
 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Model pembelajaran 

2.1.1 Pengertian Model 

Model pembelajaran merupakan suatu bentuk pemebalajaran yang 

tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru ataupun 

dapat disebut sebagai bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, 

metode, dan teknik pembelajaran. Model pembelajaran memiliki makna yang 

lebih luas dari pada strategi, metode, atau prosedur pembelajaran. Istilah model 

pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi atau 

metode pembelajaran: 

1. Rasional teoritis yang logis yang disusun oleh pendidik 

2. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

3. Langkah-langkah mengajar yang diperlukan agar model pembelajaran dapat 

dilaksanakan secara optimal 

4. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat dicapai 

(Khosim, 2017). 

2.1.2 Hakikat Model dan metode pembelajaran 

Konsep pembelajaran adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang 

secara disengaja dikelola untuk memungkinkan turut serta dalam tingkah laku 

tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi 

tertentu, pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan. Lingkungan 

belajar hendaknya dikelola dengan baik karena pembelajaran memiliki peranan 
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penting dalam pendidikan.Konsep model pembalajaran menurut Trianto (2011), 

menyebutkan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola 

yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas 

atau pembelajaran tutorial. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan 

pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan 

pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, 

dan pengelolaan kelas. 

Dari konsep pembelajaran, model dan metode pembelajaran dapat 

didefinisikan bahwa model pembelajaran adalah prosedur atau pola sistematis 

yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembelajaran 

didalamnya terdapat strategi, teknik, metode, bahan, media dan alat penilaian 

pembelajaran. Sedangkan metode pembelajaran adalah cara atau tahapan yang 

digunakan dalam interaksi antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sesuai dengan materi dan mekanisme 

metode pembelajaran (Muhammad, 2018). 

2.1.3 Model Pembelajaran CBL 

Model pembelajaran memiliki peran yang sangat besar dalam 

mengefektifkan pembelajaran salah satunya model pembelajaran CBL merupakan 

model pembelajaran berbasis konservasi atau conservation based learning. 

Konservasi menjadi kata kunci dalam model pembelajaran ini (Baharun, 2016). 

Melihat berbagai model pembelajran yang ada saat ini, model pembelajaran ini 

membawa misi khusus agar siswa dan peserta belajar bahkan guru dan pengajar 

bidang atau mata pelajaran atau materi atau topik pembelajaran, memiliki 
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pemahaman yang sama tentang bagaimana sebaiknya melindungi memelihara 

ekosistem agar memberi dukungan untuk kehidupan  yang semakin baik dan 

berkelanjutan. Model yang diterapkan harus mampu untuk membangun nilai-nilai 

dalam diri siswa maupun guru serta mampu menggerakkan siswa untuk berbuat 

sesuai dengan kemampuan dan minat yang dimiliki (Sukarsono, 2018). 

Setiap model pembelajaran membawa tujuan atau misi yang harus ada 

pada saat proses pembelajaran, makan model yang diciptakan dan digunakan 

membawa misi dan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran. Dengan 

demikian setiap model pembelajaran akan mengandung nilai-nilai yang 

terkandung dalam setiap langkah pembelajaran yang dilakukan. Nilai-nilai inilah 

yang sesungguhnya merupakan pesan dan sesuatu yang harus ada dan dimiliki 

oleh siswa. Model pembelajaran CBL menekankan pada konservasi akan tetapi 

konservasi yang dimaksud dalam model pembelajaran CBL ini adalah konservasi 

yang difahami secara beragam. 

Secara umum, konservasi, mempunyai arti pelestarian yaitu melestarikan 

atau mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi, dan kemampuan lingkungan secara 

seimbang. Adapun tujuan konservasi (1) mewujudkan kelestarian sumberdaya 

alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung 

upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia, (2) melestarikan 

kemampuan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya secara 

serasi dan seimbang. Selain itu, konservasi meruapakan salah satu upaya untuk 

mempertahankan kelestarian satwa. Tanpa konservasi akan menyebabkan 

rusaknya habitat alami satwa. Rusaknya habitat alami ini telah menyebabkan 
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konflik manusia dan satwa. Konflik antara manusia dan satwa akan merugikan 

kedua belah pihak yaitu manusia rugi karena kehilangan satwa bahkan nyawa 

sedangkan satwa rugi karena akan menjadi sasaran balas dendan manusia 

(Rachman, 2015). 

Konservasi lahir akibat adanya semacam kebutuhan untuk melestarikan 

sumber daya alam yang diketahui mengalami degradasi mutu secara tajam. 

Dampak degradasi tersebut, menimbulkan kekhawatiran dan kalau tidak 

diantisipasi akan membahayakan umat manusia, terutama berimbas pada 

kehidupan generasi mendatang pewaris alam ini. Sisi lain, batasan konservasi 

dapat dilihat berdasarkan pendekatan tahapan wilayah, yang dicirikan oleh: (1) 

pergerakan konservasi, ide-ide yang berkembang pada akhir abad ke-19, yaitu 

yang hanya menekankan keaslian bahan dan nilai dokumentasi, (2) teori 

konservasi modern, didasarkan pada penilaian kritis pada bangunan bersejarah 

yang berhubungan dengan keaslian, keindahan, sejarah, dan penggunaan nilai-

nilai lainnya (Khusniati, 2014). 

Sementara itu, Piagam Burra menyatakan bahwa pengertian konservasi 

dapat meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan dan sesuai dengan situasi dan 

kondisi setempat. Oleh karena itu, kegiatan konservasi dapat mencakupi ruang 

lingkup preservasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi dan revitalisasi. Berdasarkan 

hal tersebut konservasi dapat dinyatakan bahwa konservasi merupakan sebuah 

upaya untuk menjaga, melestarikan, dan menerima perubahan atau pembangunan. 

