
 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1. Pengertian Belajar 

 

Belajar merupakan peristiwa yang bersifat individual, yaitu peristiwa terjadinya 

perubahan tingkah laku sebagai dampak dari pengalaman individu. Pengalaman 

dapat berupa situasi belajar yang sengaja diciptakan oleh orang lain atau situasi 

yang tercipta begitu adanya. Dalam belajar, perubahan-perubahan itu senantiasa 

bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari 

sebelumnya. Dengan demikian makin banyak usaha belajar dilakukan, semakin 

banyak dan semakin baik perubahan yang diperoleh.  

 

Belajar didefinisikan sebagai suatu perubahan pada diri individu yang disebabkan 

oleh pengalaman. Hal ini sejalan dengan pendapat Cronbach  (1954:47) “Learning 

is shown by a change in behavior as a result of experience”. Belajar terjadi 

dengan banyak cara , disengaja dengan memperoleh informasi dari guru, ketika 

mengamati hal-hal baru, membaca dari buku, mendengarkan, meniru dan lain 

sebagainya. Belajar juga akan lebih baik, jika si subyek belajar mengalami atau 

melakukannya sehingga tidak bersifat verbalistik. 

 

Di samping definisi tersebut, ada beberapa pengertian belajar, baik yang dilihat 

secara mikro maupun secara makro, dilihat dalam arti luas maupun terbatas. 

Dalam pengetian luas, belajar dapat diartikan sebagai kegiatan psiko-fisik menuju 
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ke perkembangan pribadi seutuhnya. Sedangkan dalam arti sempit, belajar 

dimaksudkan sebagai usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan yang 

merupakan sebagian kegiatan menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya. 

 

Untuk melengkapi pengertian belajar, perlu dikemukakan prinsip-prinsip yang 

berkaitan dengan belajar. Beberapa prinsip yang penting untuk diketahui, antara 

lain: 

a. Belajar pada hakekatnya menyangkut potensi manusiawi dan 

kelakuanya. 

b. Belajar memerlukan proses dan pentahapan serta kematangan diri para 

siswa. 

c. Belajar akan lebih mantap dan efektif, bila didorong dengan motivasi, 

terutama motivasi dari dalam . 

d. Dalam banyak hal, belajar merupakan proses percobaan dan  

pembiasaan. 

e. Kemampuan belajar seorang siswa harus diperhitungkan dalam rangka 

menentukan isi pelajaran. 

f. Belajar dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu : 

1. Diajar secara langsung  

2. Kontrol, kontak, penghayatan, pengalaman langsung (seperti 

anak belajar bicara, sopan, santun, dan lain-lain) 

3. Pengenalan dan / atau peniruan 
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g. Belajar melalui praktek atau mengalami secara langsung akan lebih 

efektif mampu membina sikap, ketrampilan, cara berpikir kritis dan 

lain-lain, bila dibandingkan dengan belajar hafalan saja. 

h. Perkembangan pengalaman anak didik akan banyak mempengaruhi 

kemampuan belajar yang bersangkutan 

i. Bahan pelajaran yang bermakna/berarti, lebih mudah dan menarik 

untuk dipelajari, daripada bahan yang kurang bermakna 

j. Informasi tentang kelakuan baik, pengetahuan, kesalahan serta 

keberhasilan siswa, banyak membantu kelancaran dan gairah belajar 

k. Belajar sedapat mungkn diubah ke dalam bentuk aneka ragam tugas, 

sehingga anak-anak melakukan dialog dalam dirinya atau 

mengalaminya sendiri 

 

2.1.1.1      Tujuan Belajar 

Tujuan belajar sangat bervariasi. Tujuan belajar yang eksplisit diusahakan untuk 

dicapai dengan tindakan instruksional, lazim disebut dengan instructional effects, 

yang biasa berbentuk pengetahuan dan ketrampilan. Sedangkan tujuan – tujuan 

yang lebih merupakan hasil sampingan , lazim disebut nurturant effects. 

Berdasarkan uraian di atas, jika ditinjau secara umum maka tujuan belajar 

meliputi 3 jenis yaitu: 
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1. Untuk mendapat pengetahuan 

Hal ini ditandai dengan kemampuan berpikir. Pemilikan pengetahuan dan 

kemampuan berpikir sebagai yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, tidak 

dapat mengembangkan kemampuan berpikir tanpa bahan pengetahuan, sebaliknya 

kemampuan berpikir akan memperkaya pengetahuan. Tujuan inilah yang memliki 

kecenderungan lebih besar perkembangannya di dalam kegiatan belajar. Dalam 

hal ini peranan guru sebagai pengajar lebih menonjol. 

 

2. Penanaman konsep dan ketrampilan  

Penanaman konsep atau merumuskan konsep, juga memerlukan suatu 

ketrampilan. Jadi soal keteramplan yang bersifat jasmani maupun rohani. 

Keterampilan jasmaniah adalah keterampilan-keterampilan yang dapat dilihat, 

diamati, sehingga akan menitik beratkan pada keterampilan gerak/penampilan dari 

anggota tubuh yang sedang belajar 

 

3. Pembentukan sikap 

Guru harus lebih bijak dan berhati-hati dalam menumbuhkan sikap mental, 

perilaku dan pribadi anak didik. Untuk ini dibutuhkan kecakapan dalam 

mengarahkan motivasi dan berpikir dengan tidak lupa menggunakan pribadi guru 

sendiri sebagai contoh atau model. Dalam interaksi belajar mengajar guru akan 

senantiasa diobservasi, dilihat, didengar, ditiru semua perilakunya oleh para 

siswanya. Dari proses observasi siswa mungkin juga menirukan perilaku gurunya, 
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sehingga diharapkan terjadi proses internalisasi yang dapat menumbuhkan proses 

penghayatan pada setiap diri siswa untuk kemudian diamalkan. 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan belajar adalah ingin 

mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan penanaman sikap mental/nilai-nilai. 

Adapun hasil belajar itu meliputi: 

1. Hal ihwal keilmuan dan pengetahuan, konsep atau fakta (kognitif) 

2. Hal ihwal personal, kepribadian atau sikap (afektif) 

3. Hal ihwal kelakuan, keterampilan atau penampilan (psikomotorik) 

 

2.1.1.2.Beberapa Teori Tentang Belajar 

Menurut E.L. Thomdike dengan teorinya Connectionism (pertautan) berpendapat 

bahwa belajar adalah suatu proses stimulus dan respon. Pembentukan hubungan 

atau koneksi antara stimulus dan respons dan penyelesaian masalah (Problem 

Solving) yang dapat dilakukan dengan cara trial and error. Faktor penting yang 

sangat berpengaruh semua pelajar adalah reward atau pernyataan kepuasan dari 

suatu kejadian.  

 

Menurut Theory Law of Exercise, prinsip belajar yang kedua adalah hubungan 

antara S (Stimulus) dan R (Respons) yang akan semakin kuat makin dengan 

seringnya R dilakukan terhadap S. Dengan melakukan latihan berkali-kali 

hubungan S dan R semakin kuat, karena hubungan neural pada syaraf otak 

semakin kuat dimana memori akan tersimpan dengan baik pada long term memory 
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syaraf otak. Menurut teori Kognitif, Robert Gagne salah satu penganut teori 

kognitif berpendapat bahwa belajar merupakan proses dari sederhana ke 

kompleks, dari hal umum ke hal-hal yang terperinci, oleh karenanya belajar 

melalui tanda ( signal) kemudian melalui rangsangan reaksi (Stimulus and 

Respon) belajar berantai (Chaining), belajar secara verbal, belajar membedakan 

(discrimination) belajar konsep, sampai kepada cara belajar prinsip dan belajar 

pemecahan masalah 

 

2.1.2. Pengertian Pembelajaran 

 

Pembelajaran yang diidentikkan dengan kata “mengajar” berasal dari kata dasar 

“ajar” yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui 

(diturut)  ditambah dengan awalan “pe” dan akhiran “an menjadi “pembelajaran”, 

yang berarti proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan sehingga anak 

didik mau belajar. (KBBI). Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran 

merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses 

pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta 

pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, 

pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar 

dengan baik. (Wikipedia.com). 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Peserta_didik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendidik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kemahiran&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tabiat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sikap
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepercayaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Belajar
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Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku 

di manapun dan kapanpun. Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip 

dengan pengajaran, walaupun mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks 

pendidikan, guru mengajar supaya peserta didik dapat belajar dan menguasai isi 

pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan (aspek kognitif), juga 

dapat mempengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta keterampilan (aspek 

psikomotor) seseorang peserta didik. Pengajaran memberi kesan hanya sebagai 

pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan guru saja. Sedangkan pembelajaran juga 

menyiratkan adanya interaksi antara guru dengan peserta didik. Instruction atau 

pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar 

siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa 

untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang 

bersifat internal. Gagne dan Briggs (1979:3) “Pembelajaran adalah suatu 

kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan 

pembelajaran “.(Oemar Hamalik,1995:57). 

 

Pembelajaran adalah Proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. (UU No. 20/2003, Bab I Pasal Ayat 20) 

Istilah “pembelajaran” sama dengan “instruction atau “pengajaran”. Pengajaran 

mempunyai arti cara mengajar atau mengajarkan. (Purwadinata, 1967, hal 22). 

Dengan demikian pengajaran diartikan sama dengan perbuatan belajar (oleh 

siswa) dan Mengajar (oleh guru). Kegiatan belajar mengajar adalah satu kesatuan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konotasi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Guru
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dari dua kegiatan yang searah. Kegiatan belajar adalah kegiatan primer, 

sedangkan mengajar adalah kegiatan sekunder yang dimaksudkan agar terjadi 

kegiatan secara optimal. 

 

Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembelajaran adalah usaha sadar dari guru 

untuk membuat siswa belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada diri 

siswa yang belajar, dimana perubahan itu dengan didapatkannya kemampuan baru 

yang berlaku dalam waktu yang relative lama dan karena adanya usaha. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kegiatan pembelajaran merupakan 

kegiatan yang melibatkan beberapa komponen : 

1. Seorang yang bertindak sebagai pencari, penerima, dan penyimpan isi 

pelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 

2. Seseorang yang bertindak sebagai pengelola, katalisator, dan peran lainnya 

yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang 

efektif. 

3. Pernyataan tentang perubahan perilaku (kognitif, psikomotorik, afektif) 

yang diinginkan terjadi pada siswa setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

4. Segala informasi berupa fakta, prinsip, dan konsep yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan. 

5. Cara yang teratur untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mendapat informasi yang dibutuhkan mereka untuk mencapai tujuan. 
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6. Bahan pengajaran dengan atau tanpa peralatan yang digunakan untuk 

menyajikan informasi kepada siswa. 

7. Cara tertentu yang digunakan untuk menilai suatu proses dan hasilnya. 

 

2.1.2.1 Teori-Teori Pembelajaran 

Berhavioristik 

Pembelajaran selalu memberi stimulus kepada siswa agar menimbulkan respon 

yang tepat seperti yang kita inginkan. Hubungan stimulus dan respons ini bila 

diulang   akan menjadi sebuah kebiasaan.selanjutnya, bila siswa menemukan 

kesulitan atau masalah, guru menyuruhnya untuk mencoba dan mencoba lagi (trial 

and error) sehingga akhirnya diperoleh hasil. 

 

Kognitivisme 

Pembelajaran adalah dengan mengaktifkan indera siswa agar memperoleh 

pemahaman sedangkan pengaktifan indera dapat dilaksanakan dengan jalan 

menggunakan media/alat Bantu. Disamping itu penyampaian pengajaran dengan 

berbagai variasi artinya menggunakan banyak metode. 

 

Humanistik 

Pembelajaran ini guru sebagai pembimbing memberi pengarahan agar siswa dapat 

mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai manusia yang unik untuk mewujudkan 

potensi-potensi yang ada dalam dirinya sendiri. Dan siswa perlu melakukan 
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sendiri berdasarkan inisisatif sendiri yang melibatkan pribadinya secara utuh 

(perasaan maupun intelektual) dalam proses belajar, agar dapat memperoleh hasil. 

 

Konstruktivisme 

Konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru 

dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Jean Piaget ( 

Sanjaya,2005 ) menganggap bahwa pengetahuan itu terbentuk bukan hanya dari 

objek semata, akan tetapi juga dari kemampuan individu sebagai subyek yang 

menangkap setiap obyek yang diamatinya. Konstruktivisme memandang bahwa 

pengetahuan itu berasal dari luar akan tetapi dikonstruksi dari dalam diri 

seseorang. Karena itu pengetahuan terbentuk oleh obyek yang menjadi bahan 

pengamatan dan kemampuan subyek  untuk menginterpretasi obyek tersebut. 

