7) Pujian
Pujian yang baik dan positif akan memupuk suasana yang 
menyenangkan dan meningkatkan gairah belajar. Yang perlu 
diperhatikan guru adalah ketepatan dalam memberikan pujian, karena 
pujian juga berdampak negatif di mana menjadikan anak didik 
sombong, memandang remeh teman-temannya dan menjadikannya 
angkuh.
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8) Hukuman
Hukuman tidak selamanya berdampak negatif jika diberikan pada saat 
yang tepat dengan yang jelas, dan dengan jenis hukuman yang logis 
sesuai dengan kesalahannya. Hukuman yang demikian akan 
menjadikan siswa menyadari kesalahannya dan memunculkan gairah 
untuk mengubahnya dan meningkatkan prestasi belajarnya.

9) Minat
Minat adalah instrument motivasi yang kedua setelah kebutuhan. 
Proses belajar akan berjalan dengan baik jika dilandasi minat untuk 
belajar.

10) Hasrat untuk belajar
Hasrat untuk belajar merupakan sesuatu yang muncul dalam diri anak 
didik yang mengakibatkan anak didik mau belajar lebih giat lagi.

11) Tujuan yang diakui
Tujuan yang diakui dan diterima dengan baik oleh anak didik 
merupakan instrument motivasi yang sangat penting. Sebab dengan 
memahami tujuan yang harus dicapai maka akan timbul gairah untuk 
terus belajar dengan giat dan sungguh-sungguh.

h. Teori Motivasi

Menurut Ngalim Purwanto (1990: 74-77), ada beberapa teori 

motivasi yaitu :

1) Teori Hedonisme

Hedone adalah bahasa Yunani yang berarti kesukaan, kesenangan, 

atau kenikmatan. Hedonisme adalah suatu aliran di dalam filsafat yang 

memandang bahwa tujuan hidup yang utama pada manusia adalah 

mencari kesenangan (hedone) yang bersifat duniawi. Menurut 

pandangan hedonisme, manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang 

mementingkan kehidupan yang penuh kesenangan dan kenikmatan. 

Implikasi dari adanya teori ini adalah adanya anggapan bahwa semua 

orang cenderung menghindari hal-hal yang sulit dan menyusahkan, 

atau yang mengandung resiko berat, dan lebih suka melakukan 

sesuatu yang mendatangkan kesenangan baginya. Siswa di suatu kelas 
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merasa gembira dan bertepuk tangan mendengar pengumuman dari 

kepala sekolah bahwa guru matematika mereka tidak dapat mengajar 

karena sakit. Menurut teori hedonisme, para siswa pada contoh di atas 

harus diberi motivasi secara tepat agar tidak malas.

2) Teori Naluri

Pada dasarnya manusia memiliki tiga dorongan nafsu pokok yang 

dalam hal ini disebut juga dengan naluri, yaitu:

a) Dorongan nafsu (naluri) mempertahankan diri

b) Dorongan nafsu (naluri) mengembangkan diri

c) Dorongan nafsu (naluri) mengembangkan/mempertahankan jenis

Dengan dimilikinya ketiga naluri pokok itu, maka kebiasaan-

kebiasaan ataupun tindakan-tindakan dan tingkah laku manusia yang 

diperbuatnya sehari-hari mendapat dorongan atau digerakkan oleh 

ketiga naluri tersebut. Oleh karena itu menurut teori ini, untuk 

memotivasi seseorang harus berdasarkan naluri mana yang akan dituju 

dan perlu dikembangkan.

3) Teori Reaksi yang Dipelajari

Teori ini berpandangan bahwa tindakan atau perilaku manusia 

tidak berdasarkan naluri-naluri, tetapi berdasarkan pola-pola tingkah 

laku yang dipelajari dari kebudayaan ditempat orang itu hidup. Orang 

belajar paling banyak dari lingkungan kebudayaan di tempat ia hidup 

dan dibesarkan. Oleh karena itu teori ini disebut juga teori lingkungan 

kebudayaan. Menurut teori ini apabila seorang pemimpin ataupun 
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seorang pendidik akan memotivasi anak buah atau anak didiknya, 

pemimpin ataupun pendidik itu mengetahui benar-benar latar 

belakang kehidupan dan kebudayaan orang-orang yang dipimpinnya.