Perubahan yang dimaksud bukanlah perubahan yang terjadi secara drastis dan 

serta merta, melainkan perubahan secara alami yang terseleksi (Rachman, 2015). 
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Setelah mengetahui beberapa arti konservasi diatas siswa diharapkan 

memiliki nilai-nilai tertentu materi pelajaran yang tengah di pelajarinya dengan 

isu-isu konservasi dalam berbagai ingkatanya. Karena pada dasarnya nilai 

konservasi yang terbentuk pada diri siswa akan sangat bervariasi. Nilai ini sangat 

di pengaruhi oleh pengetahuan, latar belakang serta orientasi ke depan dari 

masing-masing siswa tersebut (Dewi, 2014). Tugas guru adalah membangun nilai-

nilai baik tersebut agar tumbuh dan berkembang menjadi karakter yang baik 

dimasa yang akan datang. Hal ini dikarenakan penggunaan model pembelajaran 

berbasis konservasi membuat siswa lebih merasa senang dan retensi belajar siswa 

atau pemakai media pembelajaran meningkat (Taufiq, 2014). 
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Tabel 2. 1 Perbandingan sintaks model CBL dengan model pembalajaran 

lain 
No Problem Based 

Learning (PBL) 

Project Based 

Learning (PBL) 

Discovery Learning (DL) Conservation Based 

Learning (CBL) 

1 Mengidentifikasi 

masalah 

Penentuan 

pertanyaan 

mendasar (Start 

with the Essential 

Question) 

Pemberian rangsangan 

(Stimulation) 

Identifikasi-

Penguatan 

2 Menetapkan masalah 

melalui berpikir 

tentang masalah dan 

menyeleksi informasi 

yang relevan 

Mendesain 

perencanaan proyek 

Pernyataan/Identifikasi 

masalah (Problem Statement) 

Integrasi Nilai 

3 Mengembangkan 

solusi melalui 

pengidentifikasian 

alternative, 

tukarpikiran  

Menyusun jadwal 

(Create a Schedule) 

Pengumpulan data (Data 

Collection) 

Masalah-Gagasan 

(Solusi) 

4 Melakukan tindakan 

strategis, dan 

  

Memonitor peserta 

didik dan kemajuan 

proyek  

Pembuktian (Verification), dan Rencana kegiatan- 

Rencana Tindakan 

5 Melihat ulang dan 

mengevaluasi 

pengaruh-pengaruh 

dari solusi yang 

dilakukan. 

Menguji hasil 

(Assess the 

Outcome), dan 

  

Menarik simpulan/generalisasi 

(Generalization). 

  

Tindak Lanjut dan 

Evaluasi 

6   Mengevaluasi 

pengalaman  

   

Sumber: (Sukarsono, 2018). 

 

 

2.1.4 Sintaks CBL 

Tabel 2. 2 Sintaks CBL 

No Conservation Based Learning 

1. Identifikasi – Penguatan:  Identifikasi konsep, prinsip materi pelajaran 

2. Integrasi Nilai : konsep, prinsip  materi pelajaran kedalam konsep konservasi (manusia) - 

Menemukan Nilai-nilai Konservasi dan Nilai-Nilai Karakter 

3. Masalah-Gagasan (Solusi): Identifikasi dan penetapan masalah serta solusi 

4. Rencana kegiatan- Rencana Tindakan 

5. Tindak Lanjut dan Evaluasi 

Sumber: (Sukarsono, 2018). 
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Secara umum, langkah-langkah model pembelajaran berbasis konservasi 

dilakukan sebagai berikut: 

1. Identifikasi (konsep,prinsip)  

Tahap ini merupakan tahap awal kegiatan inti pembelajaran.  Sebelum 

masuk kedalam kegiatan inti, guru diperbolehkan melakukan kegiatan apersepsi 

dengan tekniknya masing-masing sesuai kebutuhan. Kegiatan apersepsi juga bias 

digunakan untuk menanyakan apakah siswa telah melakukan penelaahan terhadap 

materi yang akan dipelajari hari ini.   

Memasuki tahap identifikasi, guru biasa melakukan berbagai cara agar 

siswa menemukan berbagai konsep, prinsip hukum dan sebagainya tentang materi 

yang akan dipelajari. Materi bisa dipelajari saat itu juga dengan cara membaca 

atau berdiskusi. Setelah itu siswa diminta menemukan konsep-konsep penting 

yang mereka temukan. Temuan konsep-konsep dan prinsip-prinsip tersebut akan 

berbeda atau sama antar satu siswa dengan siswa yang lainnya. Perbedaan ini 

merupakan hal yang sangat wajar dan tidak boleh dipermasalahkan. Perbedaan 

temuan konsep antar siswa sangat dimungkinkan mengingat adanya perbedaan 

pengelaman, pengetahuan sebelumnya, ketertarikan, bahkan suasana hati pada 

saat mereka belajar, akan berpengaruh. Hal yang tidak boleh terjadi adalah jika 

siswa tidak menemukan konsep atau prinsip satupun dari apa yang mereka 

pelajari. Pertanyaan atau diskusi pada tahap ini, selain merupakan kegiatan 

eksplorasi terhadap konsep-konsep yang telah dikuasai atau diminati oleh siswa, 

juga sekaligus merupakan kegiatan penguatan konsep-konsep yang telah dibaca 

atau dipelajari saat itu atau sebelumnya. 
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2. Integrasi Nilai 

Konsep-konsep yang telah dibaca, diingat atau difahami prinsip-prinsipnya 

oleh siswa merupakan dasar yang penting bagi pribadi siswa untuk bergerak maju 

menguasai konsep-konsep dan prinsip yang lainnya atau bahkan mengembangkan 

konsep-konsep tersebut untuk menemukan konsep-konsep atau prinsip-prinsip 

baru yang sebelumnya tidak atau belum diketahui oleh siswa atau bahkan oleh 

guru sendiri.  