Lebih jauh Piaget menyatakan hakekat pengetahuan adalah : 1). Pengetahuan 

bukanlah merupakan gambaran dunia nyata, akan tetapi merupakan konstruksi 

kenyataan melalui kegiatan subyek, 2). Subyek membentuk skema kognitif, 

kategori, konsep, dan struktur yang perlu untuk pengetahuan, 3). Pengetahuan 

dibentuk dalam struktur konsepsi seseorang, struktur konsepsi membentuk 

pengetahuan bila konsepsi itu berlaku dalam berhadapan dengan pengalaman-

pengalaman seseorang. 

 

Kenyataan menunjukkan bahwa setiap siswa memiliki kemampuan untuk 

mengkonstruksi kembali pengetahuan yang telah dimiliki. Sehingga pembelajaran 

konstruktivisme merupakan satu tehnik pembelajaran yang melibatkan siswa 
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untuk mendesain sendiri secara aktif pengetahuan dengan menggunakan 

pengetahuan yang telah ada dalam diri siswa masing-masing. Siswa akan 

mengaitkan materi matapelajaran baru dengan materi matapelajaran lama yang 

telah ada. 

 

Lapono Nabisi (2010:25) menyatakan bahwa konsep dasar teori belajar 

konstruktivisme adalah pengetahuan baru dikonstruksi sendiri oleh peserta didik 

secara aktif berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya. 

Penekanan teori ini adalah lebih memberikan tempat kepada siswa dalam proses 

pembelajaran daripada peranan guru. Siswa yang berinteraksi dengan berbagai 

objek dan peristiwa sehingga siswalah yang memperoleh dan memahami pola-

pola penanganan terhadap objek dan peristiwa tersebut. 

 

Para ahli teori belajar konstruktivisme memandang belajar sebagai hasil 

konstruksi dari mental. Siswa belajar dengan cara mencocokkan informasi yang 

baru diterima bersama-sama dengan apa yang telah diketahui sebelumnya. Siswa 

akan dapat belajar dengan baik jika siswa mampu mengaktifkan konstruk 

pemahaman mereka sendiri. Lebih lanjut Bruner dalam Soehendro Bambang 

(1997:33), menyatakan bahwa belajar yang baik adalah dengan pengalaman 

belajar melalui penemuan (discover), yang memungkinkan siswa memperoleh 

informasi dan ketrampilan baru dengan memperhatikan informasi dan ketrampilan 

yang telah dipelajari sebelumnya. 
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Selanjutnya Bruner menyatakan, prinsip belajar : 1. dalam proses belajar 

diperlukan motivasi dari pihak siswa, 2. materi pelajaran perlu 

dikonseptualisasikan sehingga mudah dipelajari, 3. pengalaman belajar perlu 

diurutkan, dengan memperhatikan jenjang perkembangan siswa, dan 4. perlu 

adanya pujian dan hukuman. Peranan guru hanya membuat siswa aktif mencari 

informasi, mengasimilasi, mengadaptasi sendiri informasi serta mengkonstruksi 

menjadi pengetahuan baru berdasarkan pengetahua ang telah dimiliki. 

Asrori Mohammad (2008:28-29), ciri-ciri belajar konstruktivisme, yaitu: 

1. Menemukan pada proses belajar, bukan proses mengajar, 

2. Mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa, 

3. Memandang siswa sebagai pencipta kemauan dan tujuan yang ingin 

dicapai, 

4. Berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses bukan 

menekankan pada hasil, 

5. Mendorong siswa untuk mampu melakukan penyelidikan, 

6. Menghargai peranan pengalaman kritis dalam belajar, 

7. Mendorong berkembangnya rasa ingin tahu secara alami pada siswa, 

8. Penilaian belajar lebih menekankan pada kinerja dan pemahaman 

siswa, 

9. Mendasarkan proses belajarnya pada prinsip-prinsip teori kognitif, 

10. Banyak menggunakan terminologi kognitif untuk menjelaskan proses 

pembelajaran, seperti : prediksi, inferensi, kreasi, dan analisis, 

11. Menekankan pentingnya “bagaimana” siswa belajar, 

12. Mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam dialog atau diskusi 

dengan siswa lain dan guru, 

13. Sangat mendukung terjadinya belajar kooperatif, 

14. Melibatkan siswa dalam situasi dunia nyata, 

15. Memperhatikan keyakinan dan sikap siswa dalam belajar, 

16. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun 

pengetahuan dan pemahaman baru yang didasarkan pada pengalaman 

nyata. 

 

Perbandingan peranan siswa dan guru dalam proses pembelajaran konstruktivisme 

menurut Lapono Nabisi (2010: 26-27) dapat dirangkum seperti pada tabel berikut: 

 

 



22 

 

 

 

 

Tabel 2.1 

Peranan Peserta Didik dan Guru 

Dalam Pembelajaran Konstruktivisme 

 

Peranan Peserta Didik Peranan Guru 

 Berinisiatif mengemukakan masalah 

dan pokok pikiran, kemudian 

menganalisis dan menjawabnya 

sendiri. 

 Mendorong peserta didik agar 

masalah atau pokok pikiran yang 

dikemukakannya sejelas mungkin 

agar teman sekelasnya dapat turut 

serta menganalisis dan 

menjawabnya. 

 Bertanggungjawab sendiri terhadap 

kegiatan belajarnya atau 

penyelesaian suatu masalah. 

 Merancang skenario pembelajaran 

agar peserta didik merasa 

bertanggung jawab sendiri dalam 

kegiatan belajarnya. 

 Secara aktif bersama dengan teman 

sekelasnya mendiskusikan 

penyelesaian masalah atau pokok 

pikiran yang mereka munculkan dan 

apabila dirasa perlu dapat 

menanyakannya kepada guru. 

 Membantu peserta didik dalam 

penyeleaian suatu masalah atau 

pokok pikiran apabila mereka 

mengalami jalan buntu. 

 Atas inisiatif sendiri dan mandiri 

berupaya memperoleh pemahaman 

yang mendalam (deep 

understanding) terhadap sesuatu 

topik masalah belajar. 

 Mendorong peserta didik agar 

mampu mengemukakan atau 

menemukan masalah atau pokok 

pikiran untuk diselesaikan dalam 

proses pembelajaran dikelas. 

 Secara langsung belajar salaing 

mengukuhkan pemikiran diantara 

mereka, sehingga jiwa sosial mereka 

menjadi semakin dikembangkan. 

 Mendorong peserta didik untuk 

belajar secara kooperatif dalam 

menyelesaikan suatu masalah atau 

pokok pikiran yang berkembang 

dikelas. 

 Secara aktif mengajukan dan 

menggunakan berbagai hipotesis 

(kemungkinan jawaban) dalam 

memecahkan suatu masalah. 

 Mendorong peserta didik agar 

secara aktif mengerjakan tugas-

tugas yang menuntut proses analisis, 

sintesis, dan simpulan 

penyelesaiannya. 

 Secara aktif menggunakan berbagai 

data atau informasi pendukung 

dalam penyelesaian suatu masalah 

atau pokok pikiran yang 

dimunculkan oleh teman sekelas. 

 Mengevaluasi hasil belajar peserta 

didik baik dalam bentuk penilaian 

proses maupun dalam bentuk 

penilaian produk. 
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Kaitannya dengan pembelajaran sejarah, hendaknya guru menyesuaikan materi 

pelajaran dengan tingkat perkembangan siswa serta melibatkan siswa supaya 

dapat mengkonstruksi sendiri secara aktif pengetahuan dengan menggunakan 

pengetahuan yang telah dimiliki. Sehingga mampu membangun konseptualisasi 

dan pemecahan masalah sendiri. Oleh karena itu, kemandirian dan kemampuan 

berinisiatif dalam proses pembelajaran sangat dibutuhkan. 

 

Para ahli konstruktivisme memandang belajar sebagai hasil dari konstruksi 

mental. Para siswa belajar dengan cara mencocokkan informasi yang baru 

diterima bersama-sama dengan apa yang telah diketahui. Semakin tinggi tingkat 

konstruk pemahaman siswa hasilnya semakin tinggi. Hendaknya siswa dirangsang 

dengan pengalaman belajar melalui penemuan sendiri terhadap konsep-konsep 

yang baru dengan memadukan konsep-konsep yang telah dimiliki siswa. 

 

2.1.2.2. Ciri-ciri Pembelajaran 

Menurut Eggen & Kauchak (1998) Menjelaskan bahwa ada enam ciri 

pembelajaran yang efektif, yaitu:  

(1). Siswa menjadi pengkaji yang aktif terhadap lingkungannya melalui 

mengobservasi, membandingkan, menemukan kesamaan-kesamaan dan 

perbedaan-perbedaan serta membentuk konsep dan generalisasi berdasarkan 

kesamaan-kesamaan yang ditemukan, 

(2). Guru menyediakan materi sebagai fokus berpikir dan berinteraksi dalam 

pelajaran, 
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(3). Aktivitas-aktivitas siswa sepenuhnya didasarkan pada pengkajian, 

(4). Guru secara aktif terlibat dalam pemberian arahan dan tuntunan kepada 

siswa dalam menganalisis informasi, 

(5). Orientasi pembelajaran penguasaan isi pelajaran dan pengembangan 

keterampilan berpikir, serta 

(6). Guru menggunakan teknik mengajar yang bervariasi sesuai dengan tujuan 

dan gaya mengajar guru. 

 

Adapun ciri-ciri pembelajaran yang menganut unsur-unsur dinamis dalam proses 

belajar siswa sebagai berikut : 

Motivasi belajar 

Motivasi dapat dikatakan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi 

kondisi tertentu, sehingga seseorang itu mau dan ingin melakukan sesuatau, dan 

bila ia tidak suka, maka ia akan berusaha mengelakkan perasaan tidak suka itu. 

Jadi, motivasi dapat dirangsang dari luar, tetapi motivasi itu tumbuh di dalam diri 

seseorang. Dalam kegiatan belajar, maka motivasi dapat dikatakan sebagai 

keseluruhan daya penggerak di dalam diri seseorang/siswa yang menimbulkan 

kegiatan belajar, yang menjalin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan 

belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat dicapai oleh siswa (Sardiman, 

A.M. 1992). 
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Bahan belajar 

Yakni segala informasi yang berupa fakta, prinsip dan konsep yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain bahan yang berupa informasi, maka 

perlu diusahakan isi pengajaran dapat merangsang daya cipta agar menumbuhkan 

dorongan pada diri siswa untuk memecahkannya sehingga kelas menjadi hidup. 

 

Alat Bantu belajar 

Semua alat yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, dengan maksud untuk 

menyampaikan pesan (informasi)) dari sumber (guru maupun sumber lain) kepada 

penerima (siswa). Inforamsi yang disampaikan melalui media harus dapat 

diterima oleh siswa, dengan menggunakan salah satu ataupun gabungan beberaapa 

alat indera mereka. Sehingga, apabila pengajaran disampaikan dengan bantuan 

gambar-gambar, foto, grafik, dan sebagainya, dan siswa diberi kesempatan untuk 

melihat, memegang, meraba, atau mengerjakan sendiri maka memudahkan siswa 

untuk mengerti pengajaran tersebut. 

 

Suasana belajar 

Suasana yang dapat menimbulkan aktivitas atau gairah pada siswa adalah apabila 

terjadi : Adanya komunikasi dua arah (antara guru-siswa maupun sebaliknya) 

yang intim dan hangat, sehingga hubungan guru-siswa yang secara hakiki setara 

dan dapat berbuat bersama. 
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Adanya kegairahan dan kegembiraan belajar. Hal ini dapat terjadi apabila isi 

pelajaran yang disediakan berkesusaian dengan karakteristik siswa. 

Kegairahan dan kegembiraan belajar jug adapat ditimbulkan dari media, selain isi 

pelajaran yang disesuaiakan dengan karakteristik siswa, juga didukung oleh faktor 

intern siswa yang belajar yaitu sehat jasmani, ada minat, perhatian, motivasi, dan 

lain sebagainya. 

 

Kondisi siswa yang belajar 

Mengenai kondisi siswa, adapat dikemukakan di sini sebagai berikut : Siswa 

memilki sifat yang unik, artinya anatara anak yang satu dengan yang lainnya 

berbeda. Kesamaan siswa, yaitu memiliki langkah-langkah perkembangan, dan 

memiliki potensi yang perlu diaktualisasikan melalui pembelajaran. Pembelajaran 

merupakan pengorganisasian aktivitas siswa dalam arti peran guru bukan semata-

mata memberikan inforamasi, melainkan juga mengarahkan, memotivasi dan 

memberikan fasilitas belajar (directing and fanctiliting the learning) agar proses 

belajar memadai. Pembelajaran juga mengandung arti sikap setiap kegiatan 

dirancang untuk membantu dalam mempelajari sesuatu kemampuan atau nilai 

 

Gagne (dalam Abdul Haling, 2004:9) mendefenisikan pembelajaran sebagai upaya 

guru yang bertujuan untuk menolong siswa belajar. Pembelajaran merupakan 

seperangkat peristiwa yang mempengaruhi terjadinya belajar siswa, tidak 

selamanya berada diluar diri siswa tetapi juga berada dalam diri siswa. 
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2.1.2.3. Pembelajaran sejarah dalam IPS 

Pendidikan sejarah sangat berperan dalam pembinaan generasi muda yang 

diselenggarakan di sekolah-sekolah, karena sekolah merupakan lembaga yang 

sangat berperan untuk memantapkan nilai-nilai yang diakui masyarakat dan 

bangsa kepada generasi muda. Sementara itu kita menyadari bahwa lingkungan 

kita banyak mengalami perubahan atau perkembangan. Melalui pendidikan 

sejarah, gerak perubahan itu dapat dipahami sebagai bagian dari kontinuitas 

kehidupan. 

