
BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Strategi Pembelajaran

1. Pengertian Strategi Pembelajaran

 Strategi merupakan istilah lain dari pendekatan, metode atau cara. Di 

dalam kepustakaan pendidikan istilah-istilah tersebut di atas sering digunakan 

secara bergantian. Menurut Udin S. Winataputra & Tita Rosita istilah strategi 

secara harfiah adalah akal atau siasat. Sedangkan strategi pembelajaran diartikan 

sebagai urutan langkah atau prosedur yang digunakan guru untuk membawa siswa 

dalam suasana tertentu untuk mencapai tujuan belajarnya. 
1

Secara bahasa, Strategi bisa diartikan sebagai siasat, Kiat, Trik atau cara.2

Sedangkan Strategi secara umum adalah suatu rencana tentang pendayagunaan dan 

penggunaan potensi dan sarana yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

pengajaran.3 Secara harfiah, kata “Strategi” dapat diartikan sebagai seni (art) 

melaksanakan stratagem yakni siasat atau rencana. Dalam prespektif Psikologi, kata 

strategi yang berasal dari Yunani itu, berarti rencana tindakan yang terdiri atas 

seperangkat langkah untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan. Seorang 

pakar Psikologi pendidikan Australia, Michael J. Lawson mengartikan strategi 

1
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sebagai prosedur mental yang berbentuk tatanan langkah yang menggunakan upaya 

ranah cipta untuk mencapai tujuan tertentu.4 

Sedangkan yang dinamakan Pembelajaran adalah membelajarkan siswa 

menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar merupakan  

Sedangkan pembelajaran aktif menurut Hisyam Zaini, Bermawy Munthe 

& Sekar Ayu Aryani adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik 

untuk belajar secara aktif. Ketika peserta didik belajar dengan aktif, berarti 

mereka yang mendominasi aktifitas pembelajaran.
5
 Di sisi lain, Silberman 

menyatakan lingkungan fisik dalam kelas dapat mendukung atau menghambat 

kegiatan belajar aktif. Sehingga dari pernyataan tersebut perlengkapan kelas perlu 

disusun ulang untuk menciptakan formasi tertentu yang sesuai dengan kondisi 

belajar siswa. Namun begitu  di tidak ada satu susunan atau tata letak yang mutlak 

ideal, namun ada banyak pilihan yang tersedia. Sepuluh kemungkinan susunan 

tata letak meja dan kursi yang disarankan sebagai berikut: bentuk U, gaya tim, 

meja konferensi, lingkaran, kelompok pada kelompok, ruang kerja, 

pengelompokan berpencar, formasi tanda pangkat, ruang kelas tradisional, 

auditorium.
6
 Sejalan dengan pendapat tersebut, Syamsu Mappa dan Anisa 

Basleman menyatakan penggunaan meja, kursi dan papan tulis berroda lebih 
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memungkinkan berlangsungnya proses interaksi belajar dan membelajarkan yang 

bergairah.
7
 

Lebih lanjut, Syamsu Mappa dan Anisa Basleman menyatakan hubungan 

timbal balik antar warga kelas yang harmonis dapat merangsang terwujudnya 

masyarakat kelas yang gemar belajar.
8
 Dengan demikian, upaya mengaktifkan 

siswa belajar dapat dilakukan dengan mengupayakan timbulnya interaksi yang 

harmonis antar warga di dalam kelas. Interaksi ini akan terjadi bila setiap warga 

kelas melihat dan merasakan bahwa kegiatan belajar tersebut sebagai sarana 

memenuhi kebutuhannya. Belajar aktif meliputi berbagai cara untuk membuat 

peserta didik aktif sejak awal melalui aktivitas-aktivitas yang membangun kerja 

kelompok dan dalam waktu singkat membuat mereka berpikir tentang materi 

pelajaran.9 Silberman menuliskan 101 metode pembelajaran yang termasuk ke 

dalam strategi pembelajaran aktif (active learning), lima diantaranya digunakan 

dalam prosedur penelitian ini. Pertama, dengan menerapkan metode diskusi. 

Kedua, dengan menerapkan jigsaw. Ketiga, dengan menerapkan metode tutor 

sebaya. Keempat, dengan menerapkan group to group dan yang kelima, dengan 

menerapkan metode simulasi.10 

Dalam kaitannya dengan proses pembelajaran, berdasarkan teori 

kebutuhan Maslow, Silberman,
11

 menyatakan kebutuhan akan rasa aman harus 

dipenuhi sebelum bisa dipenuhinya kebutuhan untuk mencapai sesuatu, 
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mengambil resiko, dan menggali hal-hal baru. Strategi pembelajaran aktif adalah 

pola-pola umum suatu kegiatan pembelajaran yang lebih menekankan/ menitik 

bertatkan pada keaktifan siswanya yang merupakan inti dari kegiatan belajar agar 

tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efesien. 

 

2. Pembelajaran Aktif 

Pembelajaran Aktif dapat didefinisikan sebagai: pendekatan mengajar 

( approach to teaching ) yang digunakan bersama metode tertentu dan berbagai 

media pengajaran yang disertai dengan penataan lingkungan sedemikian rupa agar 

proses pembelajaran menjadi aktif dengan demikian, para siswa merasa tertarik 

dan mudah menyerap pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan. selain itu, 

Pembelajaran Aktif juga memungkinkan siswa melakukan kegiatan yang beragam 

untuk mengembangkan sikap, pemahaman, dan keterampilannya sendiri dalam 

arti tidak semata-mata “disuapi” guru.
12

  

Pembelajaran aktif merupakan suatu pembelajaran yang menekankan 

kepada siswa untuk dapat berperan aktif selama proses pembelajaran, 

pembelajaran akan lebih aktif dan efektif apabila ditunjang dengan berbagai 

fasilitas-fasilitas yang mendukung, tata letak yang nyaman dan gaya belajar yang 

bervariasi. Berikut ini adalah suatu pengertian pembelajaran aktif menurut 

beberapa orang ahli diantaranya adalah : 
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Pembelajaran aktif menurut Hisyam Zaini adalah suatu pembelajaran yang 

mengajak siswa untuk belajar secara aktif,
13

 karena disaat siswa mulai untuk 

berkonsentrasi memasuki pembelajaran aktif maka mereka telah mulai untuk 

dapat mendominasi aktivitas pembelajaran yang disampaikan oleh guru, sehingga 

materi dapat mudah untuk dihayati dan dipraktekkan oleh siswa. 

Dan pembelajaran aktif menurut Moh.Uzer Usman adalah suatu strategi 

belajar mengajar yang lebih menekankan pada keaktifan siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar baik secara fisik, mental, intelektual maupun emosional.
14

  Dan 

telah kita ketahui bersama bahwa suatu pembelajaran aktif itu akan dapat berjalan 

dengan baik apabila seorang guru disini dapat bertindak sebagai fasilitator yang 

baik dan selebihnya murid yang berperan aktif dalam proses belajar mengajar 

karena ini akan dapat memudahkan siswa dalam memahami materi. 

Pembelajaran Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran guru 

harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, 

mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Belajar memang merupakan suatu 

proses aktif dari si pembelajar dalam membangun pengetahuannya, bukan proses 

pasif yang hanya menerima kucuran ceramah guru tentang pengetahuan. Jika 

pembelajaran tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif, 

maka pembelajaran tersebut bertentangan dengan hakikat belajar. Peran aktif dari 

siswa sangat penting dalam rangka pembentukan generasi yang kreatif, yang 

mampu menghasilkan sesuatu untuk kepentingan dirinya dan orang lain. 
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Pengembang pembelajaran ini beranggapan bahwa belajar merupakan proses aktif 

merangkai pengalaman untuk memperoleh pemahaman baru. Siswa aktif terlibat 

di dalam proses belajar mengkonstruksi sendiri pemahamannya. Teori belajar 

konstruktivisme merupakan titik berangkat pembelajaran ini. Atas dasar itu 

pembelajaran ini secara sengaja dirancang agar mengaktifkan anak.   

Dapat dimengerti bahwa Pembelajaran Pembelajaran Aktif adalah sebuah 

pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk mengerjakan kegiatan 

yang beragam dalam rangka mengembangkan keterampilan dan pemahamannya, 

dengan penekanan peserta didik belajar sambil bekerja, sementara guru 

menggunakan berbagai sumber dan alat bantu belajar (termasuk pemanfaatan 

lingkungan), supaya pembelajaran lebih menarik, dan efektif. 

