
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Tinjauan Umum tentang Belajar dan pembelajaran

Belajar merupakan proses yang terus terjadi secara berkesinambungan dalam

kehidupan manusia baik dilakukan secara sadar atau tidak sadar. Belajar

menurut Sardiman A.M (2005: 20) adalah "merupakan perubahan tingkah laku

atau penampilan dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca,

mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya".

Pendapat di atas memiliki makna bahwa belajar merupakan suatu proses yang

dapat ditandai dengan perubahan yang terlihat pada diri seseorang. Sejalan

dengan pernyataan di atas Ahmad Rohani HM (2004: lt) menyatakan bahwa, "

Belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat pengalaman dan latihan".

Pendapat lain menyatakan bahwa, "Belajar adalah modifikasi atau

memperteguh kelakuan melalui pengalaman" (Oemar Hamalik, 2004: 27).

pada bagian yang sama beliau juga mengemukakan bahwa, "Belajar

merupakan suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi

dengan lingkungannya". Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara
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keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya (Slameto, 2003:2).

Perubahan itu bersifat secara relatif konstan dan berbekas. Dalam kaitan ini

maka antara proses belajar dengan perubahan sebagai bukti hasil yang

diproses.Belajar tidak hanya mata pelajaran, tetapi juga penyusunan,

kebiasaan, persepsi, kesenangan atau minat, penyesuaian sosial, bermacam-

macam keterampilan lain dan cita-cita (Hamalik, 2002:45). Dengan demikian,

seseorang dikatakan belajar apabila terjadi perubahan pada diri orang yang

belajar akibat adanya latihan dan pengalaman melalui interaksi dengan

lingkungan.

Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses

perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Slameto, 2003:2).

Sehubungan dengan itu, ada beberapa ciri-ciri belajar seperti dikutip oleh

Darsono (2000:30) yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Belajar dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan. Tujuan
dipakai sebagai arah kegiatan sekaligus sebagai tolak ukur
keberhasilan belajar.

2) Belajar merupakan pengalaman sendiri, tidak dapat diwakilkan pada
orang lain. Jadi belajar bersifat individual.

3) Belajar merupakan proses interaksi antara individu dan lingkungan.
Berarti individu harus aktif bila dihadapkan pada suatu lingkungan
tertentu keaktifan ini dapat terwujud karena individu memiliki
berbagai potensi untuk belajar.

4) Belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri orang yang
belajar. Perubahan tersebut bersifat integral, artinya perubahan dalam
aspek kognitif afektif, dan psikomotor yang terpisahkan satu dengan
yanglain. Adapun prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran adalah
sebagai berikut (1) kesiapan belajar, (2) perhatian, (3) motivasi, (a)
keaktifan siswa, (5) Mengalami sendiri 6) pengulangan. (7i materi



11

pelajaran yang menantang, (8) balikan dan penguatan, dan (9)
perbedaan individual.

Berdasarkan ciri dan prinsip prinsip tersebut, maka proses pembelajaran

bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru ke subyek belajar

atau siswa, tetapi suatu kegiatan yang memungkinkan subyek belajar

merekonstruksi sendiri pengetahuannya. Menggunakan pengetahuan untuk

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan definisi di atas, maka belajar dapat disimpulkan sebagai suatu

serangkaian proses kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh

pengetahuan dan pengalaman melalui interaksi dengan lingkungannya dengan

tujuan perubahan tingkah laku kearah yang lebih baik.

Menurut paham konvensional (Darsono, 2000;24), pendidikan dalam arti

sempit sempitdiartikan sebagai bantuan kepada siswa terutama pada aspek

moral atau budi pekerti, sedangkan pengajaran diartikan sebagai bantuan

kepada anak didik dibatasi pada aspek intelektual dan keterampilan. Unsur

utama dari pembelajaran adalah pengalaman anak sebagai seperangkat event

sehingga terjadi proses belajar. Dengan demikian pendidikan, pembelajaran

dan pengajaran mempunyai hubungan yang konseptual yang tidak berbeda,

kalau dicari perbedaannya pendidikan memiliki cakupan yang lebih luas yaitu

mencakup baik pengajaran maupun pembelajaran, dan pengajaran merupakan

bagian dari pembelajaran.

Sesuai dengan pengertian belajar secara umum, yaitu bahwa belajar

merupakan suatu kegiatan yang melibatkan terjadi perubahan tingkah laku,
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maka pengertian pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilalekan oleh guru

sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik

(Darsono, 2000: 24).

Aliran behavioristik mengemukakan bahwa pembelajaran adalah usaha guru

membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan

atau stimulus. Sedangkan dari aliran kognitif mendefinisikan pembelajaran

adalah cara guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir agar

dapat mengenal dan memahami apa yang sedang dipelajari (Darsono, 2000:

24)

Humanistik mendekripsikan pembelajaran adalah memberikan kebebasan

kepada si belajar untuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya

sesuai dengan minat dan kemampuannya (Sugandi, 2004: 9).

a. Ciri-ciri Pembelajaran

Sesuai dengan ciri-ciri belajar, berdasarkan pendapat Darsono (2000:25) maka

ciri-ciri pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut pembelajaran

dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis.

1) Pembelalaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam

belajar.

2) Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik perhatian

dan menantang siswa

3) Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan

menarik.
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4) Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan

menyenangkan bagi sisira.

5) Pembelajarun dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik secara

fisik maupun psikologis.

6) Pembelajaran menekankan keaktifan siswa.

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja.

Oleh karena itu pembelajaran pasti mempunyai tujuan. Tujuan pembelajaran

adalah membantu para siswa agar memperoleh berbagai pengalaman dan

dengan pengalaman itu tingkah laku siswa bertambah, baik kuantitas maupun

kualitasnya. Tingkah laku yang dimaksud meliputi pengetahuan, keterampilan

dan nilai atau norma yang berftrngsi sebagai pengendali sikap dan perilaku

siswa.

b. Teori Belajar

“Belajar adalah proses perubahan di dalam kepribadiaan manusia, dan

perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan

kuantitas tingkah laku seseorang seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan,

sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir dan lain-lain

kemampuan.” ( Thursan Hakim,2005:1).

Berdasarkan defenisi diatas, yang sangat perlu digaris bawahi adalah bahwa

peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seseorang diperlihatkan dalam

bentuk bertambahnya kualitas dan kuantitas kemampuan orang itu dalam

berbagai bidang.
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Beberapa aktififtas belajar adalah:
a. Mendengarkan
b. Memandang
c. Meraba,membau, dan mencicipi/ mencecap
d. Menulis atau mencatat
e. Membaca
f. Membuat ikhtisar atau ringkasan dan menggarisbawahi
g. Mengamati tabel-tabel, diagram-diagram dan bagan-bagan
h. Menyusun paper atau kertas kerja
i. Mengingat
j. Berpikir
k. Latihan dan praktek

(Dalyon,1997:218)

1. Teori Belajar Piaget

Piaget  memandang bahwa  perkembangan  kognitif merupakan suatu proses

genetik, dengan bertambah umur seseorang, makin kompleks susunan sel

syarafnya, makin meningkat pula kemampuannya.  Mana kala seseorang

berkembang menjadi dewasa akan mengalami adaptasi biologis dengan

lingkungannya yang akan menyebabkan  adanya perubahan kemampuan

berpikir dalam struktur kognitifnya, tingkatan itu bersifat hierarkhik,

maksudnya harus dilalui berdasarkan urutan tertentu yaitu mulai tingkat

sensorimotorik  sejak  lahir sampai usia 18 bulan.  Operasional  konkrit usia

18 bulan sampai 11 tahun, dan operasi formal  usia 11 tahun sampai dewasa,

selanjutnya Piaget (1962) menjelaskan pula  bahwa seseorang mendapat

kecakapan intelektual pada umumnya berhubungan dengan proses mencari

keseimbangan antara apa yang dirasakan  diketahui pada satu sisi dengan

fenomena baru  yang dihadapi  sebagai suatu pengalaman atau persoalan.

Bila seseorang dalam kondisi saat ini dapat mengatasi situasi baru,

keseimbangannya tidak terganggu, berarti  ia telah memperoleh kecakapan
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intelektual, jika tidak  ia harus melakukan adaptasi dengan lingkungannya.

Proses adaptasi mempunyai dua bentuk yaitu asimilasi dan akomodasi.

Asimilasi adalah proses penyatuan informasi baru  ke dalam struktur

kognitif, akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam

situasi baru, sedangkan ekulibrasi adalah penyesuaian  berkesinambungan

antara asimilasi dan akomodasi.  Alex Moore  menjelaskan bahwa teori

belajar Piaget dapat membantu sensitifitas berpikir siswa, untuk

disampaikan kepada guru secara interaktif, guna memahami suatu konsep

secara lengkap. Dengan  adanya keterlibatan siswa  dalam penataan struktur

kognitif, maka siswa dapat membentuk skema baru dari pengalaman dan

informasi baru. Teori skema dari Piget melandasi pandangannya pada

konstruktivisme., peran guru  dapat dilakukan sebagai fasilitator belajar.

2. Teori Belajar Vigotsky

Vigotsky berpandangan bahwa perkembangan kognitif seseorang ditentukan

oleh individu sendiri secara aktif dan lingkungan sosialnya. Teori sosiogenesis

dari Vigotsky yang dikenal dengan revolusi sosial culturall mengemukakan 2

konsep, yaitu: hukum genetic tentang perkembangan (genetic law of

development) dan Zone perkembangan proximal ( Zona of proximall

development) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Genetic law of development

Dalam penerapan hukum genetik tentang pembentukan pengetahuan dan

perkembangan  kognitif, ia berpandangan bahwa kemampuan seseorang

akan tumbuh dan berkembang melalui tataran sosial, tempat orang bergaul

dalam lingkungan sosialnya,  dan tataran psikologis  yang terjadi dalam
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diri orang yang bersangkutan.  Lingkungan sosial sebagai faktor primer

dan konstitutif   terhadap pengetahuan dan perkembangan kognitif

seseorang.  Pada tataran psikologis, pengetahuan dan perkembangan

kognitif melaluii penguasaan dan internalisasi nilai dalam proses sosial

yang dialaminya.