Masalahnya adalah bahwa tidak semua siswa mampu menemukan konsep-

konsep atau prinsip-prinsip baru dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

Seringkali, jika pelajarannya dianggap sulit, maka bukan konsep yang dkuasai 

atau menemukan konsep-konsep baru, akan tetapi malah sebaliknya, membuat 

kepala pusing memikirkan konsep tersebut, menyiksanya kemudian lebih baik 

tidak memikirkan konsep-konsep tersebut karena membebani pikirannya. Atau, 

jikapun ingin menguasai konsep terebut, karena tidak tertarik atau tidak mampu, 

maka tidak ada konsep-konsep atau prinsip yang “nyantol” dalam otak dan 

pikirannya. 

Pikirannya selalu bersih dan tetap bersih, sejak berangkat ke sekolah 

hingga kembali ke rumahnya. Salah satu usaha untuk memahamkan dan 

menguatkan konsep-konsep siswa terhadap suatu materi pelajaran, adalah dengan 

memasukkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip lingkungan kedalam materi 

pelajaran. Upaya inilah yang kemudian disebut dengan kegiatan integrasi materi 

lingkungan kedalam materi pelajaran, atau memasukkan muatan lingkungan 

kedalam pokok bahasan.  
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 Guru melakukan upaya keras dengan harus terlebih dahulu memahami 

konsepkonsep atau prinsip-prinsip lingkungan. Setelah memahami konsep-konsep 

atau prinsip-prinsip yang berhubungan dengan lingkungan, baru kemudian 

mencari dan mengidentifikasi pokok-pokok bahasan atau kompetensi yang harus 

dimiliki siswa yang memungkinkan untuk dimasuki topik, konsep atau prinsi-

prinsip lingkungan.    

Langkah integrasi materi atau konsep-konsep lingkungan kedalam materi 

atau pokok bahasan lingkungan seperti ini dirasakan cukup berat bagi beberapa 

guru. Guru merasa bahwa mempelajari masalah-masalah lingkungan merupakan 

pekerjaan tersendiri yang akan menambah beban pekerjaannya dalam mengajar.  

Mengajarkan materi sendiri saja yang pokok, sudah sulit, apalagi harus ditambah 

konsep-konsep lingkungan. Guru yang lain berpendapat bahwa materi-materi 

tentang lingkungan hanya cocok dan menjadi tugas guru mata pelajaran tertentu.  

Jika mata pelajaran yang diampun tidak termasuk dalam tanggungjawabnya maka 

sudah cukup melakukan integrasi materi lingkungan kedalam materi pelajaran 

atau kompetensi dilakukan oleh guru yang ditunjuk.  

Kesulitan-kesulitan dalam integrasi materi-materi lingkungan tersebut 

pada beberapa guru sudah dapat diatasi dengan cara mengintegrasikan materi-

materi atau konsep dan kompetsni yang harus dimiliki siswa dengan kehidupan 

seharihari. Sebagai contoh terkenal, misalanya bagaimana menerapkan cara 

perhitungan matematika untuk mengukur tinggi pohon dengan hanya mengatahui 

beberapa nilai dan sudut, lalu dengan rumus tertentu ditemukan tinggi pohon yang 

sebenarnya. Itupun bisa ditambahi kalimat “Kalau kamu tidak percaya dengan 
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hasil perhitungan ini, hayo sana panjat pohonnya, lalu ukur pake meteran sambil 

turun”. Begitu kuatnya guru dapat meyakinkan siswa bahwa ilmu barunya 

tersebut sangat akurat untuk keperluan mempermudah kepentingan kehidupan.  

Pengetahuan itu begitu popular dan telah berlangsung berabad-abad yang lalu. 

Lalu bagaimana dengan pokok bahasan atau kompetensi lainnya. Apakah 

memperoeh perlakuan serupa?  

Umumnya pokok bahasan atau kompetensi yang diajarkan guru yang akan 

diintegrasikan kedalam konsep-konsep lingkungan sudah diidentifikasi terlebih 

dahulu.  Untuk berpikir mendadak dianggap tidak memungkinkan.  Hal ini akan 

sangat terlihat pada terbatasnya konsep-konsep lingkungan yang dapat digali.  

Diantarana karena semuanya bersumber pada pengetahuan.  Konsep-konsep baru 

tentang lingkungan menjadi terbatas.  Pengetahuan siswa terbatas, berpikir kritis 

terbatas, kreatifitas terbatas, inovasi terbatas, dan berujung pada keunggulan yang 

juga seadanya.  

Integrasi konsep, prinsip materi pelajaran atau kompetensi kedalam 

konsep-konsep lingkungan merupakan langkah yang khas dalam sintaks model 

pembalajaran CBL.  Langkah ini menjadi pembeda dengan sintaks-sintaks pada 

model-model pembelajaran yang lain.  Lebih khusus lagi, integrasi dilakukan 

untuk mempertajam pemahaman dan perolehan konsep-konsep, prinsip-prinsip 

dan nilai-nilai tentang lingkungan yang akan membangun pengetahuan, sikap dan 

perilaku siswa untuk secara sadar semakin bertanggungjawab terhadap pelestarian 

lingkungan sekarang dan masa yang akan datang.  Nilai-nilai dan perilaku yang 

terbangun ini diharapkan kelak akan menjadi bagian dari diri siswa karena 
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dilaksanakan secara terus menerus dan menjadi karakter yang membangun 

kebaikan masa depan diri dan lingkungannya.  

Mengingat bahwa konsep-konsep lingkungan dirasakan sebagai konsep 

yang khusus sebagai materi lingkungan, hal ini kemudian membuat guru-guru 

merasa bahwa materi lingkungan tidak dikuasai, maka model pembelajaran CBL 

memberikan jalan keluar bagaimana guru akan merasa bahwa materi-materi yang 

diberikannya juga berhubungan dengan lingkungan, dan materi yang diajarkannya 

juga tidak lepasa dari lingkungan.  

