
BAB  II 

LANDASAN  TEORI 

A. Kreativitas

1. Pengertian Kreativitas

Kreativitas belajar seringkali dianggap sebagai sesuatu ketrampilan yang 

didasarkan pada bakat alam, dimana hanya mereka yang berbakat saja yang bisa 

menjadi kreatif. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar, walaupun dalam 

kenyataannya terlihat bahwa orang tertentu memiliki kemampuan untuk 

menciptakan ide baru dengan cepat dan beragam. Sesungguhnya kemampuan 

berpikir kreatif pada dasarnya dimiliki semua orang. 

Menurut Munandar kreativitas sebagai kemampuan untuk menciptakan 

sesuatu yang baru, sebagai kemampuan untuk memberi gagasan baru yang dapat 

diterapkan dalam pemecahan masalah, atau sebagai kemampuan untuk melihat 

hubungan baru antara unsur yang sudah ada sebelumnya.
1
 Kreativitas seseorang

dapat dilihat dari tingkah laku atau kegiatannya yang kreatif. Menurut Slameto  

bahwa yang penting dalam kreativitas bukanlah penemuan sesuatu yang belum 

pernah diketahui orang sebelumnya, melainkan bahwa produk kreativitas 

merupakan sesuatu yang baru bagi diri sendiri dan tidak harus merupakan sesuatu 

yang baru bagi orang lain atau dunia pada umumnya.
2

Menurut Gallagher dalam Rachmawati mengatakan bahwa “Creativity is a 

mental process by which an individual crates new ideas or products, or 

1
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recombines existing ideas and product, in fashion that is novel to him or her “ 

(kreativitas merupakan suatu proses mental yang dilakukan individu berupa 

gagasan ataupun produk baru, atau mengkombinasikan antara keduanya yang 

pada akhirnyakan melekat pada dirinya).
3
 

Supriadi dalam Rachmawati mengutarakan bahwa kreativitas adalah 

kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan 

maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang tealah ada. Kreativitas 

merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang mengimplikasikan terjadinya 

eskalasi dalam kemampuan berpikir, ditandai oleh suksesi, diskontinuitas, 

diferensiasi, dan integrasi antara tahap perkembangan.  

Menurut Semiawan dalam Rachmawati bahwa kreativitas merupakan 

kemampuan untuk memberikan gagasan baru dan menerapkannya dalam 

pemecahan masalah.
4
 Chaplin dalam Rachmawati mengutarakan bahwa 

kreativitas adalah kemampuan menghasilkan bentuk baru dalam seni, atau, dalam 

permesinan, atau dalam pemecahan masalah-masalah dengan metode-metode 

baru.  

Menurut Kuper dan Kuper kreativitas merupakan sebuah konsep yang 

majemuk dan multi-dimensial, sehingga sulit didefinisikan secara operasional. 

5
Definisi sederhana yang sering digunakan secara luas tentang kreativitas adalah 

kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Wujudnya adalah tindakan 

                                                           
3
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manusia. Melalui proses kreatif yang berlangsung dalam benak orang atau 

sekelompok orang, produk-produk kreatif tercipta.  

Kreativitas adalah kemampuan yang mencerminkan kelancaran, 

keluwesan, dan orisinalitas dalam berpikir setelah kemampuan untuk 

mengelaborasi suatu gagasan. Kreativitas sebagai keseluruhan kepribadian 

merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya. Lingkungán yang merupakan 

tempat individu berinteraksi itu dapat mendukung berkembangnya kreativitas, 

tetapi ada juga yang justru menghambat berkembangnya kreativitas individu. 

Kreativitas yang ada pada individu itu digunakan untuk menghadapi berbagai 

permasalahan yang ada ketika berinteraksi dengan lingkungannya dan mencari 

berbagai alternatif pemecahannya sehingga dapat tercapai penyesuaian diri secara 

adekuat. 

Rogers mendefinisikan kreativitas sebagai proses munculnya hasil-hasil 

baru ke dalam suatu tindakan. Hasil-hasil baru itu muncul dan sifat-sifat individu 

unik yang berinteraksi dengan individu lain, pengalaman, maupun keadaan 

hidupnya.
6
 Kreativitas ini dapat terwujud dalam suasana kebersamaan dan terjadi 

bila relasi antar individu ditandai oleh hubungan-hubungan yang bermakna. 

Kreativitas sebagai kemampuan untuk memproduksi komposisi dan 

gagasan-gagasan baru yang dapat berwujud aktivitas imajinatif atau sintesis yang 

mungkin melibatkan pembentukan pola-pola baru dan kombinasi dan pengalaman 

masa lalu yang dihubungkan dengan yang sudah ada pada situasi sekarang. Hasil 

tersebut berguna, bertujuan, terarah, dan tidak hanya sekedar fantasi. Sumber awal 

                                                           
6
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dan perkembangan kreativitas itu disebabkan oleh faktor-faktor yang ada dalam 

lingkungan keluarga. Dalam kegiatan belajar mengajar anak yang memiliki 

kreativitas lebih mampu menemukan masalah-masalah dan mampu  

memecahkannya pula. Oleh karena itu, guru perlu memberi kesempatan yang 

seluas-luasnya kepada peserta didik sehingga kreativias, bakat dan minatnya dapat 

berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 

Proses belajar kreatif sebagai keterlibatan dengan sesuatu yang berarti, 

rasa ingin tahu dan mengetahui dalam kekaguman, ketidak lengkapan, kekacauan, 

kerumitan, ketidakselarasan, ketidakteraturan dan sebagainya. Kesederhanaan dari 

struktur atau mendiagnosis suatu kesulitan dengan mensintesiskan informasi yang 

telah diketahui, membentuk kombinasi dengan menciptakan alternatif-alternatif 

baru, kemungkinan-kemungkinan baru, dan sebagainya. Mempertimbangkan, 

menilai, memeriksa, dan menguji kemungkinan-kemungkinan baru, menyisihkan, 

memecahkan yang tidak berhasil, salah dan kurang baik, memilih pemecahan 

yang paling baik dan membuatnya menarik atau menyenangkan secara estesis, 

mengkomunikasi hasil-hasilnya kepada orang lain”.
7
 Dengan demikian dalam 

belajar kreatif harus melibatkan komponen-komponen pengalaman belajar yang 

paling menyenangkan dan paling tidak menyenangkan lalu menemukan bahwa 

pengalaman dalam proses belajar kreatif sangat mungkin berada  di antara 

pengalaman-penglaman belajar yang sangat menenangkan, pengalama-

pengalaman yang sangat memberikan kepuasan kepada kita dan yang sangat 

bernilai bagi kita. Jadi kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan guru dalam 
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menciptakan hal-hal baru pada pembelajaran baik berupa kemampuan 

mengembangkan  kemampuan formasi proses belajar mengajar yang berupa 

pengetahuan sehingga dapat membuat kombinasi yang baru dalam belajarnya. 

Berdasarkan beberapa definisi yang diuraikan, disimpulkan bahwa 

kreativitas merupakan suatu proses mental individu yang melahirkan gagasan, 

proses, metode ataupun produk baru yang efektif yang bersifat imajinatif, 

fleksibel, suksesi, dan diskontinuitas, yang berdaya guna dalam berbagai bidang 

untuk pemecahan suatu masalah. Jadi kreativitas merupakan bagian dari usaha 

seseorang. Kreativitas akan menjadi seni ketika seseorang melakulan kegiatan. 

Dari pemikiran yang sederhana itu, penulis melakukan semua aktivitas yang 

bertujuan untuk memacu atau menggali kreativitas. 

