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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Belajar 

 

Dalam kegiatan pembelajaran seorang guru harus dapat membangun interaksi 

kerja sama siswa dan motivasi belajar siswa. Pengertian belajar secara umum 

adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan pengetahuan dan 

memperoleh keterampilan pada sesuata yang diinginkannya atau yang menjadi 

kebutuhan hidupnya. Ada beberapa pengertian belajar : 

 

“ Belajar adalah proses perubahan di dalam kepribadian 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.”  

(Hakim,2008:1 ) 

 
“belajar adalah proses untuk mencapai tujuan yang dalam banyak hal dapat 

direncanakan sebelumnya (Free Planet), (Romizowski, 1981), Fontana (1981) 

belajar terdiri dari tiga perubahan prilaku individu, perubahan harus merupakan 

buah dari pengalaman, perubahan itu terjadi pada prilaku individu yang 

memungkinkan”.  

 



13 
 

Berdasarkan definisi 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. 

 
Beberapa aktivitas 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 ) 
 

Meskipun orang mempunyai tujuan tertentu dalam belajar serta memilih sikap 

yang tepat untuk merealisir tujuan itu, namun tindakan-tindakan untuk mencapai 

tujuan itu sangat dipengaruhi oleh situasi. Setiap situasi dimanapun dan kapan saja 

memberikan kesempatan belajar kepada seseorang. Berikut ini prinsip-prinsip 

belajar yang perlu diperhatikan. 

 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam belajar adalah prinsip-prinsip belajar. 

Adapun prinsip-prinsip belajar tersebut sebagai berikut : 

 
a. Belajar harus berorientasi pada tujuan yang jelas 
b. Proses belajar akan terjadi apabila seseorang dihadapkan pada situasi 

problematis 
c. Belajar dengan pengertian akan lebih bermakna dari pada belajar dengan 

hafalan 
d. Belajar merupakan proses kontinu 
e. Belajar memerlukan kemampuan yang kuat  

f. Keberhasilan ditentukan oleh banyak factor 
g. Belajar memerlukan adanya metode yang tepat 
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h. Belajar memerlukan adanya kesesuaian antara guru dan murid 

i. Belajar memerlukan kemampuan dalam menagkap intisari pelajaran itu 
sendiri. (Hakim,2005:2 ) 

 

Belajar adalah suatu perubahan didalam kepribadian yang menyatakan diri 

sebagai suatu pola baru dari reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, 

kepandaian, atau suatu pengertian. Perwujudan prilaku belajar biasanya lebih 

sering tampak dalam perubahan-perubahan sebagai berikut : 

a) Keberadaban 
b) Keterampilan 
c) Pengamatan 

d) Berpikir asosiatif dan daya ingat 
e) Berpikir rasional 

f) Sikap 
g) Inhibisi 
h) Apresiasi 

i) Tingkah laku efektif 
( Dalyon, 1997:213 ) 

 

Menurut teori konstruktivis, pengetahuan dibina secara aktif oleh seseorang yang 

berfikir. Seseorang tidak akan menyerap pengetahuan dengan pasif. Untuk 

membangun suatu pengetahuan baru, peserta didik akan menyesuaikan informasi 

baru atau pengetahuan yang disampaikan guru dengan pengetahuan atau 

pengalaman yang tidak dimilikinya melalui berinteraksi social dengan peserta 

didik lain atau dengan grunya. Dalam belajar, seorang peserta didik telah 

mempunyai prakonsep berdasarkan pengalaman yang telah diperolehnya. 

Konstruktif menekankan pada menyiapkan peserta didik untuk menghadapai dan 

menyelesaikan masalah dalam situasi yang tidak tentu atau ambigus, (menurut 

Schuman 1996).                   
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Esensi dari teori kontruktivis adaah ide bahwa siswa harus menemukan dan 

menstransformasikan suatu informasi kompleks ke situasi lain, dan apabila di 
kehendaki, informasi itu menjadi milik mereka sendiri. 

Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta – fakta, konsep, atau kaidah yang siap 
untuk di ambil dan di ingat.Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan 
member makna melalui 

 

 

 

2.2   Konsep Model Pembelajaran 

 

 
Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang 

tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan 

kata lain model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan 

suatu pendekatan, metode dan tehknik pembelajaran. Menurut Bruce Joyce dan 

Marsha Weil ( Wahab2007:9 ) ada 4 modifikasi tingkah laku model pembelajaran, 

yaitu : 

a. Model Interaksi Sosial  

Model ini menekankan pentingnya hubungan social yang berkembang pada 

proses interaksi social diantara individu. Model interaksi social adalah 

dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki masyarakat dengan memperbaiki-

memperbaiki hubungan interpersonal melalui prosedur demokrasi. 

 
b. Model Pengolahan Informasi 

Model-model tersebut menekankan pada cara siswa memperoleh informasi. 

Tujuan utama dari model-model kategori ini adalah membantu siswa 

mengembangkan metode atau cara-cara memproses informasi yang 

diperoleh dari lingkungannya. Model-model ini juga menjelaskan cara 

memproses informasi dengan pendekatan yang berbeda. 
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c. Model Personal Humanistic 

Model-model dalam kelompok ini memusatkan perhatiannya pada individu 

dan kebutuhannya. Individu dibantu melalui upaya menciptakan lingkungan 

yang merangsang agar individu tersebut merasa nyaman untuk 

melaksanakan tugas-tugasnya dan mengembangkan kemampuannya sampai 

pada tingkat yang optimum bagi kesejahteraan masyarakat. Keseluruhan 

model-model tersebut berusaha memahami sifat-sifat individu guna 

meningkatkan pribadi dan kemampuannya serta menghubungkan dengan 

hal-hal produktif lainnya. 

 

 

d. Model Modifikasi Tingkah Laku  

Menurut B.F Skinner prilaku itu adalah sesuatu yang dialami dan sah yang 

dipengaruhi variabel-variabel eksternal tersebut. Tugas guru dalam model 

ini adalah menetapkan prilaku yang komfleks dan menempatkan perilaku 

kelas tersebut dibawah pengendalian gambaran khusus lingkungan. 

Sedangkan menurut Joice dan Weil model pembelajaran adalah suatu 

rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum          

( rencana pembelajaran jangka panjang ) merancang bahan-bahan 

pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. 

 
Jadi dapat disimpulkan model pembelajaran adalah pola atau strategi 

dijadikan sebagai pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar guna 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dibuat oleh guru. 
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2.3   Pengertian pembelajaran kooperatif 

 

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan pada kelompok 

kecil, siswa belajar dan bekerja sama untuk mencapai pada pengalaman belajar 

yang optimal baik pengalaman individu maupun pengalaman kelompok. 

 
“ Menurut Arends di kutip oleh Anwarholil ( 1997:111 ) ciri-ciri pembelajaran 

menggunakan model kooperatif sebagai berikut : 

a. Siswa bekerja dalam bentuk kelompok secara kooperatif untuk 
menyelesaikan materi belajar. 

b. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang 

dan rendah. 
c. Jika mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis 

kelamin yang berbeda-beda. 
d. Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok dari pada individu.” 
 

Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang mengajarkan kepada 

siswa rasa tanggung jawab dan kerja sama agar tercapainya tujuan yang 

diharapkan. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang mengacu pada 

teori kontruktivis, yaitu teori teori belajar yang mengkelaim bahwa individu 

membangun pengetahuannya dan pemahamannya dari pengalaman baru 

berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. 

 
Selain menyatakan, ada 2 aspek penting yang melandasi keberhasilan 

pembelajaran kooperatif 

 
a. Aspek Motivasi 

Pada dasarnya aspek motivasi ada dalam konteks pemberian penghargaan 

kepada kelompok. Adanya penilaian yang didasarkan atas keberhasilan 

kelompok maupun menciptakan situasi dimana cara satu-satunya bagi setiap 

kelompok untuk mencapai tujuannya adalah dengan mengupayakan agar 
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tujuan kelompoknya tercapai lebih dahulu, ini mengakibatkan setiap 

anggota kelompok terdorong untuk mengajak, mendukung dan membantu 

kolegannya berhasil menyelesaikan tugas yang diemban dengan baik.  

 
b. Aspek Kognitif 

Asumsi dasar dari teori perkembangan kognitif adalah bahwa interaksi antar 

siswa sekitar tugas-tugas yang sesuai akan meningkatkan ketuntasan siswa 

tentang konsep-konsep penting” 

 

Pada pembelajaran kooperatif ini terdapat saling ketergantungan positif antar 

anggota kelompok. Siswa saling bekerjasama untuk mendapatkan hasil belajar 

yang lebih baik. Keberhasilan kelompok dalam mencapai tujuan tergantung pada 

kerjasama yang kompak dan serasi dalam kelompok itu. 