 

Menurut Keller ( Hebert dan Murphy, 1971: 5 ) bahwa peranan sejarah dalam 

studi social ( IPS ) adalah : 

a. Memperkenalkan siswa kepada fakta-fakta tertentu, namun dengan dasar 

pemikiran “not all, and not only facts”. 

b. Memberikan landasan pemikiran kepada siswa tentang berbagai 

perkembangan khusus dalam kehidupan yang berjalan secara sekuensial, 

tahap demi tahap. 

c. Membantu siswa untuk memahami masa lalu, seperti tentang asal-usul 

kehidupan, perjuangan manusia dari dahulu sampai sekarang, dan 

sebagainya.Sehingga siswa dapat mengetahui tentang kelampauannya, 

beserta mampu memposisikan diri di tengah masyarakatnya. 

d. Membantu siswa dalam memahami permasalahan yang dihadapi pada 

masa kini dalam hubungannya dengan masa depan. Persoalan-persoalan 



28 

 

 

 

tersebut menyangkut berbagai aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan 

masalah internasional lainnya. 

e. Mendorong  warga negara untuk memiliki tanggung jawab kepada bangsa, 

kepada negara, dengan sikap yang tidak chauvinisme. Dengan demikian 

kita mengenal posisi Negara dan bangsa dalam tatanan dunia internasional 

secara wajar. 

f. Mengenal lebih dekat peranan bangsa-bangsa, kekuatan-kekuatannya serta 

dinamika lainnya yang menyertainya. 

g. Mengenal tempat-tempat, pusat-pusat, peradaban, kebudayaan di mana 

manusia itu hidup dan berkembang. 

 

Tujuan pendidikan sejarah yang lebih terinci disampaikan oleh Hamid Hasan, 

bahwa tujuan umum dan ideal pendidikan dan pembelajaran sejarah agar peserta 

didik mampu: (1) memahami sejarah, (2) memiliki kesadaran sejarah, (3) 

memiliki wawasan sejarah, yang bermuara pada kearifan sejarah. Namun 

demikian untuk pelaksanannya perlu analisis tujuan yang dijabarkan menurut 

taxonomi pendidikan, antara lain menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik, 

sebagai berikut: 

1. Kemampuan kognitif yang dikembangkan dalam pendidikan sejarah adalah: 

a. Pengetahuan tentang peristiwa sejarah 

b. Kemampuan mengklasifikasi sumber sejarah 

c. Kemampuan melakukan kritik terhadap sumber sejarah  

d. Kemampuan merumuskan informasi dari sumber sejarah  
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e. Kemampuan menghubungkan antar informasi  

f. Kemampuan menggunakan hukum sebab akibat 

g. Kemampuan menggunakan berbagai istilah dan konsep dalam sejarah 

h. Kemampuan menggunakan berbagai konsep, generalisasi, dan teori 

dalam berbagai disiplin ilmu 

i. Kemampuan menafsirkan fakta-fakta sejarah  

j. Kemampuan menarik pelajaran dari suatu peristiwa sejarah 

k. Kemampuan bercerita tentang peristiwa sejarah 

 

2. Kemampuan ranah afektif yang dapat dikembangkan dalam belajar sejarah 

a. Membina dan mengembangkan kesadaran berbangsa (cinta tanah air 

dan bangsa ) 

b. Mengembangkan penghargaan terhadap prestasi 

c. Memupuk keinginan untuk mengambil teladan dari tokoh-tokoh 

sejarah 

d. Memupuk saling pengertian  

e. Mengembangkan inisiatif 

f. Gemar membaca 

 

Tujuan kemampuan-kemampuan yang diharapkan guru dalam pembelajaran 

sejarah tersebut, memang sulit dicapai jika kita menghendaki tujuan yang ideal. 

Namun paling tidak dengan adanya acuan tersebut dapat memberikan kemudahan, 

aspek-aspek prioritas mana yang hendak dicapai. Bagi pelajar SMA, landasan dan 
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tujuan pembelajaran sejarah juga dipaparkan dalam SK Mendikbud RI (Surat 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia) N0. 

061/U/1993 lampiran I, tentang pelaksanaan Kurikulum SMA, bahwa mata 

pelajaran sejarah nasional dan umum dimaksudkan untuk menanamkan 

pemahaman tentang adanya perkembangan masyarakat masa lampau hingga masa 

kini, menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air serta rasa bangga sebagai 

warga Negara bangsa Indonesia, dan memperluas hubungan masyarakat antar 

bangsa di dunia (Lampiran I Pelaksanaan Kurikulum SMA). 

 

Selain itu  untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi berpikir peserta 

didik, juga diutarakan dalam penjelasan lainnya tentang pengertian dan fungsi 

pelajaran sejarah sebagai upaya “menanamkan pengetahuan” dan 

“mengembangkan pengetahuan lanjutan” . Kemampuan berpikir peserta didik 

melalui sejarah dikembangkan tidak hanya dengan cara menghafal siapa, kapan, 

dan dimana (who,when, dan where) saja, melainkan yang lebih perlu dimantapkan 

lagi dan sering dilakukan adalah memaparkan “mengapa” (why) dan “bagaimana” 

(how) hingga peserta didik dilatih dalam aspek kognitif yang lebih tinggi 

tingkatannya.  

 

Dengan demikian, sebagai bagian dari ilmu-ilmu sosial, sejarah memiliki 

kontribusi besar dalam pendidikan IPS umumnya, dalam menjadikan siswa 

sebagai warga negara yang baik, tanggung jawab, demokratis, menghargai 

terhadap keragaman budaya, serta aktif dan kreatif sebagai warga dunia yang 
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penuh partisipatif dalam mewujudkan toleransi, kerjasama, perdamaian, dan 

keadilan. Kiranya tidak berlebihan jika sederetan para ahli pendidikan sejarah 

mengungkap kontribusi pendidikan sejarah terhadap pendidikan IPS, baik ditilik 

dari sisi tujuan pembelajaran, maupun keterkaitan struktur ilmu (fakta, konsep, 

generalisasi) sejarah dengan lmu-ilmu sosial lainnya. 

 

Donald Schneider dkk, yang tergabung pada National Council for the 

Social Stuides dalam Curriculum Standards for Social Studies, 

menegaskan bahwa “the discipline of history, to determine the 

concept’s origin, study primary source documents that di define and 

address the concept, and analyze the concept’s development over 

time”.  

 

Dengan demikian bahwa disiplin sejarah itu memiliki kontribusi dalam 

menentukan asal-usul maupun sumber konsep yang digunakan, suatu pengkajian 

dokumen-dokumen sebagai sumber utama yang menggambarkan dan menunjuk 

konsep itu, serta meneliti perkembangan konsep-konsep tersebut dari waktu ke 

waktu. Jadi dalam hal ini, melalui disiplin sejarah-lah yang menekankan 

pentingnya ketepatan dan kehati-hatian pengkajian dokumen itu serta 

menggambarkan adanya suatu perkembangan sebagai bagian integral dalam studi 

sosial tersebut. 

 

Pendidikan sejarah tersebut bagi pendidikan ilmu pengetahuan sosial, adalah 

banyak menggunakan konsep kronologi waktu, kausalitas, kesinambungan, 

perubahan, yang menunjukkan kontinuitas maupun diskontinuitas (konflik) yang 

terjadi pada masa lampau melalui pengkajian sumber-sumber / fakta-fakta 
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dokumenter yang diperoleh. Melalui pengkajian sumber-sumber yang relevan 

dengan analitis yang kritis, kemudian pengalaman kolektif masa lampau tersebut 

direkonstruksi untuk dapat dijadikan pijakan, dan dievaluasi guna memperoleh 

makna bagi kehidupan masa kini dan mendatang. 

 

Kemudian Paul Kennedy, yang terkenal karyanya “Preparing for the Twenty First 

Century” dengan pendektan Large History-nya, dari perjalanan sejarah berbagai 

bangsa yang menempatkan beberapa negara sebagai pemenang (winner), dan 

sekelompok lainnya sebagai tertinggal sebagai yang kalah (loser) ketika proses 

perubahan feundamental yang revolusioner terjadi (Kennedy, 1995: 287-340). 

Dalam hal ini melalui pembelajaran Large History, kita dapat bercermin telah 

seberapa jauh kita dapat mempersiapkan diri dalam memasuki sesuatu “zaman” 

jika dibandingkan dengan bangsa lain. Begitu juga dengan Von Laue, penulis 

buku “What History for the Year 200” yang menyarankan agar pengajaran sejarah 

harus meliputi kesadaran dan interaksi manusia yang menyangkut kehidupan 

sejumlah 5 atau 6 milyard penduduk dunia. Pendidikan harus mampu menolong 

mereka untuk dapat memhami perubahan yang telah berlangsung di dunia ini, 

yakni dengan global, yang akan mampu memberikan informasi kepada para siswa 

tentang tingkat perkembangan dan posisi negaranya di dunia (Laue: 1995: 22). 

Selain itu Von Laue juga menganjurkan agar para sejarawan perlu melengkapi 

dirinya dengan ilmu-ilmu bantu sejarah terutama dengan antropologi dan 

futurology. 
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Kemudian Yves Andre, secara tegas mengatakan bahwa pendidikan sejarah pada 

hakekatnya dalam rangka “Learning to live together” terutama dalam memelihara 

hubungan integrative dalam lingkup yang lebih luas (Baiily & Mouzoune, 1998: 

204-223). Terakhir misalnya Wiriatmaja (1997: 12),  menegaskan bahwa peranan 

pendidikan sejarah itu adalah sebagai salah satu tiang atau landasan utama bagi 

pendidikan IPS. Dikemukakan lebih lanjut bahwa kedudukan pendidikan sejarah 

dalam pendidikan IPS penting untuk tujuan bagi peralihan nilai-nilai seperti: 

pengenalan jati diri, empati, dan toleransi yang akan menumbuhkan sense of 

belonging dan sense of solidarity. Disisi lain sejarah adalah “colektive memory of 

mindkind”, hal ini berarti dalam sejarah terkandung pemahaman tentang 

perkembangan kehidupan umat manusia, tentang masyarakat bangsa-bangsa di 

dunia dengan segala aktivitasnya dalam suasana saling hubungan di antara sesama 

dalam masyarakat global. 

 

Sedangkan jika ditinjau dari struktur keilmuannya yang menyangkut penggunaan 

konsep dan generalisasinya, dalam sejarah banyak menggunakan kosep-konsep 

dan yang berdekatan (berdampingan) dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Hal ini 

bisa kita cermati pada gambar yang merupakan adaptasi dari James A. Banks 

dalam “Teaching Strategies The Social Studies: Inquiry, Valuing, and Decision-

Making” dengan Helius Sjamsuddin dalam “Metodologi Sejarah”. Oleh karena 

itu kedudukan sejarah sebagai bagian integral dalam IPS dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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Gambar  2.1 

Keterkaitan Konsep-Konsep Sejarah Dengan  

Ilmu Sosial Lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Adaptasi dari James, A. Banks, Teaching Strategies for Social Studies: 

Inqatry, Valuing, and Dectsion-Making, Philippines; Addison-Wesley, 1977, hlm. 

89; dan Helius Sjamsuddin, Metodologi Sejarah, Depdikbud, 1996, Hlm 18 
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Dalam sejarah, ternyata konsep-konsep yang digunakannya beberapa diantaranya 

bertautan ( berkaitan ) dengan ilmu sosial lainnya baik dengan ilmu politik, 

antropologi, maupun dengan psikologi. Sebagai contoh konsep “ civilization” atau 

“ peradaban” ternyata konsep itu tidak hanya terdapat dalam sejarah, melainkan 

juga dalam antropologi. Hal ini bisa dipahami karena „peradaban‟ pada dasarnya 

adalah “ produk dari suatu proses tertentu dari kreativitas budaya yang memasuki 

wilayah moral, nilai-nilai, norma, yang melingkupi sejumlah bangsa” 

(Huntington,2001: 40). Oleh karena itu baik bagi sejarah maupun antropologi 

merupakan bagian kajiannya yang banyak diteliti. Kemudian konsep “revolution” 

atau “revolusi” terdapat dalam sejarah maupun ilmu politik. Karena  “revolusi” 

pada dasarnya sering diartikan dengan perubahan besar-besaran, penggulingan 

pemeritahan, atau sebagai krisis politik yang disebabkan oleh tindakan-tindakan 

illegal oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengganti lembaga-lembaga 

politik atau struktur sosial masyarakat. Dengan demikian dalam konsep tersebut 

melekat nuansa ilmu politiknya, maupun sejarah yang merekam tentang 

perubahan itu terjadi. 