Penerapan hukum genetik tentang perkembangan memunculkan pemikiran

bahwa bahan ajar hendaknya menyiapkan tugas-tugas yang memberii

kesempatan siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang

berhubungan dengan materi yang dipelajari. Selanjutnya proses

pemaknaan  dan mengkonstruksi pengetahuan dapat diperoleh, setelah

terjadinya proses internalisasi. Dalam hal ini belajar dan berkembang

merupakan 2 hal yang saling berkaitan dan menentukan pembentukan

pengetahuan  dani perkembangan kognitif seseorang.

b. Zone of Proximal Development (ZPD)

Vigotsky menjelaskan bahwa kemampuan dan perkembangan kognitif

seseorang dapat dibedakan dalam dua tingkatan yaitu: Tingkat

perkembangan aktual anak yang tampak dari kemampuannya

melaksanakan tugas-tugas atau memecahkan masalah secara mandiri, dan

tingkat perkembangan potensial  yang tampak dari kemampuan seseorang

menyelesaikan tugas-tugas dan memecahkan masalah, ketika dibimbing

oleh orang dewasa atau ketika bekerjasama dengan teman sebaya. Jarak

antara perkembangan actual dengan perkembangan potensial disebut ZPD.

ZPD dipandang sebagai wilayah penyangga untuk mencapai taraf
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perkembangan kognitif semakin tinggi. Upaya yang dapat dilakukan

adalah dengan menggunakan Cognitif Scaffolding, yaitu berupa bantuan

berupa petunjuk atau pedoman mengerjakan tugas, langkah-langkah

prosedur kegiatan, bagan alaur yang memudahkan seseorang belajar untuk

meningkatkan pengetahuan dan perkembangan kognitifnya.

3. Teori belajar Robert M. Gagne

Gagne mengemukakan  teori pemrosesan informasi, bahwa dalam

pembelajaran  terjadi proses penerimaan informasi, untuk kemudian diolah,

sehingga  menghasilkan  keluaran  dalam bentuk hasil pembelajaran. Dalam

pemrosesan informasi  terjadi  adanya  interaksi  antara kondisiinternal

dankondisi eksternal individu. Peringkat  proses pembelajaran menurut teori

Gagne (1985)  dikutip oleh Mohamad Surya terjadi melalui 8 fase yaitu: (1)

motivasi, (2) pemahaman, (3) pemerolehan; (4) penahanan; (5) ingatan

kembali; (6) generalisasi; (7) perlakuan, dan (8) umpan balik. Dalam  setiap

fase akan terjadi pemrosesan tertentu.  Selanjutnya  Gagne mengemukakan

sembilan  langkah  pembelajaran di kelas yaitu:

(1) Melakukan  tindakan untuk menarik perhatian siswa

(2) Memberikan informasi  kepada siswa   tujuan pembelajaran dan topik

yang dibahas

(3) Merangsang siswa untuk memulai aktivitas pembelajaran.

(4) Menyampaikan isi pelajaran yang dibahas sesuai dengan topik.

(5) Memberi bimbingan  bagi aktivitas siswa dalam pembelajaran

(6) Memberikan pemantapan kepada perilaku belajar siswa

(7) Memberikan umpan balik terhadap respon siswa
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(8) Melaksanakan penilaian proses dan hasil pembelajaran

(9) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengingat dan

menggunakan hasil pembelajaran.

4.  Teori Belajar David Ausubel

Ausubel mengatakan seseorang akan dapat belajar secara bermakna, apabila ia

dapat menghubungkan informasi yang diterima dengan apa yang telah

diketahui sebelumnya. Advance Organizer yang juga dikembangkan oleh

Ausubel merupakan penerapan konsepsi tentang struktur kognitif dalam

merancang pembelajaran. Penggunaan advance Organizer sebagai kerangka isi

akan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mempelajari informasi

baru, karena merupakan kerangka  dalam bentuk  ringkasan konsep dasar

tentang apa yang dipelajari.

5.  Teori Belajar Jerome Bruner

Menurut Bruner perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui tiga tahap

yaitu:

1) Tahap enaktif, seseorang  melakukan kegiatan belajar  sebagai upaya

untuk memahami lingkungan sekitarnya, artinya dalam memahami dunia

sekitarnya  anak menggunakan pengetahuan motorik

2) Tahap ikonik, seseorang memahami obyek melalui visualisasi verbal, atau

dalam bentuk perumpamaan dan perbandingan

3) Tahap simbolik,  adalah kemampuan belajar seseorang telah melahirkan

ideatau gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya

dalam berbahasa dan logika.
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c. Konsep Belajar

Berdasarkan pengertian di atas maka konsep belajar adalah rencana/

pandangan untuk mengabtraksikan perubahan tingkah laku seseorang atau

sekelompok besar orang melalui suafu pengalaman dan latihan. Konsep

belajar merupakan komponen ilmu pendidikan yang berkeftun dengan tujuan

dan bahan acuan interaksi, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit

(tersembunyi), Untuk menangkap isi dan pesan belajar, maka dalam belajar

tersebut individu menggunakan kemampuan pada ranah-ranah:

a. Kognitif yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan penalaran
atau pikiran terdiri dari katagori pengetahuan, pemahaman,penerapan,
analisis, sintesis dan evaluasi.

b. Afektif yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan
reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran yang terdiri dari kategori
penerimaan, partisipasi, penilaian sikap, organisisi dan pembentukan pola
hidup.

c. sikomotorik yaitu kemampuan mengutamakan keterampilan jasmani
terdiri dari persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa,
gerakan kompleks, penyesuaian pola gerakan dan aktivitas.