 

2. Tujuan Pengembangan Kreativitas 

Menurut Munandar ada alasan mengapa kreativitas penting untuk 

dimunculkan, dipupuk dan dikembangkan dalam diri anak, antara lain: Pertama, 

dengan berkreasi anak dapat mewujudkan dirinya. Perwujudan diri adalah salah 

satu kebutuhan pokok manusia. Kedua, kemampuan berpikir kreatif dapat melihat 

berbagai macam penyelesaian suatu masalah. Mengekspresikan pikiran-pikiran 

yang berbeda dari orang lain tanpa dibatasi pada hakikatnya akan mampu 

melahirkan berbagai macam gagasan. Ketiga, bersibuk secara kreatif akan 

memberikan kepuasan kepada individu tersebut. Hal ini penting untuk 

diperhatikan karena tingkat ketercapaian kepuasan seseorang akan mempengaruhi 

perkembangan sosial emosinya. Keempat, dengan kreativitas memungkinkan 

manusia meningkatkan kualitas hidupnya. Gagasan-gagasan baru sebagai buah 
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pemikiran kreatif akan sangat diperlukan untuk menghadapi masa depan yang 

penuh tantangan. 
8
 

Jadi tujuan mengembangkan kreativitas pembelajaran adalah sebagai 

berikut : 

a. Mengenal cara mengekspresikan diri melalui hasil karya dengan 

menggunakan teknik-teknik yang dikuasainya. 

b. Mengenalkan cara dalam menemukan alternatif pemecahan masalah. 

c. Membuat anak memiliki sikap keterbukaan terhadap berbagai  pengalaman 

dengan tingkat kelenturan dan toleransi yang sangat tinggi terhadap 

ketidakpastian. 

d. Membuat anak memiliki kepuasan diri terhadap apa yang dilakukannya 

dan sikap menghargai hasil karya orang lain. 

 

3. Faktor Pendorong dan Ciri-ciri Kreativitas 

Mendidik anak merupakan tugas orang tua, dan pendidikan merupakan 

proses seumur hidup yang berlangsung di lingkungan keluarga, sekolah dan 

masyarakat. Menurut Pamilu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

kreativitas anak adalah sebagai berikut: 

a. Kedekatan emosi 

Berkembangnya kreativitas anak sangat bergantung pada kedekatan emosi 

dari orang tua. Suasana emosi yang mencerminkan rasa permusuhan, 

penolakan, atau terpisah sangat menghambat perkembangan kreativitas 

anak. 

b. Kebebasan dan respek 

Anak kreatif biasanya memiliki orang tua yang menghormatinya sebagai 

individu, mempercayai kemampuan yang dimiliki, adanya keunikan, serta 
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memberi kebebasan kepada anak tidak otoriter, tidak selalu mengawasi 

atau terlalu membatasi kegiatan anak. 

c. Menghargai prestasi dan kreativitas 

Orang tua anak kreatif biasanya selalu mendorong anaknya untuk selalu 

berusaha sebaik-baiknya dan menghasilkan karya yang baik, tidak 

menekankan pada hasil akan tetapi proses. Spontanitas, kejujuran dan 

imajinasi dianggap penting bagi perkembangan kreatif anak.
9
 

 

Berdasar uraian di atas, pengalaman pendidikan yang pertama dan paling 

utama diperoleh anak adalah di dalam keluarga. Peran orang tua dalam mendidik 

dikatakan sangat penting, diantaranya adalah memberi kesempatan anak untuk 

memperoleh pengalaman yang banyak dan beraneka ragam kepada anak. Sikap 

orang tua kepada anak seperti di atas dapat mempengaruhi bakat dan kreativitas 

anak. 

Menurut Slameto ciri-ciri kreativitas yaitu : 

Ciri-ciri kreativitas dapat dikelompokkan dalam dua kategori, kognitif 

dan non kognitif. Ciri kognitif diantaranya orisinilitas, fleksibelitas, 

kelancaran, dan elaborasi. Sedangkan ciri non kognitif diantaranya motivasi 

sikap dan kepribadian kreatif. Kedua ciri ini sama pentingnnya, kecerdasan 

yang tidak ditunjang dengan kepribadian kreatif tidak akan menghasilkan 

apapun. Kreativitas hanya dapat dilahirkan dari orang cerdas yang memiliki 

kondisi psikologi yang sehat. Kreativitas tidak hanya perbuatan otak saja 

namun variabel emosi dan kesehatan mental sangat berpengaruh terhadap 

lahirnya sebuah karya kreatif. Kecerdasan tanpa mental yang sehat sulit 

sekali dapat menghasilkan karya kreatif.
10

 

 

Mengacu pada beberapa pendapat di atas, indikator kreativitas belajar 

peserta didik yang direncanakan diteliti dengan indikator sebagai berikut: 

a. Memiliki dorongan (drive) yang tinggi 

b. Memiliki keterlibatan yang tinggi 

c. Memiliki rasa ingin tahu yang besar 
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d. Penuh percaya diri atau percaya kepada diri sendiri 

e. Memiliki kemandirian yang tinggi 

f. Berani menyatakan pendapat dan keyakinannya 

Maka seorang guru kreatif hendaknya fleksibel dalam menghadapi peserta 

didik yang beragam karakteristiknya, tetapi optimis mampu memfasilitasi 

keseragaman peserta didik agar sukses dalam pembelajaran. Dalam menegakkan 

disiplin guru kreatifpun cukup responsif, empatik, sehingga bisa menghindari 

penggunaan kekerasan dalam membimbing peserta didik untuk tertib, maka sikap 

penuh semangat, komunikatif, dan pemaaf seorang guru kreatif menjadikannya 

teladan bagi peserta didik. 

Menurut Gardner, secara garis besar, ada dua pendekatan utama untuk 

mengukur kreativitas seseorang, diantaranya adalah: (1) Pendekatan kemampuan 

berpikir kreatif (kognitif) serta (2) Pendekatan melalui kepribadian. Salah satu tes 

yang banyak digunakan diantaranya; tes yang dilakukan Torrance (Test of 

Creative Thinking) yang melibatkan kemampuan berpikir; atau Tes sindroma 

kepribadian, contohnya Alpha Biological Inventory .
11

 

Inventori kepribadian ditujukan untuk mengetahui kecenderungan 

kepribadian seseorang. Kepribadian kreatif yang dimaksud meliputi sikap, 

motivasi, minat, gaya berpikir, dan kebiasaan-kebiasaan berperilaku.
12

 Penilaian 

proses mental yang memunculkan solusi, ide, konsep, bentuk arstistik, teori atau 

produk yang unik dan baru/orisinil tes dibuat dalam bentuk figural/gambar atau 

                                                           
11
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verbal/ bahasa.
13

 Contoh lain mengenai tes kreativitas (khusus di konstruksi di 

Indonesia) adalah Skala Sikap Kreatif oleh Utami Munandar. Skala ini disusun 

untuk anak SD dan SMP Penyusunan instrumen mempertimbangkan perilaku 

kreatif yang tidak hanya memerlukan kemampuan berpikir kreatif (kognitif), 

namun juga sikap kreatif (afektif). 

 

 

B. Motivasi Belajar 

1. Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi belajar terdiri dari dua kata yang mempunyai pengertian 

sendiri-sendiri yaitu motivasi dan belajar, namun dalam pembahasan ini dua kata 

yang berbeda tersebut saling berhubungan membentuk satu arti. Untuk lebih 

jelasnya penulis akan memaparkan pengertian dua kata tersebut. 

Menurut Mc Donald: Motivasi adalah perubahan energi dalam pribadi 

seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai 

tujuan.
14

 Pendapat S Nasution, M.A. mengemukakan: Memotivasi murid adalah 

menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga anak itu mau melakukan apa yang 

dapat dilakukannya.
15

 

Selanjutnya Thomas M. Risk, memberikan pengertian motivasi sebagai 

berikut: Motivasi adalah usaha yang disadari oleh pihak guru untuk menimbulkan 

motif-motif pada diri peserta didik/pelajar yang menunjang kegiatan kearah 
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 Utami Munandar, Op.cit., h. 91 
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tujuan-tujuan belajar.
16

 Motivasi mengandung tiga komponen pokok, yaitu: 

menggerakkan, mengarahkan dan menopang tingkah laku manusia. 

Menggerakkan berarti menimbulkan kekuatan pada individu, memimpin 

seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu. Untuk menjaga dan menopang 

tingkah laku, lingkungan sekitar harus menguatkan (reinforce) intensitas dan arah 

dorongan-dorongan dan kekuatan-kekuatan individu.
17

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, jelaslah bahwa masalah-

masalah yang dihadapi guru adalah mempelajari bagaimana melaksanakan 

motivasi secara efektif. Seorang dalam melaksanakan kegiatan mengajar, agar 

dapat memotivasi peserta didik hendaknya melihat beberapa faktor berikut: 

a. Pendidik sebagai sumber pengalaman tingkah laku sekaligus sebagai objek 

perhatian peserta didik harus: 

1) Memiliki kewibawaan dan kepribadian yang kuat dan menarik. 

2) Menunjukkan minat yang besar terhadap isi pelajaran yang 

disampaikannya. 