 

3. Urgensi Pembelajaran Aktif 

Belajar aktif tidak hanya diperlukan untuk menambah kegairahan namun 

juga untuk menghargai perbedaan individual dan beragamnya kecerdasan.
15

 

Belajar memerlukan kedekatan mental sebelum memahami materi yang hendak 

dipelajari. Balajar bukan sekedar pengulangan atau hafalan dan praktek semata, 

belajar akan lebih efektif bila dibarengi juga dengan keaktifan siswa untuk dapat 

mengupayakan dalam pemecahan masalah.
16

 

Pembelajaran aktif dapat mengembangkan kecakapan belajar, strategi 

belajar dan kebiasaan belajar yang fokus. Dengan pembelajaran aktif juga dapat 

mengembangkan kemampuan menerapkan prinsip-prinsip dan generalisasi yang 
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telah dipelajari pada situasi dan masalah yang baru.
17

 Dengan semakin 

berkembangnya zaman semakin maju pengetahuan maka guru dituntut untuk 

dapat menggunakan strategi mengajar yang lebih inovatif sesuai dengan tujuan 

dari pembelajaran aktif. Tentu dituntut untuk mengajarkan siswanya agar dapat 

aktif dan lebih kreatif dalam mengembangkan bakat serta dapat menghayati hal-

hal yang dipelajari melalui percobaan dan praktek secara berkelompok atau 

sendiri sehingga guru disini hanya berperan sebagai fasilitas dan motivator bagi 

setiap siswa.
18

 

Pembelajaran aktif dapat berpengaruh terhadap cara belajar siswa dalam 

hal memberikan tugas rutin bagi siswa dan memberikan kesempatan siswa untuk 

mengembangkan kemampuan mereka, memberikan satu titik fokus kepada 

kreatifitas dan kognitif siswa dari aspek prosedur dan memberikan penekanan 

kebolehan atas apa yang disampaikan siswa, handling dan dapat melakukan 

pengukuran (Measuring) atas kemampuan mereka.
19

 

Setiap pembelajaran adalah tindakan kreatif pembelajaran, tanpa adanya 

sumber daya kreasi pembelajar dalam proses belajar mengajar maka tidak ada 

sesuatu yang dipelajari.
 20

 Karena itu, daya kreasi yang baik dapat membawa 

dampak pada pembelajaran yang baik dan pembelajaran yang baik menghasilkan 

daya kreasi yang baik. 

 

B. Motivasi Belajar 
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1. Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai 

dengan  munculnya  perasaan  (feeling)  dan  didahului  dengan  adanya 

tanggapan terhadap adanya tujuan.
21 

Martin Handoko mengartikan motivasi itu 

sebagai suatu tenaga atau faktor yang terdapat dalam diri manusia, yang 

menimbulkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan tingkah lakunya.
22

 

Motivasi menurut Sumadi Suryabrata adalah keadaan yang terdapat 

dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu 

guna pencapaian suatu tujuan. Sementara itu Gates Dkk. mengemukakan, bahwa 

motivasi adalah suatu kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri 

seseorang yang mengatur tindakannya dengan cara tertentu.
23

 Menurut Mc. P 

Donald, ”Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai 

dengan munculnya felling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya 

tujuan”.
24

 

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi 

adalah kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang 

mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai sustu tujuan. 

Sehubungan dengan kebutuhan hidup manusia yang mendasari timbulnya 

motivasi, Maslow mengungkapkan bahwa kebutuhan dasar hidup manusia itu 

terbagi atas lima tingkatan, yakni:  
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a. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan pokok yang harus 

dipenuhinya dengan segera seperti keperluan untuk makan, minum, 

berpakaian, dan bertempat tinggal  

b. Kebutuhan keamanan merupakan kebutuhan seseorang untuk 

memperoleh keselamatan, keamanan, jaminan atau perlindungan dari 

ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup dan kehidupan 

dengan segala aspeknya  

c. Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan seseorang untuk disukai dan 

menyukai, bergaul, berkelompok, bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara 

d. Kebutuhan akan harga diri merupakan kebutuhan seseorang untuk 

memperoleh kehormatan, penghormatan, pujian, penghargaan dan 

pengakuan. 

e. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan seseorang untuk 

memperoleh kebanggaan, kekaguman, dan kemasyhuran sebagai pribadi 

yang mampu dan berhasil mewujudkan potensi bakatnya dengan hasil 

prestasi yang luar biasa.25 

 

Menurut Maslow, manusia adalah makhluk yang tidak pernah puas 

seratus persen. Bagi manusia, kepuasan sifatnya sementara. Jika suatu kebutuhan 

telah terpenuhi, orang tidak lagi berkeinginan memenuhi kebutuhan tersebut, 

tetapi berusaha untuk memenuhi kebutuhan lain yang lebih tinggi tingkatannya. 

Jadi, kebutuhan yang mendapat prioritas pertama untuk dipuaskan adalah 

kebutuhan dasar fisiologis. Setelah kebutuhan tersebut telah terpenuhi, orang akan 

termotivasi untuk memenuhi kebutuhan lain yang lebih tinggi tingkatannya, 

seperti kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan berprestasi dan 

seterusnya.26 

Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui 

pengalaman. Menurut pengertian ini, belajar merupakan suatu proses, suatu 

kegiatan dan bukan hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi 

lebih luas dari itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil 
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latihan melainkan pengubahan kelakuan.27 Motivasi belajar ada yang intrinsik atau 

ekstrinsik. Penguatan motivasi-motivasi belajar tersebut berada di tangan para 

guru dan anggota masyarakat lain. Guru sebagai pendidik bertugas memperkuat 

motivasi belajar selama 9 tahun pada usia wajib belajar. Orang tua bertugas 

memperkuat motivasi belajar sepanjang hayat. Ulama sebagai pendidik juga 

bertugas memperkuat motivasi belajar sepanjang hayat.28 

Merujuk dari beberapa pendapat di atas, Motivasi belajar merupakan 

hasrat untuk belajar dari seseorang individu. Seorang siswa dapat belajar secara 

lebih efisien apabila ia berusaha untuk belajar secara maksimal, artinya siswa 

memotivasi dirinya sendiri untuk belajar. 

 

2. Macam-macam Motivasi 

Berdasarkan pengertian tentang motivasi yang telah dibahas di atas, 

maka pada pokoknya motivasi dapat dibagi menjadi dua jenis: 

a. Motivasi Instrinsik 

Motivasi instrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap 

individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Bila seseorang telah 

memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya, maka ia secara sadar akan 

melakukan suatu kegiatan yang tidak memerlukan motivasi dari luar dirinya. 

Dalam aktivitas belajar, motivasi intrinsik sangat diperlukan, terutama belajar 
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sendiri. Seseorang yang tidak motivasi intrinsik sulit sekali melakukan 

aktivitas belajar terus menerus. 

Seseorang yang telah memiliki motivasi intrinsik selalu ingin maju 

dalam belajar. Keinginan itu dilatarbelakangi oleh pemikiran yang positif, 

bahwa semua mata pelajaran yang dipelajari sekarang akan dibutuhkan dan 

sangat berguna kini dan mendatang.29 

Seseorang yang mempunyai minat yang tinggi untuk mempelajari 

suatu mata pelajaran, maka ia akan mempelajarinya dalam jangka waktu 

tertentu. Seseorang itu boleh dikatakan memiliki motivasi untuk belajar. 

Motivasi itu muncul karena ia membutuhkan sesuatu dari apa yang 

dipelajarinya. Motivasi memang berhubungan dengan kebutuhan seseorang 

yang memunculkan kesadaran untuk melakukan aktivitas belajar. Oleh karena 

itu, minat adalah kesadaran seseorang, bahwa suatu obyek seseorang, suatu 

soal atau suatu situasi ada sangkut paut dengan dirinya.30 

Siswa yang mempunyai motivasi intrinsik cenderung akan menjadi 

orang yang terdidik, yang berpengetahuan, yang mempunyai keahlian dalam 

bidang tertentu. Untuk mendapatkan semua itu tidak ada cara lain yang lebih 

tepat kecuali belajar. Belajar adalah suatu cara untuk mendapatkan ilmu 

pengetahuan. Belajar bisa dikonotasikan dengan membaca. Dengan begitu, 

membaca adalah pintu gerbang kelautan ilmu pengetahuan. Tidak ada 

seorang pun yang berilmu tanpa melakukan aktivitas membaca. Evolusi 

pemikiran manusia yang semakin maju dalam rentangan masa tertentu karena 
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membaca, yang hal itu tidak terlepas dari masalah motivasi sebagai 

pendorongnya, yang berhubungan dengan kebutuhan untuk maju. Dorongan 

untuk belajar bersumber pada kebutuhan, yang berisikan keharusan untuk 

menjadi orang yang terdidik dan berpengetahuan. Jadi motivasi intrinsik 

muncul berdasarkan kesadaran dengan tujaun esensial, bukan sekedar atribut 

dan seremonial.31 

Merujuk dari penjelasan di atas, motivasi intrinsik adalah motivasi 

yang timbul dari diri sendiri. Siswa yang mempunyai motivasi intrinsik tidak 

membutuhkan pujian atau hadiah dari guru, karena tidak akan menyebabkan 

siswa untuk belajar dengan keras. Orang yang mempunyai motivasi intrinsik 

akan mudah untuk mendorong dirinya untuk belajar. Karena yang dalam 

pikirannya hanyalah belajar. 

 

b. Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi intrinsik. motivasi 

ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya 

perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik bukan berarti motivasi yang tidak 

diperlukan dan tidak baik dalam pendidikan. Motivasi ekstrinsik diperlukan 

agar siswa mau belajar. Berbagai macam cara bisa dilakukan agar siswa 

termotivasi untuk belajar. Guru harus bisa membangkitkan minat siswa 

dengan memanfaatkan motivasi ekstrinsik dalam berbagai bentuknya. 

Kesalahan penggunaan bentuk-bentuk motivasi ekstrinsik akan merugikan 

siswa. Akibatnya, motivasi ekstrinsik bukan berfungsi sebagai pendorong, 
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menjadikan siswa malas belajar. Padahal telah diketahui, bahwa motivasi 

memberikan semangat kepada seorang siswa dalam aktivitas belajarnya. 

untuk itu, seorang guru harus bisa mempergunakan motivasi ekstrinsik ini 

dengan tepat dan benar dalam rangka menunjang proses interaksi belajar 

mengajar.32 

Merujuk dari penjelasan di atas, motivasi ekstrinsik adalah motivasi 

yang timbul karena adanya ransangan dari luar. Dalam hal ini guru sangat 

berperan untuk menimbulkan motivasi ekstrinsik siswa agar mau dan 

berminat untuk belajar. Pujian atau hadiah dari guru sangat dibutuhkan oleh 

siswa yang mempunyai motivasi ekstrinsik karena dengan adanya pujian atau 

hadiah dari guru sebagai motivasi ekstrinsik tersebut akan membantu siswa 

agar mau belajar dengan keras. 