Penjelasan di atas selanjutnya dijelaskan  oleh Benjamin Bloom {1956)

menjadi tiga kawasan (dominan) yaitu : "domain kognitif mencakup

kemampuan intelekfual mengenal lingkungan yang terdiri atas 6 macam

kemampuan yang disusun secara hirarki dari yang paling sederhana sampai

yang paling kompleks yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analysis,

sintesis dan penilaian; domain afektif mencakup kemampuan-kemapuan

emosional dalam mengalami dan menghayati sesuatu hal yang meliputi lima

macam kemampuan emosional disusun secara hirarki yaitu kesadaran,

partisipasi, penghayatan nilai, pengorganisasian nilai, dan karakterisasi diri;

domain psikomotor yaitu kemampuan-kemampuan motorik menggiatkan dan
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mengkoordinasikan gerakan terdiri dari : gerakan repleks, gerakan dasar,

kemampuan persepfual, kemampuan jasmani, gerakan terlatih, dan

komunikasi nondiskursif ,.

Konsep belajar harus memperhatikan ranah kognitif, afektif dan psikomotorik

siswa agar pembelajaran yang dilaksanakan mendapat hasil yang maksimal

yaitu perubahan struktural yang saling melengkapi antara asimilasi dan

akomodasi dalam proses menyusun kembali dan mengubah apa yang telah

diketahui melalui belajar.

2. Motivasi Belajar Siswa

a. Pengertian Motivasi

Motivasi mempunyai peranan penting dalam belajar karena tanpa motivasi di

dalam belajar hasil yang diperoleh tidak akan memuaskan.  Dengan

mengetahui kemampuan potensial maka pengajar akan mendapatkan

gambaran dalam menciptakan situasi-situasi yang mungkin dapat

mempermudah dan mempercepat siswa dalam mempelajari sesuatu dan guru

dapat mengarahkan atau memberi petunjuk yang bisa membangkitkan

kegairahan dalam kegiatan belajar.  Dalam kehidupan manusia ada faktor

penting yang berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya seseorang dalam

mencapai tujuan hidup.  Faktor tersebut adalah dorongan atau semangat untuk

melakukan sesuatu. Yang biasa disebut dengan motivasi.

”Motivasi dapat diartikan sebagai yang telah menjadi alternatif atau

keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan
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belajar, sehinggan tujuan yang dikehendaki segara tercapai”

(Sardiman,2001:71)

“ Fungsi motivasi :
1. mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor

yang melepaskan energi
2. menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang ingin dicapai
3. menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa

yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan
menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan
tersebut.” ( Sardiman,2001:83).

Motivasi belajar dapat menimbulkan rasa senang dan semangat dalam

kegiatan belajar sehingga siswa yang memilki motivasi belajar yang tinggi

akan mendorong mereka untuk melakukan kegiatan belajar dalam skala yang

tinggi pula.  Dengan motivasi yang baik, dalam belajar akan menunjukan

perolehan hasil yang baik dalam pencapaian prestasi belajar.

” Di dalam literatur psikologi, terdapat dua tipe motivasi sebagai berikut :

1. Motif intrinsik
Motif intrinsik adalah motif yang mendorong seseorang melakukan
sesuatu kegiatan tertentu.

2. Motif Ekstrinsik
Motif Ekstrinsik adalah motif yang mendorong seseorang melakukan
kegiatan tertentu, tetapi motif tersebut terlepas atau tidak berhubungan
langsung dengan kegiatan yang ditekuni itu.”
( Thursan Hakim,2005: 28)

Dalam kegiatan belajar mengajar peranan motivasi baik bersifat ekstrinsik

sangat diperlukan.  Motivasi bagi pelajar dapat mengembangkan aktivitas dan

inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan

kegiatan belajar.
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“ Dua Jenis motivasi yang sama juga dikemukakan oleh Sardiman, yaitu :
a. Motif intrinsic, yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinys

tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu
sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.

b. Motif ekstrinsik, adalah motif-motif yang aktif karena adanya
rangsangan dari luar.”
(Sardiman,2001:87-89)

Berdasarkan dari pendapat di atas maka disimpulkan bahwa morivasi adalah

sesuatu kekuatan atau keadaan yang mendorong atau membangkitkan

sesorang untuk melakukan suatu tindakan yatau kegiatan untuk mencapai

tujuan.