4) Teori Daya Pendorong

Teori ini merupakan perpaduan antara “teori naluri” dengan “teori 

reaksi yang dipelajari”. Daya pendorong adalah semacam naluri, 

tetapi hanya suatu dorongan kekuatan yang luas terhadap suatu arah 

yang umum. Menurut teori ini, bila seorang pemimpin atau pendidik 

ingin memotivasi anak buahnya, ia harus mendasarkannya atas daya 

pendorong yaitu atas naluri dan juga reaksi yang dipelajari dari 

kebudayaan lingkungan yang dimilikinya. 

5) Teori Kebutuhan

Teori motivasi yang banyak dianut orang adalah teori kebutuhan. 

Teori ini beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh manusia 

pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya, baik 

kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis. Oleh karena itu menurut 

teori ini apabila seorang pemimpin ataupun pendidik bermaksud 

memberikan motivasi kepada seseorang, ia harus berusaha 

mengetahui terlebih dulu apa kebutuhan-kebutuhan orang yang akan 

dimotivasinya. 

Salah satu dari teori kebutuhan yang ada adalah teori dari Abraham 

Maslow. Maslow mengemukakan adanya lima tingkatan kebutuhan 

pokok manusia. Kelima tingkatan kebutuhan pokok inilah yang 
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kemudian dijadikan pengertian kunci dalam mempelajari motivasi 

manusia. Adapun kelima tingkatan kebutuhan pokok yang dimaksud 

dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar 1. Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow

Menurut hierarki kebutuhan tersebut, kebutuhan pokok manusia

dibagi dari tingkatan terendah ke tingkat tertingginya yaitu kebutuhan 

fisiologis, kebutuhan rasa aman dan perlindungan, kebutuhan sosial, 

kebutuhan penghargaan, dan aktualisasi diri. Kebutuhan-kebutuhan 

tersebut dapat dijelaskan secara lebih lengkap sebagai berikut:

a) Kebutuhan fisiologis : kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar, 

yang bersifat primer dan vital, yang menyangkut fungsi-fungsi 

biologis dasar dari organisme manusia seperti kebutuhan akan 

pangan, sandang dan papan, kesehatan fisik, kebutuhan seks.

Aktualisasi 
Diri (Self 

actualization)

Kebutuhan 
penghargaan 

(esteem needs)

Kebutuhan sosial (social 
needs)

Kebutuhan rasa aman dan 
perlindungan (safety and security 

needs)

Kebutuhan fisiologis (physiological 
needs)
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b) Kebutuhan rasa aman dan perlindungan (safety and security) 

seperti terjaminnya keamanan, terlindung dari bahaya dan 

ancaman penyakit, perang, kemiskinan, kelaparan, perlakuan 

tidak adil.

c) Kebutuhan sosial (social needs) yang meliputi antara lain 

kebutuhan akan dicintai, diperhitungkan sebagai pribadi, diakui 

sebagai anggota kelompok, rasa setia kawan, kerjasama.

d) Kebutuhan akan penghargaan (esteem needs), termasuk 

kebutuhan dihargai karena prestasi, kemampuan, kedudukan atau 

status, pangkat.

e) Kebutuhan akan aktualisasi diri (self actualization) seperti antara 

lain kebutuhan mempertinggi potensi-potensi yang dimiliki, 

pengembangan diri secara maksimum, kreatifitas dan ekspresi 

diri.

Tingkatan atau hierarki kebutuhan dari Maslow ini tidak dimaksud 

sebagai suatu kerangka yang dapat dipakai setiap saat, tetapi lebih 

merupakan kerangka acuan yang dapat digunakan sewaktu-waktu 

bilamana diperlukan untuk memperkirakan tingkat kebutuhan yang 

mana mendorong seseorang yang akan dimotivasi bertindak 

melakukan sesuatu.
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4. Prestasi Belajar

a. Pengertian Prestasi Belajar

Menurut Mulyono (1995: 150), prestasi belajar adalah penguasaan 

pengetahuan dari pelajaran-pelajaran yang diterima atau kemampuan 

menguasai mata pelajaran yang diberikan guru. Dalam prestasi belajar 

selalu dikaitkan dengan test hasil belajar atau tes prestasi. Prestasi belajar 

selain dipengaruhi oleh kemampuan kognitif siswa juga dipengaruhi oleh 

faktor lain seperti motivasi dan pengalaman belajar terulang. Menurut 

Tim Penyusun Kamus (2005: 895), “Prestasi belajar adalah penguasaan 

pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan melalui mata 

pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang 

diberikan oleh guru”. Menurut Nana Sudjana (2006: 22), “Hasil belajar 

adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya”. 