Salah satu teknik integrasi yang disarankan dalam Model CBL ketika 

seorang guru merasa kurang mampu untuk mengitegrasikan materi-materi 

pelajarannya dengan konsep-konsep lingkungan, adalah dengan cara 

mengitegrasikan materi atau konsep atau prinsip dan kompetensi yang harus 

dimiliki siswa tersebut dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang 

berhubungan dengan konservasi manusia.    

Konsep konservasi manusia akan tergali dengan sendirinya manakala kita dan 

atau siswa mencoba menghubungkan materi atau konsep atau prinsip yang sedang 

dipelajari dengan kebutuhan atau kepentingannya dengan manusia, diri siswa sendiri, 

masyarakat atau lingkungan dimana manusia tinggal.  Salah satu teknik menggali nilai-

nilai konservasi dari suatu materi yang diajarkan adalah dengan menanyakan atau 

memerintahkan kepada siswa : “Carilah hal-hal yang berhubungan dengan diri-mu dan 

atau lingkunganmu dari pelajaran yang barusan dipelajari.!” Beberapa uji coba telah 

dilakukan di beberapa sekolah untuk menerapkan metode integrasi ini.  Hasilnya 

menunjukkan hal yang sangat bagus dalam kegiatan  
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pembelajaran terutama dalam pemahaman materi pelajaran dalam 

hubungannya dengan lingkungan. Kegiatan integrasi harus dilakukan secara rutin 

dan terlatih, sehingga guru merasa bahwa seluruh materi yang diajarkan hamper 

tidak ada yang tidak berhubungan dengan diri siswa dan lingkungannya.  

3. Masalah dan Gagasan Solusi 

  Langkah selanjutnya setelah mengidentifikasi konsep-konsep yang 

berhubungan dengan konservasi adalah menggali masalah-masalah yang diminati 

oleh siswa.  Jika konsep-konsep yang ditemukan telah diketahui berhubungan 

dengan konservasi dan lingkungan, maka jika guru meminta siswa untuk 

menggali atau menemukan masalah, maka masalah-masalah yang muncul 

kemungkinan besar akan berhubungan dengan konservasi dan lingkungan.  

 Perlu diingatkan kembali bahwa Model CBL ini ditemukan dan diciptakan 

sebagai tanggapan atas model-model pembelajaran yang ada saat ini yang 

dirasakan kurang atau tidak berpihak terhadap pelestarian lingkungan, termasuk 

kurang atau tidak berpihak pada pelestarian manusia dimana siswa dan guru 

menjadi bagian dari manusia itu sendiri.  Kebakaran, kekeringan, banjir, 

kelaparan, kemiskinan, pemborosan, korupsi, pertengkaran, kelangkaan bibit, 

kekurangan uang, perceraian, perebutan kekuasaan, pengungsi, degradasi lahan, 

dan seterusnya, seluruhnya adalah permasalahan lingkungan. Seluruhnya menjadi 

permasalahan konservasi. Paling tidak konservasi manusia itu sendiri.  

Pertengkaran antar petani karena berebut air di sawah, harus dilihat sebagai 

permasalahan lingkungan, permasalahan konservasi. Salah besar jika hanya 

kelangkaan air yang dilihat sebagai permasalahan konservasi atau lingkungan.  
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Maka dari itu, jika ada siswa atau kelompok siswa berpikir tentang teknik 

meredakan pertikaian akibat perebutan air, maka solusi tersebut adalah solusi 

konservasi, solusi lingkungan. Model pembelajaran CBL tidak hanya 

menginginkan siswa tahu akan konsep dan permasalahan konservasi atau 

lingkunga, akan tetapi lebih dari itu, mereka dituntut untuk berbuat sesuai dengan 

minat dan kemampuan mereka. Masalah dapat dirumuskan dalam kelompok dan 

diputuskan sebagai masalah kelompok. Akan tetapi tidak boleh juga jika ada 

seorang sisiwa yang menemjukan masalah dan ingin mengatasi masalah tersebut 

kemudian ditahan dan diharuskan hanya mengerjakan masalah kelompok.    

 Permasalahan yang ditemukan dalam kelompok selanjutnya harus 

disampaikan kepada kelas, apakah permasalah tersbut juga menarik dan ingin 

diketahui oleh kelas secara keseluruhan. Jika iya, maka permasalahan dari 

kelompok tersebut berpindah dan berubah menjadi permasalahan kelas.  

Permasalahan ini yang kemudian akan dirumuskan bersama langkah-langkah 

pemecahan masalahnya oleh kelas dalam diskusi kelas. Sedangkan kelompok 

yang masalahnya kurang diminati kelas dan akan dicarikan solusinya oleh 

kelompok menjadi masalah kelompok saja.  

4. Rencana kegiatan-Rencana Tindakan 

  Langkah selanjutnya setelah masalah konservasi ditemukan dan 

dirumuskan kemudian disepakati dalam kelompok dan dalam kelas, adalah 

membuat  rencana tindak lanjut.  Rencana tindak lanjut atau kegiatan disususn dan 

dikomunikasikan dalam kelas. Mengingat model CBL melatih siswa untuk 

berpikir tingkat tinggi, kreatif dan inovatif, maka salah satu teknik untuk 
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mencapai tujuan tersebut adalah dengan menentukan keharusan adanya produk 

yang dibuat oleh siswa, kelompok siswa atau sisiwa dalam kelas. Kegiatan 

perencanaan yang dilakukan oleh siswa akan mengerucut pada 3 (tiga) jenis 

kegiatan, yaitu: 

1)  Karya Tulis Ilmiah berhubungan dengan konservasi 

2)  Karya (produk) Teknologi-Seni, dan sejenisnya yang berhubungan dengan 

konservasi 

3)  Aktifitas/Tindakan berhubungan dengan konservasi  

 Kegiatan perencanaan ini dapat didampingi oleh guru mata pelajaran terkait 

(sebagai guru pengampu mata pelajaran tersebut), atau dapat juga didampingi oleh 

guru yang bukan yang menjadi pengampu mata pelajaran tersebut.  Hal ini 

merupakan ciri khas model pembelajaran berbasis konservasi, dimana para guru 

merupakan atau bertindak sebagai ahli dalam bidangnya yang memiliki kaitan 

dengan konservasi sebagaimana hasil identifikasi oleh para siswa.  Jumlah guru 

yang terlibat dalam pelaksanaan atau perencanaan dan eksekusi program bisa 

lebih dari satu tergantung kebutuhan.  