3) Mampu memilih perangkat belajar atau menciptakan situasi belajar yang 

mampu membangkitkan motif belajar. 

b. Peserta didik adalah individu yang akan mengalami tingkah laku tertentu dan 

sekaligus subyek yang memperhatikan. Maka pendidik perlu mengenal jenis 

dan tingkat kebutuhan peserta didik bagi usaha memotivasinya seperti: 

1) Motif belajar dan minat belajar peserta didik 
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 Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi, Pengelolaan Pengajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 
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2) Insentif yang perlu diberikan kepada peserta didik, serta 

3) Motif-motif lain yang ada pada diri peserta didik seperti motif ingin rasa 

aman, ingin kasih sayang, ingin perlakuan sama, dan seterusnya. 

Sebagaimana pendapat-pendapat yang telah diuraikan di atas bahwa 

memotivasi belajar  penting artinya dalam proses belajar siswa, oleh karena itu 

seorang pengajar hendaknya mampu menciptakan kondisi yang menyenangkan. 

Guru dapat melakukan cara-cara untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang 

menyenangkan sebagai berikut: 

1) Usahakan jangan mengulangi hal-hal yang telah mereka ketahui, karena 

akan menyebabkan kejenuhan. 

2) Suasana fisik kelas jangan sampai membosankan 

3) Hindarkan terjadinya frustasi dikarenakan situasi kelas yang tak masuk 

akal, dan diluar jangkauan pikiran manusia 

4) Hindarkan suasana kelas yang bersifat emosional sebagai akibat adanya 

kontak personal. 

5) Siapkan tugas-tugas yang menantang selama latihan 

6) Berilah siswa pengetahuan tentang hasil-hasil yang telah dicapai oleh 

masing-masing siswa. 

7) Berikan ganjaran yang pantas terhadap usaha yang dilakukan oleh siswa. 

 

2. Tujuan dan Fungsi Motivasi 

a. Tujuan Motivasi 

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi yaitu untuk 

menggerakkan/ menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya 
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untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil/mencapai tujuan 

tertentu.
18

 

b.Fungsi Motivasi 

Dalam kegiatan belajar mengajar pasti ditemukan anak didik yang malas 

berpartisipasi dalam belajar. Sementara anak didik yang lain berpartisipasi 

dalam kegiatan. Ketidak minatan terhadap suatu mata pelajaran menjadi 

penyebab anak didik malas untuk mencatat apa yang telah disampaikan guru. 

Itulah sebagai tanda bahwa anak didik tidak mempunyai motivasi untuk 

belajar. Maka, seorang pendidik harus memberikan suntikan dalam bentuk 

motivasi ekstrinsik, sehingga dengan bantuan ini anak didik dapat keluar dari 

kesulitan belajar. Bila motivasi ekstrinsik diberikan itu dapat membantu anak 

didik keluar dari lingkaran masalah kesulitan belajar, maka motivasi dapat 

diperankan dengan baik oleh guru dengan mengandalkan fungsi-fungsi 

motivasi merupakan langkah akurat untuk menciptakan iklim belajar yang 

kondusif bagi anak didik. Baik motivasi intrinsik maupun ektrinsik sama 

berfungsi sebagai pendorong, penggerak, dan penyeleksi perbuatan. Dorongan 

adalah fenomena psikologis dari dalam yang melahirkan hasrat untuk bergerak 

dalam menyeleksi perbuatan yang akan dilakukan. Karena itulah dorongan 

atau penggerak maupun penyeleksi merupakan kata kunci dari motivasi dalam 

belajar.
19

 

Apabila motivasi dapat ditimbulkan dalam proses belajar mengajar, maka 

hasil belajar akan menjadi optimal. Makin tepat motivasi yang diberikan makin 
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 Saiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta PT Rineka Cipta, 2002) h. 122 
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tinggi pula keberhasilan proses pembelajaran itu. Jadi, motivasi senantiasa 

menentukan intensitas usaha belajar siswa 

Menurut Sardiman bahwa motivasi memiliki tiga fungsi, yaitu: 

a. Mendorong manusia untuk berbuat, dengan kata lain motivasi merupakan 

penggerak atau motor yang melepaskan energi. Dalam hal ini motivasi 

menjadi penggerak setiap kegiatan yang akan dikerjakan.  

b. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. 

Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus 

dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. 

c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang 

harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dan menyisihkan 

perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.
20

 

 

Selain itu motivasi juga 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. 

Artinya dengan adanya usaha yang tekun dan terutama didasari adanya motivasi, 

maka seseorang yang belajar itu akan dapat menghasilkan prestasi yang baik, 

intensitas motivasi seseorang siswa akan sangat menentukan tingkat mencapai 

prestasi belajarnya.
21

 

Sedangkan menurut  Dimyati dan Mujiono melihat pentingnya fungsi 

motivasi belajar menjadi dua, yaitu fungsi motivasi bagi siswa dan fungsi 

motivasi bagi guru. Pentingnya motivasi belajar bagi siswa meliputi: 

a. Menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses dan hasil akhir. 

b. Menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar, yang dibandingkan 

dengan teman sebaya. 

c. Mengarahkan kegiatan belajar. 

d. Membesarkan semangat belajar. 

e. Menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan bekerja secara 

berkesinambungan. 
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Sedangkan fungsi motivasi belajar bagi guru adalah sebagai berikut: 

a. Membangkitkan, meningkatkan dan memelihara semangat belajar siswa 

sampai belajar. 

b. Mengetahui dan memahami motivasi belajar siswa di kelas yang 

beraneka ragam. 

c. Meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih satu di antara 

bermacam-macam peran seperti sebagai penasihat, fasilitator, instruktur, 

teman diskusi, motivator, motivator, pemberi hadiah atau pendidikan. 

d. Memberi peluang guru untuk unjuk kerja rekayasa pedagogis.
 22

 

 

Berbagai fungsi-fungsi motivasi yang telah diuraikan diatas, dapat 

dikatakan bahwa peran motivasi dalam proses kegiatan belajar sangat penting 

sekali, hasil belajar akan optimal jika adanya motivasi. Makin tepat motivasi yang 

diberikan, akan semakin berhasil pula proses pembelajaran. Sehingga dengan 

adanya motivasi seorang siswa akan lebih giat lagi dalam proses bembelajarannya 

dan motivasi juga dapat mendorong usaha dan mencapai prestasi siswa.  

Motivasi sebagai suatu proses mengantarkan murid kepada pengalaman 

yang memungkinkan mereka dapat belajar. Sebagai proses motivasi mempunyai 

fungsi antara lain: 

a. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi tidak 

akan timbul perbuatan seperti perbuatan belajar. 

b. Sebagai pengarah artinya, mengarahkan perbuatan kepada pencapaian 

tujuan yang diinginkan. 

c. Sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai mesin bagi mobil. Besar kecilnya 

motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan.
23

 

 

Sedangkan fungsi motivasi menurut Ramayulis yang dikutip dari proyek 

pembinaan prasarana dan sarana Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Jakarta 

adalah: 
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a. Memberi semangat dan mengaktifkan murid agar tetap berminat dan siaga. 

b. Memusatkan perhatian anak pada tugas-tugas tertentu yang berhubungan 

dengan pencapaian belajar. 

c. Membantu memenuhi kebutuhan akan hasil jangka pendek dan jangka 

panjang.
24

 

 

Ada tiga fungsi motivasi belajar  yang dikemukakan oleh Syaiful Bahri, 

yaitu: 

a. Motivasi sebagai pendorong perbuatan  

Pada mulanya siswa tidak ada hasrat untuk belajar, tetapi karena ada 

sesuatu yang dicari, muncullah minat untuk belajar. Hal ini sejalan dengan 

rasa keingintahuan dia yang akhirnya mendorong siswa untuk belajar. 