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2003: 102), “Hasil belajar 

atau achievement merupakan relisasi atau pemekaran dari kecakapan-

kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang”. Penguasaan 

hasil belajar oleh seseorang dapat dilihat dari perilakunya, baik perilaku 

dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan berpikir maupun 

keterampilan motorik.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa prestasi belajar adalah tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan setelah melakukan proses belajar yang 
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biasanya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan 

oleh guru. Prestasi belajar ekonomi merupakan hasil belajar ekonomi 

yang dicapai oleh siswa secara efektif di sekolah, di kelas khususnya 

setelah siswa mempelajari mata pelajaran ekonomi yang disampaikan 

oleh guru ekonomi dan dinyatakan dalam bentuk angka melalui tes.

b. Jenis-jenis Prestasi Belajar

Menurut Horward Kingsley dalam Nana Sudjana (2006: 22) 

membagi hasil belajar menjadi 3 macam yaitu keterampilan dan 

kebiasaan, pengetahuan dan pengertian, sikap dan cita-cita. Masing-

masing jenis hasil belajar dapat diisi dengan bahan yang telah ditetapkan

dalam kurikulum. Sedangkan Gagne dalam Nana Sudjana (2006: 22) 

membagi menjadi lima kategori yakni informasi verbal, keterampilan 

intelektual, strategi kognitif, sikap, dan keterampilan motoris.

Sedangkan menurut Bloom dalam Nana Sudjana (2006: 22-23) 

membaginya menjadi tiga ranah belajar yaitu:

1) Ranah kognitif yang berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari enam aspek yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama 

disebut kognitif tingkat rendah dan keempat aspek berikutnya 

termasuk kognitif tingkat tinggi.

2) Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek 

yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan 

internalisasi.
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3) Ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar keterampilan 

dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotoris 

yakni gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan 

perseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan keterampilan 

kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar

Menurut Nana Sudjana (2010: 39-43), hasil belajar yang dicapai 

siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni fakor dari dalam diri siswa 

itu dan faktor yang datang dari luar diri siswa atau faktor lingkungan. 

Faktor yang datang dari dalam diri siswa terutama kemampuan yang 

dimilikinya. Faktor kemampuan siswa besar sekali pengaruhnya terhadap 

hasil belajar yang dicapai. Di samping faktor kemampuan yang dimiliki 

siswa, juga ada faktor lain seperti motivasi belajar, minat dan perhatian, 

sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan, sosial ekonomi, faktor fisik dan 

psikis. Adanya pengaruh dari dalam diri siswa merupakan hal yang logis 

dan wajar, sebab hakikat perbuatan belajar adalah perubahan tingkah laku 

individu yang diniati dan disadarinya. 

Ada faktor-faktor dari luar diri siswa yang dapat menentukan atau 

mempengaruhi hasil belajar yang dicapai. Salah satu lingkungan belajar 

yang paling dominan mempengaruhi hasil belajar di sekolah ialah kualitas 

pengajaran. Yang dimaksud dengan kualitas pengajaran ialah tinggi 

rendahnya atau efektif tidaknya proses belajar mengajar dalam mencapai 

tujuan pengajaran. Salah satu yang mempengaruhi kualitas pengajaran 
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adalah guru. Guru dilihat dari kompetensi profesional yang dimilikinya. 

Artinya kemampuan dasar yang dimiliki guru baik di bidang kognitif 

seperti penguasaan bahan, bidang sikap seperti mencintai profesinya dan 

bidang perilaku seperti keterampilan mengajar, menilai hasil belajar 

siswa. Di samping faktor guru, kualitas pengajaran dipengaruhi juga oleh 

karakteristik kelas antara lain: besarnya kelas, suasana belajar, dan 

fasilitas dan sumber belajar yang tersedia. Faktor lain yang 

mempengaruhi kualitas pengajaran di sekolah adalah karakteristik sekolah 

itu sendiri. Karakteristik sekolah berkaitan dengan disiplin sekolah, 

perpustakaan yang ada di sekolah, letak geografis sekolah, lingkungan 

sekolah, estetika dalam arti sekolah memberikan rasa nyaman dan 

kepuasan belajar, bersih, rapi, dan teratur.