 

Begitu juga konsep “conflict” atau “konflik” selain terdapat dalam sejarah juga 

terdapat dalam psikologi. Seperti yang dikemukakan Chaplin, (1999: 105) konflik 

pada dasarnya merupakan “benturan impuls, kepentingan, dan motif-motif 

antagonistic antara dua individu maupun kelompok atau lebih, yang sering 

mempercepat terjadinya krisis mental dan sosial”. Dari penjelasan tersebut jelas 

bahwa di satu sisi makna “konflik” merupakan wilayah kajian psikologi terutama 
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yang berkaitan dengan proses-proses mental. Sedangkan di sisi lain “konflik” bisa 

menjadi bahan telaah kajian sejarah, terutama konflik sosial yang bisa dirunut 

dalam aspek “why” dan “how” (latar belakangnya, proses-proses terjdinya, 

maupun pengaruhnya). Dalam „sejarah baru‟ (the new history) yang sering juga 

disebut social scientific history (sejarah sosial ilmiah) disamping lebih 

berorientasi pada problema, ruang lingkup sangat luas (sejarah sosial, sejarah 

kebudayaan, psikohistori, sejarah etnis, sejarah intelektual, sejarah perekonomian, 

sejarah pendidikan, dan sebagainya), juga menggunakan pendekatan 

interdisipliner atau multidisipliner (Sjamsudin, 1996: 197-198). 

 

2.2. Pengertian Teknologi Informasi Dan Komunikasi 

 

Istilah teknologi informasi lahir pada abad ke duapuluh yang diawali dengan 

terbentuknya masyarakat informasi. 

Terdapat banyak pengertian mengenai TIK atau Teknologi informasi dan 

komunikasi, diantaranya dipaparkan sebagai berikut : 

1. Menurut Eric Deeson, Harper Collins Publishers, Dictionary of 

Information Technology, Glasgow,UK,1991. 

(http://Iinsetiyaningsih.blogspot.com/2008/02/pemanfaatan-teknologi-

informasi-dan.html),  “Information Technology (IT) the handling of 

information by electric and electronic (and microelectronic) means.”Here 

handling includes transfer. Processing, storage and access, IT special 

concern being the use of hardware and software for these tasks for the 

benefit of individual people and society as a whole”. 
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Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa teknologi informasi adalah 

kebutuhan manusia didalam mengambil dan memindahkan , mengolah dan 

memproses informasi dalam konteks sosial yang menguntungkan diri 

sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. 

 

2. Menurut Puskur Diknas, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)    

mencakup dua aspek, yaitu Teknologi Informasi dan Teknologi 

Komunikasi.  

a. Teknologi Informasi adalah meliputi segala hal yang berkaitan 

dengan proses,  penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan 

pengelolaan informasi. 

b. Teknologi Komunikasi adalah segala hal yang berkaitan dengan 

penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari 

perangkat yang satu ke lainnya.  

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa      Teknologi Informasi dan 

Teknologi Komunikasi adalah suatu padanan yang tidak terpisahkan yang 

mengandung pengertian luas tentang  segala kegiatan  yang terkait dengan 

pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer/pemindahan informasi antar 

media  
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3. Menurut Susanto (2002) informasi merupakan hasil dari pengolahan data 

namun tidak semua hasil dari pengolahan tersebut dapat menjadi informasi. 

Jadi pengertian TIK adalah sebuah media atau alat bantu yang digunakan untuk 

transfer data baik itu untuk memperoleh suatu data / informasi maupun 

memberikan informasi kepada orang lain serta dapat digunakan untuk alat 

berkomunikasi baik satu arah ataupun dua arah. 

 

2.2.1. Penggunaan komputer sebagai media berbasis TIK 

Media yang difungsikan sebagai sumber belajar bisa dilihat dari pengertian 

harfiahnya juga terdapat manusia didalamnya, benda ataupun segala sesuatu yang 

memungkinkan untuk anak didik memperoleh informasi dan pengetahuan yang 

berguna bagi anak didik dalam pembelajaran, dan bagaimana dengan adanya 

media komputer tersebut, khususnya menggunakan presentasi power point dimana 

anak didik mempunyai keinginan untuk maju, dan juga mempunyai kreatifitas 

yang tinggi dan memuaskan dalam perkembangan mereka dikehidupan kelak. 

Penggunaan media pembelajaran yang berbasis komputer merupakan hal yang 

tidak mudah. Dalam menggunakan media tersebut harus memperhatikan beberapa 

teknik agar media yang dipergunakan itu dapat dimanfaatkan dengan maksimal 

dan tidak menyimpang dari tujuan media tersebut, dalam hal ini media yang 

digunakan adalah komputer dan LCD proyektor. Nina W. Syam (2004:83) 

mengatakan sebagai berikut  
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“Ditinjau dari kesiapan pengadaannya, media dikelompokkan dalam dua 

jenis, yaitu media jadi, karena merupakan komoditi perdagangan yang 

terdapat di pasaran luas dalam keadaan siap pakai (media by utilization) 

dan media rancangan yang perlu dirancang dan dipersiapkan secara khusus 

untuk maksud dan tujuan pembelajaran tertentu.” 

 

Dari pernyataan tersebut diatas dapat dikategorikan bahwa media komputer dan 

LCD proyektor merupakan media rancangan dimana dalam penggunaannya 

sangat diperlukan perancangan khusus dan didisain sedemikian rupa agar dapat 

dimanfaatkan. Perangkat keras (hard ware) yang difungsikan dalam 

menginspirasikan media tersebut adalah menggunakan satu unit komputer lengkap 

yang sudah terkoneksikan dengan LCD proyektor. Dengan demikian media ini 

hendaknya menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran khususnya pada 

matapelajaran sejarah. 

 

Istilah komputer pembelajaran pertama kali dipakai diadopsi dari beberapa 

terjemahan sejenis yang menjelaskan tentang penggunaan atau pemanfaatan 

komputer untuk dunia pembelajaran. Pemanfaatan komputer untuk belajar dimulai 

dari penggunaan teaching machine pada penerapan pembelajaran berprogram di 

era tahun 1950 – 1960 an. Pengertian komputer pembelajaran dibagi menjadi tiga 

hal, yaitu : 

1. komputer assisted learning ( CAL ) 

2. komputer based training ( CBT ) 

3. komputer assisted instruction ( CAI ) 
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Dalam konteks pengembangan, istilah pembelajaran berbasis komputer  lebih 

tepat dikaitkan dengan pengertian CAI (Komputer Assisted Instruction Nina W. 

Syam (2004:58) mengemukakan bahwa: 

 

“Pembelajaran berbasis komputer adalah penggunaan  komputer untuk 

membantu menyajikan materi pembelajaran kepada siswa, memantau 

kemajuan belajarnya atau memilih bahan pembelajaran tambahan yang 

sesuai dengan kebutuhan belajar siswa secara individual”. 

 

Aplikasi komputer dalam pembelajaran memungkinkan berlangsungnya proses 

belajar secara individual (individual learning). Pemakai komputer atau user dapat 

melakukan interaksi langsung dengan sumber informasi. Perkembangan teknologi 

komputer jaringan (komputer network/Internet) saat ini telah memungkinkan 

pemakainya melakukan interaksi dalam memperoleh pengetahuan dan informasi 

yang diinginkan. 

 

Interaksi dalam lingkungan pembelajaran berbasis komputer pada umumnya 

meliputi tiga unsur, yaitu (1) urut-urutan instruksional yang dapat disesuaikan, (2) 

jawaban/respons atau pekerjaan siswa, dan (3) umpan balik yang dapat 

disesuaikan. 

 

Saran-saran yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan media berbasis 

komputer : 
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1. Pertimbangkan untuk menggunakan rancangan yang berpusat pada 

masalah, studi kasus, atau simulasi dimana siswa secara mental terlibat 

dengan penyajian itu. Program seperti ini dimulai dengan menggugah dan 

melibatkan pikiran siswa secara interaktif. 

2. Buatlah penyajian instruksional singkat, kemudian minta supaya siswa 

mengolah atau memikirkan informasi yang disajikan itu. 

3. Berikan kesempatan untuk berinteraksi sekurang-kurangnya setiap 3 atau 4 

layar tayangan, atau setiap satu atau dua menit. 

4. Pertimbangkan desain dimana siswa tidak diberi informasi dalam bentuk 

linear, tetapi mencoba menemukan informasi melalui eksplorasi aktif 

dalam lingkungan elektronik. 

5. Pertimbangkan untuk membolehkan siswa berhubungan dengan pemakai 

komputer lain melaui model atau papan informasi elektronik. Siswa bisa 

diminta untuk berbagai tulisan kreatif, pemecahan masalah, atau 

pengambilan keputusan dengan siswa lain dilokasi yang jauh. 

6. Jangan memaksakan interaksi, misalnya hindari pertanyaan yang semata-

mata hanya ingin memperoleh jawaban siswa. 

 

2.2.2. Manfaat media berbasis TIK 

Komputer digunakan dalam pembelajaran karena memberi manfaat antara lain 

sebagaimana dikemukakan oleh para ahli berdasarkan hasil penelitian sebagai 

berikut 
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1. Komputer dapat membangkitkan motivasi belajar siswa 

2. Komputer mampu memberikan informasi tentang kesalahan dan jumlah 

waktu belajar serta waktu untuk mengerjakan soal-soal kepada siswa.  

3. Pembelajaran komputer merupakan suatu usaha yang sistematik dan 

terencana untuk mengatasi kelemahan pada pembelajaran kelompok. 

4. Pembelajaran komputer melatih siswa untuk trampil memilih bagian-

bagian isi pembelajaran yang dikehendaki. 

5. Pengembangan pembelajaran yang dirancang secara hati-hati akan 

bermanfaat bagi siswa yang biasanya kurang dapat mengikuti metode 

pembelajaran tradisional. 

6. Dapat mengatasi rasa malu.  

7. Mendukung pembelajaran individual . 

8. Belajar menyenangkan. 

9. Komputer merupakan media penyampaian yang efektif. 

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa manfaat dari penggunaan 

media berbasis komputer sangat besar karena berperan penting dalam memajukan 

teknik-teknik pembelajaran di sekolah.  

 

2.2.3. Faktor pendukung keberhasilan media berbasis TIK 

Para ahli mengajukan prinsip-prinsip perancangan media berbasis TIK yang 

diharapkan dapat melahirkan program pembelajaran yang efektif, yaitu sebagai 

berikut : 
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a. Belajar harus menyenangkan  

Tiga unsur yang harus diperhatikan untuk proses pembelajaran dengan bantuan 

komputer, yaitu 1. Menantang, yaitu program permainan harus menyajikan tujuan 

yang hasilnya tidak menentu dengan cara menyiapkan beberapa tingkatan 

kesulitan, 2. Fantasi, dimana kegiatan instruksional dalam permainan dapat 

menarik dan menyentuh secara emosional, 3. Ingin tahu, yaitu kegiatan 

instruksional harus dapat membangkitkan indra ingin tahu siswa dengan 

menggabungkan efek-efek audio visual serta musik dan grafik. 

 

b.  Interaktivitas 

Kegiatan pembelajaran dengan bantuan komputer dapat memenuhi 

interaktivitas,agar dapat memenuhi interaktivitas sebaiknya mempertimbangkan 

unsur berikut: 

1. Dukungan komputer yang dinamis 

Program pengajaran dengan bantuan komputer harus mengambil inisiatif 

siswa awal untuk tugas-tugas yang harus dikuasai siswa. 

2.  Dukungan sosial yang dinamis. 

Program pengajaran dengan bantuan komputer harus mampu mendorong 

dan memungkinkan terjadinya interaksi dan saling membantu antara rekan 

siswa atau antara siswa yang awam dengan siswa yang mampu 

3. Aktif dan interaktif. 

Siswa harus berperan aktif selama proses pembelajaran dengan bantuan 

komputer. 
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4.  Keluasan. 

Siswa harus memperoleh beranekaragam dunia latihan pembelajaran dengan 

bantuan komputer. 

5. Power. 

Kegiatan pembelajaran harus memberikan kesempatan kepada siswa pemula 

(awam) untuk melahirkan hasil yang menarik dengan upaya yang relative 

ringan. 

 

c. Kesempatan berlatih harus memotivasi, cocok, dan tersedia umpan balik .  

Latihan sebaiknya memperhatikan beberapa faktor berikut : 

1. Tugas-tugas latihan harus sesuai dengan tingkatan perkembangan siswa. 

2. Kesempatan latihan dengan komputer harus mempersiapkan umpan balik 

yang dipahami, segera dan produktif dengan mempertimbangkan tiap 

kesalahan siswa selama latihan dilaksanakan. 