Sikap inilah yang akhirnya mendasari dan mendorong ke arah sejumlah 

perbuatan dalam belajar. Jadi, motivasi yang berfungsi sebagai pendorong 

ini mempengaruhi sikap apa yang seharusnya siswa ambil dalam rangka 

belajar. 

b. Motivasi sebagai penggerak perbuatan 

Dorongan psikologis yang melahirkan sikap terhadap siswa itu merupakan 

suatu kekuatan yang tak terbendung. Siswa akan melakukan aktivitas 

dengan segenap jiwa dan raga. Akal dan pikiran berproses dengan sikap 

raga yang cenderung tunduk dengan kehendak perbuatan belajar. 

c. Motivasi sebagai pengarah perbuatan 

Yaitu dengan menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan 

yang mendukung guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-

perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.
 25

 

 

Pada intinya fungsi motivasi ini dapat di simpulkan bahwa motivasi 

sebagai penggerak kegiatan, motivasi sebagai pendorong perbuatan, motivasi 

sebagai pengarah perbuatan dan motivasi sebagai penyeleksi perbuatan. Di 

samping itu motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha pencapaian 

prestasi seseorang melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. Demikian 

posisi motivasi yang sangat vital, namun bukan berarti seseorang dapat mencapai 

hasil belajar yang baik, karena berhasil tidaknya seseorang anak dalam belajar itu 

tidak hanya dipengaruhi oleh motivasi saja, melainkan banyak faktor yang 
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mempengaruhinya, hal ini sejalan dengan pendapat Ngalim Purwanto yang 

menjelaskan bahwa: “berhasil tidaknya belajar itu tergantung pada macam-macam 

faktor”. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya belajar 

dibedakan menjadi dua golongan : 

a. Faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri yang kita sebut dengan 

faktor individual. 

b. Faktor yang ada diluar individu kita sebut dengan faktor sosial. Yang 

termasuk faktor individual : kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, 

latihan, motivasi dan faktor pribadi. Sedangkan yang termasuk faktor 

sosial antara lain : keluarga, guru dan cara mengajar, lingkungan, serta 

kesempatan yang tersedia didalam motivasi.
26

 

 

Dengan melihat uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa dengan 

adanya motivasi pada diri anak yang dibangkitkan melalui pemberian motivasi 

belajar yang cukup, baik intrinsik maupun ekstrinsik, kondisi keluarga yang 

menunjang yaitu ketenangan, ketentraman serta nuansa mawaddah wa rahmah 

serta terpenuhinya sarana dan prasarana belajar, maka kegiatan belajar terlaksana 

secara optimal. 

 

3. Macam-Macam Motivasi 

Mengenai macam atau jenis motivasi ini dapat dilihat dari berbagai sudut 

pandang. Dengan demikian motivasi atau motif-motif yang aktif itu sangat 

bervariasi. 

a. Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya 

1) Motif bawaan yaitu motif yang dibawah sejak lahir, jadi motivasi itu ada 

tanpa dipelajari. Contoh dorongan untuk makan dan minum. Motif-motif 

ini seringkali disebut yang disyaratkan secara biologis. 
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2) Motif-motif yang dipelajari yaitu motif-motif yang timbul karena 

dipelajari. Contohnya: dorogan belajar untuk suatu cabang ilmu 

pengetahuan, dorongan untuk mengajar sesuatu untuk masyarakat. Motif 

ini sering kali disebut motif-motif yang disyaratkan secara sosial. Sebab 

manusia hidup dalam lingkungan sosial dengan sesama manusia yang lain, 

sehingga motivasi itu terbentuk. 

Kemudian motivasi belajar siswa dibedakan lagi menjadi dua golongan 

yaitu motivasi instrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif 

yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena 

dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Seperti 

halnya seseorang suka membaca dan lain-lain. 
27

 

Motivasi ekstrinsik adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan 

sesuatu yang lain (cara untuk mencapai tujuan). Motivasi ekstrinsik sering 

dipengaruhi oleh intensif eksternal seperti imbalan atau hukuman. Misalnya, 

murid mungkin belajar keras menghadapi ujian untuk mendapatkan nilai yang 

baik.
28

 Dan untuk menumbuhkan motivasi belajar baik intrinsik maupun ektrinsik 

adalah suatu hal yang tidak mudah, maka seorang pendidik harus mempunyai 

kesanggupan untuk menggunakan bermacam-macam cara yang dapat 

membangkitkan motivasi siswa sehingga dapat belajar dengan baik. 

 

b. Berdasarkan sumbernya motivasi dapat dibagi menjadi dua yaitu : 

1) Motivasi intrinstik adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri 

siswa sendiri yang dapat mendorongnya melakukan tindakan belajar. 
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Termasuk dalam motivasi intrinsik siswa adalah perasaan menyenangi 

materi dan kebutuhannya terhadap materi tersebut. 

2) Motivasi ekstrinstik adalah hal dan keadaan yang datang dari luar individu 

siswa yang juga mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar, seperti 

pujian dan hadiah, peraturan sekolah, suri tauladan orang tua, guru dan 

seterusnya.
29

 

 

Dengan demikian motivasi intrinsik dapat pula dikatakan sebagai bentuk 

motivasi yang didalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan 

pada suatu dorongan dalam diri dan secara mutlak terkait dengan aktivitas belajar. 

Sedangkan menurut Chalijah Hasan motivasi intrinik adalah : “jenis motivasi ini 

timbul sebagai akibat dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan dan 

dorongan dari orang lain”.
30

 

Menurut Chalijah Hasan motivasi ekstrinsik adalah “jenis motivasi ini 

timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu, apakah karena adanya ajakan, 

suruhan atau paksaan dari orang lain sehingga dengan kondisi yang demikian 

akhirnya ia mau melakukan sesuatu atau belajar”.
31

 

 

3. Teori Motivasi 

Beberapa teori motivasi yang akan dibicarakan pada bab ini, yakni 

terdapat lima teori: teori hedonisme, teori naluri, teori reaksi yang dipelajari, teori 

daya pendorong dan teori kebutuhan. Adapun rinciannya sebagai berikut: 

a. Teori Hedonisme 

Hedone adalah bahasa Yunani yang berarti kesukaan, kesenangan atau 

kenikmatan. Hedonisme adalah suatu aliran didalam filsafat yang memandang 
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bahwa tujuan hidup yang utama pada manusia adalah mencari kesenangan 

(hedone) yang bersifat  uniawi. Menurut pandangan hedonisme, manusia pada 

hakikatnya adalah makhluk yang mementingkan kehidupan yang penuh 

kesenangan dan kenikmatan. Oleh karena itu setiap persoalan yang perlu 

pemecahan, manusia cenderung memilih alternative pemecahan yang dapat 

mendatangkan kesenangan dari pada yang mengakibatkan kesukaran, kesulitan, 

penderitaan dan sebagainya.
32

 

 

b. Teori Naluri 

Pada dasarnya manusia memiliki tiga golongan nafsu pokok yaitu: 1) 

Dorongan nafsu (naluri) mempertahankan diri. 2) Dorongan nafsu (naluri) 

mengembangkan diri. 3) Dorongan nafsu (naluri) mengembangkan atau  

mempertahankan jenis. Dengan demikian ketika naluri pokok itu, maka 

kebiasaan-kebiasaan apapun tindakan-tindakan dan tingkah laku manusia yang 

diperbuatnya sehari-hari dorongan atau gerakan oleh ketiga naluri.  

Oleh karena itu, menurut teori ini untuk memotivasi seseorangan harus 

berdasarkan naluri mana yang akan dituju dan perlu dukembangkan. Seringkali 

kita temukan seseorang bertindak melakukan sesuatu karena didorong oleh lebih 

dari naluri pokok sekaligus sehingga sukar bagi kita untuk menentukan naluri 

pokok mana yang lebih dominan mendorong orang tersebut melakukan tindakan 

yang demikian itu.
33
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c. Teori Daya Pendorong 

Teori ini merupakan perpanduan 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. 

Misalnya suatu daya pendorong pada jenis kelamin yang lain. Namun, 

cara-cara yang digunakan dalam mengejar kepuasan terhadap daya pendorong 

tersebut berlain-lainan bagi tiap individu menurut latar belakang kebudayaan 

masing-masing, oleh karena itu, menurut teori ini, bila seorang pemimpin atau 

seorang pendidik ingin memotivasi anak buahnya, ia harus mendasarkannya atas 

daya pendorong yaitu atas naluri dan reaksi yang dipelajari dari kebudayaan 

lingkungan yang dimilikinya. 

 

d. Teori kebutuhan 

Teori motivasi yang sering banyak dianut orang-orang adalah teori 

kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh manusia 

pada hakikatnya adalah untuk kebutuhannya, baik kebutuhan fisik maupun 

kebutuhan psikis. Oleh karena itu, menurut teori ini, apabila seorang pemimpin 

atau pendidik bermaksud memberikan motivasi kepada seseorang, ia berusaha 

terlebih dahulu apa kebutuhan-kebutuhan orang yang akan memotivasinya. 

Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mengamati bahwa kebutuhan 

manusia itu berbeda-beda, faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan 

tingkat kebutuhan itu antara lain latar belakang pendidikan, tinggi rendahnya 



36 

 

kedudukan, pengalaman masa lampau, pandangan atau falsafah hidup, cita-cita 

dan harapan masa depan dari tia individu.
34

 

McClelland mengemukakan bahwa untuk mencapai prestasi atau Need 

for Acievement yang menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda, sesuai dengan 

kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi.
35

 McClelland mengelompokan 3 

kebutuhan manusia yang dapat memotivasi gairah bekerja seseorang, yaitu : 

1) Kebutuhan akan Prestasi ( Need for Achievment ) 

Kebutuhan, akan prestasi (need for achievement = n Ach), merupakan daya, 

penggerak yang memotivasi semangat bekerja seseorang. Karena itu, n Ach 

akan mendorong seseorang untuk mengembangkan kreatifitas dan 

mengarahkan semua kemampuan serta energi yang dimilikinya demi 

mencapai prestasi kerja yang maksimal. Siswa akan antusias untuk 

berprestasi tinggi, asalkan kemungkinan untuk itu diberi kesempatan. 

Seseorang menyadari bahwa hanya dengan mencapai prestasi yang tinggi 

akan dapat memperoleh pendapatan yang besar. Dengan pendapatan yang 

besar akhirnya memiliki serta memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. 

2) Kebutuhan akan Afiliasi ( Need for Affiliation ) 

Kebutuhan akan afiliasi menjadi daya penggerak yang akan memotivasi 

semangat bekerja seseorang. Oleh karena itu, hal ini merangsang gairah 

bekerja siswa karena setiap orang menginginkan kebutuhan akan perasaan 

diterima oleh orang lain dilingkungan ia tinggal dan bekerja (sense of 

belonging), kebutuhan akan perasaan dihormati, karena setiap manusia 

merasa dirinya penting (sense of importance), kebutuhan akan perasaan 

maju dan tidak gagal (sense of achievement), dan kebutuhan akan perasaan 

ikut serta (sense of participation). 

3) Kebutuhan akan Kekuasaan ( Need for Power ) 

Kebutuhan akan kekuasaan (needfor Power = n Pow). Merupakan daya 

penggerak yang memotivasi semangat kerja. N Pow akan merangsang dan 

memotivasi gairah kerja serta mengarahkan semua kemampuannya demi 

mencapai kekuasaan atau kedudukan yang terbaik. Ego manusia ingin lebih 

berkuasa dari manusia lainnya akan menimbulkan persaingan. Persaingan 

ditumbuhkan secara sehat oleh manajer dalam memotivasi bawahannya, 

supaya mereka termotivasi untuk bekerja giat.
36
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Beberapa uraian tentang teori motivasi diatas bila dikaitkan dengan 

motivasi belajar siswa terhadap pendidikan agama Islam dengan teori kebutuhan 

Maslow dan Mc Clelland yakni menduduki tingkat ke lima adalah aktualisasi diri. 

Hal ini dapat dilihat bahwa individu tidak akan berusaha memuaskan kebutuhan 

lain sebelum kebutuhan fisiologisnya terpenuhi, seperti halnya siswa yang sedang 

lapar tidak akan bergerak untuk melakukan belajar pendidikan agama Islam. 

Adapun kebutuhan akan rasa aman adalah satu kebutuhan yang akan muncul 

dominan pada siswa apabila kebutuhan fisiologisnya terpenuhi. Kebutuhan akan 

cinta dan rasa memiliki adalah kebutuhan yang mendorong individu untuk 

membangun hubungan dengan orang lain baik lingkungan keluarga, lingkungan 

pergaulan atau dalam kelompok. Sedangkan kebutuhan akan rasa harga diri disini 

Maslow menjadi dua yaitu: rasa harga diri dari diri sendiri dan penghargaan dari 

orang lain. 

Setelah kebutuhan keempat tersebut terpuaskan baru muncul akan 

kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan 

individu untuk mewujudkan apa yang ada dalam kemampuan. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa seorang siswa lapar tidak aman, tidak ada cinta dan rasa 

memiliki, tidak ada penghargaan atas dirinya, maka siswa tidak termotivasi di 

dalam belajar pendidikan agama Islam di sekolah. Apabila menginginkan 

motivasi belajar pendidikan agama Islam dapat berjalan dengan baik, maka 

kebutuhan fisiologisnya harus terpuaskan terlebih dahulu, maka secara otomatis 

siswa akan belajar pendidikan agama Islam dengan baik. 

 



38 

 

4. Indikator Motivasi Belajar 

Mengenai makna dan teori tentang motivasi, perlu dikemukakan adanya 

beberapa ciri motivasi. Motivasi yang ada pada diri setiap orang itu memiliki ciri-

ciri sebagai berikut : 

a. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang 

lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai). 

b. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa) tidak memerlukan 

dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin (tidak cepat puas 

dengan prestasi yang telah dicapainya). 

c. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah untuk orang 

dewasa. 

d. Lebih senang bekerja mandiri. 

e. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat mekanis, 

berulang-ulang begitu saja sehingga kurang aktif). 

f. Dapat mempertahankan pendapatnya. (kalau sudah yakni akan sesuatu) 

g. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. 

h. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.
37

 

 

Apabila seseorang memiliki ciri-ciri seperti di atas, berarti seseorang itu 

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

penting dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar akan 

mencapai keberhasilan yang baik, kalau siswa tekun mengerjakan tugas, ulet 

dalam memecahkan berbagai masalah dan hambatan secara mandiri. Siswa yang 

belajar dengan baik tidak terjebak pada sesuatu yang rutinitas dan mekanis. Siswa 

yang harus mempertahankan pendapatnya, kalau ia sudah yakin dan dipandangnya 

cukup rasional. Bahkan lebih lanjut siswa harus juga peka dan responsive 

terhadap berbagai masalah umum, dan bagaimana memikirkan pemecahannya. 

Hal-hal itu semua harus dipahami benar oleh guru, agar dalam berinteraksi dengan 

siswanya dapat memberikan motivasi yang tepat dan optimal. 
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Tataran utama yang dijadikan landasan untuk menentukan apakah anak 

termotivasi dalam belajarnya atau belum, bisa dilihat dari indikator diatas.  

Adapun ciri-ciri anak yang termotivasi dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajarnya adalah : 

a. Mencari dan memberikan informasi. 

b. Bertanya pada orang tua (pengajar) atau teman yang lain. 

c. Mengajukan pendapat atau komentar kepada orang tua (pengajar) atau 

teman yang lain. 

d. Diskusi atau memecahkan masalah. 

e. Mengerjakan tugas yang diberikan orang tua (pengajar). 

b. Memanfaatkan sumber belajar yang ada. 

c. Menilai dan memperbaiki nilai pekerjaanya 

d. Membuat kesimpulan sendiri tentang pelajaran yang diterimanya. 

e. Dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan orang tua (pengajar) dengan tepat 

saat belajar berlangsung. 

f. Memberikan contoh yang benar. 

g. Dapat memecahkan masalah dengan tepat. 

h. Ada usaha dan motivasi dalam mempelajari bahan materi. 

i. Senang bila diberi tugas. 

j. Bekerja sama dan menjalin hubungan/ komunikasi dengan teman yang 

lain. 

k. Dapat menjawab pertanyaan diakhir belajar.
38

 

 

Di antara indikator anak yang termotivasi belajarnya adalah: 

a. Keinginan, keberanian menampilkan minat, kebutuhan dan permasalahan 

yang dihadapi ketika belajar. 

b. Keinginan dan keberanian serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan persiapan, proses dan kelanjutan belajar. 

c. Penampilan berbagai usaha belajar dalam menjalani dan menyelesaikan 

kegiatan belajar sampai berhasil. 

d. Anak bergairah Belajar. 

e. Kemandirian belajar.
39

 

 

 

Ciri-ciri di atas merupakan yang sering terjadi apabila anak telah 

termotivasi dalam belajarnya, yaitu wujud dari respon yang akan membawa 
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dampak positif bagi anak. Apabila seorang anak memiliki ciri-ciri diatas berarti 

dia telah memiliki motivasi yang kuat dalam melaksanakan proses belajr 

mengajar. Ciri-ciri tersebut penting karena dengan motivasi yang kuat anak akan 

bias belajar dengan baik, lebih mandiri dan tidak terjebak pada sesuatu yang 

rutinitas dan mekanis. 