 Cara lain jika tidak atau belum ada guru yang dapat membantu dalam 

kegiatan perencanaan, adalah dengan melibatkan alumi atau tenaga yang dianggap 

ahli. Sebagai pengalaman saja, siswa-siswa di SMA Negeri 3 Bandung tetap 

berhubungan dan meminta bantuan para alumninya yang tengah mengikuti kuliah 

di berbagai perguruan tinggi di bandung atau Jakarta untuk membantu 

memecahkan masalah yang berhubungan dengan Karya Tulis Ilmiah mereka.  

Demikian juga dengan salah satu SMP di Malang ini yang menginginkan 
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mengetahui bagaimana teknik kultur jaringan. Teknik dan kemampuan tersebut 

tidak dimiliki oleh guru di SMP terebut. Cara yang dilakukan adalah dengan 

menghubungi alumni SMP tersebut yang kuliah di salah satu perguruan tinggi di 

Malang untuk membantu adik sekolahnya memfasilitasi informasi atau jejaring ke 

kampusnya yang memiliki teknologi kultur jaringan. 

5. Tindak Lanjut dan Evaluasi 

 Tindak lanjut dilaksanakan sebagai kelanjutan dari perencanaan kegiatan 

yang telah didiskusikan didalam dan di luar kelas bersama sisiwa dan 

kelompoknya, guru, alumni bahkan tenaga ahli tertentu. Tindak lanjut kegiatan 

akan berbeda tergantung pada kesepakatan dengan siswa dengan siswa dan 

dengan guru.  

 Tindak lanjut bisa membutuhkan waktu yang banyak bahkan bisa hingga 

akhir semester kemudian akan dievaluasi bersama pada akhir semester.  Bentuk 

evaluasi juga akan bermacam-macam. Untuk produk kegiatan yang sifatnya bisa 

di-ekspose kepada adik-adik kelas atau masyarakat luas, bisa dilakukan dalam 

bentuk pameran produk yang dihasilkan dari kegiatan ilmiah siswa. Sementara 

kegiatan karya tulis ilmiah bisa dilakukan dalam bentuk lomba atau seminar yang 

berhubungan dengan lingkungan.  

 Karya ilmiah atau produk-produk yang dihasilkan dari kegiatan ilmiah 

siswa dapat dijadikan atau diikutsertakan dalam berbagai kegiatan Olimpiade. 

Bersyukur jika karya-karya siswa ini juga menjadi “monumen” aktifitas yang 

memberi manfaat langsung kepada masyarakat, misalnya dihijaukannya kawasan 

kritis, dan lain-lain. Kegiatan evaluasi yang umumnya biasa dilakukan ol eh guru 
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untuk menilai pribadi dan perilaku siswa tetap perlu dilakukan.  Evaluasi terhadap 

penguasaan konsep materi pelajaran sesuai standar yang ditentukan, nilai-nilai 

yang terbangun, serta hasil karya yang dibuat juga perlu dilakukan 

(Sukarsono,2018). 

2.2 Niali-nilai Pembelajaran 

Penilaian adalah kegiatan untuk menentukan pencapaian hasil 

pembelajaran. Hasil pembelajaran dapat dikategorikan menjadi tiga ranah, yaitu 

ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Setiap peserta didik memiliki tiga ranah 

tersebut, hanya kedalamannya  tidak sama. Ada peserta didik yang memiliki 

keunggulan pada ranah kognitif, atau pengetahuan, dan  ada yang memiliki 

keunggulan pada ranah psikomotor atau keterampilan. Namun, keduanya harus 

dilandasi oleh ranah afektif yang baik. Pengetahuan yang dimiliki seseorang harus 

dimanfaatkan untuk kebaikan masyarakat. Demikian juga keterampilan  yang 

dimiliki peserta didik juga harus dilandasi olah ranah afektif yang baik, yaitu 

dimanfaatkan untuk kebaikan orang lain. 

Penilaian pada ranah afektif, seperti pada ranah lainnya memerlukan data 

yang bisa berupa kuantitaitf atau kualitatif. Data kuantatif diperoleh melalui 

pengukuran atau pengamatan dan hasilnya berbentuk angka. Data kualitiatif pada 

umumnya diperoleh melalui pengamatan. Untuk itu, diperlukan instrumen nontes, 

yaitu instrumen yang hasilnya tidak ada yang salah atau benar. Data kualitatif 

diperoleh dengan menggunakan instrumen dalam bentuk  pedoman pengamatan 

(Mardapi, 2010). 
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2.2.1 Nilai-nilai Karakter 

1. Pengertian Karakter 

 

Secara  etimologis, kata karakter berasal dari bahasa Yunani Charrassein  

yang berarti membuat tajam, membuat dalam. Sedang dalam kamus Ingris-

Indonesia karakter berasal dari kata character yang berarti watak, karakter atau 

sifat. Muchlas (2012) memaknai karakter sebagai nilai-nilai dasar yang 

membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun 

pengaruh lingkungan, yang membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkan 

dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kamus Bahasa 

Indonesia kata “karakter” diartikan dengan tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau 

budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. 