Carrol dalam Nana Sudjana (2010: 40) berpendapat bahwa hasil 

belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh lima faktor yaitu :

1) Bakat belajar

2) Waktu yang tersedia untuk belajar

3) Waktu yang diperlukan siswa untuk menjelaskan pelajaran

4) Kualitas pengajaran

5) Kemampuan individu

Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa faktor 

yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar yaitu yang berasal dari dalam 

diri orang yang belajar dan ada pula dari luar dirinya. Menurut Slameto 

(2003: 54-71), faktor-faktor yang mempengaruhi belajar adalah:
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1) Faktor intern yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu yang 

sedang belajar, terdiri dari:

a) Faktor jasmaniah berupa kesehatan.

b) Faktor psikologis seperti intelegensi, perhatian, minat, bakat, 

motif, kesiapan.

c) Faktor kelelahan berupa kelelahan jasmani dan rohani

2) Faktor ekstern yaitu faktor yang berasal dari luar individu, terdiri dari:

a) Faktor keluarga, seperti cara orang tua mendidik, relasi antar 

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga.

b) Faktor sekolah, seperti metode mengajar, kurikulum, relasi guru 

dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat 

pengajaran.

c) Faktor masyarakat, seperti kegiatan siswa dalam masyarakat, mass 

media, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan pendapat tersebut, M. Dalyono (2009: 55-60) 

mengemukakan faktor-faktor yang menentukan pencapaian hasil belajar, 

yaitu:

1) Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri, seperti 

kesehatan, intelegensi, bakat, minat, motivasi, cara belajar.

2) Faktor-faktor lingkungan, meliputi:

a) Keluarga, seperti pendidikan orang tua, besar kecilnya penghasilan 

orang tua, perhatian orang tua, keadaan rumah.

b) Sekolah, berupa kualitas guru, metode mengajar, kurikulum, 
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fasilitas di sekolah, jumlah murid per kelas, pelaksanaan tata tertib 

sekolah.

c) Masyarakat, misalnya pendidikan masyarakat dan moral sekitar

d) Lingkungan sekitar misalnya bangunan rumah, suasana sekitar, 

keadaan lalu lintas, iklim.

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

1) Faktor internal

Yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti kesehatan, 

intelegensi, bakat, minat, motivasi, cara belajar, kelelahan.

2) Faktor eksternal

Yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu meliputi keluarga, 

sekolah, masyarakat dan lingkungan masyarakat.

5. Model Pembelajaran Quantum Teaching

a. Konsep Model Pembelajaran

Model pembelajaran merupakan salah satu komponen utama dalam 

menciptakan suasana belajar yang aktif, inofativ, kreatif, dan 

menyenangkan. Model pembelajaran yang menarik dan variatif akan 

berimplikasi pada minat maupun motivasi peserta didik dalam mengikuti 

proses belajar mengajar di kelas. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 22), model adalah 

pola (acuan) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Model 

pembelajaran menurut Soekamto, dkk (Trianto, 2007: 5) adalah kerangka 
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konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar tertentu, dan berfungsi sebagai 

pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam 

merencanakan aktivitas belajar mengajar. Menurut pendapat Richey 

(1986:114), model pembelajaran adalah gambaran yang ditimbulkan dari 

kenyataan yang mempunyai susunan dari urutan tertentu. Sugandi 

(2004:85), menyatakan bahwa:

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menuliskan 
prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 
belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi 
sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan bagi para 
pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktifitas belajar 
mengajar. 

Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang 

digunakan dalam menyusun kurikulum, mengatur materi pelajaran dan 

member petunjuk kepada pengajar di kelas dalam setting pengajaran atau 

setting lainnya. Model pembelajaran merupakan pegangan praktis pada 

pengelolaan pembelajaran di dalam kelas yang mencakup semua 

komponen pokok yang harus dipertimbangkan oleh tenaga pengajar. 

Model pembelajaran memiliki fungsi untuk mengarahkan para pendidik 

untuk mendesain pembelajaran yang digunakan sebagai acuan 

pelaksanaan pembelajaran yang bertujuan untuk tercapainya pembelajaran 

yang efektif, efisien, berdaya tarik tinggi terhadap minat siswa.

Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau suatu system 

belajar yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 
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pembelajaran yang sistematis dalam proses pembelajaran untuk mencapai 

tujuan belajar tertentu. Hal tersebut meliputi tujuan, lingkungan, dan 

system pengelolaan yang dipilih oleh guru dalam proses belajar mengajar.

b. Konsep Dasar Quantum Teaching

Quantum adalah interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. 