Berdasarkan uraian diatas jelaslah ciri seorang siswa yang mempunyai 

motivasi tinggi adalah mereka sangat semangat untuk mencapai tujuannya dan 

tidak mudah menyerah, sebelum mendapatkan apa yang inginkan. Siswa 

mempertahankan pendapatnya, kalau ia sudah yakin dan dipandangnya cukup 

rasional. Bahkan lebih lanjut siswa harus juga peka dan responsive terhadap 

berbagai masalah umum, dan bagaimana memikirkan pemecahannya. 

Secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat 

dibedakan menjadi tiga macam: 

a. Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan atau kondisi 

jasmani dan rohani siswa. 

b. Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan disekitar 

siswa. 

c. Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya belajar 

siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran. 

Faktor-faktor di atas dalam banyak hal sering saling berkaitan dan 

mempengaruhi satu sama lain. Seorang siswa yang bersikap conserving terhadap 

ilmu pengetahuan atau termotif ekstrinsik (faktor eksternal) seumpama, biasanya  
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engambil pendekatan belajar yang sederhana dan tidak mendalam. Sebaliknya, 

seorang siswa yang berintelegensi tinggi (faktor internal) dan dapat dorongan 

positif dari orang tuanya (faktor eksternal) mungkin akan memilih pendekatan 

belajar yang lebih mementingkan kwalitas hasil pembelajaran.
40

 

Selain faktor-faktor tersebut diatas ada beberapa faktor lain yang dapat 

mempengaruhi motivasi belajar siswa seperti yang disebutkan oleh Dimyati dan 

Sujiono yaitu: 

a. Cita-cita atau aspirasi 

Cita-cita atau aspirasi siswa dalam belajar merupakan tujuan belajar yang 

diharapkan yaitu memperoleh hasil belajar yang diharapkan yaitu 

memperoleh hasil yang memuaskan. Cita-cita siswa akan terwujud apabila 

di dalam dirinnya terdapat keinginan yang telah menjadi kemauan untuk 

mewujudkan cita-cita. Dengan cita-cita, siswa akan terdorong untuk 

memperkuat semangat belajar dan menggunakan prilaku belajarnya untuk 

mencapai cita-cita tersebut. Dengan demikin cita-cita akan memperkuat 

motivasi belajar intrinsik dan motivasi ektrinsik. 

b. Kemampuan siswa 

Cita-cita atau keinginan seorang siswa perlu dibarengi dengan kemauan atau 

kecakapan dalam mencapainya. Keinginan siswa untuk memperoleh hasil 

belajar yang baik harus diikuti dengan kemampuan siswa tersebut 

mempelajari atau menguasai sesuatu yang dipelajari. Dengan demikian 

kemampuan siswa akan memperkuat motivasi siswa untuk melaksanakan 

tugas-tugas perkembangan. 

c. Kondisi siswa 

Kondisi siswa baik yang meliputi kondisi jasmani maupun rohani 

mempenngaruhi motivasi belajarnya. Seorang siswa yang belajar dalam 

kondisi yang tidak sehat seperti lapar dan sakit akan mempengaruhi 

perhatiannya dalam belajar. Begitu juga sebaliknya, siswa yang belajar 

dalam kondisi yang sehat atau gembira akan mudah memusatkan 

perhatiannya pada penjelasan pelajar. Dengan demikian jelas bahwa kondisi 

jasmani dan rohani siswa akan berpengaruh pada motivasi belajarnya. 

d. Kondisi lingkungan 

Selain kondisi pribadi siswa, kondisi lingkungan di luar diri siswa juga 

mempengaruhi motivasi belajarnya. Kondisi lingkungan tersebut berupa 

keadaan alam. Tempat tinggal, pergaulan sebaya atau kehidupan 

masyarakat. Kondisi lingkungan belajar yang sehat, aman dan 

menyenangkan akan memotivasi siswa untuk lebih semangat dalam belajar. 
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Oleh karena itu, lingkungan belajar seperti sekolah, kerukunan hidup di 

masyarakat serta ketertiban pergaulan dipertinggi mutunya sebagai upaya 

membina motivasi belajar siswa. 

e. Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran 

Unsur-unsur dinamis dalam belajar sangat mempengaruhi motivasi siswa 

untuk belajar. Unsur-unsur tersebut berupa keadaan pribadi siswa yang 

berupa perasaan, perhatian, kemauan dan pikiran, keadaan  lingkungan 

diluar diri siswa yang mendukung serta dinamika guru dalam pembelajaran 

yang bersifat dinamis dan terus berkembang. Siswa akan termotivasi untuk 

belajar apabila di dalam dirinya terdapat kemauan dan perhatian yang 

ditunjang oleh lingkungan sosial yang berupa pergaulan dengan teman 

sebaya ataupun lingkungan budaya yang berupa televisi, surat kabar atau 

media elektronik lain serta kegiatan guru dalam proses belajar mengajar 

yang berupa bahan, media dan sumber belajar yang digunakan oleh guru.  

f. Upaya guru dalam membelajarkan siswa Belajar merupakan perubahan 

tingkah laku individu baik jasmani maupun rohani yang terjadi senagai 

akibat interaksi dengan lingkungannya. Guru dalam peranannya sebagai 

pendidik dan penngajar harus mampu menciptakan perubahan tingkah laku 

yang baik pada diri siswa. Oleh sebab itu partisipasi dan teladan guru 

dalam memilih prilaku-prilaku yang baik sesuai dengan minat dan 

kebutuhan siswa sebagai upaya membelajarkan siswa.
41

 

 

Dalam proses belajar, motivasi seseorang tercermin melalui ketekunan 

yang tidak mudah patah untuk mencapai sukses, meskipun dihadang banyak 

kesulitan. Motivasi juga ditunjukkan melalui intensitas unjuk kerja dalam 

melakukan suatu tugas. 

 

C. Hasil Belajar 

1. Pengertian  Hasil Belajar 

Hasil belajar peserta didik pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku 

dan sebagai umpan balik dalam upaya memperbaiki proses belajar mengajar. 

Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian luas mencakup bidang 

kognitif, afektif dan psikomotorik.
42

 Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 
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yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman belajarnya. Hasil 

belajar ada tiga macam antara lain: (1) Keterampilan dan kebiasaan; (2) 

Pengetahuan dan pengarahan; dan (3) Sikap dan cita-cita.
43

 Hasil belajar sebagai 

terjadinya perubahan tingkah laku pada diri peserta didik, yang dapat diamati dan 

diukur dengan perubahan pengatahuan sikap dan keterampilan. Perubahan dapat 

diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan menjadi lebih baik 

dibandingkan dengan sebelumnya, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, sikap 

tidak sopan menjadi sopan dan sebagainya.
44

  

Hasil belajar adalah penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan 

dalam bentuk simbol, angka, huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan 

hasil yang sudah dicapai oleh setiap peserta didik dalam periode tertentu.
45

 Hasil 

belajar adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan 

perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar. Hasil 

belajar terkait dengan pengukuran, kemudian akan terjadi suatu penilaian dan 

menuju evaluasi baik menggunakan tes maupun non-tes.
46

 Pengukuran, penilaian 

dan evaluasi bersifat hirarki. Evaluasi didahului dengan penilaian (assessment), 

sedangkan penilaian didahului dengan pengukuran.
47

  

Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi tentang perubahan perilaku 

yang diinginkan atau deskripsi produk yang menunjukan bahwa belajar telah 

terjadi. Perumusan tujuan pembelajaran itu adalah yakni hasil belajar yang 
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diinginkan pada diri pembelajaran, agak lebih rumit untuk diamati dibandingkan 

tujuan lainnya, karena tujuan pembelajaran tidak dapat diukur secara langsung. 
48

 

Teori Taksonomi Bloom hasil belajar dalam rangka studi dicapai melalui 

tiga kategori ranah antara lain: kongnitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar 

yang harus dicapai sebagai berikut:  

a. Ranah kongnitif  

Ranah ini berkaitan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 

aspek yaitu: pengetahuan/ingatan (C1), pemahaman (C2), 

penerapan/aplikasi (C3), analisis ( C4), evaluasi (C5) dan kreasi (C6).  

