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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Penguatan (Reinforcement) 

1. Pengertian Penguatan (Reinfocement) 

Kedudukan mempunyai arti penting dalam pendidikan. Arti 

penting itu bertolak dari tugas dan tanggung jawab guru yang cukup 

berat untuk mencerdaskan peserta didiknya. Kerangka berfikir yang 

demikian mengharuskan seorang guru melengkapi dirinya dengan 

berbagai keterampilan yang diharapkan. Dapat membantu dalam 

menjalankan tugansya dalam interaksi edukatif. Salah satu 

keterampilan yang dimaksud adalah keterampilan seorang guru dalam 

memberikan penguatan (reinforcement) guna meningkatkan motivasi 

belajar peserta didiknya. 

Pada umumnya, penghargaan memberi pengaruh positif 

terhadap kehidupan manusia, karena mendorong dan memperbaiki 

tingkah laku seseorang serta meningkatkan usahanya. Bukan hal yang 

aneh pula apabila seseorang ingin menjadi yang terbaik dan mendapat 

pujian, tentu saja dalam batas-batas yang wajar. Bisa dibayangkan apa 

yang terjadi dengan para atlet olahraga jika tidak bertanding dan 

mendapat penghargaan. 

Dalam proses pembelajaran, penghargaan mempunyai arti 

penting. Penghargaan ini bukan harus mewujud materi, melainkan 

dalam bentuk kata-kata, senyuman, anggukan, dan sentuhan. Misalnya 
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guru mengajukan pertanyaan pada peserta didik dan peserta didik 

menjawab tepat, maka guru sebaiknya segera memberi penghargaan. 

Atau pada waktu diadakan diskusi dan ada peserta didik 

mengemukakan pendapat atau urunan pikiran yang baik, maka guru 

perlu memberi penghargaan. Penghargaan yang diberikan guru dalam 

proses pembelajaran ini disebut pemberian penguatan.
1
 

Sesuai dengan makna kata dasarnya “kuat”, penguatan 

(reinfocement) mengandung makna menambahkan kekuatan pada 

sesuatu yang dianggap belum begitu kuat. Makna tersebut ditujukan 

kepada tingkah laku individu yang perlu diperkuat. “diperkuat” artinya 

dimantapkan, diperseling kemunculannya, tidak hilang-hilang timbul, 

tidak sekali muncul sekian banyak yang tenggelam. Pada proses 

pendidikan yang beorientasi pengubahan tingkah laku, tujuan utama 

yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran adalah terjadinya 

tingkah laku yang baik, tingkah laku yang diterima sesering mungkin 

sesuai dengan kegunaan kemunculannya. Penguatan adalah respon 

terhadap suatu tingkah laku positif yang dapat meningkatkan 

kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut.
2
 

Istilah penguatan (reinforcement) berasal dari Skinner, salah 

seorang ahli psikologi belajar behavioristik. Mengartikan 

                                                           
1
 T. Gilarso, Program Pengalaman Lapangan (Microteaching), (Yogyakarta: Andi 

Offset, 1986), hal. 71 
2
 Uzer Usman, Menjadi Guru Professional, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 

hal. 73 
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reinforcement ini sebagai setiap konsekuensi atau dampak tingkah laku 

yang memperkuat tingkah laku tertentu.  

Penguatan adalah respon positif dalam pembelajaran yang 

diberikan guru terhadap perilaku peserta didik yang positif dengan 

tujuan mempertahankan dan meningkatkan perilaku tersebut. 

Penguatan merupakan respon terhadap suatu tingkah laku yang sengaja 

diberikan agar tingkah laku tersebut dapat terulang kembali. Penguatan 

yang diberikan oleh guru merupakan hal yang sangat penting bagi 

peserta didik.
3
 

Menurut Moh. Uzer Usman penguatan (reinforcement) adalah 

segala bentuk respon, apakah bersifat verbal ataupun nonverbal, yang 

merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah 

laku siswa, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan 

balik bagi si penerima (siswa) atas perbuatannya sebagai suatu 

tindakan dorongan ataupun koreksi. Penguatan dikatakan juga sebagai 

respon terhadap tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan 

berulangnya tingkah laku tersebut. Tindakan tersebut dimaksudkan 

untuk mengganjar atau membesarkan hati siswa agar mereka lebih giat 

berpartisipasi untuk interaksi dalam belajar mengajar.
4
 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan 

bahwa penguatan adalah salah satu bentuk penciptaan suasana belajar 

yang menyenangkan yang telah diberikan oleh guru kepada peserta 

                                                           
3
 Barnawi& Mohammad Arifin, Etika dan Profesi Kependidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 

2012), hal. 208 
4
 Uzer Usman, Menjadi guru ..., hal. 80 
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didik dengan tujuan agar tingkah laku positif peserta didik dapat 

meningkat. 

 

2. Tujuan pemberian penguatan 

Penguatan mempunyai pengaruh yang berupa sikap positif 

terhadap proses belajar siswa dan bertujuan sebagai berikut : 

a. Meningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran. 

b. Merangsang dan meningkatkan motivasi belajar. 

c. Meningkatkan kegiatan belajar dan membina tingkah laku siswa 

yang produktif. 

Menurut saidiman dan uno, penguatan bertujuan untuk : 

a. Meningkatkan perhatian siswa. 

b. Melancarkan atau memudahkan proses belajar. 

c. Membangkitkan dan mempertahankan motivasi. 

d. Mengontrol atau mengubah sikap yang mengganggu ke arah 

tingkah laku belajar produktif.
5
 

Ketika guru sangat yakin atas satu atau dua tipe penguatan yang 

favorit dan mengulangnya beberapa kali, hasilnya mungkin tidak 

efektif. Misalnya guru sering menggunakan kata “bagus”, setiap kali 

siswa memberikan tanggapan. Hal ini tidak bisa dikategorikan pada 

                                                           
5
 Hamzah B. Uno, Assesment Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara , 2013), hal. 65 
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penguatan mengungkapkan komentar dengan mudah akan kehilangan 

kekuatannya pada sebagai penguatan.
6
 

Penguatan sebenarnya bisa mengurangi tujuan kasus pendidikan 

dan belajar siswa. Penguatan yang diberikan sangat cepat dan sering 

mungkin menganggu atau menghalangi perkembangan gagasan dan 

iterkasi siswa. Ketika siswa dilibatkan dalam kegiatan pemecahan 

masalah, pengayaan yang berkelanjutan bisa menjadi gangguan 

terhadap proses berfikir siswa. Penguatan bisa juga menginterfensi 

interaksi antara siswa dengan siswa. Guru yang bereaksi terhadap 

setiap komentar siswa, kemudian memusatkan kembali perhatian 

siswa pada diskusi mereka sendiri, menampilkan kemunginan 

terjadinya interaksi antar siswa dengan siswa.
7
  

Sesungguhnya penguatan atau pujian nonverbal menurut moore 

dalam rahim lebih berpengaruh daripada penguatan verbal. Penguatan 

nonverbal merujuk pada pesan-pesan fisik yang disampaikan guru 

melalui isyarat seperti kontak mata, ekspresi wajah dan posisi guru di 

dalam kelas. Senyum guru, kerutan dahi dan sikap tenang, melihat 

atau memalingkan muka dari siswa yang mengindikasikan apakah 

guru bosan atau tertarik, terlibat atau pasif, senang atau tidak senang 

terhadap siswa. Penguatan nonverbal bisa juga digunakan untuk 

mendorong atau menghambat partisipasi siswa. Dalam belajar bahasa, 

                                                           
6
 Farida Rahim, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2008), hal. 117 
7
 Ibid, hal. 118 
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menurut Baradja dalam Rahim pemberian komentar dan koreksi 

terhadap bahasa siswa dimaksudkan sebagai umpan balik. Umpan 

balik berfungsi sebagau penguatan (reinforcement) yang 

menggalakkan pembeajaran untuk menghalangu atau tidak 

menghalangi respon siswa. 