Quantum teaching adalah pengubahan bermacam-macam interaksi yang 

ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Interaksi-interaksi ini 

mencakup unsur-unsur belajar efektif yang mempengaruhi kesuksesan 

siswa. Interaksi-interaksi ini mengubah kemampuan dan bakat alamiah 

siswa menjadi cahaya yang akan bermanfaat bagi mereka sendiri dan bagi 

orang lain (Bobbi Deporter, 2001: 5). Model Quantum teaching hampir 

sama dengan sebuah simfoni. Jika menonton sebuah simfoni, ada banyak 

unsur yang menjadi faktor pengalaman musik. Kita dapat membagi unsur-

unsur tersebut menjadi dua kategori konteks dan isi. Quantum Teaching

mencakup petunjuk spesifik untuk menciptakan lingkungan belajar yang 

efektif, merancang kurikulum, menyampaikan isi, dan memudahkan 

proses belajar. 

c. Asas Utama Quantum Teaching

Menurut Bobbi Deporter (2001: 6), Quantum Teaching bersandar 

pada konsep “Bawalah Dunia Mereka ke Dunia Kita, dan Antarkan Dunia 

Kita ke Dunia Mereka”. Segala hal yang dilakukan dalam kerangka 

Quantum Teaching, setiap interaksi siswa, setiap rancangan kurikulum, 

dan setiap metode instruksional dibangun di atas prinsip “Bawalah Dunia 
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Mereka ke Dunia Kita, dan Antarkan Dunia Kita ke Dunia Mereka”.

Maksudnya adalah mengingatkan kita pada pentingnya memasuki dunia 

murid. Untuk mendapatkan hak mengajar, pertama-tama guru harus 

membangun jembatan autentik memasuki kehidupan murid. Mengajar 

adalah hak yang harus diraih dan diberikan kepada siswa. Belajar dari 

segala definisinya adalah kegiatan full contact yang melibatkan semua 

aspek kepribadian manusia pikiran, perasaan bahasa tubuh pengetahuan, 

sikap, keyakinan dan persepsi masa datang. 

Hal yang pertama dilakukan oleh guru adalah memasuki dunia 

muridnya. Tindakan ini akan memberi guru izin untuk memimpin, 

menuntun dan memudahkan perjalanan mereka menuju kesadaran ilmu 

pengetahuan yang lebih luas. Caranya adalah dengan mengaitkan apa 

yang guru ajarkan dengan sebuah peristiwa, pikiran atau perasaan yang 

diperoleh dari kehidupan rumah, sosial, atletik, musik, seni, rekreasi atau 

akademis. Setelah kaitan itu terbentuk, guru dapat membawa muridnya ke

dalam dunia guru dan memberi mereka pemahaman guru mengenai isi 

dunia itu. Dalam pengertian dan pemahaman yang lebih luas, siswa dapat 

membawa apa yang dipelajari ke dalam dunia mereka dan menerapkannya 

pada situasi baru yang ada di sekitarnya masing-masing (Miftahul A’la, 

2010: 28-29).

d. Prinsip Quantum Teaching

Quantum Teaching memiliki lima prinsip yang serupa dengan asas 

utamanya “Bawalah Dunia Mereka ke Dunia Kita, dan Antarkan Dunia 
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Kita ke Dunia Mereka”, prinsip-prinsip ini mempengaruhi seluruh aspek 

Quantum Teaching. Menurut Miftahul A’la (2010: 29-32) prinsip-prinsip 

tersebut adalah:

1) Segalanya berbicara

Dari lingkungan kelas hingga bahasa tubuh guru, dari kertas yang 

guru bagikan hingga rancangan pelajaran guru, keseluruhannya 

mengirim pesan tentang belajar yang akan disampaikan dalam 

pengajaran tersebut. Selain itu dalam sebuah kelas bukan hanya 

guru saja yang berhak berbicara, namun semua yang ada di dalam 

memiliki hak yang sama untuk saling berargumentasi dan 

menyatakan apa yang ada dalam benak pikirannya.