b. Ranah afektif  

Ranah ini berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi lima 

jenjang kemampuan yaitu: menerima, menjawab atau reaksi, menilai, 

organisasi dan karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai.  

c. Ranah psikomotor  

Ranah ini berkaitan dengan keterampilan motorik, manipulasi benda-

benda, koordinasi neuromuscular (menghubungkan, mengamati). Tipe 

hasil belajar kongnitif lebih dominan daripada afektif dan psikomotor 

karena lebih menonjol, namun hasil belajar psikomotor dan afektif juga 

harus menjadi bagian dari hasil penilaian dalam proses pembelajaran di 

sekolah. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar 

digunakan oleh guru untuk dijadikan ukuran atau kriteria dalam mencapai 

suatu tujuan pendidikan. Hal ini dapat tercapai apabila peserta didik 

sudah memhami belajar dengan diiringi oleh perubahan tingka laku yang 

lebih baik lagi.
49

  

 

Hasil belajar  secara garis besar dibagi menjadi tiga ranah, yaitu ranah 

kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik.
50
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a. Ranah kognitif 

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek, kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah dan 

keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. Keenam 

jenjang atau aspek yang dimaksud adalah: 

1) Mengingat: Menjelaskan jawaban faktual, menguji ingatan dan 

pengenalan 

2) Memahami: Menerjemahkan, menjabarkan, menafsirkan, 

menyederhana-kan, dan membuat perhitungan 

3) Menerapkan: Memahami kapan menerapkan, mengapa menerapkan, 

dan mengenali pola penerapan ke dalam situasi baru, tidak biasa dan 

agak berbeda atau berlainan. 

4) Menganalisis: Memecahkan ke dalam bagian, bentuk dan pola 

5) Menilai: Berdasarkan kriteria dan menyatakan mengapa?. 

6) Menciptakan: Menggabungkan unsur-unsur ke dalam bentuk atau pola 

yang sebelumnya kurang jelas.  

b. Ranah Afektif 

Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai yang terdiri dari lima 

aspek. Kelima aspek dimulai dari tingkat dasar atau sederhana sampai 

tingkat yang kompleks sebagai berikut. 

1) Reciving/ attending (penerimaan) 

2) Responding (jawaban) 

3) Valuing (penilaian) 
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4) Organisasi 

5) Karakteristik nilai atau internalisasi nilai 

 

2) Ranah Psikomotor 

Hasil belajar psikomotoris tampak dalam bentuk keterampilan (skill) dan 

kemampuan bertindak individu. Ada enam tingkatan keterampilan, yakni: 

a. gerakan refleks yaitu keterampilan pada gerakan yang tidak sadar; 

b. keterampilan pada gerakan-gerakan dasar; 

c. kemampuan perseptual, termasuk di dalamnya membedakan visual, 

membedakan auditif, motoris dan lain-lain; 

d. kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan dan 

ketepatan; 

e. gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai pada 

keterampilan yang kompleks; 

f. kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non-decursive seperti 

gerakan ekspresif dan interpretatif. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah penilaian hasil yang sudah dicapai oleh setiap peserta didik 

dalam ranah kognitif, afektif dan psikomotor yang diperoleh sebagai akibat 

usaha kegiatan belajar dan dinilai dalam periode tertentu.  

 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

Belajar adalah suatu perubahan perilaku, akibat interaksi dengan 

lingkngannya. Perilaku dalam proses belajar terjadi akibat dari interaksi dengan 



47 

 

lingkungan. Interaksi biasanya berlangsung secara sengaja, dengan demikian 

belajar dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan dalam diri indevidu. 

Sebaliknya apabila terjadi perubahan dalam diri indevidu maka belajar tidak 

dikatakan berhasil.
51

  

Hasil belajar peserta didik dipengaruhi oleh kemampuan peserta didik dan 

kualitas pengajaran. Kualitas pengajaran yang dimaksud adalah profesional yang 

dimiliki oleh guru. artinya kemampuan dasar guru baik dibidang kongnitif 

(intelektual), bidang sikap (afektif), dan bidang perilaku (psikomotorik). Ranah 

dan aspek tiap ranah yang akan diukur, masing-masing dirinci menjadi sejumlah 

karakteristik, selanjutnya tiap karakteristik dijabarkan menjadi sejumlah atribut. 

Tiap atribut diberikan indikator sebagai petunjuk perubahan perilaku.
52

  

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar sebagai berikut:  

a. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri indevidu itu 

sendiri.  

1) Faktor biologis (Jasmaniah)  

Faktor biologis meliputi segala hal yang berhubungan dengan keadaan 

fisik atau jasmani indevidu yang bersangkutan, terutama kondisi fisik 

yang normal yang meliputi keadaan otak, panca indra, seluruh anggota 

tubuh dan organ-organ tubuh dalam keadaan normal. Kedua kesehatan 

fisik, kesehatan fisik yang sehat dan fit sangat mempengaruhi 

keberhasilan belajar peserta didik.  

2) Faktor psikologis (Rohaniah)  

Faktor psikologis meliputi segala hal yang berkaitan dengan kondisi 

metal peserta didik. Kondisi mental yang mantap dan setabil akan 

tampak dalam menghadapi segala hal dalam proses belajar. 

b. Faktor eksternal yaitu faktor bersumber dari luar indevidu itu sendiri  

1) Faktor lingkungan keluarga  
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Faktor lingkungan rumah atau keluarga merupakan lingkungan yang 

utama dalam menentukan perkembangan pendidikan seseorang dan 

faktor yang menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Faktor 

keluarga yang menetukan keberhasilan pada peserta didik antara lain: 

keluarga yang harmonis, peralatan sekolah yang cukup, ekonomi 

keluarga cukup, dan suasana di rumah tenang.  

2)  Faktor lingkungan sekolah  

Keberhasilan belajar disekolah adalah tata tertib dan disiplin yang 

tegakan secara konsekuen dan konsisten, dengan cara ini belajar akan 

berjalan dengan baik. Selain itu kondisi lingkungan sekolahpun 

mempengaruhi kenberhasilan belajar anatar lain: peralatan sekolah 

yang cukup, guru cukup memadai, gedung sekolah memenuhi 

persyaratan dan adanya keharmonisan antar personil.  

3)  Faktor lingkungan masyarakat  

Lingkungan masyarakat dapat menujang keberhasilan belajar 

diantaranya lembaga-lembaga pendidikan nonformal yang 

melaksanakan kursus tertentu, seperti kursus bahasa asing, 

keterampilan tertentu, bimbingan tes, kursus pelajaran tambahan, 

sanggar majelis taklim dan sebagainya.  

4)  Faktor waktu  

Faktor yang menghambat keberhasilan belajar yang sering menjadi 

masalah adalah faktor waktu. Peserta didik tidak bisa mengatur waktu 

dengan sebaik-baiknya untuk belajar, sehingga hasil belajar peserta 

didik kurang maksimal. Keseimbangan antara kegiatan belajar dengan 

kegiatan yang bersifat hiburan sangat perlu supaya peserta didik tidak 

kejenuhan dan kelelahan belajar, tujuannya supaya peserta didik dapat 

meraih prestasi belajar yang maksimal.
53

   

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar peserta didik secara umum 

dapat dibedakan menjadi tiga macam; Faktor internal, (faktor dari dalam peserta 

didik), yakni keadaan atau kondisi jasmani dan rohani peserta didik; Faktor 

eksternal (faktor dari luar peserta didik), yakni kondisi lingkungan di sekitar 

peserta didik. Faktor pendekatan belajar (approach to learning), jenis upaya 

belajar peserta didik yang meliputi strategi dan metode yang digunakan peserta 

didik untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran.
54
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Ketiga faktor di atas akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Faktor internal peserta didik 

Faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik sendiri meliputi dua aspek, 

yakni: aspek fisiologis (yang bersifat jasmaniah); aspek psikologis (yang 

bersifat rohaniah). 

1) Aspek Fisiologi 

Kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan otot) yang meandai 

tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, dapat 

mempengaruhi semangat dan intensitas peserta didik dalam mengikuti 

pelajaran. Kondisi organ tubuh yang lemah, apalagi jika disertai pusing 

kepala berat misalnya, dapat menurunkan kualitas ranah cipta (kognitif) 

sehingga materi yang dipelajarinya pun kurang ata tidak berbekas. Untuk 

mempertahankan tonus jasmani agar tetap bugar, peserta didik sangat 

dianjurkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Selain itu, 

peserta didik dianjurkan memilih pola makan-minum dan istirahat akan 

menimbulkan reaksi yang negatif dan merugikan semangat mental peserta 

didik itu sendiri.  