Dengan kata lain, penguatan bisa meningkatkan partisipasi 

siswa dengan memberikan pujian terhadap komentar siswa, jadi 

mendorong partisipasi siswa lebih lanjut. Guru perlu memerhatikan 

beberapa hal berikut: 

a. Komentar guru dapat mengganggu berfikir siswa. 

b. Kontak mata yang berlebihan bisa merusak inetraksi siswa 

dengan siswa. 

c. Penguatan yang diberikan sangat sering atau terlalu cepat tanpa 

suatu analisis yang teliti dari tanggapan siswa akan mengurangi 

pengaruhnya. 

d. Penguatan yang digunakan secara berlebihan akan kehilangan 

pengaruhnya. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penguatan 

berpengaruh terhadap motivasi peserta didik untuk mempertahankan 

serta meningkatkan perilaku positif. Tujuan dari penguatan dalam 

pembelajaran ialah meningkatkan motivasi serta perhatian peserta 
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didik saat pembelajaran berlangsung serta dapat mengembangkan cara 

fikir peserta didik ke arah yang lebih baik. 

3. Komponen keterampilan penguatan (reinforcement) 

Penggunaan penguatan dalam kelas harus bersifat selektif. 

Pemberian penguatan harus bermakna bagi peserta didik. Jenis-jenis 

penguatan tersebut sebagai berikut : 

a. Verbal Reinforcement 

Tanggapan guru yang berupa kata-kata pujian, dukungan dan 

pengakuan dapat digunakan untuk memberikan penguatan atas 

kinerja peserta didik. Peserta didik yang telah mendapatkan 

penguatan akan merasa bangga dan termotivasi untuk 

meningkatkan kembali prestasi belajarnya. 

Penguatan verbal dapat dinyatakan dalam dua bentuk, yakni 

melalui kata-kata dan melalui kalimat. Penguatan dalam bentuk 

kata-kata dapat berupa: benar, bagus, tepat, bagus sekali, ya, 

mengagumkan, setuju, cerdas. Sedangkan dalam bentuk kalimat 

dapat berupa: 

1) Wah pekerjaanmu baik sekali. 

2) Saya puas dengan jawabanmu. 

3) Nilaimu semakin lama semakin baik. 

4) Contoh yang kamu berikan tepat sekali. 
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5) Jawabanmu lengkap sekali.
8
 

b. Gestural Reinforcement 

Gestural reinforcement merupakan penguatan yang 

diberikan oleh guru melalui gerak tubuh atau mimik muka yang 

memberi kesan baik kepada peserta didik. Penguatan mimik dan 

gerakan badan dapat berupa senyuman, anggukan kepala, acungan 

jempol, tepuk tangan, dan lainnya. Seringkali diikuti dengan 

penguatan verbal misal guru mengatakan “bagus!” sambil 

menganggukkan kepala. 

c. Proximity Reinfocement 

Beberapa perilaku yang dapat dilakukan guru dalam 

memberikan penguatan ini antara lain adalah berdiri disamping 

siswa, berjalan menuju siswa, duduk dekat dengan seorang siswa 

atau kelompok siswa, berjalan di sisi siswa dan sebagainya. 

penguatan dengan cara mendekati dapat dilakukan ketika peserta 

didik menjawab pertanyaan, bertanya, diskusi. 

d. Contact Reinforcement 

Contact reinforcement merupakan penguatan yang 

dilakukan guru melalui kontak terhadap siswa seperti dengan cara 

berjabat tangan, menepuk bahu dan mengangkat tangan peserta 

didik ketika menang lomba yang semuanya ditujukan untuk 

penghargaan penampilan, tingkah laku atau kerja siswa. 

                                                           
8
Buchari Alma, Guru Professional: Menguasai Metode dan Terampil Mengajar, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 40 
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e. Activity Reinforcement 

Activity reinforcement merupakan penguatan yang dapat 

membangkitkan sikap aktif siswa, seperti memberikan bahan 

pembelajaran, memimpin permainan dalam pembelajaran, 

membantu siswa dalam menggunakan media pembelajaran.
9
 

f. Token Reinforcement 

Token reinforcement merupakan penguatan yang dilakukan 

oleh guru dalam memberikan penghargaan kepada siswa atas hasil 

atau aktivitas belajar siswa yang sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Misalnya dengan memberikan hadiah, bintang 

komentar tertulis pada buku pelajaran, nama kehormatan, dan lain 

sebagainya dengan harapan agar aktivitas belajar siswa yang baik 

itu dapat terulang kembali secara continue dan meningkatkannya 

agar lebih baik lagi serta dapat memberikan motivasi kepada siswa 

yang lain untuk mendapatkan perlaukan yang sama. 

Fu’ad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub, dalam buku “begini 

seharusnya menjadi guru” mengemukakan pendapatnya bahwa 

dalam memberikan penghargaan kepada anak didik dapat 

dilakukan dengan berbagai macam cara yaitu sebagai berikut: 

a. Penghargaan dalam bentuk materi 

Penghargaan dalam bentuk materi merupakan 

penghargaan dan motivator yang paling kuat pengaruhnya 

                                                           
9
 Ibid, hal. 42 
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terhadap siswa, karena megandung nilai plus karena lebih 

unggul diantara teman-temannya, merupakan rasa puas guru 

terhadap aktivitas baik yang dilakukannya. 

b. Penghargaan dalam bentuk do’a 

Penghargaan dalam bentuk do’a merupakan bentuk 

feedback yang jarang dilakukan oleh guru, namun sebenarnya 

dengan mendoakan siswa akan membawa keberkahan, 

kebaikan, taufik, dan lainnya. 

c. Penghargaan dalam bentuk sanjungan (pujian) 

Penghargaan dalam bentuk sanjungan seperti mengatakan 

bagus, hebat, dan lainnya kepada siswa akan dapat 

menumbuhkan rasa percaya diri siswa terhadap keilmuannya 

dan memotivasi siswa yang lain agar mendapatkan pujian yang 

sama atau bahkan lebih dari itu.
10

 

 

4. Prinsip-prinsip penggunaan penguatan 

Pemberian penguatan (reinforcement) sifatnya sederhana dalam 

pelaksanaannya, namun dapat pula pemberian penguatan yang 

diberikan pada siswa enggan belajar, karena penguatan yang diberikan 

tidak sesuai dengan yang dikehendaki siswa. Dalam pemberian 

penguatan (reinforcement) yang penting harus sesuai dengan tindakan 

yang dilakukan oleh siswa tersebut, pemberian penguatan yang 

                                                           
10

 Fu’ad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub, Begini Seharusnya Menjadi guru, (Jakarta: Daral 

Haq, 2011), hal. 81 
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berlebihan akan berakibat fatal. Untuk itu maka guru harus 

memperhatikan prinsip-prinsip dalam pemberian penguatan. 

Ada beberapa cara penggunaan penguatan yang harus 

diperhatikan. 

a. Penguatan pada pribadi tertentu 

Penguatan harus ditujukan kepada siswa tertentu. Oleh 

karena itu pandangan guru harus tegas diarahkan kepada anak yang 

memperoleh penguatan serta diusahakan menyebutkan nama anak 

yang mendapatkan penguatan serta memandangnya. 

b. Penguatan kepada kelompok 

Penguatan dapat juga diberikan kepada sekelompok siswa, 

misalnya jika satu tegas telah dilaksanakan dengan baik oleh satu 

kelas, guru dapat mengizinkan kelas tersebut untuk bermain basket 

yang memang menjadi kegemaran mereka. 

c. Penguatan yang tidak penuh 

Sering didapat jawaban yang diberikan anak atas 

pertanyaan guru sedikit mengandung kebenaran. Untuk itu 

penguatan yang digunakan tentu penguatan tidak penuh. Teknik ini 

dapat dilakukan dengan mengatakan “jawabanmu ada benarnya, 

dan lebih sempurna dirinci secara sistematis”. Tentang bagaimana 

teknik mengatakan tergantung konteks dan keadaan jawaban anak. 

