
 
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Media Kartu Kuartet 

 Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata 

medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. 

(Sadiman,1986:6). Sementara itu Briggs (dalam Sadiman 1986:6) 

berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan 

pesan serta merangsang siswa untuk belajar.  

Media adalah sumber belajar, maka secara luas media dapat diartikan dengan 

manusia, benda, ataupun peristiwa yang memungkinkan anak didik 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Dalam proses belajar mengajar 

kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting. Karena dalam kegiatan 

tersebut ketidakjelasan bahan yang disampaikan kepada anak didik dapat 

dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Media dapat 

mewakili apa yang kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau 

kalimat tertentu. Sebagai alat bantu, media mempunyai fungsi melicinkan 

jalan menuju tercapainya tujuan pengajaran. Itu berarti kegiatan belajar anak 

didik dengan bantuan media akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang 

lebih baik daripada tanpa bantuan media (Djamarah dan Zain, 2006:136-138). 
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Menurut Azhar (2005: 6–7) ciri-ciri umum yang terkandung 

dalam media yaitu : 

1. Media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa ini dikenal 

sebagai hardware (perangkat keras), yaitu suatu benda yang dapat dilihat, 

didengar, atau diraba dengan panca indera. 

2.  Media pendidikan memiliki pengertian nonfisik yang dikenal sebagai 

software (perangkat lunak) yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam 

perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa. 

3. Penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio. 

4. Media pendidikan memiliki pangertian alat bantu pada proses belajar baik 

di dalam maupun di luar kelas. 

5.  Media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru 

dan siswa dalam proses pembelajaran. 

6.  Media pendidikan dapat digunakan secara massal (misalnya radio, 

televisi), kelompok besar dan kelompok kecil (misalnya film, slide, video, 

OHP), atau perorangan (misalnya : modul, komputer, radio 

tape/kaset,video recorder). 

Begitu juga Ibrahim (1982:12) mengemukakan fungsi atau peranan media 

dalam proses belajar mengajar antara lain: 

1. Dapat menghindari terjadinya verbalisme, 

2. Membangkitkan minat atau motivasi, 

3. Menarik perhatian 

4. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan ukuran 

5.  Mengaktifkan siswa dalam belajar dan 
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6.  Mengefektifkan pemberian rangsangan untuk belajar. 

Kartu adalah kertas tebal berbentuk persegi panjang (untuk berbagai keperluan, 

hampir sama dengan karcis,  Sedangkan kuartet adalah kelompok, kumpulan, 

dan sebagainya yang terdiri atas empat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kartu 

kuartet merupakan kertas tebal seperti karcis yang berkelompok “empat-empat” 

(Purwadarminta, 2005:448-553).  

Sukamelang (2010:1) menambahkan bahwa kartu kuartet adalah sejenis 

permainan yang terdiri atas beberapa jumlah kartu bergambar yang dari kartu 

tersebut tertera keterangan berupa tulisan yang menerangkan gambar tersebut. 

Biasanya tulisan judul gambar ditulis paling atas dari kartu dan tulisannya lebih 

diperbesar atau dipertebal. Sedangkan tulisan gambar, ditulis dua atau empat 

baris secara vertikal di tengah-tengah antara judul dan gambar. Tulisan yang 

menerangkan gambar itu biasanya ditulis dengan tinta berwarna. Ukuran dari 

kartu kuartet ini biasanya beragam, ada yang ukurannya kecil dan sedang. 

Jumlah kartu dalam kartu kuartet ada 48 lembar kartu, berarti memiliki 12 judul 

yang masing-masing memiliki 4 buah kartu.  

Menurut kartu adalah kertas tebal, berbentuk persegi panjang (untuk berbagai 

keperluan, hampir sama dengan karcis). Sedangkan kuartet adalah kelompok, 

kumpulan, dan sebagainya yang terdiri atas empat  (KBBI, 1991:448-533). 

Cara bermain kartu kuartet menurut Quatra (2011:1), yaitu:  

1. Kocok kartu dan bagikan kepada setiap pemain 4 kartu. Sisanya diletakkan 

di tengah.  



13 
 

2. Pemain pertama meminta 1 kartu kepada pemain lainnya dengan menyebut 

nama judul seri kartu yang diminta.  

3. Pemain yang diminta harus memberi kartu yang diminta bila punya.  

4. Jika tidak ada, pemain yang meminta harus mengambil 1 kartu dari 

tumpukan kartu sisa, selanjutnya pemain berikutnya.  