Beberapa definisi tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, 

pendidikan karakter menanamkan kebiasaan tentang hal mana yang baik sehingga 

peserta didik menjadi faham tentang mana yang benar dan yang salah, mampu 

merasakan nilai yang baik dan biasa melakukannya.  Dengan kata lain, pendidikan 

karakter yang baik bukan hanya melibatkan aspek pengetahuan yang baik, akan tetapi 

juga  merasakan yang baik dan perilaku yang baik. Pendidikan karakter pada intinya 

bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, 

bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada 

Tuhan yang Maha Esa berdasarkan Pancasila (Hamid, 2013). 

Puskur (2010) menjelaskan bahwa “karakter adalah watak, tabiat, akhlak, 

atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai 

kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara 
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pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan ini terdiri dari sejumlah 

nilai, moral, dan norma seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya dan hormat 

kepada orang lain”. Agar karakter bangsa tercipta dengan baik, maka perlu 

pengembangan karakter individu (Renol, 2012). 

Khan (2010) menjelaskan terdapat empat jenis karakter yang selama ini 

dilaksanakan dalam proses pendidikan, yaitu sebagai berikut: 

1. Pendidikan karakter berbasis nilai budaya, antara yang merupakan 

kebenaran wahyu Tuhan (konservasi moral). 

2. Pendidikan karakter berbasis budaya, antara lain yang berupa budi pekerti, 

pancasila, apresasi sastra, keteladanan tokoh-tokoh sejarah dan para 

pemimpin bangsa (konservasi lingkungan). 

3. Pendidikan karakter berbasis lingkungan (konservasi lingkungan). 

4. Pendidikan karakter berbasis potensi diri, yaitu sikap pribadi, hasil proses 

kesadaran pemberdayaan potensi dari yang darahkan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan (konservasi humanis) (Lepiyanto, 2011). 

Menurut Lickona ada tujuh alasan mengapa pendidikan karakter itu harus 

disampaikan. Ketujuh alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Cara terbaik untuk menjamin anak-anak (siswa) memiliki kepribadian 

yang baik dalam kehidupannya 

2. Cara untuk meningkatkan prestasi akademik 

3. Sebagian siswa tidak dapat membentuk karakter yang kuat bagi dirinya di 

tempat lain. 



19 
 

4. Persiapan siswa untuk menghormati pihak atau orang lain dan dapat hidup 

dalam masyarakat yang beragam 

5. Berangkat dari akar masalah yang berkaitan dengan problem moral-sosial, 

seperti ketidaksopanan, ketidakjujuran, kekerasan, pelanggaran kegiatan 

seksual, dan etos kerja  (belajar) yang rendah 

6. Persiapan terbaik untuk menyongsong perilaku di tempat kerja 

7. Pembelajaran nilai-nilai budaya yang merupakan bagian dari kerja 

peradaban (Sudrajat, 2011). 

2. Nilai-nilai karakter yang perlu dikembangkan 

Secara umum telah kita ketahui bahwa nilai adalah sesuatu yang berharga 

dan berguna bagi kehidupan manusia. Namun nilai yang dimaksud dalam 

karakter ini dapat dikatakan sebagai keyakinan seseorang dalam menentukan 

pilihan. Seperti yang dikemukakan oleh Gordon Allfort seorang ahli psikologi 

kepribadian sebagaimana dikutip oleh Mulyana (2004) “nilai adalah 

keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya. Allfort 

menetapkan keyakinan pada posisi yang lebih tinggi, ketimbang hasrat, motif, 

sikap keinginan dan kebutuhan”. 
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Beberapa nilai pendidikan karakter yang terlihat dalam tabel berikut : 

Tabel 2. 3 Nilai-nilai pendidikan karakter 
NO Nilai Deskripsi 

1 Religius   Sikap religius mencerminkan keberimanan dan 

ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. 

2 Integritas  Integritas artinya selalu berupaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang bisa dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan. 

3 Mandiri  Mandiri artinya tidak bergantung pada orang lain dan 

menggunakan tenaga, pikiran, dan waktu untuk 

merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita 

4 Nasionalis Nasionalis berarti menempatkan kepentingan bangsa 

dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. 

5 Gotong Royong Gotong royong mencerminkan tindakan mengahargai 

kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan 

persoalan bersama 

Sumber: (Rianawati, 2018) 

2.2.2 Nilai-nilai Konservasi 

Konservasi secara umum mempunyai arti pelestarian yaitu melestarikan 

atau mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi, dan kemampuan lingkungan secara 

seimbang (MIPL, 2010). Adapun tujuan konservasi yaitu: 

1. Mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan 

ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan 

kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia 

2. Melestarikan kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan 

ekosistem nya secara serasi dan seimbang 

Sementara itu Piagam Burra menyatakan bahwa pengertian konservasi 

dapat meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan dan sesuai dengan situasi dan 

kondisi setempat. Oleh karena itu kegiatan konservasi dapat pulamen cakupi 

ruang lingkup preservasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi dan revitalisasi. 

Berdasarkan konsep, cakupan, dan arah konservasi dapat dinyatakan bahwa 

konservasi merupakan sebuah upaya untuk menjaga, melestarikan, dan menerima 
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perubahan dan pembangunan baik fisik maupun non fisik atau nilai. Perubahan 

yang dimaksud bukanlah perubahan yang terjadi secara drastis dan serta merta, 

melainkan perubahan secara alami yang terseleksi. 

sistem pendidikan dinegara Indonesia, yakni belum masuknya pendidikan 

konservasi atau alam lingkungan sekitar disekolah-sekolah walaupun ada masih 

dalam wacana yang belum digarap secara sinergis dan terorganisasi oleh 

perangkat sekolah. Pendidikan konservasi yang diberikan sedini mungkin kepada 

anak-anak akan lebih tertanam di dalam hati sanubari mereka sehingga mereka 

kelak pada saat dewasa akan semakin bijak dalam berinteraksi dengan lingkungan 

alam. 