Dalam pendidikan dan pengajaran, guru tidak hanya berperan 

sebagai administrator, demonstrator, pengelola kelas, mediator, fasilitator, 

supervisor, dan evaluator, tetapi ia juga sebagai motivator dan pembimbing. 

Sebagai motivator, guru berperan untuk mendorong siswa agar giat belajar, 

usaha ini agar bisa dilakukan guru dengan memanfaatkan bentuk-bentuk 

motivasi di sekolah ataupun cara lainnya, yang penting apa yang dilakukan 

dapat membangkitkan gairah belajar siswa. Dalam usaha untuk 

membangkitkan gairah belajar siswa ada enam hal yang dapat dikerjakan 

guru, yaitu : 
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1) Membangkitkan dorongan kepada siswa untuk belajar. 

Dorongan belajar dari guru mempunyai peranan besar dalam 

menumbuhkan semangat pada siswa untuk belajar. Karena walaupun 

Siswa mempunyai motivasi yang tinggi, dan keinginan yang kuat pasti 

tetap akan ditiup oleh angin kemalasan tertimpa keengganan dan 

kelalaian. Maka tunas semangat harus dipelihara terus-menerus. 33
 

Motivasi dari guru dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan 

pencapaian prestasi. Kareana siswa melakukan suatu usaha disebabakan 

adanya motivasi. Sehubungan dengan uraian di atas, peran guru di sini 

sebagai pendorong dalam membangkitkan minat tersebut. Bagaimana 

upaya guru mampu menciptakan lingkungan belajar yang mampu 

mendorong siswa untuk senang dan bergairah belajar. Membangkitkan 

dorongan kepada anak didik untuk belajar di sini bisa dengan cara guru 

memberikan perhatian maksimal ke siswa. 

2) Menjelaskan secara konkret kepada siswa apa yang dapat dilakukan 

siswa pada akhir pelajaran. 

Seorang guru seharusnya terlebih dahulu menjelaskan mengenai 

Tujuan Instruksional Khusus yang akan dicapainya kepada siwa. Makin 

jelas tujuan maka makin besar pula motivasi dalam belajar. Sehubungan 

dengan uraian di atas, sebelum guru memulai pelajaran, guru dapat 

memberitahukan kepada siswa bahwa setelah pelajaran selesai semua 

siswa akan mendapat tugas. Tugas yang diberikan dapat berupa membuat 
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rangkuman dari bahan pelajaran yang baru saja disampaikan, membuat 

kesimpulan, menjawab pertanyaan dan lain sebagainya. Apabila guru 

telah menjelaskan secara konkret kepada siswa apa yang dapat dilakukan 

pada akhir pengajaran seperti di atas maka siswa akan memperhatikan 

proses belajar mengajar yang telah disampaikan oleh guru.  

3) Memberikan ganjaran terhadap prestasi yang dicapai siswa. 

Pujian dari guru sangat berarti untuk menumbuhkan motivasi. Karena 

walaupun hanya sepatah pujian atau ungkapan dorongan, tetapi ia dapat 

mendongkrak siswa menapak anak tangga kesungguhan dan keseriusan 

yang lebih tinggi. Sebuah jiwa, siapapun pemiliknya cenderung merasa 

senang kepada keberhasilan. Dan pujian yang benar akan lebih banyak 

mendorongnya untuk melangkah mencapai puncak keberhasilan. 

Ibnu Jamaah berkata : apabila guru melihat murid menjawab 

dengan benar dan tidak ditakutkan menimbulkan ujub, maka guru 

hendaknya berterima kasih kepadanya dan memujinya di antara teman-

temannya atau siswa yang lainnya untuk mendorongnya dan mendorong 

yang lain agar lebih bersungguh-sungguh mencari tambahan ilmu.34 

Merujuk dari penjelasan di atas, pujian adalah alat motivasi yang 

positif. Setiap orang senang dipuji. Tidak peduli tua atau muda, bahkan 

anak-anak pun senang dipuji atas sesuatu pekerjaan yang telah selesai 

dikerjakannya dengan baik. Orang yang dipuji merasa bangga karena hasil 

kerjanya mendapat pujian dari orang lain, apalagi dari guru. 
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4) Membentuk kebiasaan belajar yang baik.  

Setiap siswa yang telah mengalami proses belajar, kebiasaan-

kebiasaannya akan tampak berubah. Menurut Burghardt, kebiasaan itu 

timbul karena proses penyusutan kecenderungan respon dengan 

menggunakan stimulasi yang berulang-ulang. Dalam proses belajar, 

pembiasaan juga meliputi pengurangan perilaku yang tidak diperlukan. 

Karena proses pengurangan inilah muncul suatu pola bertingkah laku baru 

yang relatif menetap dan otomatis. Kebiasaan ini terjadi karena prosedur 

pembiasaan seperti dalam clasical dan operant conditioning. Contoh: 

siswa yang belajar bahasa secara berkali-kali menghindari kecenderungan 

penggunaan kata-kata yang keliru, akhirnya akan terbiasa dengan 

penggunaan bahasa secara baik dan benar. Jadi, berbahasa dengan cara 

baik dan benar itulah perwujudan perilaku kebiasaan belajar siswa tadi.35 

Merujuk dari penjelasan di atas, kebiasaan belajar yang baik, akan 

memperoleh hasil yang baik pula. Dalam pembelajaran guru dapat 

membiasakan siswa berdoa dulu sebelum belajar dan dibiasakan duduk 

yang baik pada saat belajar. Melarang siswa jalan-jalan apabila tugas 

belum selesai. 

5) Membantu kesulitan belajar siswa 

Setiap siswa berhak atas peluang untuk mencapai kinerja akademik 

yang memuaskan. Akan tetapi realitas dalam kehidupan sehari-hari tampak 

dengan jelas bahwa setiap siswa memiliki perbedaan dalam banyak hal, 
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seperti kemampuan intelektual, kemampuan fisik, latar belakang keluarga, 

kebiasaan dan pendekatan belajar yang terkadang sangat mencolok antara 

siswa yang satu dengan yang lainnya.36
 

Kita pun menyaksikan bahwa penyelenggaraan pendidikan di 

sekolah-sekolah umumnya hanya ditujukan bagi para siswa yang memiliki 

kemampuan rata-rata, sehingga siswa yang memiliki kemampuan lebih 

atau kurang cenderung terabaikan. Praktik yang demikian terkesan bahwa 

siswa yang memiliki kemampuan di luar rata-rata (sangat pintar dan sangat 

bodoh) kurang bahkan cenderung tidak mendapat kesempatan yang 

memadai untuk berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Dari sini 

kemudian timbul apa yang disebut kesulitan belajar. Kesulitan belajar bisa 

dialami oleh siswa yang berkemampuan tinggi, rata-rata (normal), terlebih 

siswa yang berkemampuan rendah.37 

Secara umum faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar 

adalah: (1). Faktor Intern siswa mencakup segala keadaan yang muncul 

dari dalam siswa sendiri.meliputi : gangguan atau kekurangmampuan 

psiko fisik siswa, yakni : kognitif, afektif dan psikomorik. Dan (2). Faktor 

Ekstern, mencakup segala keadaan yang berasal atau berada dari luar diri 

siswa, meliputi : semua situasi dan kondisi lingkungan siswa yang tidak 

kondusif bagi terwujudnya aktifitas-aktifitas belajar.38 
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Oleh karena kesulitan belajar siswa biasanya terkait dengan banyak 

faktor, anak alternatif solusinya pun biasanya melibatkan banyak 

komponen, artinya komponen guru saja belum memungkinkan untuk 

memberikan solusi secara tuntas. Oleh karena itu sangat bijaksana apabila 

guru, termasuk guru agama, dalam memberikan solusi terhadap kesulitan 

belajar siswa selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. Guru 

termasuk guru PAI terlebih dahulu melihat jenis kesulitan belajar siswa, 

lalu menentukan pihak mana yang mungkin bisa dilibatkan, baru 

mengambil langkah penyelesaiannya.39 

Merujuk dari penjelasan di atas, tidak semua siswa dapat 

memahami apa yang telah diterangkan oleh guru dalam pembelajaran. 

Sebagian siswa pasti ada yang mengalami kesulitan belajar. Banyak faktor 

yang menyebabkan terjadinya kesulitan belajar, baik faktor intern maupun 

faktor ekstern. Maka dari itu sebelum guru membantu kesulitan belajar 

siswa, maka seharusnya terlebih dahulu dicari penyebab dari kesulitan 

belajar tersebut. 

 

6) Menggunakan metode yang bervariasi 

Metode adalah strategi yang tidak bisa ditinggalkan dalam proses 

belajar mengajar. Setiap kali mengajar guru pasti menggunakan metode. 