 

“ Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya 

3 ( tiga ) tujuan pembelajaran yang disarikan dalam Ibrahim, dkk (200:7-8) 

sebagai berikut :  

a. Meskipun pembelajaran kooperatif meliputi berbagai macam tujuan social, 

tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas 

akademik. 

b. Penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras, budaya 

kelas social, kemampuan maupun ketidak mampuan. 

c. Mengajarkan kepada siswa keterampilan kerja sama dan kolaborasi” 

http://anwarholil.blogspot.com/2007/09/pendidikan inovatif.html 
 

 

http://anwarholil.blogspot.com/2007/09/pendidikan%20inovatif.html
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Bedasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif 

adalah salah satu strategi pembelajaran yang mana didalamnya terdapat cara 

belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 siswa yang heterogen baik segi 

kemampuan maupun jenis kelamin dll, yang memiliki tujuan yang sama yaitu 

dapat memecahkan masalah dan dapat menyelesaikan tugas bersama.  

 

2.4 Manfaat Dan Kelebihan Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif dilaksanakan dalam kelompok kecil agar para siswa 

dapat bekerja sama dalam kelompok untuk mempelajari isi kandungan atau 

konsep pelajaran dengan berbagai kemahiran. 

 

Manfaat-manfaat pembelajaran kooperatif menurut Kagan 2009  

( dalam ilmiah www.geocities.com) sebagai berikut : 

1. Memperat hubungan social 

2. Meningkatkan pencapaian 
3. Meningkatkan kemahiran kepemimpinan 

4. Meningkatkan tahap pemikiran tinggi 
5. Meningkatkan keyakinan diri 
 

Keberhasilan pembelajaran kooperatif  ditentukan oleh keberhasilan secara 

kelompok. Oleh karena itu, prinsip kerja sama perlu ditekankan pada proses 

pembelajaran kooperatif. Setiap anggota kelompok bukan saja harus diatur tugas 

dan tanggung jawab masing-masing akan tetapi juga ditanamkan perlunya saling 

membantu. Misalnya siswa yang mampu dapat membantu siswa yang kurang 

mampu sehingga hubungan social siswa terjalin dengan baik dan dapat 

meningkatkan kayakinan diri siswa. Sedangkan menurut Linda Lundgren 

http://www.geocities.com/
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(2009:18) manfaat-manfaat model pembelajaran kooperatif bagi siswa dengan 

hasi belajar yang rendah antara lain : 

a.  Rasa harga diri menjadi lebih tinggi  
b. Memperbaiki kehadiran  

c. Penerimaan terhadap individu menjadi lebih besar 
d. Perilaku menggangu menjadi lebih kecil 

e. Konflik anatar pribadi berkurang 
f. Pemahaman yang lebih mendalam 
g. Meningkatkan kebaikan budaya, kepekaan dan toleransi 

h. Hasil belajar yang lebih tinggi 
 

Belajar yang heterogen, apabila seorang siswa yang cerdas berada dikelompok 

yang kurang cerdas, ia akan memberikan faedah kepada siswa yang berbeda 

kemampuannya. Secara tidak langsung siswa cerdas tersebut mempengaruhi 

anggota lain dalam kelompok untuk meningkatkn pemahaman dan mempunyai 

tanggung jawab menunjukkan pencapaian belajar yang lebih baik. 

 

2.5 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games 

Tournament (TGT) 

 

Model Pembelajaran Teams Games Tournament Merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang menepatkan siswa dalam kelompok-kelompok 

belajar yang beranggotakan 4-5 siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, 

suku atau ras yang berbeda. 