Prinsip dalam penguatan tidak penuh adalah pengakuan guru atas 

jawaban yang sebagian jawaban yang salah. 
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d. Variasi penggunaan 

Untuk menghindari ketidakbermaknaan, guru dapat 

menggunakan secara bervariasi. Penggunaan penguatan yang 

monoton dapat menjadi bahan tertawaan anak. Bahkan anak-anak 

ikut serta memberikan penguatan apabila teman lain menjawab 

dengan benar. Untuk menghindari lunturnya makna penguatan dan 

kemungkinan terjadi bahan tertawaan anak, guru dapat 

memvariasikan penggunaannya. Dan lebih penting untuk itu adalah 

menerapkan prinsip-prinsip penggunaannya secara matang. 

Menurut Moh. Uzer Usman ada tiga prinsip dalam 

penggunaan penguatan, yaitu kehangatan dan keantusiasan, 

kebermaknaan, dan menghindari respon negatif. 

a. Kehangatan dan keantusiasan 

Sikap dan gerak guru termasuk suara, mimik, dan gerak 

badan akan menunjukkan adanya kehangatan dan 

keantusiasan dalam memberikan penguatan 

b. Kebermaknaan 

Penguatan hendaknya diberikan sesuai dengan tingkah 

laku dan penampilan siswa sehingga ia mengerti dan yakin 

bahwa ia patut diberi penguatan 
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c. Menghindari penggunaan respon yang negatif 

Respon negatif yang diberikan oleh guru terhadap siswa 

akan mematahkan semangatsiswa dalam mengembangkan 

dirinya.
11

 

5. Cara menggunakan penguatan 

a. Penguatan kepada pribadi tertentu 

Penguatan harus jelas kepada siapa ditujukan sebab bila 

tidak, akan kurang efektif. Oleh karena itu, sebelum memberikan 

penguatan, guru terlebih dahulu menyebut nama siswa yang 

bersangkutan sambil menatap kepadanya. 

b. Penggunaan kepada kelompok 

Penguatan dapat pula diberikan kepada sekelompo siswa, 

misalnya apabila satu tugas telah diselesaikan dengan baik oleh 

satu kelas, guru memperoleh kelas itu bermain bol voli yang 

menjadi kegemarannya. 

c. Pemberian penguatan dengan segera 

Penguatan seharusnya diberikan segera setelah muncul 

tingkah laku atau respon siswa yang diharapkan. Penguatan yang 

ditunda pemberiannya, cenderung kurang efektif. Disebabkan jika 

tidak segera dilakukan akan menimbulkan kejenuhan peserta didik. 

 

 

                                                           
11

  Uzer Usman, Menjadi Guru ..., hal. 81-82 
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d. Variasi dalam penggunaan 

Jenis atau macam penguatan yang digunakan hendaknya 

bervariasi, tidak terbatas pada satu jenis saja karena hal ini akan 

menimbulkan kebosanan dan lama-kelamaan akan kurang efektif.
12

 

 

B. Motivasi Belajar 

1. Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi belajar terdiri dari dua kata yang mempunyai 

pengertian sendiri-sendiri yaitu motivasi dan belajar, namun dalam 

pembahasan ini dua kata yang berbeda tersebut saling berhubungan 

membentuk satu arti. Untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan 

pengertian dua kata tersebut. 

Motivasi berasal dari kata motif, kata motif diartikan sebagai 

upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif 

dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan didalam 

subyek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai 

suatu tujuan. Berawal dari kata motif itu maka motivasi dapat diartikan 

sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif.
13

 

Motivasi merupakan segala tenaga yang dapat membangkitkan 

atau mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi 

secara etimologi motivasi adalah dorongan atau daya penggerak yang 

                                                           
12

 Ibid, hal. 83 
13

 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2007), hal. 73 
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dapat membangkitkan atau mendorong seseorang untuk melakukan 

suatu tindakan dalam rangka mencapai tujuan. 

Secara terminologi banyak para ahli yang memberikan batasan 

tentang pengertian motivasi antara lain sebagai berikut : 

a. Mc. Donald mengemukakan bahwa motivasi adalah suatu 

perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan 

timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan.
14

 

b. Clifford T. Morgan menjelaskan bahwa motivasi bertalian dengan 

tiga hal yang sekaligus merupakan aspek-aspek dari motivasi yaitu 

keadaan yang mendorong (motivating states), tingkah laku yang 

didorong oleh keadaan tersebut (motivated behavior), dan tujuan 

dari tingkah laku tersebut (goals or end such behavior). 

c. James O. Whittaker, memberikan pengertian tentang motivasi 

sebagai kondisi atau keadaan yang mengaktifkan atau memberi 

dorongan kepada makhluk untuk bertingkah laku mencapai tujuan 

yang ditimbulkan oleh motivasi.
15

 

Sedangkan pengertian belajar dapat didefinisikan menurut 

beberapa para ahli sebagai berikut: 

a. HC. Witherington memberi batasan belajar adalah perubahan di 

dalam kepribadian yang menyatukan sebagai suatu pola baru dari 

                                                           
14

 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

1992), hal. 173 
15

 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 205-206 
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reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian atau 

suatu pengertian. 

b. Morgan mengemukakan bahwa belajar adalah setiap perubahan 

yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu 

hasil dari latihan atau pengalaman.
16

 

c. Lester D. Crow mengemukakan belajar adalah upaya untuk 

memperoleh kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan, dan sikap-sikap. 

d. Menurut syamsudin makmun yang dimaksud dengan perubahan 

dalam konteks belajar itu dapat bersifat fungsional atau struktural, 

material, dan behavioral serta keseluruhan pribadi. 

Beberapa uraian diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah perubahan tingkah laku individu baik fisik (jasmani) maupun 

psikis (rohani) yang relatif menetap, serta perubahan tersebut terjadi 

setelah melalui pengalaman dan latihan serta interaksi dengan 

lingkungan yang terlibat proses kognitif. 

Dari pengertian motivasi dan belajar yang dikemukakan diatas, 

dapat diambil kesimpulan bahwa motivasi belajar adalah totalitas daya 

penggerak psikis dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar 

dan memberi arah pada kegiatan belajar untuk mencapai tujuan. 

Dalam hal ini sardiman mengemukakan bahwa dalam kegiatan 

belajar motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak 

                                                           
16

 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT Rosdakarya, 2002), hal.84 
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dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar sehingga tujuan 

yang dikehendaki oleh subjek belajar dapat tercapai.
17

 

Sehingga perubahan perilaku dalam belajar relatif permanen. 

Dengan demikian hasil belajar dapat diidentifikasikan dari adanya 

kemampuan melakukan sesuatu secara permanen, dapat diulang-ulang 

dengan hasil yang sama. Bisa membedakan antara perubahan perilaku 

hasil belajar dengan yang terjadi secara kebetulan. Orang kebetulan 

dapat melakukan sesuatu, tentu tidak dapat mengulang perbuatan itu 

dengan hasil yang sama. Sedangkan sesuatu karena hasil belajar dapat 

melakukannya secara berulang-ulang dengan hasil yang sama.
18

 

Beberapa uraian diatas dapat dipahami bahwa motivasi belajar 

memegang peranan penting, sebab motivasi akan memberikan gairah 

atau semangat seseorang (siswa) dalam belajar sehingga siswa akan 

memiliki energi yang banyak untuk melakukan kegiatan belajar demi 

mencapai tujuan. 