3. Tugas latihan komplek komputer dapat mendukung salah satu aspek 

performance untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih 

tugas latihan dengan tingkatan lebih tinggi. 

4. Lingkungan latihan dan praktek harus memotivasi. 

 

d. Menuntun dan melatih siswa dengan lingkungan informal. 

Program permainan instruksional menganalisis tingkat ketrampilan dan 

kelemahan siswa dengan merekam langkah-langkah yang benar dan salah selama 

bermain. Oleh karena itu, program permainan instruksional melalui komputer 

sebaiknya dapat memberikan umpan balik. 
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2.2.4. Kelebihan media berbasis TIK. 

Aplikasi komputer sebagai alat bantu proses pembelajaran memberikan beberapa 

keuntungan. Komputer memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kemampuan 

dan kecepatannya dalam memahami pengetahuan dan informasi yang 

ditayangkan. Penggunaan komputer dalam proses pembelajaran membuat siswa 

dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajarnya. Kemampuan komputer 

untuk menayangkan kembali informasi yang diperlukan oleh pemakainya, yang 

diistilahkan dengan kesabaran komputer, dapat membantu siswa yang memiliki 

kecepatan belajar lambat. Dengan kata lain, komputer dapat menciptakan iklim 

belajar yang efektif bagi siswa yang lambat, tetapi juga dapat memacu efektifitas 

belajar bagi siswa yang lebih cepat. 

 

Disamping itu, komputer dapat diprogram agar mampu memberikan umpan balik 

terhadap hasil belajar dan memberikan penguatan terhadap prestasi belajar 

siswa.Dengan kemampuan komputer untuk merekam hasil belajar pemakainya, 

komputer dapat diprogram untuk memeriksa dan memberikan skor hasil belajar 

secara otomatis. Komputer juga dapat dirancang agar dapat memberikan saran 

bagi siswa untuk melakukan kegiatan  belajar tertentu. Kemampuan ini 

mengakibatkan komputer dapat dijadikan sebagai sarana untuk pembelajaran yang 

bersifat individual. 

 

Kelebihan komputer yang lain adalah kemampuan dalam mengintegrasikan 

komponen warna, musik, dan animasi grafik. Hal ini menyebabkan komputer 
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mampu menyampaikan informasi dan pengetahuan dengan tingkat realisme  yang 

tinggi. Hal ini menyebabkan program komputer sering dijadikan sebagai sarana 

untuk melakukan kegiatan belajar yang bersifat simulasi. Lebih jauh, kapasitas 

memori yang dimiliki oleh komputer memungkinkan penggunanya menayangkan 

kembali hasil belajar yang telah dicapai sebelumnya.  

 

Hasil belajar sebelumnya ini dapat digunakan oleh siswa sebagai dasar 

pertimbangan untuk melakukan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Keuntungan 

lain dari penggunaan komputer dalam proses belajar dapat meningkatkan hasil 

belajar dengan penggunaan waktu dan biaya yang relatif kecil. Penggunaan 

program simulasi dapat mengurangi biaya bahan dan peralatan untuk melakukan 

percobaan. 

 

2.2.5. Kekurangan media berbasis TIK 

Komputer sebagai sarana komunikasi interaktif juga memiliki beberapa 

kelemahan. Kelemahan pertama adalah tingginya biaya pengadaan dan 

pengembangan program komputer, terutama yang dirancang khusus untuk maksud 

pembelajaran. Disamping itu, pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan komputer 

yang meliputi perangkat keras dan perangkat lunak memerlukan biaya yang relatif 

tinggi. Oleh karena itu, pertimbangan biaya dan manfaat perlu dilakukan sebelum 

memutuskan untuk menggunakan komputer bagi keperluan pendidikan.  
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Disamping kedua hal diatas, merancang dan memproduksi program pembelajaran 

yang berbasis komputer merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Memproduksi 

program komputer merupakan kegiatan intensif yang memerlukan waktu banyak 

dan juga keahlian khusus.  

 

2.2.6. Perkembangan dan Pemanfaatan TIK dalam Dunia Pendidikan 

Sebelum menginjak abad 21 yang telah serba modern, penemuan teknologi-

teknologi telah dirintis dimulai dari ditemukannya mesin tik, alat komunikasi 

seperti mesin penyampai pesan. Kemudian hal ini berkembang lagi dengan 

dibuatnya komputer dari yang paling sederhana hingga komputer yang paling 

canggih selain itu ditemukan telepon sederhana hingga ditemukannya hand phone 

dan saat ini telah berkembang menjadi PDA. Bahkan pada saat ini abad ke 21 

telah ditemukan bidang rekayasa mikroelektronika. Hal ini dapat menunjukkan 

bahwa TIK mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

 

Berkembangnya sistem komunikasi online seperti telepon, sms, ataupun email 

yang dapat diakses dalam dunia maya, tentunya hal ini mempengaruhi dalam 

berbagai aspek kehidupan khususnya dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat 

terlihat dengan telah terjadinya pergeseran dalam proses pembelajaran dimulai 

dari „belajar di ruang kelas‟ ke‟ belajar dimana saja‟, dari „kertas‟ ke „on line‟. 

Interaksi antara guru dengan siswa pun tidak hanya dapat dilakuakn melalui 

hubungan tatap muka tetapi dapat dilakukan melalui telepon, sms, ataupun email.  
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Tugas pokok seorang guru pun menjadi terasa lebih mudah baik dalam membuat 

persiapan mengajar, mencari sumber bahan ajar, bahkan dalam pembuatan 

evaluasi bagi siswa yang dapat diberikan secara beragam. Hal ini bisa 

memanfaatkan teknologi komputer, dengan adanya pemanfaatan teknologi 

informasi yang diperuntukkan bagi peningkatan kinerja lembaga pendidikan 

dalam upayanya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia.  

 

Pendidik dan tenaga kependidikan  tidak lagi disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaan 

operasional, yang sesungguhnya dapat digantikan oleh komputer. Dengan 

demikian dapat memberikan keuntungan dalam efisien waktu dan tenaga. Bila 

diuraikan pemanfaatan TIK dapat dijelaskan secara terperinci seperti :  

 Penyimpanan dan pengolahan data siswa, staf, keuangan, dan asset sekolah 

 Analisis perkembangan kinerja siswa, guru, dan sekolah dari periode ke 

periode 

 Penyediaan informasi tentang perkembangan studi siswa kepada Guru, Wali 

dan Orang Tua 

 Penyediaan informasi untuk mendukung pelaporan kepada Kantor Dinas 

Pendidikan yang  terkait dengan Ujian Akhir Nasional (UAN) dan Badan 

Akreditasi Sekolah (BAS) 

 Pengolahan data menjadi informasi untuk mendukung pengambilan 

keputusan 
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 Pengelolaan perpustakaan termasuk katalogisasi buku-buku, penelusuran 

buku, proses peminjaman dan pengembalian buku, status keberadaan buku, 

dan penetapan jumlah denda. 

 

Jadi TIK adalah suatu alat atau media yang dapat digunakan untuk transfer data 

baik satu arah maupun dua arah. Dengan pesatnya perkembangan  TIK ini sangat 

berguna dalam dunia pendidikan karena guru dan lembaga sekolah pun 

mendapatkan kemudahan dengan memanfaatkan TIK dalam melaksanakan tugas 

pokoknya. Materi pembelajaran dapat dibuat  menjadi lebih menarik. Selain itu, 

siswa dan guru mudah mendapatkan pengayaan materi ajar sehingga akan 

meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi.  Namun dengan berbagai 

kemudahan dalam proses pembelajaran yang lebih bersifat on line kita pun jangan 

sampai meninggalkan proses pembelajaran bersifat manual 

. 

2.3. Pengertian Prestasi 

Salah satu tolok ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan seorang siswa dalam 

kegiatan pembelajaran yang diikutinya adalah melalui prestasi belajar yang 

dicapai.  

 

Prestasi adalah tingkatan keberhasilan siswa dalam mempelajari pelajaran di 

sekolah yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes .  

Wingkel (1989 : 62) mengemukakan bahwa prestasi adalah bukti keberhasilan 

usaha yang telah dicapai. Pendapat Wingkel Tersebut sejalan dengan pendapat 
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Ahmadi (1975 : 21) ia mengemukakan bahwa prestasi adalah usaha-usaha yang 

telah dicapai. Usaha yang dimaksud adalah belajar yang hasilnya dapat berupa 

nilai-nilai tes.  

 

Muray dalam Beck (1990 : 290) mendefinisikan prestasi sebagai berikut : 

“To overcome obstacle, to exercise power, to strive to do something difficult as 

well and as quickly as possible”. Kebutuhan untuk prestasi adalahmengatasi 

hambatan, melatih kekuatan, berusaha melakukan sesuatu yang sulitdengan baik 

dan secepat mungkin”. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai seseorang dalam 

melakukan kegiatan.Gagne (1985:40) menyatakan bahwa prestasi belajar 

dibedakan menjadi lima aspek, yaitu : kemampuan intelektual, strategi kognitif, 

informasi verbal, sikap dan keterampilan. Menurut Bloom dalam Suharsimi 

Arikunto (1990:110) bahwa hasil belajar dibedakan menjadi tiga aspek yaitu 

kognitif, afektif dan psikomotorik.Prestasi merupakan kecakapan atau hasil 

kongkrit yang dapat dicapai pada saat atau periode tertentu. Berdasarkan pendapat 

tersebut, prestasi dalam penelitian ini adalah hasil yang telah dicapai siswa dalam 

proses pembelajaran 

 

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa prestasi adalah merupakan 

hasil belajar yang dicapai siswa, baik berupa nilai atau ukuran tertentu lainnya 

setelah siswa mengikuti proses belajar-mengajar. 
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2.4. Pengertian Prestasi Belajar 

Kemampuan intelektual siswa sangat menentukan keberhasilan siswa dalam 

memperoleh prestasi. Untuk mengetahui berhasil tidaknya seseorang dalam 

belajar maka perlu dilakukan suatu evaluasi, tujuannya untuk mengetahui prestasi 

yang diperoleh siswa setelah proses belajar mengajar berlangsung. Adapaun 

prestasi dapat diartikan hasil yang  diperoleh karena adanya aktivitas belajar yang 

telah dilakukan. Namun banyak orang beranggapan bahwa yang dimaksud dengan 

belajar adalah mencari ilmu dan menuntut ilmu. 

 

Ada lagi yang lebih khusus mengartikan bahwa belajar adalah menyerap 

pengetahuan. Belajar adalah perubahan yang terjadi dalam tingkah laku manusia. 

Proses tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada suatu yang mendorong pribadi 

yang bersangkutan. Prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan 

dari kegiatan belajar, karena kegiatan belajar merupakan proses, sedangkan 

prestasi merupakan hasil dari proses belajar. Memahami pengertian prestasi 

belajar secara garis besar harus bertitik tolak kepada pengertian belajar itu sendiri. 

Untuk itu para ahli mengemukakan pendapatnya yang berbeda-beda sesuai dengan 

pandangan yang mereka anut. Namun dari pendapat yang berbeda itu dapat kita 

temukan satu titik persamaan. Sehubungan dengan prestasi belajar, Poerwanto 

(1986:28) memberikan pengertian prestasi belajar yaitu “hasil yang dicapai oleh 

seseorang dalam usaha belajar sebagaimana yang dinyatakan dalam rapor.” 

Selanjutnya Winkel (1996:162) mengatakan bahwa “prestasi belajar adalah suatu 

bukti keberhasilan belajar atau kemampuan seseorang siswa dalam melakukan 
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kegiatan belajarnya sesuai dengan bobot yang dicapainya.” Sedangkan menurut S. 

Nasution (1996:17) prestasi belajar adalah: “Kesempurnaan yang dicapai 

seseorang dalam berfikir, merasa dan berbuat. Prestasi belajar dikatakan sempurna 

apabila memenuhi tiga aspek yakni: kognitif, affektif dan psikomotor, sebaliknya 

dikatakan prestasi kurang memuaskan jika seseorang belum mampu memenuhi 

target dalam ketiga kriteria tersebut.” 

 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa prestasi belajar 

merupakan tingkat kemanusiaan yang dimiliki siswa dalam menerima, menolak 

dan menilai informasi-informasi yang diperoleh dalam proses belajar mengajar. 

Prestasi belajar seseorang sesuai dengan tingkat keberhasilan sesuatu dalam 

mempelajari materi pelajaran yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau raport 

setiap bidang studi setelah mengalami proses belajar mengajar. Prestasi belajar 

siswa dapat diketahui setelah diadakan evaluasi. Hasil dari evaluasi dapat 

memperlihatkan tentang tinggi atau rendahnya prestasi belajar siswa. 