2) Segalanya bertujuan

Semua yang terjadi karena guru mempunyai tujuan seperti seorang 

guru yang harus secara hati-hati menyusun pelajaran. Apa yang 

disusun dalam pelajaran yang akan diberikan kepada siswa harus 

mempunyai tujuan dan batasan yang jelas. Hal ini agar dalam 

pelaksanaan mengajar tidak ada yang namanya melenceng dari 

tujuan utama, karena semuanya sudah dipersiapkan secara matang 

terlebih dahulu.

3) Pengalaman sebelum pemberian nama

Otak kita berkembang pesat dengan adanya rangsangan kompleks 

yang akan menggerakkan rasa ingin tahu. Oleh karena itu, proses 

belajar paling baik terjadi ketika siswa telah mengalami informasi 
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sebelum mereka memperoleh nama untuk apa yang mereka 

pelajari.

4) Akui setiap usaha

Dalam belajar mengandung resiko yang besar dan terkadang keluar 

dari rasa nyaman. Pada langkah ini siswa berhak atas pengakuan 

dari kecakapan dan rasa percaya diri mereka. Rasa percaya diri 

sangat dibutuhkan dalam rangka proses pembelajaran yang lebih 

kondusif dalam dunia pendidikan. Siswa dalam hal ini berhak 

untuk mengambil resiko dan membangun kompetensi dan 

kepercayaan diri mereka sendiri. Bagi seorang guru harus 

mengakui dan memperkuat bahwa apa yang mereka lakukan sudah 

sesuai dengan aturan dan terus memberikan motivasi agar siswa 

mampu berkembang dan terus belajar tanpa mengenal rasa lelah.

5) Jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan

Perayaan atau memberikan sesuatu sebagai reward adalah suatu 

umpan balik mengenai kemajuan murid dan meningkatkan asosiasi 

emosi positif dengan belajar. Langkah ini perlu diterapkan agar 

keinginan murid untuk belajar akan tumbuh dan berkembang 

dengan cepat. Siswa akan merasa dihargai dengan diberikannya 

pengganti akan prestasi yang diperolehnya.
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e. Langkah-langkah Pengajaran Quantum Teaching

Menurut Bobbi DePorter (2001: 89-93), dalam pelaksanaannya 

Quantum Teaching melakukan langkah-langkah pengajaran dengan enam 

langkah yang tercermin dalam istilah TANDUR, yaitu :

1) Tumbuhkan

Tumbuhkan minat dengan memuaskan yakni apakah manfaat yang 

akan diperoleh dari pelajaran tersebut bagi guru dan muridnya. 

Cobalah untuk menumbuhkan suasana yang sangat menyenangkan 

dan menggembirakan di hati setiap siswa dalam suasana relaks, 

tumbuhkan interaksi dengan siswa, masuklah ke alam pikiran 

mereka dan bawalah alam pikiran mereka ke alam pikiran kita, 

yakinkan siswa mengapa harus mempelajari ini dan itu, belajar 

adalah suatu kebutuhan siswa bukan suatu keharusan.

2) Alami

Yakni ciptakan dan datangkan pengalaman umum yang dapat 

dimengerti semua pelajar. Unsur ini memberi pengalaman kepada 

siswa dan memanfaatkan hasrat alami otak untuk menjelajah. 

Jangan sampai guru menggunakan istilah yang asing dan sulit 

dimengerti, karena ini akan membuat siswa merasa bosan dalam 

belajar. Cara terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan jembatan 

keledai, permainan, dan simulasi. 
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3) Namai

Penamaan memuaskan hasrat alami otak untuk memberikan 

identitas, mengurutkan dan mendefinisikan. Penamaan dibangun di

atas pengetahuan dan keingintahuan siswa saat itu. Penamaan 

adalah saatnya untuk mengajarkan konsep, keterampilan berpikir, 

dan strategi belajar. Strategi yang dapat dipakai adalah dengan 

menggunakan susunan gambar, warna, alat bantu, kertas tulis, dan 

poster di dinding. 

4) Demonstrasikan

Yakni menyediakan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan 

bahwa mereka tahu. Memberi siswa peluang untuk 

menterjemahkan dan menerapkan pengetahuan mereka ke dalam 

pembelajaran yang lain, dan ke dalam kehidupan mereka. Setelah 

siswa mengalami belajar akan sesuatu, beri kesempatan kepada 

mereka untuk mendemonstrasikan kemampuannya karena siswa 

akan mampu mengingat 90% jika siswa itu mendengar, melihat, 

dan melakukannya. 