2. Teori Motivasi 

Beberapa teori motivasi yang akan dibicarakan pada bab ini, 

yakni terdapat lima teori, diantaranya: 
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a. Teori hedonisme 

Hedone adalah bahasa yunani yang berarti kesukaan, 

kesenangan atau kenikmatan. Hedonisme adalah suatu aliran 

didalam filsafat yang memandang bahwa tujuan hidup yang utama 

pada manusia adalah mencari kesenangan (hedone) yang bersifat 

duniawi. Menurut pandangan hedonisme, manusia pada hakikatnya 

adalah makhluk yang mementingkan kehidupan yang penuh 

kesenangan dan kenikmatan. Oleh karena itu setiap persoalan yang 

perlu pemecahan, manusia cenderung memilih alternatif 

pemecahan yang dapat mendatangkan kesenangan dari pada yang 

mengakibatkan kesukaran, kesulitan, penderitaan dan sebagainya.
19

 

b. Teori naluri 

Pada dasarnya manusia memiliki tiga golongan nafsu 

pokok yaitu dorongan nafsu (naluri) mempertahankan diri, 

dorongan nafsu (naluri) mengembangkan diri, dan dorongan nafsu 

(naluri) mengembangkan atau mempertahankan jenis. Dengan 

demikian ketika naluri pokok itu, maka kebiasaan-kebiasaan 

apapun tindakan-tindakan dan tingkah laku manusia yang 

diperbuatnya sehari-hari dorongan atau gerakan oleh ketiga naluri. 

Oleh karena itu, menurut teori ini untuk memotivasi seseorang 

harus berdasarkan naluri mana yang akan dituju dan perlu 

dikembangkan. 
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Seringkali kita temukan seseorang bertindak melakukan 

sesuatu karena didorong orang lebih dari naluri pokok sekaligus 

sehingga sukar bagi kita untuk menentukan naluri pokok mana 

yang lebih dominan mendorong orang tersebut melakukan tindakan 

yang demikian itu.
20

 

c. Teori daya pendorong 

Teori ini merupakan perpaduan antara “teori naluri” dengan 

“teori reaksi yang dipelajari”. Daya pendorong adalah semacam 

naluri, tetapi hanya suatu dorongan kekuatan yang luas terhadap 

suatu arah yang umum. Misalnya suatu daya pendorong pada jenis 

kelamin yang lain. Namun, cara-cara yang digunakan dalam 

mengejar kepuasan terhadap daya pendorong tersebut berlain-

lainan bagi tiap individu menurut latar belakang kebudayaan 

masing-masing. Oleh karena itu, menurut teori ini bila seorang 

pemimpin atau seorang pendidik ingin memotivasi anak buahnya, 

ia harus mendasarkannya atas daya pendorong yaitu atas naluri dan 

reaksi yang dipelajari dari kebudayaan lingkungan yang 

dimilikinya. 

d. Teori kebutuhan 

Teori motivasi yang sering banyak dianut orang-orang 

adalah teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan 

yang dilakukan oleh manusia pada hakikatnya adalah untuk 
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kebutuhannya, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis. 

Menurut teori ini, apabila seorang pemimpin atau pendidik 

bermaksud memberikan motivasi kepada seseorang, ia berusaha 

terlebih dahulu apa kebutuhan-kebutuhan orang yang akan 

memotivasinya. 

Sejalan dengan itu pula terdapat adanya beberapa teori 

kebutuhan yang sangat erat berkaitan dengan kegiatan motivasi. 

Berikut ini dibicarakan salah satu dari teori kebutuhan yang 

dimaksud. Maslow mengemukakan adanya lima tingkat kebutuhan 

pokok inilah yang kemudian dijadikan pengertian kunci dalam 

mempelajari motivasi manusia. Adapun kelima tingkat kebutuhan 

pokok yang dimaksud yaitu : 

1) Kebutuhan fisiologis 

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar yang bersifat 

primer dan fital yang menyangkut fungsi-fungsi biologis dasar 

dan organisme manusia seperti kebutuhan akan pangan, 

sandang dan papan, kesehatan fisik, dan sebagainya. 

2) Kebutuhan rasa aman dan perlindungan 

Seperti terjamin rasa keamanannya, terlindung dari bahaya 

dan ancaman penyakit, perang, kemiskinan, kelaparan, 

perlakuan tidak adil sebagainya 
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3) Kebutuhan sosial 

Yang meliputi kebutuhan akan dicintai, diperhitungkan 

sebagai pribadi, diakui sebagai anggota kelompok, rasa setia 

kawan, dan kerja sama. 

4) Kebutuhan akan penghargaan 

Termasuk kebutuhan dihargai karena prestasi, 

kemampuan, kedudukan, pangkat, dan sebagainya 

5) Kebutuhan akan aktualisasi diri 

Seperti kebutuhan mempertinggi potensi-potensi yang 

dimiliki, pengembangan diri secara maksimum, kreatifitas dan 

ekspresi diri. 

Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mengamati bahwa 

kebutuhan manusia itu berbeda-beda, faktor-faktor yang 

mempengaruhi adanya perbedaan tingkat kebutuhan itu antara lain 

latar belakang pendidikan, tinggi rendahnya kedudukan, 

pengalaman masa lampau, pandangan atau falsafah hidup, cita-cita 

dan harapan masa depan dari tiap individu.
21

 

3. Ciri-ciri motivasi belajar 

Motivasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

seluruh kegiatan individu termasuk kegiatan pembelajaran, agar 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan memberikan hasil yang 
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efektif.
22

 Mengenai makna dan teori tentang motivasi, perlu 

dikemukakan adanya beberapa ciri motivasi. Motivasi yang ada pada 

diri setiap orang itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam 

waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai). 

b. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa) tidak 

memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin 

(tidak cepat puas dengan prestasi yang telah dicapainya). 

c. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah untuk 

orang dewasa 

d. Lebih senang bekerja mandiri 

e. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat 

mekanis, berulang-ulang begitu saja sehingga kurang aktif). 

f. Dapat mempertahankan pendapatnya 

g. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu 

h. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal
23

 

Apabila seseorang melakukan ciri-ciri seperti diatas, berarti 

seseorang itu memiliki motivasi yang cukup kuat. Ciri-ciri motivasi 

seperti itu akan sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. 

Dalam kegiatan belajar mengajar akan mencapai keberhasilan yang 

baik, kalau siswa tekun mengerjakan tugas, ulet dalam memecahkan 
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berbagai masalah dan hambatan secara mandiri. Siswa yang belajar 

dengan baik tidak terjebak pada sesuatu yang rutinitas dan mekanis. 

Siswa yang harus mempertahankan pendapatnya, kalau ia sudah yakin 

dan dipandangnya cukup rasional. Bahkan lebih lanjut siswa harus 

juga peka dan responsive terhadap berbagai masalah umun, dan 

bagaimana memikirkan pemecahannya. Hal-hal itu semua harus 

dipahami benar oleh guru agar dalam berinteraksi dengan siswanya 

dapat memberikan motivasi yang tepat dan optimal. 

4. Indikator anak yang termotivasi belajar 

Di antara indikator anak yang termotivasi belajarnya adalah: 

a. Keinginan, keberanian menampilkan minat, kebutuhan dan 

permasalahan yang dihadapi ketika belajar 

b. Keinginan dan keberanian serta kesempatan untuk berpartisipasi 

dalam kegiatan persiapan, proses, dan kelanjutan belajar 

c. Penampilan berbagai usaha belajar dalam menjalani dan 

menyelesaikan kegiatan belajar sampai berhasil 

d. Anak bergairah belajar 

e. Kemandirian belajar
24

 

5. Teori belajar 

Menurut syaiful sagala bahwa banyak sekali teori belajar 

menurut literatur psikologi, teori itu bersumber dari teori atau aliran-

aliran psikologi. Secara garis besar dikenal ada tiga rumpun besar teori 
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belajar menurut pandangan psikologi yaitu teori disiplin mental, teori 

behaviorisme, dan teori gestalt-filed. 

a. Teori disiplin mental 

Teori belajar ini dikembangkan tanpa dilandasi eksperimen, 

ini berarti dasar orientasinya adalah “filosofis atau spekulatif”. 

Plato, Aristoteles menganggap bahwa dalam belajar mental siswa 

disiplinkan atau dilatih. Dalam mengajar siswa membaca misalnya, 

guru pengikut teori ini melatih “otot-otot” mental siswa guru mula-

mula memberikan daftar kata-kata yang diinginkannya dengan 

menggunakan kartu-kartu dimana tertulis setiap kata itu. 