Metode yang digunakan itu tidak sembarangan, melainkan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran.40 
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Metode diartikan sebagai cara melakukan suatu kegiatan atau cara 

melakukan pekerjaan dengan menggunakan fakta atau konsep-konsep 

secara sistematis. Sedangkan metode mengajar adalah cara yang berisi 

prosedur baku untuk melaksanakan kegiatan kependidikan, khususnya 

kegiatan penyajian materi pelajaran kepada siswa. Bagian penting yang 

sering dilupakan orang adalah strategi mengajar yang sesungguhnya 

melekat dalam metode mengajar.41
 Tujuan digunakannya metode belajar 

yang bervariasi adalah agar siswa dalam mengikuti pembelajaran tidak 

merasa bosan dan jenuh. 

Dari penjelasan di atas penggunaan metode mengajar yang bervariasi 

akan dapat menggairahkan belajar siswa. Karena pada suatu kondisi 

tertentu siswa akan merasa bosan dengan metode yang disajikan guru, 

maka guru harus menggunakan metode belajar yang bervariasi. Dengan 

penyajian metode yang bervariasi dari guru, siswa tidak akan merasa 

bosan. 

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang tidak terpisahkan dalam 

proses interaksi belajar mengajar. Motivasi ekstrinsik merupakan suatu 

alat yang cukup ampuh yang senantiasa digunakan guru untuk 

membangkitkan gairah belajar setiap siswa. Meskipun begitu, tidak semua 

guru dapat memanfaatkan motivasi ekstrinsik secara tepat sesuai dengan 

karakteristik setiap siswa. Hal ini memang disadari, karena setiap guru 

mempunyai kompetensi yang berbeda. tidak jarang seorang guru ingin 
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membangkitkan minat siswa justru sebaliknya, siswa tidak berminat untuk 

belajar dan bahkan guru tersebut dibenci oleh siswa. Penggunaan Motivasi 

ekstrinsik terkadang menjadi momok bagi setiap siswa selama 

penggunaannya terlepas dari tujuan untuk mendidik dan memperbaiki 

kesalahan siswa. Untuk itulah, seluruh aspek dari kehidupan guru 

merupakan cerminan dari kepribadian guru sebagai idola anak didik, yang 

secara keseluruhan dari kepribadian guru itu adalah suri tauladan bagi 

setiap anak didik, baik di sekolah maupun di masyarakat.42 

Berdasarkan uraian di atas dapat difahami, bahwa apa yang 

dikerjakan guru untuk membangkitkan gairah belajar setiap siswa tidak 

lain adalah untuk memberikan motivasi ekstrinsik kepada siswa dalam 

proses interaksi belajar mengajar. Sedangkan metode mengajar yang 

bervariasi di sini dapat dijadikan oleh guru sebagai alat motivasi ekstrinsik 

agar siswa tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran. 

 

3. Fungsi Motivasi dalam Belajar 

Dalam belajar, motivasi memegang peranan penting. Motivasi adalah 

sebagai pendorong siswa dalam belajar. Intensitas belajar siswa sudah barang 

tentu dipengaruhi oleh motivasi. Siswa yang ingin mengetahui sesuatu dari apa 

yang dipelajarinya adalah sebagai tujuan yang ingin siswa capai selama belajar. 

Karena siswa mempunyai tujuan ingin mengetahui sesuatu itulah akhirnya siswa 

terdorong untuk mempelajarinya.43
 Belajar sangat membutuhkan adanya motivasi. 
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„„Motivation is an essential condition of learning‟‟. Hasil belajar akan menjadi 

optimal, kalau ada motivasi. Makin tepat motivasi yang diberikan, maka akan 

makin berhasil pula pelajaran itu. Jadi motivasi akan senantiasa menentukan 

intensitas usaha belajar bagi para siswa.44 

Winkel mengibaratkan motivasi dengan kekuatan mesin di kendaraan. 

Mesin yang berkekuatan tinggi menjamin lajunya kendaraan biar jalan itu 

mendaki dan kendaraan membawa muatan yang berat. Namun motivasi belajar 

tidak hanya memberikan kekuatan pada daya-daya belajar, tetapi juga 

memberikan arah yang jelas. Kendaraan dengan tenaga mesin yang kuat akan 

mampu mengatasi rintangan yang ditemukan di jalan, tetapi belum memberikan 

kepastian kendaraan akan sampai pada tujuan yang dikehendaki. Keputusan 

sangat bergantung dengan sang sopir. Dalam motivasi belajar, siswa sendiri 

berperanan baik sebagai mesin yang kuat atau lemah, maupun sang sopir yang 

menentukan tujuan.45 

Sehubungan dengan hal tersebut ada tiga fungsi motivasi : 

a. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor 

yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor 

penggerak dari 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 tujuan. 

c. Menyeleksi perbuatan, menentukan perbuatan apa yang harus dikerjakan 

yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-

perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.46 
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Seseorang 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 Dalam bukunya Oemar Hamalik menyatakan bahwa, fungsi motivasi 

adalah: 

a. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi 

tidak akan timbul perbuatan seperti 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.47 

 

Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian 

prestasi. Seseorang melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. Adanya 

motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. Dengan kata 

lain bahwa dengan adanya usaha yang tekun dan terutama didasari adanya 

motivasi, maka seseorang yang belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang 

baik. Intensitas motivasi seseorang siswa akan sangat menentukan tingkat 

pencapaian prestasi belajarnya.48 

Dari uraian di atas jelaslah bahwa motivasi mendorong timbulnya 

kelakuan dan mempengaruhi serta mengubah kelakuan. Dengan adanya motivasi 

dalam diri siswa maka akan mendorong siswa untuk belajar lebih keras agar dapat 

prestasi yang lebih tinggi. Orang pintar yang malas belajar dapat dikalahkan oleh 

orang yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi walaupun mempunyai 

kemampuan kurang. 
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4. Ciri-ciri Siswa Termotivasi Dalam Belajar 

Berdasarkan dari beberapa penjelasan teori di atas, dapat diartikan bahwa 

siswa yang dikatakan termotivasi dalam belajar adalah siswa yang memiliki 

dorongan untuk belajar, memiliki sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki pelajaran 

lebih luas serta memiliki sikap yang kreatif dalam belajar. Hal ini senada dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh Sardiman bahwa siswa yang memiliki motivasi 

adalah 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) 

c. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah 

d. Lebih senang bekerja sendiri 

e. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin 

f. Dapat mempertahankan pendapatnya 
g. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakininya 

h. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal
49

 

 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka secara oprasional dapat 

disimpulkan indikator motivasi dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal. 

b. Siswa mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 

c. Siswa memberikan tanggapan terhadap materi pelajaran 

d. Siswa memberikan pertanyaan kepada guru tentang materi pelajaran 

e. Siswa  mempertahankan pendapatnya 

f. Siswa lebih senang bekerja sendiri 

g. Siswa mengikuti pelajaran dengan tertib 
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h. Memperhatikan penjelasan guru 

 

5. Hal-hal yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Motivasi belajar merupakan segi kejiwaan yang mengalami 

perkembangan artinya, terpengaruh oleh kondisi fisiologis dan kematangan 

psikologis siswa. Ada beberapa hal dapat mempengaruhi motivasi belajar, antara 

lain : 

a. Cita-cita atau aspirasi siswa 

Motivasi belajar tampak pada keinginan anak sejak kecil seperti keinginan 

belajar berjalan, makan makanan lezat, dapat menyanyi dan lain 

sebagainya. Dari segi pembelajaran, penguatan dengan hadiah atau juga 

dengan hukuman akan dapat mengubah keinginan menjadi kemauan dan 

kemudian kemauan menjadi cita-cita. Cita-cita akan memperkuat motivasi 

belajar intrinsik maupun ekstrinsik, sebab tercapainya cita-cita akan 

mewujudkan aktualisasi diri. 

b. Kemampuan siswa 

Keinginan seseorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan atau 

kecakapan mencapainya. Keinginan membaca perlu dibarengi dengan 

kemampuan mengenal dan mengucapkan bunyi huruf-huruf. Keberhasilan 

membaca suatu buku bacaan akan menambah kekayaan pengalaman hidup. 

Keberhasilan tersebut memuaskan dan menyenangkan hatinya. Secara 

ringkas dapat dapat dikatakan bahwa kemampuan akan memperkuat 

motivasi anak untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan. 

c. Kondisi siswa 

Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani mempengaruhi 

motivasi belajar. Seorang siswa yang sedang sakit, lapar akan mengganggu 

perhatian belajar. Sebaliknya, seseorang siswa yang sehat, kenyang dan 

gembira akan mudah memusatkan perhatian. 

d. Kondisi lingkungan siswa 

Lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, 

pergaulan sebaya dan kehidupan kemasyarakatan. Sebagai anggota 

masyarakat maka siswa akan terpengaruh oleh lingkungan sekitar. 

e. Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran 

Siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, dan pikiran yang 

mengalami perubahan berkat pengalaman hidup. Pengalaman dengan 

teman sebayanya berpengaruh pada motivasi dan perilaku belajar. 

f. Upaya guru dalam membelajarkan siswa 

Guru adalah seorang pendidik profesional. Ia bergaul setiap hari dengan 

puluhan atau ratusan siswa. Intensitas pergaulan tersebut mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan siswa. Guru adalah pendidik yang 
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berkembang. Tugas profesionalnya mengharuskan dia belajar sepanjang 

hayat. Partisipasi dan teladan memilih perilaku yang  baik tersebut sudah 

merupakan uapaya membelajarkan siswa. 50 

 

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa motivasi 

adalah suatu dorongan yang terdapat dalam diri seseorang yang menjadi sebab 

suatu tujuan. Juga merupakan suatu rangsangan yang mendorong seseorang untuk 

bertingkah laku sehingga akan menggugah dirinya bersemangat untuk meraih cita-

citanya. Apabila beberapa hal tersebut telah terpenuhi, maka motivasi belajar 

siswa akan muncul dan mudah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

 

6. Cara-cara untuk Meningkatkan Motivasi Belajar 

Adanya upaya-upaya untuk membuat emosi pembaca (sebagai siswa) 

merasa terlibat dengan topik materi yang disampaiakan. Hal ini dilakukan agar 

perhatian siswa terhadap materi yang disampaikan mendapatkan perhatian yang 

maksimal. Dengan cara merangsang berbagai emosi secara berulang-ulang dengan 

berbagai pengalaman tingkah laku afektif, disertai dengan suatu objek tertentu. 