 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Untuk mencapai prestasi belajar siswa sebagaimana yang diharapkan, maka perlu 

diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar antara lain; 

faktor yang terdapat dalam diri siswa (faktor intern), dan faktor yang terdiri dari 

luar siswa (factor ekstern). Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak bersifat 

biologis sedangkan faktor yang berasal dari luar diri anak antara lain adalah faktor 

keluarga, sekolah, masyarakat dan sebagainya. 
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1.  Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri, 

adapun yang dapat digolongkan ke dalam faktor intern yaitu 

kecedersan/intelegensi, bakat, minat dan motivasi. Kecerdasan/intelegensi. 

Kecerdasan adalah kemampuan belajar disertai kecakapan untuk menyesuaikan 

diri dengan keadaan yang dihadapinya. Kemampuan ini sangat ditentukan oleh 

tinggi rendahnya intelegensi yang normal selalu menunjukkan kecakapan sesuai 

dengan tingkat perkembangan sebaya. Adakalany perkembangan ini ditandai oleh 

kemajuan-kemajuan yang berbeda antara satu anak dengan anak yang lainnya, 

sehingga seseorang anak pada usia tertentu sudah memiliki tingkat kecerdasan 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawan sebayanya. Oleh karena itu jelas 

bahwa faktor intelegensi merupakan suatu hal yang tidak diabaikan dalam 

kegiatan belajar mengajar. Menurut Kartono (1995:1) kecerdasan merupakan 

“salah satu aspek yang penting, dan sangat menentukan berhasil tidaknya studi 

seseorang. Kalau seorang murid mempunyai tingkat kecerdasan normal atau di 

atas normal maka secara potensi ia dapat mencapai prestasi yang tinggi.” Slameto 

(1995:56) mengatakan bahwa “tingkat intelegensi yang tinggi akan lebih berhasil 

daripada yang mempunyai tingkat intelegensi yang rendah.” Muhibbin (1999:135) 

berpendapat bahwa intelegensi adalah “semakin tinggi kemampuan intelegensi 

seseorang siswa maka semakin besar peluangnya untuk meraih sukses. 

Sebaliknya, semakin rendah kemampuan intelegensi seseorang siswa maka 

semakin kecil peluangnya untuk meraih sukses.” Dari pendapat di atas jelaslah 

bahwa intelegensi yang baik atau kecerdasan yang tinggi merupakan faktor yang 
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sangat penting bagi seorang anak dalam usaha belajar. Bakat adalah kemampuan 

tertentu yang telah dimiliki seseorang sebagai kecakapan pembawaan. Ungkapan 

ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ngalim Purwanto (1986:28) bahwa 

“bakat dalam hal ini lebih dekat pengertiannya dengan kata aptitude yang berarti 

kecakapan, yaitu mengenai kesanggupan-kesanggupan tertentu.” Kartono 

(1995:2) menyatakan bahwa “bakat adalah potensi atau kemampuan kalau 

diberikan kesempatan untuk dikembangkan melalui belajar akan menjadi 

kecakapan yang nyata.” Menurut Syah Muhibbin (1999:136) mengatakan “bakat 

diartikan sebagai kemampuan individu untuk melakukan tugas tanpa banyak 

bergantung pada upaya pendidikan dan latihan.” 

 

Dari pendapat di atas jelaslah bahwa tumbuhnya keahlian tertentu pada seseorang 

sangat ditentukan oleh bakat yang dimilikinya sehubungan dengan bakat ini dapat 

mempunyai tinggi rendahnya prestasi belajar bidang-bidang studi tertentu. Dalam 

proses belajar terutama belajat keterampilan, bakat memegang peranan penting 

dalam mencapai suatu hasil akan prestasi yang baik. Apalagi seorang guru atau 

orang tua memaksa anaknya untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan 

bakatnya maka akan merusak keinginan anak tersebut. 

 

Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenai 

beberapa kegiatan. Kegiatan yang dimiliki seseorang diperhatikan terus menerus 

yang disertai dengan rasa sayang. Menurut Winkel (1996:24) minat adalah 

“kecenderungan yang menetap dalam subjek untuk merasa tertarik pada 
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bidang/hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu.” 

Selanjutnya Slameto (1995:57) mengemukakan bahwa minat adalah 

“kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa 

kegiatan, kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus yang disertai 

dengan rasa sayang.”. Kemudian Sardiman (1992:76) mengemukakan minat 

adalah “suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atai arti 

sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-

kebutuhannya sendiri.” 

 

Berdasarkan pendapat di atas, jelaslah bahwa minat besar pengaruhnya terhadap 

belajar atau kegiatan. Bahkan pelajaran yang menarik minat siswa lebih mudah 

dipelajari dan disimpan karena minat menambah kegiatan belajar. Untuk 

menambah minat seorang siswa di dalam menerima pelajaran di sekolah siswa 

diharapkan dapat mengembangkan minat untuk melakukannya sendiri. Minat 

belajar yang telah dimiliki siswa merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajarnya. Apabila seseorang mempunyai minat yang tinggi 

terhadap sesuatu hal maka akan terus berusaha untuk melakukan sehingga apa 

yang diinginkannya dapat tercapai sesuai dengan keinginannya. 

 

Motivasi 

Motivasi dalam belajar adalah faktor yang penting karena hal tersebut merupakan 

keadaan yang mendorong keadaan siswa untuk melakukan belajar. Persoalan 

mengenai motivasi dalam belajar adalah bagaimana cara mengatur agar motivasi 
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dapat ditingkatkan. Demikian pula dalam kegiatan belajar mengajar sorang anak 

didik akan berhasil jika mempunyai motivasi untuk belajar. Nasution (1995:73) 

mengatakan motivasi adalah “segala daya yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu.” Sedangkan Sardiman (1992:77) mengatakan bahwa 

“motivasi adalah menggerakkan siswa untuk melakukan sesuatu atau ingin 

melakukan sesuatu.” Dalam perkembangannya motivasi dapat dibedakan menjadi 

dua macam yaitu (a) motivasi instrinsik dan (b) motivasi ekstrinsik. Motivasi 

instrinsik dimaksudkan dengan motivasi yang bersumber dari dalam diri 

seseorang yang atas dasarnya kesadaran sendiri untuk melakukan sesuatu 

pekerjaan belajar. Sedangkan motivasi ekstrinsik dimaksudkan dengan motivasi 

yang datangnya dari luar diri seseorang siswa yang menyebabkan siswa tersebut 

melakukan kegiatan belajar. Dalam memberikan motivasi seorang guru harus 

berusaha dengan segala kemampuan yang ada untuk mengarahkan perhatian siswa 

kepada sasaran tertentu. Dengan adanya dorongan ini dalam diri siswa akan 

timbul inisiatif dengan alasan mengapa ia menekuni pelajaran. Untuk 

membangkitkan motivasi kepada mereka, supaya dapat melakukan kegiatan 

belajar dengan kehendak sendiri dan belajar secara aktif.  

 

2.  Faktor Ekstern 

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar 

yang sifatnya di luar diri siswa, yaitu beberapa pengalaman-pengalaman, keadaan 

keluarga, lingkungan sekitarnya dan sebagainya. Pengaruh lingkungan ini pada 

umumnya bersifat positif dan tidak memberikan paksaan  kepada individu. 
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Menurut Slameto (1995:60) faktor ekstern yang dapat mempengaruhi belajar 

adalah “keadaan keluarga, keadaan sekolah dan lingkungan masyarakat.” 

 

a. Keadaan Keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam masyarakat tempat seseorang 

dilahirkan dan dibesarkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Slameto bahwa: 

“Keluarga adalah lembaga pendidikan pertama dan utama. Keluarga yanng sehat 

besar artinya untuk pendidikan kecil, tetapi bersifat menentukan dalam ukuran 

besar yaitu pendidikan bangsa, negara dan dunia.” Adanya rasa aman dalam 

keluarga sangat penting dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. Rasa aman 

itu membuat seseorang akan terdorong untuk belajar secara aktif, karena rasa 

aman merupakan salah satu kekuatan pendorong dari luar yang menambah 

motivasi untuk belajar. Dalam hal ini Hasbullah (1994:46) mengatakan: 

“Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, karena dalam 

keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan pendidikan dan bimbingan, 

sedangkan tugas utama dalam keluarga bagi pendidikan anak ialah sebagai peletak 

dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan.” Oleh karena itu 

orang tua hendaknya menyadari bahwa pendidikan dimulai dari keluarga. 

Sedangkan sekolah merupakan pendidikan lanjutan. Peralihan pendidikan 

informal ke lembaga-lembaga formal memerlukan kerjasama yang baik antara 

orang tua dan guru sebagai pendidik dalam usaha meningkatkan hasil belajar 

anak. Jalan kerjasama yang perlu ditingkatkan, dimana orang tua harus menaruh 

perhatian yang serius tentang cara belajar anak di rumah.  
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Perhatian orang tua dapat memberikan dorongan dan motivasi sehingga anak 

dapat belajar dengan tekun. Karena anak memerlukan waktu, tempat dan keadaan 

yang baik untuk belajar. 

 

b. Keadaan Sekolah 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama yang sangat penting 

dalam menentukan keberhasilan belajar siswa, karena itu lingkungan sekolah yang 

baik dapat mendorong untuk belajar yang lebih giat. Keadaan sekolah ini meliputi 

cara penyajian pelajaran, hubungan guru dengan siswa, alat-alat pelajaran dan 

kurikulum. Hubungan antara guru dan siswa kurang baik akan mempengaruhi 

hasil-hasil belajarnya. Menurut Kartono (1995:6) mengemukakan “guru dituntut 

untuk menguasai bahan pelajaran yang akan diajarkan, dan memiliki tingkah laku 

yang tepat dalam mengajar.” Oleh sebab itu, guru harus dituntut untuk menguasai 

bahan pelajaran yang disajikan, dan memiliki metode yang tepat dalam mengajar. 

 

c. Lingkungan Masyarakat 

Di samping orang tua, lingkungan juga merupakan salah satu faktor yang tidak 

sedikit pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa dalm proses pelaksanaan 

pendidikan. Karena lingkungan alam sekitar sangat besar pengaruhnya terhadap 

perkembangan pribadi anak, sebab dalam kehidupan sehari-hari anak akan lebih 

banyak bergaul dengan lingkungan dimana anak itu berada. Dalam hal ini Kartono 

(1995:5) berpendapat: Lingkungan masyarakat dapat menimbulkan kesukaran 

belajar anak, terutama anak-anak yang sebayanya. Apabila anak-anak yang sebaya 
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merupakan anak-anak yang rajin belajar, maka anak akan terangsang untuk 

mengikuti jejak mereka. Sebaliknya bila anak-anak di sekitarnya merupakan 

kumpulan anak-anak nakal yang berkeliaran tiada menentukan anakpun dapat 

terpengaruh pula. Dengan demikian dapat dikatakan lingkungan membentuk 

kepribadian anak, karena dalam pergaulan sehari-hari seorang anak akan selalu 

menyesuaikan dirinya dengan kebiasaan-kebiasaan lingkungannya. Oleh karena 

itu, apabila seorang siswa bertempat tinggal di suatu lingkungan temannya yang 

rajin belajar maka kemungkinan besar hal tersebut akan membawa pengaruh pada 

dirinya, sehingga ia akan turut belajar sebagaimana temannya. 

 

Prestasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini, adalah hasil belajar yang 

diperoleh dari kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, jika tujuan 

pembelajaran dipandang sebagai suatu harapan yang akan diperoleh siswa setelah 

mengikuti kegiatan belajar-mengajar, maka prestasi belajar dapat dijadikan 

sebagai ukuran seberapa jauh tujuan pembelajaran tersebut tercapai. 

 

2.5. Prestasi Belajar Sejarah 

2.5.1. Pengertian mata pelajaran sejarah 

Matapelajaran sejarah adalah matapelajaran yang menanamkan pengetahuan dan 

nilai-nilai mengenai proses perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia 

dan dunia dari masa lampau hingga masa kini. 

Sedangkan pengertian sejarah menurut Sidi Gazalba adalah: 
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Gambaran masa lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai mahluk sosial, yang 

disusun secara ilmiah dan lengkap meliputi ukuran fakta masa tersebut dengan 

tafsiran dan penjelasan yang memberi pengertian dan pemahaman tentang apa 

yang telah berlalu (Sidi Gazalba, 1981 : 13). 

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ilmu sejarah membatasi 

dir pada manusia sebagai mahluk sosial serta manusia dengan lingkungan, dengan 

berbagai kegiatan yang dilakukan, terutama yang berkaitan denga peristiwa-

peristiwa tertentu. Kondisi yang dihadapi saat ini, prospek serta tantangan di masa 

depan merupakan bagian integral dari proses perkembangan yang telah terjadi 

sejak masa lalu. Berdasarkan pemahaman bahwa sejarah merupakan ilmu yang 

mempelajari proses perubahan dan keberlanjutan dalam dimensi waktu, maka 

pembelajaran sejarah di sekolah perlu dilaksanakan untuk membangun 

pemahaman keilmuan berperspektif waktu, memori bersama, dan kesadaran 

terhadap nilai inti bangsa. 