Selanjutnya guru melatih siswa-siswa mereka setiap hari diberi tes 

dan siswa-siswa yang belum pandai harus kembali sesudah jam 

sekolah untuk dilatih lagi. Menurut rumpun psikologi teori disiplin 

mental ini individu memiliki kekuatan, kemampuan, atau potensi-

potensi tertentu.
25

 

b. Teori behavior 

Teori behavior ini sangat menekankan pada perilaku atau 

tingkah laku yang dapat diamati atau diukur. Tokoh yang terkenal 

mengembangkan teori ini adalah Thordike, dengan eksperimen 

belajar pada binatang yang juga berlaku bagi manusia yang disebut 

Thordike dengan “trial and error”, Thordike menghasilkan teori 

belajar “connectionism” karena belajar merupakan pembentukan 
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koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Thordike 

mengemukakan tiga prinsip atau hukum dalam belajar yaitu: 

1) Law of readines, belajar akan berhasil apabila individu 

memiliki kesiapan untuk melakukan perbuatan tersebut. 

2) Law of exercise, belajar akan berhasil apabila banyak latihan 

dan ulangan 

3) Law of effect, belajar bersemangat apabila mengetahui dan 

mendapatkan hasil yang baik 

Teori ini dilatar belakangi oleh percobaan Ivan Pavlov 

dengan keluarnya air liur. Air liur akan keluar bila anjung melihat 

atau mencium bau makanan. Setelah diulang beberapa kali air liur 

akan tetap keluar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku 

individu dapat dikondisikan, artinya belajar merupakan suatu 

upaya untuk mengkondisikan pembentukan suatu perilaku atau 

respon terhadap sesuatu. Ivan Pavlov menghasilkan teori belajar 

yang disebut “classical conditioning” atau “stimulus substitution”. 

Teori penguatan atau “reinforcement” merupakan pengembangan 

lebih lanjut dari teori koneksionisme. Seorang anak atau siswa 

yang belajar dengan giat dan dia dapat menjawab semua 

pertanyaan dalam ulangan atau ujian, maka guru memberikan 

penghargaan pada siswa tersebut itu dengan nilai yang tinggi, 
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pujian, atau hadiah. Berkat pemberian penghargaan ini, maka siswa 

tersebut akan belajar lebih rajin dan lebih bersemangat.
26

 

c. Teori Cognitive Gestalt-Filed 

Teori belajar Gestalt ini lahir di jerman tahun 1912 

dipelopori dan dikembangkan oleh Max Wertheimer yang meneliti 

tentang pengamatan dan problem solving, dari pengamatan ia 

menyesalkan penggunaan metode menghafal di sekolah, dan 

menghendaki murid belajar dengan pengertian bukan menghafal 

akademik. 

Belajar Gestalt menekankan pemahaman atau “insight” dan 

pengamatan sebagai suatu alternatif. Berkat pengalaman seorang 

siswa akan mampu mencapai pengamatan yang benar objektif 

sebelum mencapai pengertian. Dalam belajar siswa harus 

memahami makna hubungan antar satu bagian dengan bagian yang 

lainnya. Manusia dihadapkan pada problem atau “problem solving” 

mencoba memahaminya dengan melakukan upaya 

menghubungkan unsur-unsur dalam problem tersebut dengan 

menemukan makna yang terkandung didalamnya. Dengan 

demikian unsur berpikir atau inteligen ikut berperan sehingga 

timbul dalam jiwa yang bersangkutan pengertian atau insight. 

Setelah ia menemukan insight, maka ia akan menyatakan insight 

itu dengan ekspresi yaitu “aku mengerti sekarang”, “aku dapat 
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menyelesaikannya”, dan sebagainya yang menimbulkan rasa puas 

karena mampu menyelesaikan problem yang dihadapinya. Jadi 

dalam belajar pemahaman atau pengertian memegang peranan 

amat penting bagi tuntasnya kegiatan belajar.
27

 

6. Fungsi motivasi belajar 

Dalam kegiatan belajar mengajar pasti ditemukan anak didik 

yang malas berpartisipasi dalam belajar. Sementara anak didik yang 

lain berpartisipasi dalam kegiatan. Ketidakminatan terhadap suatu 

mata pelajaran menjadi pangkal penyebab anak didik tidak bergeming 

untuk mencatat apa yang telah disampaikan guru. Itulah sebagai tanda 

bahwa anak didik tidak mempunyai motivasi untuk belajar. Maka 

seorang pendidik harus memberikan suntikan dalam bentuk motivasi 

ekstrinsik. Sehingga dengan bantuan ini anak didik dapat keluar dari 

kesulitan belajar. 

Bila motivasi ekstrinsik diberikan itu dapat membantu anak 

didik keluar dari lingkaran masalah kesulitan belajar, maka motivasi 

dapat diperankan dengan baik oleh guru dengan mengandalkan fungsi-

fungsi motivasi merupakan langkah akurat untuk menciptakan iklim 

belajar yang kondusif bagi anak didik. 

Baik motivasi intrinsik maupun ektrinsik sama berfungsi sebagai 

pendorong, penggerak, dan penyeleksi perbuatan. Dorongan adalah 

fenomena psikologis dari dalam yang melahirkan hasrat untuk 
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bergerak dalam menyeleksi perbuatan yang akan dilakukan. Karena 

itulah dorongan atau penggerak maupun penyeleksi merupakan kata 

kunci dari motivasi dalam setiap perbuatan dalam belajar.
28

 

Apabila motivasi dapat ditimbulkan dalam proses belajar 

mengajar, maka hasil belajar akan menjadi optimal. Makin tepat 

motivasi yang diberikan makin tinggi pula keberhasilan proses 

pembelajaran itu. Jadi, motivasi senantiasa menentukan intensitas 

usaha belajar siswa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka motivasi 

yang sangatlah penting dalam proses belajar-mengajar. 

Menurut sardiman bahwa motivasi memiliki tiga fungsi, yaitu: 

a. Mendorong manusia untuk berbuat, dengan kata lain motivasi 

merupakan penggerak atau motor yang melepaskan energi. Dalam 

hal ini motivasi menjadi penggerak setiap kegiatan yang akan 

dikerjakan 

b. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak 

dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan 

kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya 

c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa 

yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dan 

menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi 

tujuan tersebut. 

                                                           
28

 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hal. 122 



42 

 

Selain itu juga terdapat fungsi-fungsi motivasi yang lain. 

Motivasi dapat berfungsi sebagai mendorong usaha dan pencapaian 

prestasi. Seseorang melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. 

Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil 

yang baik, artinya dengan adanya usaha yang tekun dan terutama 

didasari adanya motivasi, maka seseorang yang belajar itu akan dapat 

menghasilkan prestasi yang baik, intensitas motivasi seseorang siswa 

akan sangat menentukan tingkat mencapai prestasi belajarnya.
29

 

Sedangkan menurut Dimyati dan Mujiono melihat pentingnya 

fungsi motivasi belajar menjadi dua, yaitu fungsi motivasi bagi siswa 

dan fungsi motivasi bagi guru. Pentingnya motivasi belajar bagi siswa 

meliputi: 

a. Menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses dan hasil akhir 

b. Menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar, yang 

dibandingkan dengan teman sebaya 

c. Mengarahkan kegiatan belajar 

d. Membesarkan semangat belajar 

e. Menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan bekerja secara 

berkesinambungan 

Sedangkan fungsi motivasi belajar bagi guru adalah sebagai 

berikut: 
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a. Membangkitkan, meningkatkan dan memelihara semangat belajar 

siswa sampai belajar 

b. Mengetahui dan memahami motivasi belajar siswa di kelas yang 

beraneka ragam 

c. Meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih satu di antara 

bermacam-macam peran seperti sebagai penasihat, fasilitator, 

instruktur, teman diskusi, motivator, pemberi hadiah, atau 

pendidikan. 

d. Memberi peluang guru untuk unjuk kerja rekayasa pedagogis. 