Pendidikan konservasi merupakan salah satu bentuk usaha menjaga dan 

melindungi nilai-nilai luhur, keanekaragaman hayati, dan peningggalan bangunan 

bersejarah yang ada. Pendidikan konservasi itu sendiri bertujuan untuk 

memperkenalkan alam kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan nilai 

penting sumberdaya alam yang beranekaragam dalam sebuah ekosistem 

kehidupan. Pendidikan konservasi masuk dalam pendidikan lingkungan yang 

mengandung pengertian sebuah proses yang ditujukan untuk membangun spirit 

penduduk dunia yang sadar dan memperhatikan lingkungan secara keseluruhan 

termasuk masalah-masalahnya. Lebih lanjut dengan pendidikan konservasi, 

diharapkan mereka memiliki pengetahuan, sikap motivasi, komitmen, dan 

keterampilan untuk bekerja secara individu dan kelompok dalam mencari solusi 

masalah saat ini dan mencegah masalah yang akan datang. 
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Pendidikan konservasi merupakan salah satu pembelajaran secara 

eksperimental. Program ini memfokuskan pada beberapa halantara lain: 

1. Untuk mendukung kepedulian dan perhatian terhadap ekonomi sosial dan 

keterkaitannya terhada plingkungan ekologis baik di perkotaan maupun di 

pedesaan 

2. Untuk menyediakan setiap orang dengan kesempatan mendapatkan 

pengetahuan, nilai, perilaku, komitmen, kemampuan yang diperlukan dalam 

menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup 

3. Untuk menciptakan pola sikap hidup yang positif baik lingkup individu, 

kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan terhadap lingkungan alamnya 

(Rachman, 2013). 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistem pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa  

“konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam 

hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin 

kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan 

kualitas keanekaragaman dan nilainya”. Pasal 5 menyebutkan bahwa “Konservasi 

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan: (a) 

perlindungan sistem penyangga kehidupan; (b) pengawetan keanekaragaman jenis 

tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; serta (c) pemanfaatan secara lestari 

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya”. 

Perlindungan sistem penyangga kehidupan meliputi usaha-usaha dan 

tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perlindungan mata air, tebing, tepian 
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sungai, danau, dan jurang, pemeliharaan fungsi hidrologi hutan, perlindungan 

pantai, pengelolaan daerah aliran sungai, perlindungan terhadap gejala keunikan 

dan keindahan alam, dan lain-lain. Pengawetan merupakan usaha dan tindakan 

konservasi untuk menjamin keanekaragaman jenis meliputi penjagaan agar unsur-

unsur tersebut tidak punah dengan tujuan agar masing-masing unsur tersebut 

dapat berfungsi dalam alam dan senantiasa siap untuk sewaktu-waktu 

dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa 

dapat dilaksanakan di dalam kawasan (konservasi in-situ) ataupun di luar kawasan 

(konservasi ex-situ). Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya pada hakikatnya merupakan usaha pengendalian/pembatasan dalam 

pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga pemanfaatan 

tersebut dapat dilakukan secara terus menerus pada masa mendatang.  

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “lingkungan 

hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk 

hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, 

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup 

lain”. Sementara itu, dalam pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa “perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang 

dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, 

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”. 
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Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut dilakukan dalam 

rangka mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan 

hidup. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang 

memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi 

pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, 

kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa 

depan (pasal 1 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2009) (Handayono, 2010). 

Dalam konservasi juga memiliki beberapa pilar konservasi yang terlihat 

dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 2.4 Pilar Konservasi 
NO Pilar  Konservasi Deskripsi 

1 konservasi keanekaragaman hayati Melakukan pelindungan, pengawetan,    pemanfaatan, 

dan pengembangan secara arif   dan berkelanjutan 

terhadap lingkungan hidup, flora, dan fauna 

2 Arsitektur hijau dan sistem 

transportasi internal 

Mengembangkan dan mengelola bangunan dan  

lingkungan yang mendukung visi konservasi,  serta  

mewujudkan sistem transportasi internal  yang efektif, 

efisien, dan ramah lingkungan 

3 Pengelolaan limbah Melakukan pengurangan, pengelolaan, pengawasan 

terhadap produksi limbah, dan perbaikan kondisi 

lingkungan untuk  mewujudkan lingkungan yang bersih 

dan sehat.  

4 Kebijakan nirkertas Menerapkan administrasi dan ketatausahaan berwawasan 

konservasi secara efisien dan juga efisien penggunaan 

kertas, pemanfaatan kertas daur ulang, dan penggunaan 

kertas ramah lingkungan 

5 Energi bersih Melakukan penghematan energi melalui serangkaian 

kebijakan dan tindakan dalam  memanfaatkan energi 

secara bijak, serta pengembangan energiterbaru yang 

ramah lingkungan. 

6 Konservasi etika, seni, dan budaya Menjaga, melestarikan dan mengembangkan etika, seni, 

dan budaya lokal untuk menguatkan jati diri bangsa. 

Program pilar konservasi  etika, seni, dan budaya 

meliputi penggalian, pemeliharaan, penyemaian, dan  

pemberian  daya  hidup  etika,  seni, dan budaya lokal 

melalui pemeliharaan, pendokumentasian, pendidikan,  

penyebarluasan, dan mempromosikan unsur-unsurnya 

7 Kaderisasi konservasi. menanamkan nilai-nilai konservasi secara   

berkelanjutan, meliputi sosialisasi, pelatihan, pendidikan, 

dan pelaksanaan kegiatan untuk menguatkan 

pemahaman, penghayatan, dan   tindakan berbasis 

konservasi 

Sumber: (Yuniawan, 2016). 
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Selain pilar konservasi, terdapat 8 Nilai konservasi yang dapat 

dikembangkan. Nilai tersebut antara lain sebagai berikut: 