Kondisi fisiologis, seperti kesehatan yang prima, tidak dalam 

keadaan lelah dan capek, tidak dalam keadaan cacat jasmani, semuanya 

akan membantu dalam proses dan hasil belajar. Peserta didik yang kurang 

gizi misalnya, ternyata kemampuan belajarnya berada di bawah peserta 

didik-peserta didik yang tidak kekurangan gizi, sebab mereka yang 
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kekurangan gizi pada umumnya cenderung cepat lelah dan capek, cepat 

ngantuk dan akhirnya tidak mudah dalam menerima pelajaran. 

 

2) Aspek psikologis 

Faktor yang termasuk aspek psikologis yang dapat mempengaruhi 

kuantitas dan kualiatas perolehan belajar peserta didik yang pada umumnya 

dipandang lebih esensial adalah: 

a) Intelegensi peserta didik 

Intelgensi pada umumnya dapat diartikan sebagai kemampuan psiko-fisik 

untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan 

dengan cara yang tepat. Jadi, intelgensi sebenarnya bukan persoalan 

kualitas otak saja, melainkan juga kualitas organ-organ tubuh lainnya. 

Peran otak dalam hubungannya dengan intelgensi manusia lebih 

menonjol dari pada peran organ-organ lainnya, sebab otak merupakan 

“menara pengontrol” hampir seluruh aktifitas manusia. Tingkat 

kecerdasan atau intelgensi (IQ) peserta didik sangat menentukan tingkat 

keberhasilan peserta didik, semakin tinggi kemampuan intelgensi peserta 

didik maka semakin besar peluangnya untuk meraih sukses. Sebaliknya, 

semakin rendah kemampuan intelgensi peserta didik maka semakin kecil 

peluangnya untuk memperoleh sukses. 

b) Sikap Peserta didik 

Sikap adalah gejala internal yang berdimensi aktif berupa kecendrungan 

untuk mereaksi atau merespons dengan cara relatif tetap terhadap objek 

orang, barang dan sebagainya, baik secara positif atau negatif. Sikap 
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peserta didik yang positif, terutama kepada guru dan mata pelajaran yang 

guru sajikan merupakan pertanda awal yang baik bagi proses belajar 

peserta didik tersebut. Sebaliknya, sikap negatif peserta didik terhadap 

guru dan mata pelajaran guru, apalagi jika diiringi kebencian kepada guru 

dan mata pelajaran guru dapat menimbulkan kesulitan belajar peserta 

didik tersebut atau dapat mempengaruhi prestasi belajarnya.
55

. 

c) Bakat Peserta didik 

Secara umum bakat adalah kemampuan potensial yang memiliki 

seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. 

Dengan demikian, sebetulnya setiap orang pasti memiliki bakat dalam 

arti berpotensi sampai ketingkat tertentu sesuai dengan kapasitas masing-

masing. Jadi, secara global bakat itu mirip dengan intelgensi. Dalam 

perkembangan selanjutnya, bakat kemudian diartikan sebagai 

kamampuan individu untuk melakukan tugas tertentu tanpa banyak 

tergantung pada upaya pendidikan dan latihan.
56

  

d) Minat Peserta didik 

Secara sederhana minat berarti kecendrungan dan kegairaan yang 

tertinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat dapat 

mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar peserta didik dalam 

bidang-bidang studi tertentu. Guru dalam kaitan ini seyogyanya berusaha 

membangkitkan minat peserta didik untuk menguasai pengetahuan yang 
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terkandung dalam bidang studinya dengan cara yang kurang lebih sama 

dengan kiat membangun sikap positif. 

e) Motivasi Peserta didik 

Motivasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 1) Motivasi 

instrinsik dalam diri. 2) Motivasi ekstrinsik.  Motivasi instrinsik adalah 

hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri peserta didik sendiri yang 

dapat mendorongnya melakukan tindakan belajarnya. Perasaan 

menyenangi materi dan kebutuhannya terhadap materi tersebut, misalnya 

untuk kehidupan masa depan peserta didik yang bersangkutan. 
57

  

Motivasi ekstrinsik adalah hal dan keadaan yang datang dari luar 

individu peserta didik yang juga mendorongnya untuk melaukan kegiatan belajar. 

Pujian dan hadiah, peraturan/tata tertib sekolah, suri tauladan orang tua, guru dan 

seterusnya merupakan contoh-contoh konkret motivasi ekstrinsik yang dapat 

menolong peserta didik untuk belajar. Kekurangan atau ketiadaan motivasi, baik 

yang bersifat internal ataupun bersifat eksternal, akan menyebabkan kurang 

bersemangatnya peserta didik dalam melakukan prses mempelajari materi-materi 

pelajaran baik disekolah maupun dirumah.
58

  

 

2. Faktor Eksternal Peserta didik 

Faktor eksternal peserta didik terdiri dari dua macam, yakni: faktor 

lingkungan dan faktor instrumental. 
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a. Lingkungan 

Kondisi lingkungan mempengaruhi proses dan hasil belajar. Kondisi 

Lingkungan dapat berupa lingkungan fisik atau alam dan dapat pula berupa 

lingkungan sosial. Belajar pada tengah hari di ruang yang memiliki ventilasi 

udara kurang akan berbeda dengan suasana belajar di pagi hari yang 

udaranya masih segar, apalagi di dalam ruangan yang cukup mendukung 

untuk bernafas lega.
59

  

Lingkungan sosial baik yang berwujud manusia maupun hal-hal 

lainnya, juga dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar. Hiruk pikuk 

lingkungan sosial seperti suara mesin pabrik, lalu lintas, gemuruhnya pasar, 

dan lain-lain juga akan berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. 

Karena itu sekolah hendaknya didirikan dalam lingkungan dan kondusif 

untuk belajar.
60

  

Lingkungan sosial yang lebih banyak mempengaruhi kegiatan belajar 

ialah orang tua dan keluarga peserta didik itu sendiri. Sifat-sifat orang tua, 

praktek pengelolaaan keluarga, ketegangan keluarga, dan beografi keluarga 

(letak rumah), semuanya dapat memberi dampak baik atau buruk terhadap 

kegiatan belajar dan hasil yang dicapai oleh peserta didik. 

 

b. Faktor Instrumental 

Faktor-faktor instrumental adalah faktor yang keberadaan dan 

penggunanya dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. 
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Faktor-faktor ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk 

tercapainya tujuan-tujuan belajar yang telah direncanakan. Faktor-faktor 

instrumen ini dapat berupa kurikulum, sarana dan fasilitas, dan guru. 

Komponen-komponen yang lain, yaitu tujuan instruksional, keadaan awal 

dan evaluasi hasil belajar, berada di luar proses itu dan karenanya, tetap 

merupakan bagian dari kegiatan didaktik. Guru menentukan tujuan 

instruksional khusus, menyelidiki pula bagaimanakah keadaan awal dan 

juga mengadakan evaluasi hasil belajar. 

Kegiatan belajar mengajar atau proses pembelajaran terdapat faktor-

faktor  yang dapat mempengaruhi proses belajar peserta didik. Secara umum 

faktor-faktor  tersebut dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu, faktor 

internal dan faktor eksternal. Kedua faktor itu sangat mempengaruhi 

perkembangan proses belajar peserta didik tiap individu. Sehingga sangat 

menentukan kualitas nilai belajar anak dalam meraih prestasi. 

 

3. Faktor Pendekatan Belajar 

Pendekatan belajar dapat dipahami sebagai segala cara atau strategi 

yang digunakan peserta didik dalam menunjang keefektifan dan efisiensi 

proses pembelajaran materi tertentu. Strategi dalam hal ini berarti seperangkat 

langkah operasional yang direkayasa sedemikian rupa untuk memecahkan 

masalah atau mencapai tujuan belajar tertentu. 
61

 

Pendekatan belajar dapat dipahami sebagai segala cara atau strategi 

yang digunakan peserta didik untuk menunjang keefektifan dan efisiensi 
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dalam proses pembelajaran materi tertentu. Strategi dalam hal ini berarti 

seperangkat langkah operasional yang direkayasa sedemikian rupa untuk 

memecahkan masalah atau mencapai tujuan belajar tertentu.  

 