Berbagai fungsi-fungsi motivasi yang telah diuraikan diatas, 

dapat dikatakan bahwa  peran motivasi dalam proses kegiatan belajar 

sangat penting sekali, hasil belajar akan optimal jika adanya motivasi. 

Makin tepat motivasi yang diberikan, akan semakin berhasil pula 

proses pembelajaran. Sehingga dengan adanya motivasi seorang siswa 

akan lebih giat lagi dalam proses belajarnya dan motivasi juga dapat 

mendorong usaha dan mencapai prestasi siswa.
30

 

7. Macam-macam Motivasi Belajar 

Mengenai macam atau jenis motivasi ini dapat dilihat dari 

berbagai sudut pandang. Dengan demikian motivasi atau motif-motif 

yang aktif itu sangat bervariasi 
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a. Motivasi dilihat dari dasar pembetukannya 

1) Motif bawaan yaitu motif yang dibawa sejak lahir, jadi 

motivasi itu ada tanpa dipelajari. Contoh dorongan untuk 

makan dan minum. Motif-motif ini seringkali disebut yang 

disyaratkan secara bilogis. 

2) Motif-motif yang dipelajari yaitu motif-motif yang timbul 

karena dipelajari. Contohnya dorongan belajar untuk suatu 

cabang ilmu pengetahuan, dorongan mengajar sesuatu untuk 

masyarakat. Motif ini sering kali disebut motif-motif yang 

disyaratkan secara sosial. Sebab manusia hidup dalam 

lingkungan sosial dengan sesama manusia yang lain, sehingga 

motivasi itu terbentuk. 

Kemudian motivasi belajar siswa dibedakan lagi menjadi dua 

golongan, yaitu : 

1) Motivasi instrinsik, yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri 

setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 

Seperti halnya seseorang suka membaca, dan lain-lain.
31

 

2) Motivasi ekstrinsik, yaitu melakukan sesuatu untuk 

mendapatkan sesuatu yang lain (cara untuk mencapai tujuan). 

Motivasi ekstrinsik sering dipengaruhi oleh intensif eksternal 
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seperti imbalan atau hukuman. Misalnya, murid mungkin 

belajar keras menghadapi ujian untuk mendapatkan nilai yang 

baik.
32

 

Kedua motivasi yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik sangat 

perlu digunakan dalam proses belajar mengajar karena dari sekian 

banyak mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa setiap hari di 

sekolah, tidaklah selalu menarik. Sehingga tidak realistis untuk selalu 

mengharapkan siswa mempunyai motivasi instrinsik agar antusias 

melakukan hal-hal yang disukai setiap hari. Apalagi keadaan siswa 

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

proses belajar mengajar ada yang kurang menarik bagi siswa sehingga 

diperlukan motivasi ekstrinsik. 

Untuk menumbuhkan motivasi belajar baik instrinsik maupun 

ekstrinsik adalah suatu hal yang tidak mudah, maka seorang pendidik 

harus mempunyai kesanggupan untuk menggunakan bermacam-

macam cara yang dapat membangkitkan motivasi siswa sehingga dapat 

belajar dengan baik. 

8. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa 

dapat dibedakan menjadi tiga macam: 

                                                           
32

 Jhon W. Santrock, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2007), hal. 514 



46 

 

a. Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan atau 

kondisi jasmani dan rohani siswa 

b. Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan 

disekitar siswa 

c. Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya 

belajar siswa yang meliputi srategi dan metode yang digunakan 

siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi 

pelajaran. 

Faktor-faktor diatas dalam banyak hal sering saling berkaitan 

dan mempengaruhi satu sama lain. Seorang siswa yang bersikap 

conserving terhadap ilmu pengetahuan atau termotif ekstrinsik (faktor 

eksternal) seumpama, biasanya mengambil pendekatan belajar yang 

sederhana dan tidak mendalam. Sebaliknya, seorang siswa yang 

berintelegensi tinggi (faktor internal) dan dapat dorongan positif dari 

orang tuanya (faktor eksternal) mungkin akan memilih pendekatan 

belajar yang lebih mementingkan kualitas hasil pembelajaran.
33

 

Selain faktor-faktor tersebut diatas ada beberapa faktor lain yang 

dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa seperti yang disebutkan 

oleh Dimyati dan Sujiono yaitu: 
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a. Cita-cita atau aspirasi 

Cita-cita atau aspirasi siswa dalam belajar merupakan 

tujuan belajar yang diharapkan yaitu memperoleh hasil belajar 

yang diharapkan yaitu memperoleh hasil yang memuaskan. Cita-

cita siswa akan terwujud apabila di dalam dirinya terdapat 

keinginan yang telah menjadi kemauan untuk mewujudkan cita-

cita. Dengan cita-cita, siswa akan terdorong untuk memperkuat 

semangat belajar dan menggunakan perilaku belajarnya untuk 

mencapai cita-cita tersebut. Dengan demikian, cita-cita akan 

memperkuat motivasi belajar intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

b. Kemampuan siswa 

Cita-cita atau keinginan seorang siswa perlu dibarengi 

dengan kemauan atau kecakapan dalam mencapainya. Keinginan 

siswa untuk memperoleh hasil belajar yang baik harus diikuti 

dengan kemampuan siswa tersebut mempelajari atau menguasai 

sesuatu yang dipelajari. Dengan demikian kemampuan siswa akan 

memperkuat motivasi siswa untuk melaksanakan tugas-tugas 

perkembangan. 

c. Kondisi siswa 

Kondisi siswa baik yang meliputi kondisi jasmani maupun 

rohani mempengaruhi motivasi belajarnya. Seorang siswa yang 

belajar dalam kondisi yang tidak sehat seperti lapar dan sakit akan 

mempengaruhi perhatiannya dalam belajar. Begitu juga sebaliknya, 
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siswa yang belajar dalam kondisi yang sehat atau gembira akan 

mudah memusatkan perhatiannya pada penjelasan pelajar. Dengan 

demikian jelas bahwa kondisi jasmani dan rohani siswa akan 

berpengaruh pada motivasi belajarnya. 

d. Kondisi lingkungan 

Selain kondisi pribadi siswa, kondisi lingkungan di luar diri 

siswa juga mempengaruhi motivasi belajarnya. Kondisi lingkungan 

tersebut berupa keadaan alam. Tempat tinggal, pergaulan sebaya 

atau kehidupan masyarakat. Kondisi lingkungan belajar yang sehat, 

aman dan menyenangkan akan memotivasi siswa untuk lebih 

semangat dalam belajar. Oleh karena itu, lingkungan belajar seperti 

sekolah, kerukunan hidup di masyarakat serta ketertiban pergaulan 

dipertinggi mutunya sebagai upaya membina motivasi belajar 

siswa. 

e. Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran 

Unsur-unsur dinamis dalam belajar sangat mempengaruhi 

motivasi siswa untuk belajar. Unsur-unsur tersebut berupa keadaan 

pribadi siswa yang berupa perasaan, perhatian, kemauan dan 

pikiran, keadaan lingkungan diluar diri siswa yang mendukung 

serta dinamika guru dalam pembelajaran yang bersifat dinamis dan 

terus berkembang. Siswa akan termotivasi untuk belajar apabila di 

dalam dirinya terdapat kemauan dan perhatian yang ditunjang oleh 

lingkungan sosial yang berupa pergaulan dengan teman sebaya 
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ataupun lingkungan budaya yang berupa televisi, surat kabar atau 

media elektronik lain serta kegiatan guru dalam proses belajar 

mengajar yang berupa bahan, media, dan sumber belajar yang 

digunakan oleh guru. 

f. Upaya guru dalam membelajarkan siswa 

Belajar merupakan perubahan tingkah laku individu baik 

jasmani maupun rohani yang terjadi sebagai akibat interaksi 

dengan lingkungannya. Guru dalam peranannya sebagai pendidik 

dan pengajar harus mampu menciptakan perubahan tingkah laku 

yang baik pada diri siswa. Oleh sebab itupartisipasi dan teladan 

guru dalam memilih perilaku-perilaku yang baik sesuai dengan 

minat dan kebutuhan siswa sebagai upaya membelajarkan siswa.
34

 

Dalam proses belajar, motivasi seseorang tercermin melalui 

ketekunan yang tidak mudah patah untuk mencapai sukses, 

meskipun dihadang banyak kesulitan. Motivasi juga ditunjukka 

melalui intensitas unjuk kerja dalam melakukan suatu tugas. 