 

Subhani (2011) mengatakan kartu kuartet lebih dikenal sebagai suatu bentuk 

permainan kartu yang dimainkan oleh dua sampai empat orang pemain, dan 

sangat populer dikalangan anak-anak. Dengan permainan kartu suasana kelas 

akan menyenangkan sehingga motivasi belajar siswa akan meningkat. Salah 

satu permainan kartu yang dapat digunakan untuk memotivasi siswa untuk 

lebih percaya diri dan meningkatkan kemampuan adalah permainan kartu 

kuartet. Nama kuartet diambil berdasarkan 4 jumlah sub konsep yang dibahas 

pada masing-masing konsep. Permainan kartu kuartet dibuat berdasarkan 

konsep materi. Pada permainan kartu kuartet siswa dikelompokkan menjadi 

beberapa kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari empat orang. 

Masing- masing kelompok diberi satu set kartu kuartet. Adapun aturan 

pelaksanaan permainan kartu kuartet sebagai berikut: 

1. Menjelaskan tentang apa permainan kuartet itu dan bagaimana cara 

bermainnya. 

2. Salah satu pemain mengkocok kartu dan membagikan pada msing-masing 

pemain empat buah. 

3. Sisa kartu diletakkan ditengah meja dengan posisi tertutup. Permainan 

dilakukan searah dengan jarum jam.  

http://www.blogger.com/profile/01242325055282370187
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4. Setelah diundi untuk memperoleh pemain pertama, untuk memulai 

permainan, pemain tersebut bertanya pada pemain lain apakah dia 

mempunyai kartu dengan kategori tertentu.  

B. Motivasi 

Motivasi berawal dari kata motif yang diartikan sebagai daya upaya yang 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu (Sardiman, 2007:73). Motif 

menjadi aktif pada saat-saat tertentu, misalnya kebutuhan untuk mencapai 

tujuan sangat mendesak. Sehingga motivasi dapat dikatakan sebagai 

dorongan mental yang menggerakkan dan mengarah perilaku seorang 

individu, termasuk perilaku belajar. Sesuai dengan pendapat tersebut,  

Koeswara (dalam Dimyati dan Mahmud 1990:80) mengemukakan bahwa 

dalam motivasi terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, 

menggerakkan, menyalurkan dan mengarahkan sikap dan perilaku belajar.  

Motivasi belajar merupakan suatu daya penggerak atau pendorong yang 

dimiliki oleh manusia untuk melakukan suatu pembelajaran. Seseorang yang 

belajar dengan motivasi yang kuat maka akan melaksanakan kegiatan 

belajarnya dengan sungguh-sungguh, penuh gairah dan semangat. Sebaliknya, 

jika belajar dengan motivasi yang lemah maka akan menyebabkan sikap 

malas bahkan cenderung tidak akan mau mengerjakan tugas-tugas yang 

berhubungan dengan pelajaran (Dalyono, 2009: 57). 

Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk dan memahami motivasi, 

ialah (1). motivasi dipandang sebagai suatu proses. Pengetahuan tentang 

proses ini dapat membantu guru menjelaskan tingkah laku yang diamati dan 

meramalkan tingkah laku orang lain; (2). menentukan karakteristik proses ini 
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berdasarkan petunjuk-petunjuk tingkah laku seseorang. Petunjuk-petunjuk 

tersebut dapat dipercaya apabila tampak kegunaannya untuk meramalkan dan 

menjelaskan tingkah laku lainnya. Mc Donald (dalam Hamalik, 2001:106) 

merumuskan, bahwa... “Motivation is an energy change within the person 

characterized by affective arousal and anticipatory goal reaction”, yang 

diartikan, bahwa motivasi adalah suatu perubahan energi dalam diri (pribadi) 

seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk 

mencapai tujuan. Dalam rumusan tersebut ada tiga unsur yang saling 

berkaitan, ialah sebagai berikut : 

a. Motivasi dimulai dari adanya perubahan energi dalam pribadi. Perubahan 

tersebut terjadi disebabkan oleh perubahan tertentu pada sistem 

neurofisiologis dalam organisme manusia, misalnya: karena terjadinya 

perubahan dalam sistem pencernaan maka timbul motif lapar. Di samping 

itu, ada juga perubahan energi yang tidak diketahui.  

b. Motivasi ditandai oleh timbulnya perasaan (affective arousal). Mula-mula 

berupa ketegangan psikologis, lalu berupa suasana emosi. Suasana emosi 

ini menimbulkan tingkah laku yang bermotif. Perubahan ini dapat diamati 

pada perbuatannya. Contoh : seseorang terlibat dalam suatu diskusi, dia 

tertarik pada masalah yang sedang dibicarakan, karenanya dia  

c. bersuara/mengemukakan pendapatnya dengan kata-kata yang lancar dan 

cepat.  

d. Motivasi ditandai oleh reaksi-reaksi utuk mencapai tujuan. Pribadi yang 

bermotivasi memberikan respons-respons ke arah suatu tujuan tertentu. 