5) Ulangi

Yakni menunjukkan kepada para siswa tentang cara-cara 

mengulang materi dan menegaskan “Aku tahu bahwa aku memang 

tahu ini”. Pengulangan memperkuat koneksi saraf dan 

menumbuhkan rasa “Aku tahu bahwa aku memang tahu ini”. 

Pengulangan harus dilakukan secara multimodalitas dan 
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multikecerdasan, lebih baik dalam konteks yang berbeda dengan 

asalnya. Misalnya jika seseorang sudah mampu untuk 

menyeimbangkan diri di atas sepeda dan mampu 

memperagakannya, jangan lupa untuk terus mengulangi belajar 

sepeda tersebut agar lebih mahir dan benar-benar menguasai apa 

yang pernah dilakukan.

6) Rayakan

Yakni pengakuan untuk penyelesaian, partisipasi dan perolehan 

keterampilan dan ilmu pengetahuan. Perayaan adalah ekspresi dari 

kelompok seseorang yang telah berhasil mengerjakan sesuatu tugas 

atau kewajiban dengan baik. Perayaan dapat dilakukan dengan 

memberi pujian, bernyanyi bersama, pesta kelas, dsb. Perayaan 

memberi rasa rampung dengan menghormati usaha, ketekunan, dan 

kesuksesan.

Dalam Quantum Teaching, terdapat 8 kunci keunggulan yang bermanfaat 

untuk mendapatkan keselarasan dan kerjasama antara siswa dan guru, 

yaitu:

1) Integritas: Bersikaplah jujur, tulus dan menyeluruh. Selaraskan 

nilai-nilai dengan perilaku.

2) Kegagalan awal kesuksesan: Pahamilah bahwa kegagalan hanyalah 

memberikan informasi yang dibutuhkan untuk sukses. Kegagalan 

itu tidak ada, yang ada hanya hasil dan umpan balik.
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3) Bicaralah dengan niat baik: Berbicaralah dengan pengertian positif, 

dan bertanggung jawablah untuk komunikasi yang jujur dan lurus.

4) Hidup di saat ini: Pusatkan perhatian pada saat sekarang ini, dan 

manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kerjakan setiap tugas sebaik 

mungkin.

5) Komitmen: Penuhi janji dan kewajiban, laksanakan visi. Lakukan 

apa yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. 

6) Tanggung jawab: Bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.

7) Sikap luwes atau fleksibel: Bersikaplah terbuka terhadap perubahan 

atau pendekatan baru yang dapat membantu memperoleh hasil yang 

diinginkan.

8) Keseimbangan: Jaga keselarasan pikiran, tubuh dan jiwa. Sisihkan 

waktu untuk membangun dan memelihara tiga bidang itu.

B. Penelitian yang Relevan

1. Skripsi yang disusun oleh Eka Yuni Setyanti (2011) tentang Penerapan Model 

Quantum Teaching Dalam Pembelajaran Ekonomi Sebagai Upaya Untuk 

Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Kelas XB SMAN 1 Godean. 

Melalui kegiatan penelitian ini, aktivitas siswa di SMAN 1 Godean 

meningkat. Hal itu dilihat dari siklus I rata-rata kelas adalah 69,14 dan pada 

siklus II naik menjadi 77,83. Selain itu terjadi peningkatan prosentase siswa 

yang mendapat skor dengan kriteria sangat baik. Pada siklus I sebesar 7,4% 

dan naik menjadi 44,4 % pada siklus II. Selain itu hasil belajar siswa kelas 
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XB SMA N I Godean juga meningkat. Terbukti dengan adanya peningkatan

hasil belajar rata-rata dari siklus I sampai dengan siklus II. Pada siklus I rata-

rata kelas adalah 91,39 dan pada siklus II naik menjadi 94,91.

2. Penelitian yang disusun oleh Zuhdi Ma’aruf (2007) tentang Peningkatan 

Motivasi Belajar Fisika Melalui Penerapan Model Pembelajaran Quantum 

Teaching Dengan Pendekatan Multi Kecerdasan di SMA Negeri 1 Kampar. 