Jika setiap kali objek ini dirangsangkan, orang akan mempunyai kesiapan untuk 

membangkitkan emosi itu. Emosi tidak lain adalah kesiapan untuk 

membangkitkan instinktif dan impretif. Jika emosi dididik bersama-sama tingkah 

laku ideal yang dituntut oleh emosi, maka pendidikan akan benar-benar mampu 

mengintegrasikan diri dan Guru dapat menggunakan berbagai cara untuk 

menggerakkan meningkatkan motivasi belajar siswanya, antara lain sebagai 

berikut : 
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a. Memberi angka 

Setiap siswa ingin mengetahui hasil pekerjaannya, yakni berupa angka 

yang diberikan oleh guru. Siswa yang mendapat angkanya baik akan 

mendorong motivasi belajarnya menjadi lebih besar, sebaliknya siswa yang 

mendapat angka kurang, mungkin menimbulkan frustasi atau dapat juga 

menjadi pendorong agar belajar lebih baik. 

b. Pujian 

Pemberian pujian kepada siswa atas hal-hal yang telah dilakukan dengan 

berhasil besar manfaatnya sebagai pendorong belajar. Pujian menimbulkan 

rasa puas dan senang. 

c. Hadiah 

Cara ini dapat juga dilakukan oleh guru dalam batas-batas tertentu, 

misalnya pemberian hadiah pada akhir tahun kepada para siswa yang 

mendapat atau menunjukkan hasil belajar yang baik. 

d. Kerja kelompok 

Dalam kerja kelompok di mana melakukan kerja sama dalam belajar, 

kadang-kadang ada perasaan untuk mempertahankan nama baik kelompok 

menjadi pendorong yang kuat dalam perbuatan belajar  

e. Persaingan 

Baik kerja kelompok maupun persaingan memberikan motif-motif sosial 

kepada siswa. 

f. Tujuan dan level of aspiration 

Dari keluarga akan mendorong kegiatan siswa 

g. Penilaian 

Penilaian secara kontinu akan mendorong siswa belajar, oleh karena setiap 

anak memiliki kecenderungan untuk memperoleh hasil yang baik 

h. Film pendidikan 

Setiap siswa merasa senang menonton film. Gambaran dan isi cerita film 

lebih menarik perhatian dan minat siswa dalam belajar. Para siswa 

mendapat pengalaman baru yang merupakan suatu unit cerita yang 

bermakna51 

 

Merujuk dari pendapat di atas, Masih banyak cara yang dapat digunakan 

oleh guru untuk membangkitkan dan memelihara motivasi belajar siswa. Namun 

yang lebih penting adalah motivasi yang timbul dari dalam diri murid itu sendiri, 

seperti dorongan kebutuhan, kesadaran akan tujuan, dan juga pribadi guru sendiri 

merupakan contoh yang dapat merangsang motivasi mereka. 
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C. Hasil Belajar  

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang 

berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan prilaku yang relatif menetap. 

Dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan instruksional, biasanya guru 

menetapkan tujuan belajar siswa yang berhasil dalam belajar adalah yang berhasil 

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional.
52

 

Menurut Juliah dalam bukunya Asep Jihad hasil belajar adalah segala 

sesuatu yang menjadi milik siswa sebagai akibat dari kegiatan belajar yang 

dilakukannya. Menurut Hamalik hasil-hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, 

nilai-nilai, pengertian-pengertian dan sikap-sikap, serta apersepsi dan apabilitas. 

Dari kedua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian hasil belajar 

adalah perubahan tingkah laku siswa secara nyata setelah dilakukan proses belajar 

mengajar yang sesuai dengan tujuan pengajaran.
53

 

Setelah melalui proses belajar maka siswa diharapkan dapat mencapai 

tujuan belajar yang disebut juga sebagai hasil belajar yaitu kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah menjalani proses belajar. Sujana berpendapat, hasil belajar 

adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya. Tujuan belajar adalah sejumlah hasil belajar yang 

menunjukkan bahwa siswa telah melakukan perbuatan belajar, yang umumnya 
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meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap yang baru, yang diharapkan 

dapat dicapai oleh siswa. 

Penting juga dipahami tidak semua kegiatan tergolong sebagai kegiatan 

belajar misalnya melamun, marah dan menikmati hiburan dan seterusnya.
54

 Untuk 

menghindari ketidaklengkapan persepsi tersebut berikut ini akan disajikan 

beberapa definisi para ahli. Belajar adalah perolehan perubahan tingkah laku yang 

relatif menetap sebagai akibat latihan dan pengalaman. Rumusan kedua adalah 

”process of acquiring responses as a result of special practice”. Artinya belajar 

adalah proses memperoleh respon-respon sebagai akibat adanya latihan khusus.
55

 

Pengertian belajar yang lain adalah suatu perubahan kemampuan 

bereaksi relative langgeng sebagai hasil latihan yang diperkuat. Belajar adalah 

suatu proses yag dapat dilakukan oleh jenis-jenis makhluk hidup tertentu sebagian 

besar binatang, termasuk manusia, tetapi tumbuhan tidak. Belajar merupakan 

proses yang memungkinkan makhluk-makhluk ini merubah prilakunya cukup 

cepat dalam cara yang kurang lebih sama, sehingga perubahan yang sama tidak 

harus terjadi lagi dan lagi pada setiap situasi baru. Pengamat dari luar dapat 

mengenali bahwa belajar telah terjadi ketika melihat adanya perubahan perilaku 

dan perubahan ini cukup langgeng.
56

 

Belajar merupakan dasar dari pada perkembangan hidup manusia. 

Dengan belajar, manusia melakukan perubahan-perubahan kualitatif individu 

sehingga tingkah lakunya berkembang. Semua aktivitas dan prestasi hidup 
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manusia tidak lain adalah hasil dari belajar. Meskipun tidak seorangpun yang 

mengajar seseorang, namun orang itu dapat belajar, guru atau orang lain dapat 

mengarahkan belajar, dapat menunjukkan sumber pengalaman belajar, 

menyajikan bahan belajar dan dapat mendorong seseorang untuk belajar. 

Kebutuhan dan motivasi seseorang menjelma menjadi tujuan seseorang dalam 

belajar. Dengan demikian belajar itu berorientasi kepada tujuan si belajar. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa belajar bukanlah hasil 

tingkah laku yang nampak tetapi terutama adalah proses terjadinya, secara internal 

di dalam diri sendiri dan dalam usahanya memperoleh hubungan-hubungan baru. 

Untuk mencapai hasil yang maksimal maka diperlukan proses belajar mengajar 

yang dinamis, seimbang dan terarah. Selanjutnya, dalam prespektif keagamaan 

pun (dalam hal ini Islam), belajar merupakan kewajiban bagi setiap muslim dalam 

rangka memperoleh ilmu pengetahuan sehingga derajat kehidupannya meningkat. 

Hal ini dinyatakan dalam Surat Al-Mujadalah: 11 

          

    

   

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu dan apabila dikatakan: "Berdirilah 

kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”.
57
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Yang dimaksud ayat yang artinya:....niscaya Allah akan meninggikan 

beberapa derajat kepada orang-orang yang beriman dan ”berilmu”. Ilmu dalam hal 

ini tentu saja harus berupa pengetahuan yang relevan dengan tuntutan zaman dan 

bermanfaat bagi kehidupan orang banyak. 

 

2. Aspek-Aspek Hasil Belajar 

Horward Kingsley membagi tiga macam hasil belajar, yakni (a) 

keterampilan dan kebiasaan, (b) pengetahuan dan pengertian, (c) sikap dan cita-

cita. Masing-masing hasil belajar dapat diisi dengan bahan yang telah ditetapkan 

dalam kurikulum.
58

 

Sedangkan Gagne membagi lima kategori hasil belajar, yakni (a) 

informasi verbal, (b) keterampilan intelektual, (c) strategi kognitif, (d) sikap, dan 

(e) keterampilan motoris. Dalam system pendidikan nasional rumuan tujuan 

pendidikan, baik tujuan kurikuler baik tujuan instruksional, menggunakan 

klasifikasi hasil belajar dan Benyamin Bloom yang secara garis besar membagi 

menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. 

a. Ranah kognitif 

Ranah kognitif 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.
59
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1) Pengetahuan 

Istilah pengetahuan dimaksudkan sebagai terjemahan dari kata 

knowladge dalam taksonomi Bloom. Sekalipun demikian, maknanya tidak 

sepenuhnya tepat sebab dalam istilah tersebut termasuk pula pengetahuan 

faktual disamping pengetahuan hafalan atau untuk diingat seperti rumus, 

batasan, definisi, istilah, pasal dalam undang-undang, nama-nama tokoh, 

nama-nama kota. Dilihat dari segi proses belajar, istilah-istilah tersebut 

memang perlu dihafal dan diingat agar dapat dikuasainya sebagai dasar bagi 

pengetahuan atau pemahaman kosep-konsep lainnya.
60

 