Sedangkan untuk membangkitkan motif-motif ekstrinsik iti dapat dilakukan

dengan memiliki berbagai keinginan yang perlu dimiliki untuk

membangkitkan motivasi belajar diantaranya sebagai berikut :

1. Keinginan untuk mendapatkan nilai yang baik
2. Keinginan untuk menjadi juara kelas atau juara umum
3. Keinginan naik kelas atau lulus ujian
4. Keinginan untuk menjaga harga diri gengsi, missal ingin untuk

dianggap sebagai orang pandai
5. Keinginan untuk menang bersaing dengan orang lain
6. Keinginan untuk menjadi siswa atau mahasiswa yang teladan
7. Keinginan untuk dapat memenuhi persyaratan dalam memasuki

pendidikan lanjut
8. Keinginan untuk menjadi sarjana
9. Keinginan untuk dikagumi sebagai orang yang berprestasi
10. Keinginan untuk menutupi atau mengimbangi kekurangan tertentu

dalam diri sendiri
11. Keinginan untuk melaksanakan anjuran atau dorongan dari orang lain

seperti orang tua, kakak, teman akrab, guru dan orang lain yang
disenangi
( Thursan Hakim,2005:30)

Hal ini serupa dengan yang dikatakan Sardiman, ada beberapa bentuk dan cara

untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar sekolah



23

1. Memberikan angka
2. Hadiah
3. Persaingan atau kompetisi
4. Ego-ivolvemen
5. Memberi ulangan
6. Mengetahui hasil
7. Pujian
8. Hukuman
9. Hasrat untuk belajar
10. Minat
11. Tujuan yang dilakukan

( Sardiman,2001: 89-93)

Cara membangkitkan motivasi belajar yang telah diuraikan diatas, selain perlu

diterapkan  oleh siswa juga perlu dikembangkan lebih jauh agar motivasi

siswa tersebut semakin lama semakin kuat dan stabil.  Setiap siswa biasa

memiliki hambatan dan kesulitan dalam proses belajar dapat diatasi atau

setidaknya dapat mencegah agar tidak terjadi hal yang merugikan bagi siswa.

3 (tiga) kata kunci tentang pengertian motivasi menurut Huitt, W (2001)
a. Kondisi atau status internal itu mengaktifkan dan memberi arah

pada    prilaku sosial
b. Keinginan memberikan tenaga dan mengarahkan perilaku

seseorang   untuk mencapai suatu tujuan
c. Tingkat kebutuhan dan keinginan akan berpengaruh terhadap

intensitas prilaku seseorang

Menurut Morgan (dalam Soemanto,1987) mengemukakan bahwa motivasi

bertalian dengan tiga hal yang sekaligus merupakan aspek-aspek dari

motivasi.  Ketiga hal tersebut adalah keadaan yang mendorong tingkahlaku

(motivating states), tingkah laku yang didorong oleh keadaan tersebut

(motivated behavior) dan tujuan dari tingkah laku tersebut ( goals or ends of

such behavior)
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah

merupakam proses-proses psikologikal, yang menyebabkan timbulnya,

diarahkanya, dan terjadinya suatu kegiatan-kegiatan sukarela yang diarahkan

ke tujuan tertentu, baik yang bersifat internal, atau eksternal bagi seorang

individu, yang menyebabkan timbulnya sikap antusias.

3. Tinjauan Tentang Pendidikan Kewarganegaraan

a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan mata pelajaran

yang memfokuskan pada pembentukan pengetahuan dan sikap terhadap

pribadi dan perilaku peserta didik. Peserta didik berasal dari latar belakang

kehidupan yang berbeda, baik agama, sosio kultural, bahasa, usia, dan suku

bangsa. Hal ini bertujuan agar warganegara Indonesia menjadi cerdas,

terampil, kreatif, dan inovatif serta mempunyai karakter yang khas sebagai

bangsa Indonesia yang dilandasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Dalam UUD 1945 ketentuan tentang Pendidikan Nasional diatur menurut

pasal 31 ayat 3 dan ayat 5. Ayat 3 berbunyi ”Pemerintah mengusahakan dan

menyelenggarakan suatu sistem Pendidikan Nasional, yang meningkatkan

keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang”. Ayat 5 berbunyi

”Pemerintah memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan

serta kesejahteraan umat manusia”.
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Menurut pasal 39 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional dalam Cholisin (2001:1) bahwa “Pendidikan

Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memberikan pengetahuan

dan kemampuan dasar hubungan warga negara dengan pemerintah agar

menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara”.

Menurut Tim Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah

(2006:11), Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang kajian ilmiah dan

program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai wahana utama serta

esensi pendidikan demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan melalui:

1) Civic Intellegence

Yaitu kecerdasan dan daya nalar  warga negara baik dalam dimensi

spiritual, rasional, emosional, mupun sosial.

2) Civic Responsibility

Yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warg negara yang

bertanggung jawab.

3) Civic Particiption

Yaitu kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggung

jawabnya, baik secara individual, sosial, maupun sebagai pemimpin

hari depan.