9. Bentuk-bentuk Motivasi Belajar 

Dalam memberikan motivasi belajar pada siswa guru harus 

berhati-hati, sebab terkadang guru bermaksud memberikan motivasi 

agar siswanya lebih semangat dan tekun dalam belajar, tapi yang 

terjadi siswa tidak termotivasi, karena motivasi yang diberikan kurang 

tepat. 
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Ada beberapa bentuk dan cara dalam menumbuhkan motivasi 

dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu: 

a. Memberi Angka 

Angka merupakan simbol dari nilai yang dicapai siswa 

dalam kegiatan belajarnya. Meskipun angka atau nilai bukan satu-

satunya tujuan, tapi dalam kenyataannya banyak siswa yang 

mengejar nilai ulangan yang baik, nilai raport yang baik, bahkan 

nilai ujian akhir yang baik. dengan kata lain yang menjadi motivasi 

yang sangat kuat bagi siswa. 

b. Hadiah  

Hadiah dapat digunakan sebagai alat motivasi, tetapi 

tidaklah selalu demikian. Karena hadiah untuk pekerjaan bagi 

seseorang bila ia tidak senang dan tidak berbakat terhadap 

pekerjaan tersebut. Sebagai contoh, hadiah yang diberikan berupa 

gambar terbaik, mungkin tidak akan menarik bagi siswa yang tidak 

senang dan tidak memiliki bakat menggambar 

c. Kompetisi atau persaingan 

Kompetisi dapat dijadikan sebagai sarana motivasi untuk 

mendorong belajar siswa. Kompetisi baik secara individual 

maupun kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Memang unsur persaingan ini banyak dimanfaatkan dalam dunia 

industri atau perdagangan, tetapi sangat baik juga digunakan untuk 

meingkatkan motivasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar 
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d. Ego Involvement 

Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan 

pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga 

mau bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri menjadi 

salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Pada dasarnya 

seseorang akan berusaha dengan segenap tenaga untuk mencapai 

prestasi yang baik dengan menjaga harga dirinya. Penyelesaian 

tugas dengan baik adalah simbol kebanggaan dan harga diri. 

Demikian juga siswa, harga diri merupakan salah satu 

pertimbangan hingga mereka mau belajar dengan giat. 

e. Memberi ulangan 

Siswa akan menjadi giat kalau mengetahui akan ada 

ulangan. Oleh karena itu memberi ulangan juga merupakan sarana 

motivasi. Tetapi yang harus diingat disini adalah jangan terlalu 

sering memberikan ulangan, karena bisa membosankan dan 

bersifat rutinitas. Selain itu guru juga harus terbuka dan 

memebritahukan kepada siswa kalau ada ulangan 

f. Mengetahui hasil 

Dengan mengetahui hasil pekerjaan akan mendorong siswa 

untuk lebih giat belajar, apalagi aklau terjadi kemajuan. Semakin 

mengetahui bahwa prestasi belajarnya meningkat maka ada 

motivasi pada diri siswa untuk terus belajar dengan harapan 

hasilnya yang meningkat 
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g. Pujian 

Pujian adalah bentuk reinforcement yang positif dan 

sekaligus merupakan motivasi yang baik. oleh karena itu supaya 

pujian ini merupakan motivasi,pemberiannya harus tepat. Dengan 

pujian yang tepat akan memupuk suasana yang menyenangkan dan 

mempertinggi gairah belajar serta akan membangkitkan harga diri. 

h. Hukuman  

Hukuman merupakan reinforcement negatif tetapi kalau 

diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi sarana yang dapat 

menumbuhkan motivasi. Oleh karena itu dalam memberikan 

hukuman guru harus memahami prinsip-prinsip pemberian 

hukuman. 

i. Hasrat untuk belajar 

Hasrat untuk belajar berarti ada unsur kesenjangan yaitu 

ada unsur kesengajaan, ada maksud dan keinginan untuk belajar. 

Hal ini akan lebih bila dibandingkan dengan segala kegiatan yang 

tanpa maksud dan keinginan. Hasrat untuk belajar pada diri siswa 

berarti memang ada motivasi belajar dalam diri siswa tersebut, 

sehingga sudah jarang tentu hasilnya akan lebih baik. 

j. Minat  

Minat ini bisa muncul karena adanya kebutuhan, karena itu 

dikatakan bahwa minat merupakan sarana motivasi yang pokok 

atau utama. Proses belajar mengajar dapat berjalan lancar kalau 
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disertai dengan minat. Ada beberapa cara untuk memunculkan 

minat yaitu membangkitkan adanya suatu kebutuhan, 

menghubungkan dengan persoalan pengalaman yang telah lalu, 

memberi kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik, dan 

menggunakan berbagai macam bentuk atau metode mengajar. 

k. Tujuan yang diakui 

Tujuan yang diakui dan diterima baik oleh siswa, juga 

menjadi sarana motivasi yang sangat penting. Sebab dengan 

memahami tujuan yang ingin dicapai maka akan timbul semangat 

untuk terus belajar demi menggapai tujuan yang dimaksud.
35

 

 

C. Penelitian Terdahulu 

Adapun judul-judul penelitian yang relevan dengan penelitian ini 

yang penulis temukan di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andrew Luke Wafula tahun 2011 dari 

Chepkoilel University College, Eldoret yang berjudul “Classroom 

Management: The State of Positive Reinforcement Secondary 

Education in Kenya”. Penelitian ini menggunakan metode survei. 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu pendapat guru dan siswa 

mengenai pemberian penguatan positif dalam pengelolaan kelas. Hasil 

penelitian menunjukkan ada perbedaan yang signifikan bahwa 
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mayoritas guru mendukung adanya penguatan positif dalam kelas. 

Namun, sedikit siswa yang mendukungnya. 

2. Penelitian yang dilakukan Tutik Wulidyawati 2013 dari Fakultas 

Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang yang berjudul “Variasi 

dan Fungsi Pemberian Penguatan dalam Pembelajaran Bahasa Jawa 

Kelas V sekolah Dasar se-Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal”. 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kesimpulan 

dari penelitian ini yaitu guru dalam memberikan penguatan sangat 

bervariasi. Variasi tersebut antara lain penguatan verbal, gabungan 

penguatan verbal dengan gerak atau isyarat, gabungan penguatan 

verbal dengan pendekatan, gabungan penguatan verbal dengan 

sentuhan, dan gabungan penguatan verbal dengan kegiatan. Fungsi 

penguatan antara lain untuk meningkatkan perhatian siswa, 

meningkatkan motivasi belajar, memudahkan siswa belajar, 

menumbuhkan rasa percaya diri siswa, dan memelihara iklim kelas 

yang kondusif.
36

 

3. Penelitian yang dilakukan Silvia Azro tahun 2012 dari Fakultas 

Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang 

berjudul “Pemberian Penguatan Dalam Meningkatkan Motivasi 

Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas VII 

Di SMP Buana Waru Sidoarjo”. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kualitatif. Kesimpulan yang didapat dari 
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penelitian ini yaitu guru di SMP Buana Waru Sidoarjo sudah 

membiasakan pemberian penguatan kepada peserta didik dalam proses 

pembelajaran di kelas. Dampak setelah memberikan penguatan peserta 

didik jadi termotivasi belajarnya setelah bapak/ibu guru memberikan 

beberapa jenis penguatan agar peserta didik lebih semangat lagi dan 

aktif memperhatikan dan konsentrasi pada mata pelajaran aqidah 

akhlak tersebut.
37

 

4. Penelitian yang dilakukan Lailatul Lailiyah tahun 2008 dari Fakultas 

Tarbiyah Universitas Islam Negeri Malang dengan judul “Pemberian 

Penguatan (Reinforcement) Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar 

Pendidikan Agama Islam (PAI) Siswa di SMP Negeri 18 Malang”. 