Dibandingkan dengan tipe hasil belajar atau tingakat kemampuan 

berpikir lainnya, tipe pengetahuan hafalan termasuk tingkat yang paling 

rendah. Meskipun demikian, pengetahuan yang lebih tinggi. Disesuaikan 

dengan perkembangan tingkat kemampuan berpikir siswa, soal-soal tes yang 

banyak menuntut pengetahuan hafalan hanya cocok untuk murid-murid SD 

kelas-kelas rendah. Untuk kelas-kelas yang lebih tinggi, seperti kelas V dan 

VI SD, siswa-siswa SMP dan SMA, dan untuk para mahasiswa, proporsi 

jumlah soal yang mengungkapkan kemampuan berpikir yang lebih tinggi 

harus semakin besar.
61

 

Rumusan tujuan instruksional khusus yang mengukur jenjang 

penguasaan yang bersifat ingatan biasanya menggunakan kata kerja 

operasional, antara lain: menyebutkan, menunjukkan, mengenal, mengingat 

kembali, mendefinisikan. Perlu kiranya dikemukakan disini bahwa, dilihat 
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dari segi bentuknya, tipe tes yang paling banyak dipakai untuk 

mengungkapkan pengetahuan hafalan adalah tipe melengkapi (completion 

type), tipe isian (fill in), dan tipe dua pilihan (truefalse). 

2) Pemahaman 

Pemahaman atau komprehensi adalah tingkat kemampuan yang 

mengharapkan testee mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta fakta 

yang diketahuinya. Dalam hal ini testee tidak hanya hafal secara verbalistis, 

tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan. 

Pengetahuan komprehensi dapat dibedakan dalam tiga tingkatan, yaitu: 

a) Pengetahuan komprehensi terjemahan seperti dapat menjelaskan arti 

Bhineka Tunggal Ika dan dapat menjelaskan arti fungsi hijau daun bagi 

suatu tanaman 

b) Pengetahuan komprehensi penafsiran seperti dapat menghubungkan 

bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, dapat 

menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, atau dapat 

memebedakan yang pokok dari yang bukan pokok. 

c) Pengetahuan komprehensi ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi seseorang 

diharapkan mampu melihat dibalik yang tertulis, atau dapat membuat 

ramalan tentang konsekuensi sesuatu, atau dapat memperluas persepsinya 

dalam arti waktu, dimensi, kasus, atau masalahnya.
62

 

 

Kata kerja operasional yang bisa dipakai dalam rumusan tujuan 

instruksional khusus untuk jenjang pemahaman diantaranya: membedakan, 

mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, 

mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan, 

mengambil kesimpulan. 
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3) Aplikasi 

Dalam tingkat aplikasi, testee atau responden dituntut kemampuannya 

untuk menerapkan atau menggunakan apa yang telah diketahuinya dalam 

suatu situasi yang baru baginya. Dengan kata lain, aplikasi adalah 

penggunaan abstraksi pada situasi konkret atau situasi khusus. Abstraksi 

tersebut dapat berupa ide, teori atau petunjuk teknis. 

Kata kerja oprasional untuk rumusan tingkat penguasaan aplikasi, 

antara lain: menggunakan, menerapkan, menggenerelasikan, 

menghubungkan, memilih, mengembangkan, mengorganisasikan, menyusun, 

mengklasifikasikan, mengubah struktur. Pengetahuan aplikasi lebih tepat dan 

lebih mudah diukur dengan tes yang berbentuk uraian (essay test) dari pada 

dengan tes objectif.
63

  

Bloom membedakan delapan tipe yang akan dibahas dalam rangka 

menyusun item tes tentang aplikasi. 

a) Dapat menetapkan prinsip atau generilisasi yang sesuai untuk situasi baru 

yang dihadapi. 

b) Dapat menyusun kembali problemnya sehingga dapat menetapkan prinsip 

atau generilisasi yang sesuai 

c) Dapat memberikan spesifikasi batas-batas relevansi suatu prinsip atau 

generelisasi 

d) Dapat mengenali hal-hal kasus yang terpampang dari kasus prinsip atau 

generelisasi 

e) Dapat menjelaskan suatu gejala baru berdasarkan prinsip atau generelisasi 

tertentu. Bentuk yang banyak dipakai adalah melihat hubungan sebab-

akibat. Bentuk lain ialah dapat menanyakan tentang proses terjadinya atau 

kondisi yang mungkin berperan bagi terjadinya gejala. 

f) Dapat meramalkna sesuatu yang akan terjadi berdasarkan prinsip atau 

generelisasi tertentu. Dasar untuk membuat ramalan diharapkan dapat 

ditunjukkan berdasarkan perubahan kualitatif, mungkin pula berdasarkan 

perubahan kuantitatif. 
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g) Dapat menentukan tindakan atau keputusan tertentu dalam menghadapi 

situasi baru dengan menggunakan prinsip atau generelisasi yang relevan. 

Kemampuan aplikasi tipe ini lebih banyak diperlukan oleh ahli-ahli ilmu 

sosial dan para pembuat keputusan. 

h) Dapat menjelaskan alasan menggunakan prinsip atau generelisasi bagi 

situsi baru yang dihadapi.
64

 

 

4) Analisis 

Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur 

atau bagian-bagian sehingga jelas hirarkienya dan atau susunannya. Analisis 

merupakan kecakapan dari ketiga tipe sebelumnya. Dengan analisis 

diharapkan seseorang mempunyai pemahaman yang komprehensip dan dapat 

memilahkan integritas menjadi bagian-bagian yang tetap terpadu, untuk 

beberapa hal memahami prosesnya, untuk hal lain memahami cara 

bekerjanya, untuk hal lain lagi memahami sistematikanya.
65

 Kata kerja 

operasional untuk merumuskan tujuan instruksional khusus jenjang analisis, 

antara lain: membedakan, menemukan, menklasifikasikan, mengkategorikan, 

menganalisis, membandingkan, mengadakan pemisahan.
66

 

5) Sintesis 

Kemampuan analisis adalah penyatuan unsur-unsur atau bagian-bagian 

ke dalam suatu bentuk yang menyeluruh. Dengan kemampuan sintesis 

seseorang dituntut untuk dapat menemukan hubungan kausal atau urutan 

tertentu, atau menemukan abstraksinya yang berupa integrasi. Tanpa sintesis 

yang tinggi, seseorang hanya dapat melihat unit-unit atau bagian-bagian secara 

terpisah tanpa arti. Berpikir sintesis merupakan salah satu terminal untuk 
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menjadikan orang lebih kreatif. Berpikir kreatif merupakan salah satu hasil 

yang dicapai dalam pendidikan. 

Untuk merumuskan tujuan instruksional khusus tingakat penguasaan 

sintesis digunakan kata kerja operasional, antara lain: menghubungkan, 

menghasilkan, mengkhususkan, mengembangkan, menggabungkan, 

mengorganisasikan, mensintesis, mengklasifikasi, menyimpulkan.
67

 

 

6) Evaluasi 

Dengan kemampuan evaluasi, tester diminta untuk membuat suatu 

penilaian tentang suatu pernyataan, konsep, situasi, dan lain sebagainya. 

Berdasarkan kriteria tertentu. Kegiatan penialaian dapat dilihat dari segi 

tujuannya, gagasannya, cara bekerjanya, cara pemecahannya, metodenya, 

meterinya, atau lainnya. Kata kerja operasional yang biasannya dipakai untuk 

merumuskan tujuan instruksional khusus jenjang evaluasi, diantaranya: 

menafsirkan, menilai, menentukan, mempertimbangkan, membandingkan, 

mealakukan, memutuskan, mengargumentasikan, menaksir. 

Hasil belajar sebagai obyek evaluasi tidak hanya bidang kognitif, tetapi 

juga hasil belajar bidang afektif dan psikomotoris. Untuk melengkapi bahan 

kajian penilaian hasil belajar kognitif, berikut ini dijelaskan tipe hasil belajar 

afektif dan psokomotoris. 
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b. Ranah Afektif 

Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Beberapa ahli 

mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya, bila 

seseorang telah memiliki penguasaan kognitif tingakat tinggi. Penilaian hasil 

belajar afektif kurang mendapat perhatian dari guru. Para guru lebih banyak 

menilai ranah kognitif semata-mata. Tipe hasil belajar afektif tampak pada 

siswa dalam berbagai tingkah laku seperti perhatiaannya terhadap pelajaran, 

disiplin. Motivasi belajar, menghargai guru dan teman sekelas, kebiasaan 

belajar, dan hubungan sosial.
68

 

Pengukuran ranah afektif tidaklah semudah mengukur ranah kognitif. 

Pengukuran ranah afektif tidak dapat dilakukan setiap saat (dalam arti 

pengukuran formal) karena perubahan tingkah laku siswa tidak dapat berubah 

sewaktu-waktu. Perubahan sikap seseorang memerlukan waktu yang relatif 

lama. Demikian juga pengembangan minat dan penghargaan serta nilai-nilai.
69

 

 

c. Ranah Psikomotorik 

Hasil belajar psikomotoris tampak dalam bentuk keterampilan (skill) 

dan kemampuan bertindak individu. Ada enam tingkatan keterampilan, yakni: 

1) Gerakan refleks (keterampilan pada gerakan yang tanpa di sadari) 

2) Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar 

3) Kemampuan perseptual, termasuk didalamnya membedakan visual, 

membedakan auditif, motoris, dan lain-lain. 

4) Kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan, dan 

ketepatan 

5) Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai pada 

keterampilan yang kompleks 
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6) Kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non-dicursive seperti 

gerakan ekspresif dan interpretatif.
 70

 

 

Hasil belajar yang dikemukakan diatas sebenarnya tidak berdiri 

sendiri, tetapi selalu berhubungan satu sama lain, bahkan ada dalam 

kebersamaan. Seseorang yang berubah tingkat kognisinya sebenarnya dalam 

kadar tertentu telah berubah pula sikap dan prilakunya. 

Pengukuran ranah psikomotorik dilakukan terhadap hasil-hasil 

belajar yang berupa penampilan. Namun demikian biasanya pengukuran 

ranah ini disatukan atau dimulai dengan pengukuran ranah kognitif sekaligus.  

 

3. Indikator Hasil Belajar 

Banyak guru yang merasa sukar untuk menjawab pertanyaan yang 

diajukan kepadanya mengenai apakah pengajaran yang telah dilakukan telah 

berhasil, dan apa buktinya? Untuk menjawab pertanyaan itu, terlebih dahulu 

harus ditetapkan apa yang menjadi kriteria keberhasilan pengajaran, baru 

kemudian ditetapkan alat untuk menaikkan keberhasilan belajar secara tepat. 

Mengingat pengajaran merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan yang 

telah dirumuskan, maka disini dapat ditentukan dua kriteria yang bersifat 

umum.  

Menurut Sudjana dalam bukunya asep jihad dan abdul haris kedua 

kriteria adalah: 
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a. Kriteria ditinjau dari sudut prosesnya. 

Kriteria dari sudut prosesnya menekankan kepada pengajaran sebagai 

suatu proses yang merupakan interaksi dinamis sehingga siswa sebagai subjek 

mampu mengembangkan potensinya mulai belajar sendiri. Untuk mengukur 

keberhasilan pengajaran dari sudut prosesnya dapat dikaji melalui beberapa 

persoalan dibawah ini: 

1) Apakah pengajaran direncanakan dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh 

siswa secara sistematik? 

2) Apakah kegiatan siswa belajar dimotivasi guru sehingga ia melakukan 

kegiatan belajar dengan penuh kesabaran, kesungguhan dan tanpa 

paksaan untuk memperoleh tingkat penguasaan, pengetahuan, 

kemampuan serta sikap yang dikehendaki dari pengajaran itu? 

3) Apakah guru memiliki multimedia 

4) Apakah siswa mempunyai kesempatan untuk mengontrol dan menilai 

sendiri hasil belajar yang dicapainya? 

5) Apakah proses pengajaran dapat melibatkan semua siswa dalam kelas? 

6) Apakah suasana pengajaran atau proses belajar mengajar yang cukup 

kaya, sehingga menjadi laboratorium belajar?
71

 

 

Hasil belajar adalah suatu pencapaian yang diperoleh oleh siswa 

dalam proses pembelajaran yang dituangkan dengan angka maupun dalam 

pengaplikasian pada kehidupan sehari-hari atas ilmu yang didapat. Hasil 

belajar  yang tinggi atau rendah  menunjukkan keberhasilan guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran dalam proses pembelajaran. 

b. Kriteria ditinjau dari hasilnya 

Disamping tinjauan dari segi proses, keberhasilan pengajaran dapat 

dilihat dari segi hasil. Berikut ini adalah beberapa persoalan yang dapat 

dipertimbangkan dalam menentukan keberhasilan pengajaran ditinjau dari 

segi hasil atau produk yang dicapai siswa: 

                                                           
71

 Asep Jihad dan Abdul Haris, Op. cit., h. 20-21 



61 

 

1) Apakah hasil belajar yang diperoleh siswa dari proses pengajaran nampak 

dalam bentuk perubahan tingkah laku secara menyeluruh? 

2) Apakah hasil belajar yang diperoleh siswa dari proses pengajaran dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? 

3) Apakah hasil belajar yang diperoleh siswa tahan lama diingat dan 

mengendap dalam pikirannya, serta cukup mempengaruhi perilaku 

dirinya? 

4) Apakah yakin bahwa perubahan yang ditunjukan oleh siswa merupakan 

akibat dari proses pengajarannya?
72

 

 

Penilaian hasil bertujuan untuk mengetahui hasil belajar atau 

pembentukan kompetensi peserta didik. Standar nasional pendidikan 

mengungkapkan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara 

berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil 

dalam bentuk penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir 

semester, dan penilaian kenaikan kelas. 

 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar Siswa 

Menurut Muhibbin Syah dalam bukunya psikologi belajar, secara global 

faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat dibedakan menjadi tiga 

macam yakni: Faktor internal, (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan atau 

kondisi jasmani dan rohani siswa; Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni 

kondisi lingkungan dissekitar siswa. Faktor pendekatan belajar (approach to 

learning), jenis upaya belajar siswa yang meliputi startegi dan metode yang 

digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mepelajari materi-materi pelajaran.
73

 

 

 

                                                           
72

 Ibid., h. 21 
73

 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada, 2006), h. 144 



62 

 

Ketiga faktor di atas akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Faktor internal siswa 

Faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri meliputi dua aspek, 

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

bersifat rohaniah).
74

 

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 siswa 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, siswa sangat dianjurkan mengkonsumsi 

makanan dan minuman yang bergizi. Selain itu, siswa dianjurkan memilih 

pola makan-minum dan istirahat akan menimbulkan reaksi yang negatif dan 

merugikan semangat mental siswa itu sendiri.  

Secara umum kondisi fisiologis, seperti kesehatan yang prima, tidak 

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

sebagainya, semuanya akan membantu dalam proses dan hasil belajar. Siswa 

yang kurang gizi misalnya, ternyata kemampuan belajarnya berada di bawah 

siswa-siswa yang tidak kekurangan gizi, sebab mereka yang kekurangan gizi 
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pada umumnya cenderung cepat lelah dan capek, cepat ngantuk dan akhirnya 

tidak mudah dalam menerima pelajaran. 

Demikian juga kondisi saraf pengonrol kesadaran dapat berpengaruh 

pada proses dan hasil belajar. Misalnya, seseorang yang minum minuman 

keras akan kesulitan untuk melakukan proses belajar, karena saraf pengontrol 

kesadarannya terganggu. Bahkan, perubahan tingkah laku akibat pengaruh 

minuman keras tersebut, tidak bisa dikatakan perubahan tingkah laku hasil 

belajar.
75

Maka dari itu seorang guru haruslah mengerti keadaan fisik siswa 

ketika dikelas. Apakah ia siap menerima pelajaran ataukah ia tidak siap 

menerima pelajaran. 

 

2) Aspek psikologis 

Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang dapat 

mempengaruhi kuantitas dan kualiatas perolehan belajar siswa. Namun, 

diantara faktor-faktor rohaniah siswa yang pada umumnya dipandang lebih 

esensial itu adalah sebagai berikut: 

a) Intelegensi siswa 

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. Akan tetapi, memang harus diakui bahwa peran otak dalam 
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hubungannya dengan intelgensi manusia lebih menonjol dari pada peran 

organ-organ lainnya, lantaran otak merupakan ”menara mengontrol” 

hampir seluruh aktifitas manusia. Tingkat kecerdasan atau intelgensi (IQ) 

siswa tidak dapat diragukan lagi, sangat menentukan tingkat keberhasilan 

siswa. Ini bermakna, semakin tinggi kemampuan intelgensi seorang siswa 

maka semakin besar peluangnya untuk meraihsuses sebaliknya, semakin 

rendah kemampuan intelgensi seorang siswa maka semakin kecil 

peluangnya untuk memperoleh sukses. 

b) Sikap Siswa 

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 siswa yang positif, terutama kepada guru dan mata pelajaran 

yang guru sajikan merupakan pertanda awal yang baik bagi proses belajar 

siswa tersebut. Sebaliknya, sikap negatif siswa terhadap guru dan mata 

pelajaran guru, apalagi jika diiringi kebencian kepada guru dan mata 

pelajaran guru dapat menimbulkan kesulitan belajar siswa tersebut atau 

dapat mempengaruhi prestasi belajarnya.
76

 

c) Bakat Siswa 

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 
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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. Misalnya, seorang siswa 

yang berbakat dalam bidang elektro, maka akan lebih mudah menyerap 

informasi, pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan 

bidang elektro dari pada siswa-siswa lainnya.
77

 

d) Minat Siswa 

Secara sederhana minat berarti kecendrungan dan kegairaan yang 

tertinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat dapat 

mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar siswa dalam bidang-

bidang studi tertentu. Misalnya, seorang siswa yang menaruh minat yang 

besar terhadap matematika dan memusatkan perhatiannya lebaih banyak 

ketimbang siswa yang lainnya. Kemudian, karena pemusatan perhatian 

yang intensif terhadap materi itulah yang memungkinkan siswa tadi untuk 

belajar lebih giat, dan akhirnya dapat mencapai prestasi yang diinginkan. 

Guru dalam kaitan ini seyogyanya berusaha membangkitkan minat siswa 

untuk menguasai pengetahuan yang terkandung dalam bidang studinya 

dengan cara yang kurang lebih sama dengan kiat membangun sikap positif. 
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e) Motivasi Siswa 

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 siswa sendiri yang dapat 

mendorongnya melakukan tindakan belajarnya. Termasuk dalam motivasi 

instrinsik siswa adalah perasaan menyenangi materi dan kebutuhannya 

terhadap materi tersebut, misalnya untuk kehidupan masa depan siswa 

yang bersangkutan. 