Jenis penelitian ini berbentuk deskriptif, untuk mendeskripsikan motivasi 

belajar siswa melalui strategi pembelajaran Quantum Teaching dengan 

pendekatan multi kecerdasan di kelas X3 SMA N 1 Kampar. Hasil penelitian 

menunjukkan setelah penerapan model pembelajaran Quantum Teaching

dengan pendekatan multi kecerdasan terjadi peningkatan motivasi. Rata-rata 

tingkat motivasi belajar meningkat dari 2,68% ke 3,11% yang dikategorikan 

tinggi. Berdasarkan analisis deskriptif dapat diuraikan untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa, bahwa rata-rata tiap komponen motivasi belajar siswa 

terbagi atas 4 kategori yaitu sangat rendah, rendah, tinggi, dan sangat tinggi 

sebelum penerapan model Quantum Teaching. Setelah penerapan model 

Quantum Teaching dengan pendekatan multi kecerdasan didapat perubahan 

yakni hanya ada 3 kategori yaitu kategori rendah, tinggi, dan sangat tinggi. 

Kategori rendah timbul karena minatnya pada mata pelajaran Fisika kurang. 

Kategori tinggi disebabkan karena rasa tertarik terhadap penerapan model 

Quantum Teaching dan kategori sangat tinggi disebabkan siswa tersebut 

memiliki tingkat berpikir yang melebihi kemampuan berpikir normal.
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C. Kerangka Berpikir

Dalam proses belajar mengajar mata pelajaran ekonomi di SMA Ma`arif 1 

Sleman, guru sudah mencoba menggunakan variasi model pembelajaran seperti 

diskusi, simulasi tetapi masih kurang maksimal dalam pelaksanaan variasi model 

dan metode pembelajarannya sehingga menyebabkan siswa kurang termotivasi 

untuk mengikuti pelajaran yang tercermin dari sebagian siswa yang cenderung 

ramai dan kurang memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru. Selain itu, 

kemampuan berpikir kritis siswa kelas XI IPS di SMA Ma`arif 1 Sleman juga 

rendah. Hal itu dapat dilihat dari proses pembelajarannya di mana siswa masih 

banyak yang belum aktif bertanya dan mengemukakan pendapat. Siswa hanya 

cenderung untuk diam apabila guru memberikan permasalahan atau kasus yang 

membutuhkan tanggapan. Prestasi belajar siswa juga masih kurang, hal itu dilihat 

dari masih banyaknya siswa yang belum mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal).

Adanya situasi demikian perlu diadakan perbaikan dalam pembelajaran. 

Agar pembelajaran yang dilakukan oleh guru dapat membuat siswa lebih 

meningkat kemampuan berpikir kritisnya, motivasi belajar, dan prestasi 

belajarnya maka peneliti memilih variasi model pembelajaran Quantum Teaching.

Dengan penerapan model Quantum Teaching yang tepat artinya penerapan yang 

sesuai dengan asas utama dan prinsip-prinsip penerapan model Quantum 

Teaching “TANDUR” (Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasikan, Ulangi, dan 

Rayakan) yang nantinya siswa akan lebih tertarik lagi untuk mengikuti 

pembelajaran ekonomi dan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir 
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kritis, motivasi belajar, dan prestasi belajar ekonomi. Adapun kerangka berfikir 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Model Pembelajaran yang digunakan sudah cukup 
bervariasi tetapi masih belum maksimal dalam 

pelaksanaannya

KONDISI AWAL

1. Kemampuan berpikir kritis siswa rendah sehingga 
siswa  masih cenderung diam dalam pelajaran

2. Motivasi siswa yang masih rendah, ditunjukkan 
dengan siswa masih ramai ketika pelajaran ekonomi 
berlangsung

3. Prestasi belajar ekonomi masih kurang, masih 
banyak siswa yang belum mencapai KKM

PENERAPAN MODEL QUANTUM TEACHING

Model Pembelajaran yang menggunakan kerangka
“TANDUR” (Tumbuhkan, Alami, Namai, 

Demonstrasikan, Ulangi, dan Rayakan)

HASIL AKHIR

1. Kemampuan berpikir kritis siswa kelas XI IPS
meningkat 

2. Motivasi siswa  kelas XI IPS meningkat.
3. Prestasi belajar siswa kelas XI IPS meningkat.

Gambar 2. Skema Kerangka Berpikir
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D. Hipotesis Tindakan

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kemampuan berpikir kritis siswa dapat meningkat dengan menggunakan 

model pembelajaran Quantum Teaching.

2. Motivasi belajar ekonomi siswa dapat meningkat dengan menggunakan 

model pembelajaran Quantum Teaching.

3. Prestasi belajar ekonomi siswa dapat meningkat dengan menggunakan model 

pembelajaran Quantum Teaching.