Metode yang digunakan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari 

penelitian ini bahwa bentuk penguatan yang sering diberikan guru 

dalam meningkatkan motivasi belajar PAI di SMP negeri 18 Malang 

adalah bentuk penguatan verbal seperti halnya pujian, penghargaan, 

persetujuan dan lainnya. Bentuk penguatan non verbal berupa hadiah 

jarang diberikan guru PAI kepada siswa, terkadang penguatan ini 

diberikan setelah ujian tengah semester atau akhir semester diberikan 

pada siswa yang mendapatkan peringkat terbaik. Dengan diberikannya 
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penguatan siswa senang belajar PAI dan menjadikan siswa aktif di 

kelas.
38

 

5. Penelitian yang dilakukan Laila Hidayah tahun 2017 dari Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangkaraya yang berjudul 

“Pengaruh Penerapan Reinforcement terhadap Motivasi Belajar Anak 

dalam Proses Belajar Mengajar Mata Pelajaran Fiqih Kelas V di MIS 

Hidayatul Muhajirin Palangkaraya”. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuantitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu 

berdasarkan perhitungan yang dilakukan dapat diketahui bahwa df 

sebesar 71 diperoleh tabel harga kritis untuk “t” pada taraf signifikan 

5% adalah 1,99394 ataupun dalam taraf signifikan 1% 2, 64686 

dengan demikian maka diketahui bahwa thitung sebesar 5,770 lebih 

besar dari harga kritis untuk “t” pada taraf signifikan 5% 1,99394 atau 

taraf signifikan 1% 2,64686. Hal ini berarti antara variabel X 

(penerapan reinforcement) dan variabel Y (motivasi belajar anak) 

memang benar dan meyakinkan terdapat korelasi. Berdasarkan analisis 

di atas dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

penerapan reinforcement terhadap motivasi belajar anak dalam proses 
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belajar mengajar pada mata pelajaran fiqih kelas V di MIS Hidayatul 

Muhajirin Palangkaraya.
39

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian Sebelumnya Penelitian Sekarang 

Persamaan Perbedaan 

1. Andrew Luke Wafula, 

“Classroom Management: 

The State of Positive 

Reinforcement Secondary 

Education in Kenya” 

Memiliki persamaan 

pada penelitian ini 

mencari tahu pendapat 

guru dan siswa 

mengenai pemberian 

penguatan positif 

dalam pengelolaan 

kelas. 

Penelitian yang 

sebelumnya 

menggunakan metode 

survei. Penelitian 

sekarang 

menggunakan metode 

observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. 

2. Tutik Wulidyawati, 

“Variasi dan Fungsi 

Pemberian Penguatan 

dalam Pembelajaran 

Bahasa Jawa kelas V 

Sekolah Dasar se-

Kecamatan Ngampel 

Kabupaten Kendal” 

Pada penelitian ini 

memiliki persamaan 

penguatan yang 

diberikan guru kepada 

peserta didik 

bervariasi yaitu 

dengan penguatan 

verbal dan penguatan 

non-verbal, dan juga 

dengan penggabungan 

antara penguatan 

verbal dan non-verbal 

seperti gabungan 

penguatan verbal 

dengan penguatan 

gerak atau isyarat, 

gabungan penguatan 

verbal dengan 

pendekatan, gabungan 

penguatan verbal 

dengan sentuhan. 

Penelitian yang 

sebelumnya meneliti 

pemberian 

reinforcement dalam 

pembelajaran bahasa 

jawa, penelitian yang 

sekarang meneliti 

pemberian 

reinforcement pada 

semua mata pelajaran 

3. Silvia Azro, “Pemberian 

Penguatan Dalam 

Meningkatkan Motivasi 

Hasil dari penelitian 

sebelumnya dan 

penelitian sekarang 

Tempat penelitian 

berbeda, penelitian 

yang sebelumya lebih 
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Belajar Peserta Didik Pada 

Mata Pelajaran Aqidah 

Akhlak Kelas VII di SMP 

Buana Waru Sidoarjo” 

sudah dapat 

ditunjukkan bahwa 

guru sudah 

membiasakan 

pemberian penguatan 

kepada peserta didik 

dalam proses 

pembelajaran di kelas. 

spesifik ke aqidah 

akhlak saja, dan 

jenjang yang di teliti 

juga berbeda. 

4. Lailatul Lailiyah, 

“Pemberian Penguatan 

(Reinforcement) dalam 

Meningkatkan Motivasi 

Belajar Pendidikan Agama 

Islam (PAI) Siswa di SMP 

Negeri 18 Malang” 

Bentuk penguatan 

yang diberikan guru 

dalam meningkatkan 

motivasi belajar adalah 

bentuk penguatan 

verbal, seperti pujian, 

penghargaan, 

persetujuan, dan 

lainnya. 

Tempat penelitian 

berbeda, jenjang yang 

di teliti juga berbeda, 

dan penelitian yang 

sebelumnya lebih 

spesifik. 

5. Laila Hidayah, “Pengaruh 

Penerapan Reinforcement 

terhadap Motivasi Belajar 

Anak dalam Proses Belajar 

Mengajar Mata Pelajaran 

Fiqih Kelas V di MIS 

Hidayatul Muhajirin 

Palangkaraya” 

Hasil dari penelitian 

ini sama sama 

menunjukkan bahwa 

ada hubungan antara 

penerapan 

reinforcement terhadap 

motivasi belajar. Guru 

sudah menerapkan 

pemberian 

reinforcement pada 

motivasi belajar anak. 

Penelitian sebelumnya 

menggunakan metode 

kuantitatif, penelitian 

sekarang 

menggunakan metode 

penelitian kualitatif. 

Tempat penelitian 

yang dilakukan juga 

berbeda. 

 

D. Paradigma Penelitian 

Keberhasilan belajar yang dicapai siswa sangat dipengaruhi oleh 

faktor internal dan eksternal. Dalam penelitian ini, yang akan dibahas 

adalah faktor eksternal yang berupa penguatan (Reinforcement). Penguatan 

merupakan salah satu keterampilan mengajar yang harus dikuasai oleh 

guru, sehingga dapat memberikan motivasi kepada siswa dalam mengikuti 

pelajaran dikelas. Penguatan dapat berupa penguatan verbal dan non-

verbal. Bentuk penguatan yang diberikan oleh guru kepada siswa berupa 

penguatan positif dan negatif. Penguatan positif adalah sesuatu yang bila 
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diberikan akan meningkatkan perilaku. Penguatan positif antara lain 

pemberian angka, hadiah, verbal, gerak isyarat, pendekatan, sentuhan, 

kegiatan yang menyenangkan, pemberian simbol atau benda. Sedangkan 

penguatan negatif adalah sesuatu yang apabila ditiadakan akan 

meningkatkan respon. Penguatan negatif dapat berupa membebaskan dari 

tugas atau situasi yang kurang disukai. 

 

Dari penjelasan diatas, maka paradigma dari penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Paradigma Penelitian 

 

 

 

 

Berdasarkan bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pada bagan gambar panah lurus dapat dijelaskan pada paradigma 

penelitian ada proses dari satu item ke item yang lainnya sehingga 

saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, jadi yang dimaksud 

peneliti melakukan penelitian tentang bagaimana strategi penguatan 

(Reinforcement) yang diberikan guru dalam meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik dengan cara mengetahui bentuk strategi yang 

Strategi Guru Strategi penguatan 

(Reinforcement) 

Bentuk Strategi 

Respon Siswa 

Motivasi Belajar 
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diberikan guru kepada siswa dan bagaimana respon siswa setelah 

diberikannya penguatan (Reinforcement). 