 

2.5.2. Tujuan dan fungsi matapelajaran sejarah 

1. Tujuan mata pelajaran sejarah 

Pengajaran sejarah di sekolah berujuan agar siswa memperoleh kemampuan 

berpikir historis dan pemahaman sejarah. Melalui pembelajaran sejarah siswa 

mampu mengembangkan kompetensi untuk berpikir secara kronologis dan 

memiliki pengetahuan tentang masa lampau yang dapat digunakan untuk 

memahami dan menjelaskan proses perkembangan dan perubahan masyarakat 
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serta keragaman sosial budaya dalam rangka menemukan dan menumbuhkan jati 

diri bangsa di tengah-tengah kehidupan masyarakat dunia. Pembelajaran sejarah 

juga bertujuan agar siswa menyadari adanya keragamanan pengalaman hidup pada 

masing-masing masyarakat dan adanya cara pandang yang berbeda terhadap masa 

lampau untuk memahami masa kini dan membangun pengetahuan serta 

pemahaman untuk menghadapi masa yang akan datang. Pada tingkat SMA dan 

MA pelajaran sejarah bertujuan: 

1. mendorong siswa berpikir kritis-analitis dalam memanfaatkan pengetahuan 

tentang masa lampau untuk memahami kehidupan masa kini dan yang akan 

datang  

2. memahami bahwa sejarah merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari 

3. mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilan untuk 

memahami proses perubahan dan keberlanjutan masyarakat (Departemen 

Pendidikan Nasional, 2003: 6). 

 

2. Fungsi Mata Pelajaran Sejarah 

Pembelajaran sejarah berfungsi untuk menyadarkan siswa akan adanya proses 

perubahan dan perkembangan masyarakat dalam dimensi waktu dan untuk 

membangun perspektif serta kesadaran sejarah dalam menemukan, memahami, 

dan menjelaskan jati diri bangsa di masa lalu, masa kini, dan masa depan di 

tengah-tengah perubahan dunia (Departemen Pendidikan Nasional, 2003: 6). 
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2.5.3 Ruang Lingkup Mata Pelajaran Sejarah 

Ruang lingkup materi pengajaran sejarah di SMA dan MA disusun berdasarkan 

urutan kronologis yang dijabarkan dalam aspek-aspek tertentu sebagai materi 

standar. Sejak tahun kedua, di samping materi tertentu yang diberikan pada semua 

program studi sebagai pengetahuan bersama, sebagian materi pokok disusun 

sesuai dengan pengkhususan program studi. Materi pokok pembelajaran sejarah di 

SMA dan MA adalah sebagai berikut: 

1. Pengantar ilmu sejarah 

2.  Kehidupan paling awal masyarakat di Indonesia 

3.  Naik turunnya pengaruh tradisi Hindu-Budha di Indonesia 

4.  Perkembangan awal tradisi islam di Indonesia  

5.  Perkembagan pengaruh barat dan perubahan masyarakat di Indonesia pada 

masa kolonial  

6.  Muncul dan berkembangnya pergerakan nasional Indonesia  

7.  Interaksi Indonesia-Jepang dan keadaan Indonesia pada kependudukan 

Jepang 

8.  Perkembangan Indonesia pada masa awal kemerdekaan 

9.  Perubahan di Indonesia di tengah usaha mengisi kemerdekaan 

10.  Jatuhnya Orde Baru dan Reformasi 

11.  Perkembangan dunia internasional setelah Perang Dunia II dan pengaruhnya 

terhadap Indonesia  

12.  Peristiwa mutakhir dunia dan globalisasi 

13.  Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Depdiknas, 2003:7) 
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2.5.4 Standar Kompetensi Lintas Kurikulum 

Standar kompetensi lintas kurikulum merupakan kecakapan untuk hidup dan 

belajar sepanjang hayat yang dibakukan dan harus dicapai oleh peserta didik 

melalui pengelaman belajar. Standar kompetensi lintas kurikulum ini meluputi 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Memiliki keyakinan, menyadari serta menjalankan hak dan kewajiban, 

saling menghargai dan memberi rasa aman, sesuai dengan agama yang 

dianutnya. 

2.  Menggunakan bahasa untuk memahami, mengembangkan, dan 

mengkomunikasikan gagasan dan informasi, serta untuk berinteraksi dengan 

orang lain. 

3.  Memilih, memadukan dan menerapkan konsep-konsep, teknik-teknik, pola, 

struktur, dan hubungan. 

4. Memilih, mencari, dan menerapkan teknologi dan informasi yang 

diperlukan dari berbagai sumber. 

5.  Memahami dan menghargai lingkungan fisik, mahluk hidup, dan teknologi , 

dan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk 

mengambil keputusan yang tepat 

6. Berpatisipasi, berinteraksi, dan berkontribusi aktif dalam masyarakat dan 

budaya global berdasarkan pemahaman konteks budayam geografis, dan 

historis. 
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7.  Berkreasi dan menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual serta 

menerapkan nilai-nilai luhur untuk meningkatkan kematangan pribadi 

menuju masyarakat beradab.  

8.  Berpikir logis, krtis, dan lateral dengan memperhitungkan potensi dan 

peluang untuk menghadapi berbagai kemungkinan 

9.  Menunjukan motivasi dalam belajar, percaya diri, bekerja mandiri, dan 

bekerja sama dengan orang lain (Depdiknas, 2003:7). 

 

2.5.5 Standar Kompetensi Mata Pelajaran Sejarah 

1. Standar Kompetensi Kurikulum Mata Pelajaran Sejarah 

Terdapat delapan kompetensi umum dalam kurikulum sejarah, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Mampu menghubungkan keterkaitan antara manusia, waktu, tempat, 

dan kejadian sejarah. 

b.  Mampu membangun konsep waktu, urutan waktu, dan 

menggunakannya dalam menentukan sebab-akibat suatu kejadian dan 

menilai perubahan dan keberlanjutan. 

c.  Mampu menunjukkan peran tokoh politik, sosial, budaya, agama, 

ekonomi, teknologi, dan ilmu dalam menentukan bentuk dan arah 

suatu kelompok sosial, masyarakat, bangsa, dan dunia. 

d.  Mampu menentukan asal-usul suatu adat, hari besar nasional, 

perayaan lainnya, dan bangunan bersejarah, memelihara dan 

mengembangkannya. 
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e.  Mampu menarik informasi dan berpikir kritis-analitis tentang 

informasi yang diperoleh dari sumber sejarah dan penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

f.  Mampu memahami karakteristik berbagai peristiwa penting dalam 

sejarah lokal, daerah, nasional, dan internasional serta 

memanfaatkannya untuk mengkaji berbagai masalah kehidupan 

pribadi, masyarakat, dan bangsa. 

g.  Membangun semangat kebangsaan yang positif, kebersamaan sebagai 

bangsa dan semangat persaingan yang positif dalam lingkungan 

kebangsaan dan antarbangsa. 

h.  Mampu bertindak secara demokratis dan menghargai berbagai 

perbedaan serta keragaman sosial, cultural, agama, etnis, dan ideologis 

dalam masyarakat (Depdiknas, 2003: 9) 

 

2. Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Sejarah di SMA dan MA 

Kompetensi yang diwujudkan melalui mata pelajaran sejarah di tingkat 

SMA dan MA adalah sebagai berikut : 

a.  Mampu mengklasifikasikan perkembangan masyarakat untuk 

menjelaskan proses keberlanjutan dan perubahan dari waktu ke waktu. 

b.  Mampu memahami, menganalisis, dan menjelaskan berbagai aspek 

kehidupan seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, 

ekonomi, politik, sosial dan budaya serta pengaruhnya terhadap 

masyarakat di Indonesia dan dunia dari waktu ke waktu. 
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c.  Mampu mengidentifikasi, memahami, dan menjelaskan keragaman 

dalam sejarah masyarakat di Indonesia dan dunia serta perubahannya 

dalam konteks waktu.  

d.  Mampu menemukan dan mengklasifikasi berbagai sumber sejarah dan 

adanya keragaman analisis serta interpretasi terhadap fakta tentang 

masa lalu yang digunakan untuk merekonstruksi dan mendeskripsikan 

peristiwa serta objek sejarah. 

e.  Menyadari arti penting masa lampau untuk memahami kekinian dan 

membuat keputusan (Depdiknas, 2003: 10). 

 

Pendekatan pembelajaran sejarah menekankan pada aspek prosesual yang 

berpangkal pada masa kini, karena masa lampau bukan sesuatu yang terpisah dari 

umat manusia, para siswa, dan lingkungan sehari-hari. Sejarah atau masa lampau 

harus dipahami sebagai sesuatu yang terus hidup atau menjadi bagian dari sesuatu 

yang menyejarah. Para siswa belajar tentang masa lampau untuk memahami apa 

yang sedang dialaminya dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan proses 

pebelajaran sangat tergantung pada kemampuan apresiasi dan kreatifitas guru. 

Guru sejarah perlu memahami jiwa, isi, visi, misi kurikulum yang berlaku, 

perspektif, dan pendekatan masing-masing satuan pendidikan, menggunakan 

metode mengajar yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, memanfaatkan 

media pembelajaran serta obyek yang tersedia secara optimal. Pembelajaran 

sejarah pada satuan pendidikan SMA ditekankan pada pendekatan kritis, logis 

dengan perspektif analisis prosesual, agar siswa mampu berpikir sendiri mengapa 
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dan bagaimana sesuatu terjadi dimasa lampau ( Departemen Pendidikan Nasional, 

2003 : 12 ). 

 

Dari  pemaparan  diatas, maka yang dimaksud dengan prestasi belajar sejarah 

adalah suatu hasil proses belajar yang dicapai siswa dalam memahami dan 

mengerti kurun waktu beserta peristiwa-peristiwa penting yang mengikutinya, 

dalam mata pelajaran sejarah setelah siswa mengikuti atau menjalani proses 

belajar mengajar, dalam jangka waktu tertentu yang dapat dilihat dengan adanya 

sejumlah perubahan sikap, dan tingkah laku serta dapat diukur melalui hasil tes. 

 

Prestasi belajar yang dimaksudkan dalam penelitian ini, adalah hasil belajar yang 

diperoleh dari kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, jika tujuan 

pembelajaran dipandang sebagai suatu harapan yang akan diperoleh siswa setelah 

mengikuti kegiatan belajar-mengajar, maka prestasi belajar dapat dijadikan 

sebagai ukuran seberapa jauh tujuan pembelajaran tersebut tercapai.  

 

2.6. Pengertian Motivasi 

Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan (energi) seseorang yang dapat 

menimbulkan tingkat persistensi dan antusiasmenya dalam melaksanakan suatu 

kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri (motivasi 

intrinsik) maupun dari luar individu (motivasi ekstrinsik). Seberapa kuat motivasi 

yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang 

ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja maupun dalam kehidupan 
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lainnya.. Kajian tentang motivasi telah sejak lama memiliki daya tarik tersendiri 

bagi kalangan pendidik, manajer, dan peneliti, terutama dikaitkan dengan 

kepentingan upaya pencapaian kinerja (prestasi) seseorang. 

 

Dalam konteks studi psikologi, Abin Syamsuddin Makmun (2003) 

mengemukakan bahwa untuk memahami motivasi individu dapat dilihat dari 

beberapa indikator, diantaranya: (1) durasi kegiatan; (2) frekuensi kegiatan; (3) 

persistensi pada kegiatan; (4) ketabahan, keuletan dan kemampuan dalam 

mengahadapi rintangan dan kesulitan; (5) devosi dan pengorbanan untuk 

mencapai tujuan; (6) tingkat aspirasi yang hendak dicapai dengan kegiatan yang 

dilakukan; (7) tingkat kualifikasi prestasi atau produk (out put) yang dicapai dari 

kegiatan yang dilakukan; (8) arah sikap terhadap sasaran kegiatan. 

 

Menurut Walgito (2002) : Motif berasal dari bahasa latin movere yang berarti 

bergerak atau to move yang berarti kekuatan dalam diri organisme yang 

mendorong untuk berbuat(driving force). Motif sebagai pendorong tidak berdiri 

sendiri tetapi saling terkait dengan faktor lain yang disebut dengan 

motivasi.Menurut Caplin (1993) motif adalah suatau keadaan ketegangan didalam 

individu yang membangkitkan, memelihara dan mengarahkan tingkah laku 

menuju pada tujuan atau sasaran. 

 

Motif juga dapat diartikan sebagai tujuan jiwa yang mendorong individu untuk 

melakukan aktivitas-aktivitas tertentu dan untuk tujuan-tujuan tertentu terhadap 
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situasi disekitarnya (Woodworth dan Marques dalam Mustaqim, 1991).Sedangkan 

menurut Koontz dalam Moekjizat (1984) motif adalah suatu keadaan dari dalam 

yang memberi kekuatan, yang menggiatkan atau menggerakkan, dan yang 

mengarahkan atau menyalurkan perilaku kearah tujuan-tujuan tertentu. 