Respons-respons itu berfungsi mengurangi ketegangan yang disebabkan 
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oleh perubahan energi dalam dirinya. Tiap respons merupakan suatu 

langkah ke arah mencapai tujuan. Contoh: si A ingin mendapat hadiah, 

maka ia belajar, misalnya mengikuti cermah, bertanya, membaca buku, 

menempuh tes, dan sebagainya.  

Sardiman (2007:83-92) mengatakan untuk mengetahui kuat tidaknya motivasi 

perlu mengetahui ciri-ciri dari ada tidaknya motivasi itu, ciri-cirinya sebagai 

berikut: 

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

lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai) 

2. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa) 

3. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah 

4. Lebih senang bekerja mandiri 

5. Cepat bosan pada tugas-tugas rutin (hal-hal yang besifat mekanis, 

berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif) 

6. Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu) 

7. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu 

8. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal 

 

Memotivasi belajar penting artinya dalam proses belajar siswa, karena 

fungsinya yang mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan kegiatan 

belajar. Ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam 

kegiatan belajar di sekolah:  

1. Memberi angka 

2. Hadiah 

3. Saingan/kompetisi 

4. Ego-involment 

5. Memberi ulangan 

6. Mengetahui hasil 

7. Pujian 

8. Hukuman 

9. Hasrat untuk belajar 

10. Minat 

11. Tujuan yang diakui 
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Sardiman (2008:84-91) mengatakan untuk belajar sangat diperlukan adanya 

motivasi. Motivation is an essential condition of learning. Hasil belajar akan 

menjadi  optimal, kalau ada motivasi. Makin tepat motivasi yang diberikan, 

akan semakin berhasil pula pelajaran itu. Jadi motivasi akan senantiasa 

menentukan intensitas usaha belajar bagi para siswa. 

Adapun fungsi motivasi adalah sebagai berikut: 

1. Mendorong untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang 

melepaskan energi. Motivasi dalam hal  merupakan motor penggerak dari 

stipa kegiatan yang akan dikerjakan. 

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

Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang 

harus dikerjakan sesuai dengan rumus tujuannya. 

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

harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan 

perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 

4. Sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Seseorang melakukan 

suatu usaha karena adanya motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam 

belajar akan menunjukkan hasil yang baik. Dengan kata lain, dengan 

adanya usaha yang tekun terutama didasari adanya motivasi, maka 

seseorang yang belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik. 

Intensitas motivasi seseorang siswa akan sangat menentukan tingkat 

pencapaian prestasi belajarnya. 

Macam atau jenis motivasi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang: 

1. Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya 
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a. Motif-motif bawaan 

Motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak lahir. Dengan 

demikian motivasi itu ada tanpa dipelajari. Motif-motif ini seringkali 

disebut motif-motif yang diisyaratkan secara biologis. Relevan 

dengan ini, maka Frandsen (dalam Sardiman 2008) memberi istilah 

jenis motif Physiological drives. 

b. Motif-motif yang dipelajari 

Maksudnya motif-motif yang timbul karena dipelajari. Motif-motif 

ini seringkali disebut dengan motif-motif yang diisyaratkan secara 

sosial. Frandsen mengistilahkan dengan affiliative needs. 

2. Jenis motivasi menurut pembagian dari Woodworth Marquis (dalam 

Sardiman 2008): 

a. Motif atau kebutuhan organis, meliputi misalnya: kebutuhan minum, 

makan, bernapas, seksual, berbuat dan kebutuhan untuk beristirahat. 

b. Motif-motif darurat. Berikut yang termasuk dalam jenis motif ini 

antara lain: dorongan untuk menyelamatkan diri, dorongan untuk 

membalas, untuk berusaha, untuk memburu. Jelasnya motivasi jenis 

ini timbul karena rangsangan dari luar. 

c. Motif-motif objektif. Dalam hal ini menyangkut kebutuhan untuk 

melakukan eksplorasi, melakukan manipulas, untuk menaruh minat. 