Menurut Kiranawati pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament 

(TGT) adalah salah satu tipe atau model pembelajaran yang mudah untuk 

diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, 

melibatkan peranan siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsure 

permainan dan reinforcement. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang 
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dalam pembelajaran  Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) 

memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks disamping menumbuhkan rasa 

tanggung jawab, kerjasama, persaingan sehat dan keterlibatan belajar. 

 
Teams Games-Tournaments (TGT) pada mulanya dikembangkan oleh David 

DeVries dan Keith Edwards. Dalam TGT, para siswa dikelompokkan dalam tim 

belajar yang terdiri atas empat orang yang heterogen. Guru menyampaikan 

pelajaran, lalu siswa bekerja dalam tim mereka untuk memastikan bahwa semua 

anggota tim telah menguasai pelajaran (Slavin, 1995). Secara umum, 

pembelajaran kooperatif  tipe TGT memiliki prosedur belajar yang terdiri atas 

siklus regular dari aktivitas pembelajaran kooperatif. Games Tournament 

dimasukkan sebagai tahapan review setelah setelah siswa bekerja dalam tim. 

 

Dalam TGT siswa memainkan game akademik dengan anggota tim lain untuk 

menyumbangkan poin bagi skor timnya. Siswa memainkan game ini bersama 4 

orang dari kelompok yang berbeda pada “meja-turnamen”, di mana ke empat 

peserta dalam satu meja turnamen ini adalah para siswa yang heterogen. Peraih 

rekor tertinggi dalam tiap meja turnamen akan mendapatkan 40 poin untuk 

timnya. Tim dengan tingkat kinerja tertinggi mendapatkan sertifikat atau bentuk 

penghargaan tim lainnya. 

 

TGT memiliki dimensi kegembiraan yang diperoleh dari penggunaan permainan. 

Teman satu tim akan saling membantu dalam mempersiapkan diri untuk 

permainan dengan mempelajari lembar kegiatan dan menjelaskan masalah-

masalah satu sama lain, tetapi sewaktu siswa sedang bermain dalam game 
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temannya tidak boleh membantu, memastikan telah terjadi tanggung jawab 

individual.  

 

Permainan TGT berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditulis pada kartu-kartu yang 

diberi angka. Tiap-tiap siswa akan mengambil sebuah kartu dan berusaha untuk 

menjawab pertanyaan yang sesuai dengan angka yang tertera. Turnamen ini 

memungkinkan bagi siswa untuk menyumbangkan skor-skor maksimal buat 

kelompoknya. Turnamen ini juga dapat digunakan sebagai review materi 

pelajaran. 

 
Dalam Implementasinya secara teknis Slavin (1995) mengemukakan empat 

langkah utama dalam pembelajaran dengan teknik TGT yang merupakan siklus 

regular dari aktivitas pembelajaran, sebagai berikut: 

Step 1: Pengajaran, pada tahap ini guru menyampaikan materi pelajaran. 

Step 2: Belajar Tim, para siswa mengerjakan lembar kegiatan dalam tim mereka   

             untuk menguasai materi. 

Step 3: Turnamen, para siswa memainkan game akademik dalam kemampuan   

             yang hetorogen, dengan meja turnamen empat peserta (kompetisi dengan   

             empat peserta). 

Step 4:  Rekognisi Tim, skor tim dihitung berdasarkan skor turnamen anggota tim,   

             dan tim tersebut akan direkognisi apabila mereka berhasil melampaui  

             kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 

Sedangkan Pelaksanaan games dalam bentuk turnamen dilakukan dengan 

prosedur, sebagai berikut: 
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1. Guru menentukan nomor urut siswa dan menempatkan siswa pada meja 

turnamen (4 orang , kemampuan setara). Setiap meja terdapat 1 lembar 

permainan, 1 lembar soal, 1 kotak kartu nomor, 1 lbr skor permainan. 

2. Siswa mencabut kartu untuk menentukan pembaca I (nomor tertinggi) dan 

yang lain menjadi penantang I , II dan III. 