 

Menurut Gunarsa (2003) terdapat dua motif dasar yang menggerakkan perilaku 

seseorang, yaitu motif biologis yang berhubungan dengan kebutuhan untuk 

mempertahankan hidup dan motif sosial yang berhubungan dengan kebutuhan 

sosial. Sementara Maslow A.H. menggolongkan tingkat motif menjadi enam, 

yaitu: kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang, 

kebutuhan seks, kebutuhan akan harga diri dan kebutuhan aktualisasi diri (dalam 

Mahmud, 1990). 

 

Terlepas dari beberapa definisi tentang motif diatas, tentu kita dapat menarik 

suatu kesimpulan bahwa motif adalah suatu dorongan dari dalam diri individu 

yang mengarahkan pada suatu aktivitas tertentu dengan tujuan tertentu 

pula.Sementara itu motivasi didefinisikan oleh MC. Donald (dalam Hamalik, 

1992) sebagai suatu perubahan energi didalam pribadi seseorang yang ditandai 

dengan timbulnya afektif dan reaksi untuk mencapai tujuan. Menurutnya terdapat 

tiga unsur yang berkaitan dengan motivasi yaitu: 

1. Motif dimulai dari adanya perubahan energi dalam pribadi, misalnya adanya 

perubahan dalam sistem pencernaan akan menimbulkan motif lapar. 
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2.  Motif ditandai dengan timbulnya perasaan (afectif arousal), misalnya karena 

amin tertarik dengan tema diskusi yang sedang diikuti, maka dia akan 

bertanya. 

3.  Motif ditandai oleh reaksi-rekasi untuk mencapai tujuan. 

 

Menurut Terry (dalam Moekjizat, 1984) motivasi adalah keinginan didalam diri 

individu yang mendorong individu untuk bertindak. latihan atau kegiatan lainnya 

yang menimbulkan suatu perubahan secara kognitif, afektif dan psikomotorik 

pada individu yang bersangkutan. 

 

Pengertian motivasi menurut Chung dan Meggison adalah : 

Motivasi merupakan perilaku yang ditujukan kepada sasaran, motivasi berkaitan 

dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam mengejar suatu tujuan. 

Motivasi berkaitan erat dengan kepuasan pekerja dan reforrmasi pekerjaan. 

Sedangkan menurut Heidjrachman dan Suad Husnan motivasi merupakan proses 

untuk mencoba mempengaruhi seseorang agar mau melakukan sesuatu yang 

diinginkan. 

 

Dari defenisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya defenisi diatas 

mempunyai pengertian yang sama, yaitu semuanya mengandung unsur dorongan 

dan keinginan. Menurut Mc. Donald , motivasi adalah perubahan energi dalam 

diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “ feeling “ dan didahului dengan 
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tanggapan terhadap adanya tujuan. Pengertian tersebut mengandung tiga elemen 

penting, yaitu : 

1. Bahwa motivasi mengawali tejadinya perubahan energi pada diri 

setiap individu. 

2. Motivasi ditandai dengan munculnya, rasa, afeksi seseorang. 

3. Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. 

 

Berdasarkan ke tiga elemen diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, motivasi 

merupakan sesuatu yang kompleks. Motivasi akan menyebabkan terjadinya suatu 

perubahan energi yang ada pada diri manusia, sehinga akan bergayut dengan 

persoalan gejala kejiwaan, perasaan dan juga emosi, untuk kemudian bertindak 

atau melakukan sesuatu. Semua ini didorong karena adanya tujuan kebutuhan atau 

keinginan. 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa motivasi 

merupakan dorongan dalam diri seseorang dalam usahanya untuk memenuhi 

keinginan, maksud dan tujuan, namun dalam penerapannya nanti, penggunaan 

masing-masing unsur tersebut adalah berbeda untuk setiap siswa. Sesuai 

kebutuhan dan keinginan masing-masing. 

 

Motivasi juga dapat dikatakan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan 

kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, 

dan jika tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakan 
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perasaan tidak suka tersebut. Jadi motivasi dapat dirangsang oleh faktor dari luar, 

tetapi motivasi juga dapat tumbuh dari dalam diri seseorang. Dalam kegiatan 

belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam 

diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari 

kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan 

yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. 

 

2.7. Pengertian Aktivitas 

Dalam bahasa Inggris, istilah aktivitas disebut dengan istilah  “activity” artinya 

pekerjaan atau kegiatan” (Wojowasito, 1980 : 2). . Dalam penelitian ini yang 

dimaksud dengan kata aktivitas adalah kegiatan siswa dalam melakukan proses 

belajar mengajar di kelas yang dilakukan secara sungguh-sungguh. Aktivitas ini 

meliputi aktivitas fisik, mental maupun emosional yang dicurahkan untuk 

mentransfer berbagai informasi yng diperoleh di bangku sekolah. Sedangkan 

Sardiman A.M. dalam bukunya Proses dan Motivasi Belajar Mengajar 

berpendapat: “tidak dikatakan belajar apabila di dalamnya tidak terdapat aktivitas, 

oleh sebab itu aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam 

interaksi belajar mengajar” (Sardiman, AM. 2004 : 95). 

 

 

Aktivitas Belajar 

 

Untuk keperluan implementasi proses pembelajaran yang bernuansa Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), guru perlu melakukan belajar bermakna dan 

hakikat belajar. Pada pandangan dan paradigma ini, makna dan hakikat belajar 
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diartikan sebagai  proses membangun makna/pemahaman terhadap informasi dan 

pengalaman. Dalam pengertian yang lain dikemukakan bahwa “ belajar adalah 

modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman (learning is difened 

as the modification or strengthening of behavior through experiencing) “ (Oemar 

Hamalik, 2001 : 27).  Menurut pengertian ini  belajar merupakan suatu proses, 

suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, 

akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu 

penguasaan hasil latihan melainkan pengubahan kelakuan. Pengertian ini sangat 

berbeda dengan pengertian lama tentang belajar, yang menyatakan bahwa belajar 

adalah memperoleh pengetahuan, bahwa belajar adalah latihan-latihan 

pembentukan kebiasaan secara otomatis. 

 

William Burton menyimpulkan uraiannya yang cukup panjang tentang prinsip-

prinsip belajar sebagai berikut : 

1. Proses belajar ialah pengalaman, berbuat, bereaksi dan melampaui (under 

going). 

2. Proses itu melalui bermacam-macam ragam pengalaman dan mata 

pelajaran –mata pelajaran yang terpusat pada suatu tujuan tertentu. 

3. Pengalaman belajar secara maksimum bermakna bagi kehidupan murid. 

4. Pengalaman belajar bersumber dari kebutuhan dan tujuan murid sendiri 

yang mendorong motivasi yang kontinu. 

5. Proses belajar dan hasil belajar diisyarati oleh hereditas dan lingkungan. 

6. Proses belajar dan hasil usaha belajar secara materiil dipengaruhi oleh 

perbedaan-perbedaan individual di kalangan murid-murid. 

7. Proses belajar berlangsung secara efektif apabila pengalaman-pengalaman 

dan hasil-hasil yang diinginkan disesuaikan dengan kematangan murid. 

8. Proses belajar yang terbaik apabila murid mengetahui status dan 

kemajuan. 

9. Proses belajar merupakan kesatuan fungsional dari berbagai prosedur. 

10. Hasil-hasil belajar secara fungsional bertalian satu sama lain, tetapi dapat 

didiskusikan secara terpisah.  

11. Proses belajar berlangsung secara efektif di bawah bimbingan yang 

merangsang dan membimbing tanpa tekanan dan paksaan. 
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12. Hasil-hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi, abilitas dan keterampilan. 

13. Hasil-hasil belajar diterima oleh murid apabila memberi kepuasan pada 

kebutuhannya dan berguna serta bermakna baginya. 

14. Hasil-hasil belajar dilengkapi dengan jalan serangkaian pengalaman-

pengalaman yang dapat dipersamakan dan dengan pertimbangan yang 

baik. 

15. Hasil-hasil belajar itu lambat laun dipersatukan menjadi kepribadian 

dengan kecepatan yang berbeda-beda. 

16. Hasil-hasil belajar yang telah dicapai adalah bersifat kompleks dan dapat 

berubah-ubah (adaptable), jadi tidak sederhana dan statis. (Oemar 

Hamalik, 2001 : 31-32).   

 

Jadi  titik berat dari belajar adalah diperolehnya suatu kepandaian atau 

keterampilan yang sebelumnya tidak dimiliki. Maka baru terjadi proses belajar 

jika terdapat kepandaian dan keterampilan baru. “Belajar adalah seperangkat 

kegiatan (aktivitas), terutama kegiatan mental intelektual, mulai dari kegiatan 

yang paling sederhana sampai kegiatan yang rumit”. (W. Gulo, 2005 : 72). Pada 

tahap pertama kegiatan belajar tampak seperti kegiatan fisik dalam arti kegiatan 

melihat, mendengar, meraba dengan alat indera manusia. Aktivitas belajar  tahap 

selanjutnya adalah kegiatan akomodasi kognitif, yaitu dalam bentuk mengamati 

yang kemudian diintegrasikan dengan kemampuan kognitif yang telah dimiliki 

seseorang. Tingkat berikutnya adalah asimilasi kognitif yaitu menguji, 

mencocokkan, menyesuaikan, mempergunakan dan sebagainya. Dengan demikian 

istilah aktif dalam konsep belajar adalah “ aktivitas mental intelektual yang ada 

dalam proses akomodasi dan asimilasi kognitif”. (W. Gulo, 2005 : 74). 

 

Belajar adalah aktivitas manusia di mana semua potensi manusia dikerahkan. 

Kegiatan ini tidak terbatas hanya pada kegiatan mental intelektual, tetapi juga 
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melibatkan kemampuan-kemampuan yang bersifat emosional bahkan tidak jarang 

melibatkan kemampuan fisik. Kegiatan emosional meliputi rasa senang atau tidak 

senang, tertarik atau tidak tertarik, simpati atau antipati. Kegiatan fisik dalam 

belajar diwujudkan dalam bentuk menulis, mengatur, memeragakan dan lain-lain. 

Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran Menurut Rogers adalah sebagai 

berikut : 

1. Peserta didik diberi kesempatan untuk belajar secara terstuktur 

2. Peserta didik membuat kontrak belajar 

3. Guru menggunakan metode inkuiri atau belajar menemukan 

4. Guru umumnya menggunakan metode simulasi sedangkan peranannya 

lebih sebagai fasilitator 

5. Pembelajaran dirancang sedemikian rupa sehingga kreativitas peserta didik 

dapat terus dikembangkan ( Din Wahyudin, dkk, 2001 : 3.33) 

 

Hasil yang diharapkan dari aktivitas belajar menurut Gagne ada lima yaitu : 

 

1. Informasi vebal, berupa kapabilitas untuk mengungkapkan pengetahuan 

melalui bahasa baik secara lisan ataupun tulisan 

2. Ketrampilan intelektual, berupa kecakapan yang berfungsi untuk 

berinteraksi dengan lingkungan 

3. Strategi kognitif berupa kemampuan strategis dalam menggunakan 

konsep, kaidah maupun teori guna pemecahan masalah yang dihadapi 

4. Keterampilan motorik, berupa kemampuan untuk melakukan ragam 

kegiatan yang sifatnya fisik atau jasmani 

5. Sikap, yaitu antara lain direfleksikan dalam kemampuan menerima atau 

menolak suatu objek berdasarkan kriteria penialaian yang dilakukan( Din 

Wahyudin, dkk, 2001 : 3.32) 

 

Belajar merupakan kegiatan, kegiatan berusaha, kegiatan berfikir, dan kegiatan 

memilih/menentukan, untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap 

yang diharapkan. Kegiatan dilakukan oleh setiap organisme hidup dalam taraf 

yang berbeda. Manusia melakukan kegiatan dalam taraf sempurna bila 

dibandingkan dengan organisme hidup lainnya, manusia melakukan kegiatan 
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belajar kapan dan di mana saja, dan pula dalam keadaan yang lebih khusus, ialah 

di lembaga-lembaga pendidikan formal. Oleh karena belajar itu merupakan hal 

bagi setiap manusia, maka banyak ahli yang berusaha untuk menerangkan tentang 

belajar tersebut. 

 

“Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar tergantung pada 

faktor individual yang belajar sendiri, kemudian tergantung pada bahan yang 

dipelajari, faktor-faktor lingkungan biotik dan faktor-faktor lingkungan abiotik”. 

(Momi Sahromi, 1986 : 1.1). Dalam belajar Sejarah, faktor utama yang 

mendukung keberhasilan pencapaian tujuan adalah faktor motivasi. Motivasi 

merupakan “keinginan untuk belajar adalah dorongan dasar manusiawi, karena itu 

guru harus menghidupkan motivasi dalam diri siswa, usahakan agar motivasi 

jangan dipadamkan, janganlah siswa mempunyai perasaan frustasi jika gagal” 

(Momi Sahromi, 1986 : 4.2). 