Motif-motif ini muncul karena dorongan untuk dapat menghadapi 

dunia luar secara efektif. 
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3. Motif intrinsik dan ekstrinsik 

a. Motif intrinsik 

Yang dimaksud dengan motif intrinsik adalah motif-motif yang 

menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, 

karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk 

melakukan sesuatu. 

Perlu diketahui bahwa siswa yang memiliki motivasi intrinsik akan 

memiliki tujuan menjadi orang yang terdidik, yang berpengetahuan, 

yang ahli dalam bidang tertentu. 

b. Motif ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya 

karena adanya perangsang dari luar. Bukan berarti bahwa motivasi 

ekstrinsik itu tidak baik dan tidak penting. Dalam kegiatan belajar 

mengajar tetap penting. Sebab kemungkinan besar keadaan siswa itu 

dinamis, berubah-ubah, dan juga mungkin komponen-komponen lain 

dalam proses belajar mengajar ada yang kurang menarik bagi siswa, 

sehingga diperlukan motivasi ekstrinsik. 

 

C. Hasil Belajar  

Proses pembelajaran yang telah dilakukan nantinya akan didapatkan suatu 

hasil belajar. Hasil belajar ini akan menentukan keberhasilan anak di dalam 

kelas. Hal ini sesuai dengan  Djamarah dan Zain( 2006: 121), setiap proses 

belajar mengajar selalu menghasilkan hasil belajar, dapat dikatakan bahwa 

hasil belajar merupakan akhir atau puncak dari proses belajar. Akhir dari 
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kegiatan inilah yang menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan siswa dalam 

proses belajar mengajar. Menurut (Nasution, 1989: 25)  bahwa hasil belajar 

adalah suatu perubahan pada individu yang belajar, tidak hanya mengenai 

pengetahuan, tetapi juga membentuk kecakapan dan penghayatan dalam diri 

pribadi individu yang belajar. 

Menurut Bloom (dalam Arikunto, 1990: 110), hasil belajar dibedakan 

menjadi tiga aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Sebagaimana dikemukakan oleh UNESCO ada empat pilar hasil belajar yang 

diharapkan dapat dicapai oleh pendidikan, yaitu: learning to know, learning 

to be, learning to life together, dan learning to do. Bloom (dalam Tim 

Pengembang MKDP, 2011:140) menyebutnya dengan tiga ranah hasil belajar, 

yaitu kognitif, afektif, psikomotor. Selanjutnya dikatakan, bahwa aspek 

kognitif ada enam tingkatan, yaitu 1) Pengetahuan; 2) Pemahaman; 3) 

Pengertian; 4)Aplikasi; 5) Analisis; 6) Sintesis, dan 7) Evaluasi. Berdasarkan  

uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya  proses belajar ditandai 

dengan perubahan tingkah laku secara keseluruhan baik yang menyangkut 

segi positif, afektif maupun psikomotor. Proses perubahan dapat terjadi dari 

yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks, yang bersifat 

pemecahan masalah, dan pentingnya peranan kepribadian dalam proses serta 

hasil belajar. 

Secara umum, hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu 

faktor-faktor yang ada dalam diri siswa dan faktor eksternal, yaitu faktor-

faktor yang berada di luar diri siswa. Yang tergolong faktor internal adalah: 
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1. Faktor fisiologis atau jasmani individu baik bersifat bawaan maupun 

yang diperoleh dengan melihat, mendengar, struktur tubuh, cacat tubuh, 

dan sebagainya. 

2. Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun keturunan yang 

meliputi: 

a. Faktor intelektual, terdiri dari: 

(1)  Faktor potensial, yaitu intelegensi dan bakat. 

(2)  Faktor aktual, yaitu kecakapan nyata dan prestasi. 

b. Faktor nonintelektual, yaitu komponen-komponen kepribadian 

tertentu seperti sikap, minat, kebiasaan, motivasi, kebutuhan, konsep 

diri, penyesuaian diri, emosional, dan sebagainya. 