3. Pembaca I menggocok kartu dan mengambil kartu yang teratas. 

4. Pembaca I membaca soal sesuai nomor pada kartu dan mencoba 

menjawabnya. Jika jawaban salah, tidak ada sanksi dan kartu dikembalikan. 

Jika benar kartu disimpan sebagai bukti skor. 

5. Jika penantang I, II, dan III  memiliki jawaban berbeda, mereka dapat 

mengajukan jawaban secara bergantian. 

6. Jika jawaban penantang salah, dia dikenakan denda mengembalikan kartu 

jawaban yang benar (jika ada). 

7. Selanjutnya siswa berganti posisi (sesuai urutan) dengan prosedur yang sama. 

8. Setelah selesai, siswa menghitung kartu dan skor mereka dan diakumulasi 

dengan semua tim. 

Penghargaan bagi tim adalah:  Tim Super untuk kriteria atas, Tim Sangat Baik 

(kriteria tengah), Tim Baik (kriteria bawah) 

Untuk melanjutkan turnamen, guru dapat melakukan pergeseran tempat siswa 

berdasarkan prestasi pada meja turnamen ( siklus selanjutnya). 
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2.6    Tinjauan Tentang Motivasi Belajar 

 

Motivasi dapat diartikan sebagai yang menjadi alternative atau keseluruhan daya 

penggerak didalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, sehingga 

tujuan yang dikehendaki segera tercapai” (Sadirman,2004 :71) “fungsi motivasi :  

1. Mendorong manusia untuk berbuat, 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.” 

 

Motivasi belajar dapat menimbulkan rasa senang dan semangat dalam kegiatan 

belajar sehingga siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan 

mendorong mereka untuk melakukan kegiatan belajar dalam skala yang tinggi 

pula. Dengan motivasi yang baik, dalam belajar akan menunjukkan 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 dalam proses pembelajaran sangat diharapkan 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 berfungsinya 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,2004:87-89 ) 
 

 
Berdasarkan dari pendapat diatas maka disimpulkan bahwa motivasi adalah 

sesuatu kekuatan atau keadaan yang mendorong ayau membangkitkan seseorang 

untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan. 

 

Sedangkan untuk membangkitkan motif-motif ekstrinsik itu dapat dilakukan 

dengan memiliki berbagai keinginan yang perlu dimiliki untuk membangkitkan 

motifasi belajar diantaranya sebagai berikut : 

a. Keinginan untuk mendapatkan nilai yang baik 

b. Keinginan untuk menjadi juara kelas atau juara umum 
c. Keinginan naik kelas atau lulus ujian 
d. Keinginan untuk menjaga harga diri, gengsi, misal ingin untuk dianggap 

sebagai orang pandai 
e. Keinginan untuk menang bersaing dengan orang lain 

f. Keinginan untuk menjadi siswa atau mahasiswa yang teladan 
g. Keinginan untuk dapat memenuhi persyaratan dlam memasuki pendidikan 

lanjut 

h. Keinginan untuk menjadi sarjana 
i. Keinginan untuk dikagumi sebagai orang yang berprestasi 

j. Keinginan untuk menutupi atau mengimbangi kekurangan tertentu dalam diri 
sendiri 

k. 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 : 

a. Memberikan angka  
b. Hadiah 
c. Persaingan atau kompetisi 

d. Ego-ivolvemen 
e. Memberi ulangan  
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f. Mengetahui hasil 

g. Pujian  
h. Hukuman 

i. Hasrat untuk belajar 
j. Minat 
k. 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 perilaku 

sosial. 

b. Keinginan memberikan tenaga dan mengarahkan perilaku seseorang untuk 

mencapai suatu tujuan 

c. Tingkat kebutuhan dan keinginan akan berpengaruh terhadap intensitas 

perilaku 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 tingkah laku ( 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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Menurut Teori Motivasi Maslow 

 
Teori Maslow Maslow dalam Reksohadiprojo dan Handoko (1996), membagi  

 
kebutuhan manusia sebagai berikut:  
 