Adapun motivasi ekstrinsik adalah hal dan keadaan yang datang dari 

luar individu siswa 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 siswa untuk belajar. Kekurangan atau 

ketiadaan motivasi, baik yang bersifat internal ataupun bersifat eksternal, 

akan menyebabkan kurang bersemangatnya siswa dalam melakukan prses 

mempelajari materi-materi pelajaran baik disekolah maupun dirumah.
78

 

Dalam prespektif psikologi kognitif, motivasi yang lebih segnifikan 

bagi siswa adalah motivasi instrinsik karena lebih murni dan lebih 

langgeng serta tidak tergantung pada dorongan atau pengaruh orang lain. 

Selanjutnya, dorongan mencapai prestasi dan dorongan memiliki 

pengetahuan dan keterampilan untuk masa depan juga memberi pengaruh 
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kuat dan relatif lebih langgeng dibandingkan dengan dorongan hadiah atau 

dorongan keharusan dari orang tua dan guru. 

b. Faktor Eksternal Siswa 

Seperti faktor internal siswa, faktor eksternal siswa juga terdiri dari dua 

macam, yakni: faktor lingkungan dan faktor instrmental. 

1) Lingkungan 

Kondisi lingkungan juga mempengaruhi proses dan hasil belajar. 

Lingkungan ini dapat berupa lingkungan fisik atau alam dan dapat pula berupa 

lingkunagan sosial. Lingkungan alam misalnya keadaan suhu, kelembaban, 

kepenganpan udara, dan sebagainya. Belajar pada tengah hari di ruang yang 

memiliki ventilasi udara kurang tentunya akan berbeda dengan suasana belajar 

di pagi hari yang udaranya masih segar, apalagi di dalam ruangan yang cukup 

mendukung untuk bernafas lega. 
79

 

Lingkungan sosial baik yang berwujud manusia maupun hal-hal 

lainnya, juga dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar. Seringkali guru dan 

para siswa yang sedang belajar di dalam kelas merasa terganggu oleh obrolan 

orang-orang yang berada diluar persis di depan kelas tersebut, apalagi obrolan 

itu diiringi dengan galak tawa yang keras dan teriakan. Hiruk piuk lingkungan 

sosial seperti suara mesin pabrik, alalu 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.
80
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Lingkungan sosial yang lebih banyak mempengaruhi kegiatan belajar 

ialah orang tua dan keluarga siswa 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 siswa. 

 

2) Faktor Instrumental 

Faktor-faktor instrumental adalah faktor yang keberadaan dan 

penggunanya dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. 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. Berbicara kurikulum berarti berbicara mengenai komponen-

komponennya, yakni tujuan, bahan atau program, proses belajar mengajar, dan 

evaluasi. Kiranya jelas faktor-faktor ini besar pengaruhnya pada proses dan 

hasil belajar, misalnya kita lihat dari sisi tujuan kurikulum, setiap tujuan 

kurikulum merupakan pernyataan keinginan tentang hasil pendidikan. Oleh 

karena itu setiap ada perubahan tujuan kurikulum maka bisa dipastikan ada 

perubahan tujuan itu akan mengubah program atau bahan (mata pelajaran) 

yang akan diberikan bahkan mungkin dengan ruang lingkupnya masing-

masing; dan demikian juga pada aspek-aspek lainnya, termasuk pada aspek 

sarana dan fasilitas. Demikian itu akan berdampak pula pada kompetensi yang 

harus dimiliki para guru.  
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Selama proses belajar mengajar berlangsung, terjadilah interaksi antara 

guru dan siswa, namun interaksi ini bercirikan khusus, karena siswa 

menghadapi tugas belajar dan guru harus mendampingi siswa dalam 

belajarnya. Proses belajar mengajar disimpan di pusat dan digambarkan dalam 

bentuk lingkaran. Dengan demikian, interaksi antara kegiatan mengajar yang 

melimputi penentuan prosedur-prosedur didaktik, media pembelajaran, bentuk-

bentuk pengelompokkan siswa serta materi pelajaran, dan kegiatan belajar 

yang meliputi menjalani suatu proses belajar, menjadi lebih jelas. 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. Maklumlah, guru yang menentukan tujuan instruksional 

khusus, menyelidiki pula bagaimanakah keadaan awal dan juga mengadakan 

evaluasi hasil belajar.
81

 

Berdasarkan teori di atas dipahami bahwa dalam kegiatan belajar 

mengajar atau proses pembelajaran terdapat faktor-faktor  yang dapat 

mempengaruhi proses belajar siswa. Secara umum faktor-faktor  tersebut dapat 

dibedakan menjadi dua kategori yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. 

Kedua faktor itu sangat mempengaruhi perkembangan proses belajar siswa tiap 

individu. Sehingga sangat menentukan kualitas nilai belajar anak dalam meraih 

prestasi. 
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c.  Faktor Pendekatan Belajar 

Pendekatan belajar dapat dipahami sebagai segala cara atau strategi 

yang digunakan siswa dalam menunjang keefektifan dan efisiensi proses 

pembelajaran materi tertentu. Strategi dalam hal ini berarti seperangkat 

langkah operasional yan direkayasa sedemikianrupa untuk memecahkan 

masalah atau mencapai tujuan belajar tertentu. Disamping faktor-faktor 

internal dan eksternal siswa, faktor pendekatan belajar juga berpengaruh 

terhadap taraf keberhasilan proses belajar siswa tersebut.  

Seorang siswa yang terbiasa mengaplikasikan pendekatan belajar deep 

misalnya, bepeluang sekali untuk meraih prestasi belajar yang bermutu 

daripada siswa yang menggunakan pendekatan belajar surface atau 

repfroductive.  Pendekatan belajar, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, 

dapat dipahami sebagai segala cara atau strategi yang digunakan siswa untuk 

menunjang keefektifan dan efisiensi 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.
82

 

Penting meluruskan pandangan yang keliru dalam menilai anak didik. 

Sebaiknya guru memandang anak didik sebagai individu dengan segala 

perbedaan, sehingga mudah melakukan pendekatan dalam pengajaran. Ada 

beberapa pendekatan pembelajaran antara lain:  
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1) Pendekatan Individual  

Pendekatan individual merupakan pendekatan langsung dilakukan 

guru terhadap anak didiknya untuk memecahkan kasus anak didiknya tersebut.  

Pendekatan individual mempunyai arti yang sangat penting bagi kepentingan 

pengajaran. Pengelolaan kelas sangat memerlukan pendekatan individual ini. 

Pemilihan metode tidak bisa begitu saja mengabaikan kegunaan pendekatan 

individual, sehingga guru dalam melaksanakan tugasnya selalu saja 

melakukan pendekatan individual terhadap anak didik di kelas. Persoalan 

kesulitan belajar anak lebih mudah dipecahkan dengan menggunakan 

pendekatan individual, walaupun suatu saat pendekatan kelompok diperlukan.  

2) Pendekatan Kelompok 

Pendekatan kelompok merupakan pendekatan yang dilakukan guru 

dengan cara mengelompokkan anak didiknya sesuai dengan kriterianya demi 

tercapainya kegiatan belajar mengajar. Ketika guru inhin menggunakan 

pendekatan kelompok, maka guru harus sudah mempertimbangkan bahwa hal 

itu tidak bertentangan dengan tujuan. Fasilitas belajar pendukung, metode 

yang akan dipakai sudah dikuasai, dan bahan yang akan diberikan kepada 

anak didik memang cocok didekati dengan pendekatan kelompok. Karena itu, 

pendekatan kelompok tidak bisa dilakukan seacara sembarangan, tetapi harus 

mempertimbangkan hal-hal lain yang ikut mempengaruhi penggunaannya.  

3) Pendekatan Bervariasi  

Ketika guru dihadapkan kepada permasalahan anak didik yang 

bermasalah, maka guru akan berhadapan dengan permasalahan anak didik 
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yang bervariasi. Setiap masalah yang dihadapi oleh anak didik tidak selalu 

sama, terkadang ada perbedaan.  

Permasalahan yang dihadapi oleh setiap anak didik biasanya 

bervariasi, maka pendekatan yang digunakan pun akan lebih tepat dengan 

pendekatan bervariasi pula. Misalnya, anak didik yang tidak disiplin dan anak 

didik yang suka berbicara akan berbeda pemecahannya dan menghendaki 

pendekatan yang berbeda-beda pula. Demikian juga halnya terhadap anak 

didik yang membuat keributan.  

4) Pendekatan Edukatif  

Apa pun yang guru lakukan dalam pendidikan dan pengajaran dengan 

tujuan untuk mendidik, bukan karena motif-motif lain, seperti dendam, gengsi, 

ingin ditakuti dan sebagainya.
 83

 Anak didik yang telah melakukan kesalahan, 

yakni membuat keribuatan di kelas ketika guru sedang memberikan pelajaran, 

misalnya, tidak tepat diberikan sanksi hukum dengan cara memukul badannya 

hingga luka atau cidera. Ini adalah tindakan sanksi hukum yang tidak bernilai 

pendidikan. Guru telah menggunakan teori power, yakni teori kekuasaan 

untuk menundukkan orang lain. Dalam pendidikan, guru akan kurang arif dan 

bijaksana bila menggunakan kekuasaan, karena hal itu bisa merugikan 

pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak didik.  
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