Menurut pendapat S. Sumarsono (2002: 6) “Pendidikan Kewarganegaraan

adalah usaha untuk membekali peserta didik dengan kemampuan dasar

berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta
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pendidikan pendahuluan bela negara, agar menjadi warga negara yang dapat

diandalkan oleh bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

CICED (Center For Indonesian Civic Education) dalam Cholisin (2001:1)

mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan

adalah :

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan proses transformasi yang
membantu membangun masyarakat yang heterogen menjadi satu
kesatuan masyarakat Indonesia, mengembangkan warga negara
Indonesia yang memiliki pengetahuan dan kepercayaan terhadap
Tuhan, memiliki kesadaran yang tinggi terhadap hak dan kewajiban,
berkesadaran hukum, memiliki sensitivitas politik, berpartisipasi
politik, dan masyarakat madani (Civic Society)

Menurut Standar Kompetensi Mata Pelajaran Kewarganegaraan SMA, SMK

dan MA (Depdiknas, 2003: 2) dan sesuai dengan paradigma baru pendidikan

kewarganegaraan, dimana anak didik (siswa) diarahkan juga agar memiliki

kompetensi pengetahuan kewarganegaraan (civics knowledge), keterampilan

kewarganegaraan (civics skill) dan watak atau nilai-nilai kewarganegaraan

(civics value) serta juga memiliki kecakapan-kecakapan hidup nantinya,

khususnya kecakapan hidup dibidang personal, sosial dan intelektual.

Salah satu komponen yang masuk kedalam keterampilan kewarganegaraan

adalah keterampilan intelektual kewarganegaraan (intellectual skill) yaitu

keterampilan yang berkenaan dengan penguasaan materi pelajaran

kewarganegaraan yang meliputi kajian atau pembahasan tentang negara,

warganegara, hubungan antara negara dengan warganegaranya, hak dan

kewajiban negara dan warganegara, masalah pemerintahan, hukum, politik,

moral, dan sebagainya. Sedangkan keterampilan intelektual mengandung arti
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keterampilan, kemauan, atau kapabilitas manusia yang menyangkut aspek

kognitif, bukan aspek gerakan (psycomotor) fisik atau sikap (Depdiknas

2003:3).

Warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan

serta nilai-nilai kewarganegaraan akan menjadi seorang warga negara yang

memiliki rasa percaya diri, kemudian warga negara yang memahami dan

menguasai pengetahuan kewarganegaraan akan menjadi seorang warga negara

yang berpengetahuan dan berkepribadian.

Adapun substansi kajian PKn terdiri dari:

1. Dimensi pengetahuan kewarganegaraan (civics knowledge)

Mencakup bidang politik, hukum, dan moral. Secara rinci materi

pendidikan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang prinsip-prinsip

dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas

nasional, pemerintah berdasar hokum (rule of law) dan peradilan yang

bebas dan tidak memihak, konstitusi, sejarah nasional, hak asasi manusia,

hak sipil, dan hak politik.

2. Dimensi keterampilan kewarganegaraan (civics skills)

Meliputi keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara, misalnya: berperan serta dan aktif mewujudkan masyarakat

madani, proses pengambilan keputusan politik, keterampilan mengadakan

koalisi, kerja sama, mengelola konflik, keterampilan hidup dan

sebagainya.
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3. Dimensi nilai-nilai kewarganegaraan (civics values)

Mencakup percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, norma,

dan nilai luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, kebebasan individual,

kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan

berkumpul, perlindungan terhadap minoritas dan sebagainya

Dimensi-dimensi tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan merupakan suatu

kesatuan yang utuh dan bulat, karena pendidikan kewarganegaraan dipandang

sebagai mata pelajaran yang memegang peranan penting dalam membentuk

warga negara yang baik, berakhlak, dan bertanggung jawab sesuai dengan

Falsafah dan Konstitusi Negara Kesatuan Repubik Indonesia.

b. Visi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Tim Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah

(2006:11), visi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah

mewujudkan proses pendidikan yang integral di sekolah untuk pengembangan

kemampuan dan kepribadian warga negara yang cerdas, partisipasif, dan

bertanggung jawabyang pada gilirannya akan menjadi landasan untuk

berkembangnya masyarakat Indonesia yang demokratis.

c. Misi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasarkan kepada visi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, maka

dapat dikembangkan misi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai

berikut:
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1) Mengembangkan kerangka berpikir baru yang dapat dijadikan

landasan yang rasional untuk menyusun pendidikan kewarganegaraan

sebagai pendidikan intelektual kearah pembentukan warga negara yang

demokratis.

2) Menyusun substansi pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan

demokratis yang berlandaskan pada latar belakang sosial budaya serta

dalamkonteks politik, kenegaraan, dan landasan konstitusi yang

dituangkan dalam pilar-pilar demokrasi Indonesia.

d. Fungsi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Selain mengajukan visi dan misi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan

Tim Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah

(2006:11) juga mengajukan fungsi pendidikan kewarganegaraan yaitu sebagai

wahana untuk membentuk warga negara cerdas, terampil, dan berkarakter

yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya

dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan

UUD 1945.

e. Tujuan Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Tim Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah

(2006:12), tujuan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai

berikut:

1) Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu

kewarganegaraan.
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2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak

secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara.

3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri

berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dpat

hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.

4)  Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam pencaturan dunia secara

langsung atau tidak langsung degan memanfaatkan teknologi informasi

dan komunikasi.