1. Kebutuhan Fisiologis  
2. Kebutuhan Rasa Aman  

3. Kebutuhan Sosial  
4. Kebutuhan Penghargaan  
5. Kebutuhan Aktualisasi diri  

 
Menurut Teori Motivasi Prestasi dari Mc. Clelland  

 
Konsep penting lain dari teori motivasi yang didasarkan dari kekuatan yang ada 

pada diri manusia adalah motivasi prestasi menurut Mc Clelland, seseorang 

dianggap mempunyai apabila dia mempunyai keinginan berprestasi lebih baik 

daripada yang lain pada banyak situasi. Mc. Clelland menguatkan pada tiga 

kebutuhan menurut Reksohadiprojo dan Handoko (1996 : 85) yaitu :  

1. Kebutuhan prestasi tercermin dari keinginan mengambil tugas yang dapat 
dipertanggung jawabkan secara pribadi atas perbuatan-perbuatannya. Ia 

menentukan tujuan yang wajar dapat memperhitungkan resiko dan ia berusaha 
melakukan sesuatu secara kreatif dan inovatif.  

2. Kebutuhan afiliasi, kebutuhan ini ditujukan dengan adanya bersahabat.  
3. Kebutuhan kekuasaan, kebutuhan ini tercermin pada seseorang yang ingin 

mempunyai pengaruh atas orang lain, dia peka terhadap struktur pengaruh 

antar pribadi dan ia mencoba menguasai orang lain dengan mengatur 
perilakunya dan membuat orang lain terkesan kepadanya, serta selalu menjaga 

reputasi dan kedudukannya. 
 

Berdasarkan uraian di atas dapai disimpulkan bahwa motivasi adalah merupakan 

proses-proses psikologiksl, yang menyebabkan timbulnya, diarahkannya, 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. 
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2.7 Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

 

Dalam pedoman pengembangan silabus mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006, Mata Pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki visi, misi dan tujuan. Visi mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah terwujudnya suatu mata pelajaran yang 

berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa (nation and character building ) 

dan pemberdayaan warga Negara. Adapun misi mata pelajaran ini adalah 

membentuk warga Negara yang baik, yakni warga Negara yang sanggup 

melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. 

 
Adapun tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah 

mengembangkan kompetensi sebagai berikut : 

a. Memiliki kemampuan berpikir secara rasional, kritis , dan kreatif sehingga 

mampu memahami berbagai wacana kewarganegaraan. 

b. Memiliki keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi secara 

demokratis dan bertanggung jawab 

c. Memiliki watak dan kepribadian yang baik, sesuai dengan norma-norma yang 

berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

 

Rumusan tujuan tersebut sejalan dengan aspek-aspek kompetensi yang hendak 

dikembangkan dalam pembelajaran. Aspek-aspek tersebut mencakup pengetahuan 

kewarganegaraan ( civics knowledge ) keterampilan kewarganegaraan ( civics 

skills ) , dan watak atau karakter kewarganegaraan ( civics dispositions ). Aspek 
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kompetensi pengetahuan kewarganegaraan ( civics knowledge ) menyangkut 

kemampuan akademik keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau 

konsep politik, hukum dan moral. Dengan demikian , mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan merupakan bidang kajian mulitidisipliner. Secara terperinci, 

materi pengetahuan Kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan 

tanggung jawab warga negara , Hak Asasi Manusia, Prinsip-prinsip demokrasi, 

lembaga pemerintah dan non Pemerintah, identitas nasional, Pemerintahan 

berdasarkan hukum ( Rule of law ) dan peradilan yang bebas tidak memihak, 

konstitusi, serta nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.  

 
Keterampilan kewarganegaraan ( civics skills ) meliputi keterampilan intelektual  

( intelectual skills ) dan keterampilan berpartisipasi ( partisipator skills ) dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. watak / karakter kewarganegaraan ( civics 

dispositions ) merupakan dimensi yang paling substansif dan esensial dalam mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dimensi watak / karakter 

kewarganegaraan dapat dipandang sebagai “muara” dari pengembangan kedua 

dimensi sebelumnya, dengan penekanan pada dimensi watak, karakter, sikap dan 

potensi lain yang bersifat efektif seperti sikap religius, toleran, jujur, menghargai 

perbedaan, menghormati hukum dan kesetiakawanan sosial. 