3. Faktor kematangan baik fisik maupun psikis 

Yang tergolong faktor eksternal ialah: 

a. Faktor sosial yang terdiri dari: 

(1) Faktor lingkungan keluarga 

(2) Faktor lingkungan sekolah 

(3) Faktor lingkungan masyarakat 

(4) Faktor kelompok 

b. Faktor budaya seperti: adat istiadat, ilmu pengetahuan dan teknologi, 

kesenian dan sebagainya. 

c. Faktor lingkungan fisik, seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, 

iklim, dan sebagainya. 

d. Faktor spiritual atau lingkungan keagamaan. 
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Hasil belajar yang diperoleh siswa selama proses pembelajaran bervariasi 

tingkatan ketercapaiannya. Tingkat keberhasilan siswa menurut Djamarah 

dan Zain (2006:107) digolongkan menjadi empat yaitu (1) istimewa/ 

maksimal: apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan dikuasai oleh 

siswa; (2) baik sekali/optimal: apabila sebagian besar (76-99%) bahan 

pelajaran dikuasai siswa; (3) baik/minimal: apabila hanya 60- 75% bahan 

pelajaran dikuasai siswa; dan (4) kurang: apabila kurang dari 60% bahan 

pelajaran yang dikuasai siswa. 

 

D. Metode Diskusi 

Diskusi adalah pertukaran pendapat tentang sesuatu masalah untuk 

dipecahkan bersama. Diskusi merupakan cara untuk mengembangkan 

keterampilan anggota-anggotanya dalam mengatasi kesulitan-kesulitan 

dengan jalan bertukar pikiran. Dalam memimpin diskusi guru-guru harus 

memiliki kemampuan menggerakkan kelompok, membuat pertemuan berhasil 

dan berkoordinasikan pekerjaan-pekerjaan kelompok (Sahertian, 2000:96) 

Pada hakikatnya metode diskusi berpusat pada pelajar, diskusi dapat 

bervariasi dari situasi yang tidak terstrukur , sampai pada situasi yang 

terstruktur. Guru bertindak dengan tegas dan otokratis,  diskusi selalu berkisar 

kepada suatu persoalan tertentu.  Dalam pemecahan soal diperbaiki dalam 

diskusi kelompok. Karena sebuah kelompok selalu lebih unggul dari 

pemecahan soal perorangan (Davies, 1991: 236). 
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Diskusi kelompok, untuk memecahkan masalah yang menimbulkan berbagai 

pendapat, agar kerja kelompok berjalan dengan baik, perlu di perhatikan 

berbagai prinsip berikut:  

a. Peserta didik perlu mengenal dan memahami tujuan, rencana, masalah, dan 

manfaat untuk mereka. 

b. Setiap anggota memberikan masukan konstribusi. 

c. Setiap individu merasa bertanggung jawab pada kelompok. 

d. Dikembangkan peran serta dan kerja sama secara efektif. 

e. Perlu dicapai prosedur yang demokratis dalam perencanaan, pelaksaan, 

penyelesaian, dan pembuatan keputusan. 

f. Pemimin kelompok perlu menciptakan suasan dimana setiap anggota mau 

menyumbangkan buah pikirannya dan kerjasama secara kooperatif. 

g. Gunakan evaluasi terhadap kemajuan kelompok dalam berbagai segi, 

social, aktivitas, kepemimpinan, dan sebagainya. 

h. Diusahakan menimbulkan perubahan konstuktif pada kelakuan seseorang. 

i. Setiap anggota merasa puas dan aman dalam kelompok kelas. 

Maka , pada setiap pengajaran guru hendaknya berupaya menciptakan 

suasana sosial yang membangkitkan kerjasama (Rohani, 2010: 30). 

Menurut Muhammad Uzair Usman diskusi kelompok kecil adalah peserta 

didik berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil di bawah pembinaan guru 

atau temannya untuk berbagai informasi,pemecahan masalah atau 

pengambilan keputusan, dilaksanakan dalam suasana terbuka. Ada beberapa 

komponen yang harus diperhatikan dalam diskusi kelompok antara lain: 

1. Memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan topic diskusi. 

2. Memperluas masalah, intinya merangkum kembali permasalah supaya 

jelas, menjelaskan gagasan peserta didik dengan memberiakan informasi 

yang jelas. 

3. Menganalisis pendapat peserta didik, antaralain menganalisis alasan yang 

dikemukakan memiliki dasar yang kuat, memperjelas hal-hal yang telah 

disepakati. 

4. Meluruskan alur berpikir peserta didik, mencakup ,mengajukan beberapa 

pertanyaan untuk menentan siswa untuk berpikir, memberikan contoh-

contoh verbal, memberikan waktu untuk berpikir, dan memberi dukungan 

terhadap pendapat peserta didik yang penuh perhatian. 

5. Memberi kesempatan untuk berpartisipasi di dalam diskusi, terkait 

memancing semangat berfikir peserta didik (Asril, 2012: 79-80). 