B. Model Pembelajaran Group Investigation

Model pembelajaran sangat berperan dalam memandu proses belajar secara

efektif. Model pembelajaran yang efektif adalah model pembelajaran yang

memiliki landasan teoretik yang humanistik, lentur, adaptif, berorientasi

kekinian, mudah dilakukan, dan dapat mencapai tujuan belajar yang

diharapkan, salah satu model pembelajarannya ialah group investigation atau

investigasi kelompok.

Model ini dikembangkan pertama kali oleh Thelan. Dalam pengembangannya,

model ini diperluas dan dipertajam oleh Sharan dari Universitas Tel Aviv.

Dalam implementasi tipe investigasi kelompok guru membagi kelas menjadi

kelompok-kelompok dengan anggota 5-6 siswa yang heterogen. Kelompok di

sini dapat dibentuk dengan mempertimbangkan keakraban persahabatan atau

minat yang sama dalam topik tertentu. Adapun pengertian group investigation

adalah
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Group Investigation merupakan salah satu bentuk model pembelajaran
kooperatif yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa
untuk mencari sendiri materi (informasi) pelajaran yang akan dipelajari
melalui bahan-bahan yang tersedia, misalnya siswa dapat mencari dari
buku pelajaran atau siswa dapat mencari melalui internet. Siswa
dilibatkan sejak perencanaan dalam proses pembelajaran, mulai dari
menentukan topik hingga cara untuk mempelajarinya melalui
investigasi. Tipe ini menuntut para siswa untuk memiliki kemampuan
yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses
kelompok. Model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation
dapat melatih siswa untuk menumbuhkan kemampuan berfikir
mandiri. Keterlibatan siswa secara aktif dapat terlihat mulai dari tahap
pertama sampai tahap akhir pembelajaran.
(http://naurasetia.wordpress.com/2009/06/23)

Dalam metode Group Investigation terdapat tiga konsep utama, yaitu:

penelitian atau enquiri, pengetahuan atau knowledge, dan dinamika kelompok

atau the dynamic of the learning group, (Udin S. Winaputra, 2001:75).

Penelitian di sini adalah proses dinamika siswa memberikan respon terhadap

masalah dan memecahkan masalah tersebut. Pengetahuan adalah pengalaman

belajar yang diperoleh siswa baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan dinamika kelompok menunjukkan suasana yang menggambarkan

sekelompok saling berinteraksi yang melibatkan berbagai ide dan pendapat

serta saling bertukar pengalaman melaui proses saling beragumentasi.

Model pembelajaran Group Investigation ini membantu guru mengaitkan

materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa

membuat hubungan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata

siswa serta mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang

dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Dengan

pembelajaran ini motivasi belajar siswa meningkat dan hasil pembelajarannya

diharapkan lebih meningkat dan bermakna bagi siswa.
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Slavin (1995) dalam Siti Maesaroh (2005: 28) ini ada di mengemukakan hal

penting untuk melakukan metode Group Investigation adalah:

1. Membutuhkan kemampuan kelompok

Di dalam mengerjakan setiap tugas, setiap anggota kelompok harus
mendapat kesempatan memberikan kontribusi. Dalam penyelidikan,
siswa dapat mencari informasi dari berbagai informasi dari dalam
maupun di luar kelas.kemudian siswa mengumpulkan informasi yang
diberikan dari setiap anggota untuk mengerjakan lembar kerja.

2. Rencana kooperatif

Siswa bersama-sama menyelidiki masalah mereka, sumber mana
yang mereka butuhkan, siapa yang melakukan apa, dan bagaimana
mereka akan mempresentasikan proyek mereka di dalam kelas.

3. Peran guru

Guru menyediakan sumber dan fasilitator. Guru memutar diantara
kelompok-kelompok memperhatikan siswa mengatur pekerjaan dan
membantu siswa mengatur pekerjaannya dan membantu jika siswa
menemukan kesulitan dalam interaksi kelompok. Para guru yang
menggunakan metode GI umumnya membagi kelas menjadi
beberapa kelompok yang beranggotakan 5 sampai 6 siswa dengan
karakteristik yang heterogen, (Trianto, 2007: 59). Pembagian
kelompok dapat juga didasarkan atas kesenangan berteman atau
kesamaan minat terhadap suatu topik tertentu. Selanjutnya siswa
memilih topik untuk diselidiki, melakukan penyelidikan yang
mendalam atas topik yang telah dipilih, kemudian menyiapkan dan
mempresentasikan laporannya di depan kelas.

Pembagian kelompok dalam group investigasi dapat juga didasarkan atas

kesenangan berteman atau kesamaan minat terhadap suatu topik tertentu.

Selanjutnya siswa memilih topik untuk diselidiki, melakukan penyelidikan

yang mendalam atas topik yang telah dipilih, kemudian menyiapkan dan

mempresentasikan laporannya di depan kelas. Langkah-langkah penerapan

metode Group Investigation, (Trianto, 2009: 80), dapat dikemukakan sebagai

berikut:
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1. Seleksi topik

Para siswa memilih berbagai subtopik dalam suatu wilayah
masalah umum yang biasanya digambarkan lebih dulu oleh guru.
Para siswa selanjutnya diorganisasikan menjadi kelompok-
kelompok yang berorientasi pada tugas (task oriented groups) yang
beranggotakan 2 hingga 6 orang. Komposisi kelompok heterogen
baik dalam jenis kelamin, etnik maupun kemampuan akademik.

2. Merencanakan kerjasama

Para siswa bersama guru merencanakan berbagai prosedur belajar
khusus, tugas dan tujuan umum yang konsisten dengan berbagai
topik dan subtopik yang telah dipilih dari langkah a) diatas.

3. Implementasi

Para siswa melaksanakan rencana yang telah dirumuskan pada
langkah b). pembelajaran harus melibatkan berbagai aktivitas dan
keterampilan dengan variasi yang luas dan mendorong para siswa
untuk menggunakan berbagai sumber baik yang terdapat di dalam
maupun di luar sekolah. Guru secara terus-menerus mengikuti
kemajuan tiap kelompok dan memberikan bantuan jika diperlukan

4. Analisis dan sintesis

Para siswa menganalisis dan mensintesis berbagai informasi yang
diperoleh pada langkah c) dan merencanakan agar dapat
diringkaskan dalam suatu penyajian yang menarik di depan kelas

5. Penyajian hasil akhir

Semua kelompok menyajikan suatu presentasi yang menarik dari
berbagai topik yang telah dipelajari agar semua siswa dalam kelas
saling terlibat dan mencapai suatu perspektif yang luas mengenai
topik tersebut. Presentasi kelompok dikoordinir oleh guru.

6. EvaluasiGuru

Beserta siswa melakukan evaluasi mengenai kontribusi tiap
kelompok terhadap pekerjaan kelas sebagai suatu keseluruhan.
Evaluasi dapat mencakup tiap siswa secara individu atau
kelompok, atau keduanya.

Pada proses pembelajaran PKn saat ini, masih banyak guru yang belum

menerapkan model pembelajaran yang dapat menggali serta mengembangkan
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keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar. Dalam

kenyataan kini, banyak guru yang masih menggunakan model pembelajaran

yang terpusat pada guru itu sendiri dan hanya sedikit melibatkan aktivitas

siswa.

Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama proses

belajar mengajar. Aktivitas merupakan asas atau prinsip yang terpenting

dalam proses pembelajaran. Salah satu indikator untuk melihat keinginan

siswa dalam belajar ialah dengan melihat aktivitas siswa selama proses belajar

mengajar. Adanya aktivitas yang meningkat ini diharapkan akan merubah cara

belajar siswa dari cara belajar pasif menjadi cara belajar aktif, sehingga lebih

mudah dalam menguasai atau menyerap materi-materi yang diajarkan oleh

guru di sekolah. Salah satu cara yang digunakan dalam proses belajar

mengajar untuk meningkatkan aktivitas siswa ialah model pembelajaran

koperatif.

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang mengutamakan

adanya kerjasama antar siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan

pembelajaran. Siswa dibagi kedalam kelompok-kelompok kecil dan

diarahkan untuk mempelajari materi pelajaran yang telah ditentukan.  Tujuan

dibentuknya kelompok kooperatif adalah untuk memberikan kesempatan

kepada siswa agar dapat berpikir secara aktif.  Dalam hal ini sebagian besar

aktivitas pembelajaran berpusat pada siswa, yakni mempelajari materi

pelajaran serta berdiskusi untuk memecahkan masalah. Salah satu model

pembelajaran kooperatif adalah Group Investigation (GI). Model
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pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation adalah suatu pendekatan

pembelajaran yang lebih memungkinkan siswa untuk lebih aktif dan

bertanggung jawab penuh dalam memahami materi pelajaran baik secara

kelompok maupun individual. Model pembelajaran kooperatif tipe Group

Investigation dapat menjadi alternatif yang digunakan dalam pembelajaran

PKn karena dengan metode Group Investigation guru tidak lagi mendominasi

kegiatan belajar siswa, melainkan siswa dituntut untuk aktif pada saat proses

pembelajaran dengan diskusi bersama kelompoknya dan juga aktivitas yang

lain yang mendukung proses pembelajaran.

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation

diharapkan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa yang ditunjukkan dari

hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn, selain itu aktivitas belajar yang

dilakukan siswa akan menghasilkan perubahan pengetahuan dan ketrampilan

pada diri siswa.  Dalam penelitian ini aktivitas siswa yang akan diamati adalah

kegiatan siswa pada saat pembelajaran berlangsung yang dibatasi pada

memperhatikan penjelasan guru, berdiskusi / bertanya antara siswa dengan

guru, mengerjakan LKS secara individu, diskusi antar siswa dengan kelompok

dan mempresentasikan atau menanggapi hasil diskusi. Aktivitas belajar yang

baik akan berpengaruh positif pada hasil belajar siswa pada mata pelajaran

PKn. Dengan adanya aktivitas dan model pembelajaran yang tepat disertai

dengan pembelajaran yang benar, maka akan terjadi peningkatan hasil belajar

pada diri siswa tersebut.