Tabel 2.5 Nilai-Nilai Konservasi 
NO Nilai Konservasi Nilai Konservasi 

1 Nilai Inspiratif berarti memiliki ide atau gagasan untuk bertindak, melakukan 

sesuatu yang secara sengaja maupun tidak sengaja datang ke otak  

kita tanpa mengenal tempat, waktu, kondisi apapun 

2 Nilai Humanis sikap seseorang yang menghargai orang lain, mengharapkan dan 

memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik, 

berdasarkan asas kemanusiaan 

3 Nilai Peduli kemampuan mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan. Peduli 

lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan lingkungan dan mengembangkan upaya untuk 

memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Peduli 

social adalah  sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi 

bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan 

4 Nilai Inovatif, kemampuan mendayagunakan pemikiran, imajinasi, stimulan  dan 

lingkungan dalam menghasilkan produk baru (bersifat  pembaruan) 

5 Nilai Sportif, bersifat kesatria, jujur. Sportifitas berarti bersikap adil terhadap 

lawan, bersedia mengakui keunggulan, kekuatan, kebenaran lawan 

atau kekelahan, kelemahan dan Kesalahan sendiri 

6 Nilai  Kreatif,   kemampuan berpikir atau bertindak untuk menyelesaikan masalah 

secara cerdas dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau  

hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki 

7 Nilai Kejujuran, jujur adalah perilaku yang didasarkan  pada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan danpekerjaan 

8 Nilai Keadilan, Nilai Keadilan, sifat perbuatan yang adil. Adil artinya tidak 

berpihak, berpihak kepada yang benar 

Sumber: (Yuniawan, 2016). 

Di dalam nilai–nilai konservasi di bagi menjadi 2 yaitu nilai intrinsik dan 

nilai instrumental: 

1. Nilai instrumental  

Nilai instrumental adalah nilai yang dimiliki alam sebagai sarana bagi orang 

lain. Menyediakan barang dan layanan ekosistem.  

2. Nilai intrinsik 

Nilai intrinsik adalah yang dimiliki alam sebagai tujuan akhir dari sedut 

pandang biosentris atau ekosentris, kanekaragaman hayati bernilai hanya 

keberadaannya. 
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2.3 Motivasi 

2.3.1 Pengertian Motivasi 

 

Motivasi merupakan suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, 

mengarahkan dan menjaga tingkah laku seseorang agar terdorong untuk bertindak 

melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Menurut Clayton 

Alderfer motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan 

belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar 

sebaik mungkin. Motivasi belajar dianggap sebagai suatu dorongan mental yang 

menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia. Dalam motivasi terkandung 

adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan dan 

mengarhkan sikap dan perilaku pada individu belajar (Hamdu, 2011). 

Salah satu teori yang sangat terkenal kegunaannya untuk menerangkan 

motivasi siswa adalah yang dikembangkan oleh Meslow (1943)yang percaya 

bahwa tingkah laku manusia dibangkitkan dan diarahkan oleh kebutuhan-

kebutuhan tertentu. Kebutuhan-kebutuhan ini yang memotivasi tingkah laku 

seseorang oleh Meslow dibagi ke dalam 7 kategori yaitu: 1.) Fisiologis, 2.) Rasa 

aman, 3.) Rasa cinta, 4.) Penghargaan, 5.) Aktualisasi, 6.) Mengetahui dan 

mengerti, 7.) Kebutuhan estetik (Murti, 2013). 

Meningkatkan motivasi adalah mengidentifikasi beberapa indikatornya 

dalam tahap-tahap tertentu. Indikator motivasi antara lain: 

1. Durasi kegiatan 

2. Frekuensi kegiatan 

3. Presistensinya pada tujuan kegiatan 
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4. Ketabahan, keuletan dan kemampuannya dalam menghadai kegiatan dan 

kesulitan untuk mencapai tujuan 

5. Pengabdian dan pengorbanan untuk mencapai tujuan 

6. Tingkatan aspirasi yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan 

7. Tingkat kualifikasi prestasi 

8. Arah sikapnya terhadap sasaran belajar 

2.3.2 Fungsi Motivasi 

Motivasi berfungsi sebagai pendorong usaha dalam mencapai prestasi. 

Sardiman (2005), mengemukakan bahwa fungsi motivasi adalah sebagai berikut: 

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

melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari 

setiap kegiata yang dilakukan. 

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

Dengan demikian, motivasi memberi arah dan kegiatan yang harus dikerjakan 

sesuai dengan rumusan tujuannya. 

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

harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan 

perbuatan-perbuatanyang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Pembelajaran 

yang akan menghadapi ujian dengan harapan dapat lulus, tentu akan 

melakukan kegiatan belajar dan tidak akan menghabiskan waktunya untuk 

bermain atau membaca komik, sebab tidak serasi dengan tujuan.  

Sumber motivasi adalah segala sesuatu yang mendasari lahirnya 

motivasi, misal bakat, minat, dan kemampuan. Motivasi dapat bersumber dari 
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dalam diri seseorang yang dikenal sebagai motivasi intrinsik dan motivasi dapat 

bersumber dari luar diri seseorang yang dikenal dengan motivasi ekstrinsik 

(Mappeasse, 2010) 

2.3.3 Komponen- Komponen Motivasi Belajar 

Motivasi memliki dua komponen, yakni komponen dalam 

(innercomponent) dan komponen luar (outercomponent). Komponen dalam ialah 

perubahan dalam diri seseorang, keadaan merasa tidak puas, dan ketegangan 

psikologis. Komponen luar ialah apa yang diinginkan seseorang, tujuan yang 

menjadi arah kelakuannya. Jadi,komponendalam ialah kebutuhan-kebuthan yang 

ingin dipuaskan, sedangkan komponen luar ialah tujuan yang hendak 

dicapai(Nazar, 2017). 

2.3.4 Upaya Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar 

Upaya meningkatkan motivasi belajar anak dalam kegiatan belajar di 

sekolah, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh guru diungkapkan 

Sardiman (2005) yaitu: 

1. Memberi angka  

Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Banyak 

siswa yang justru untuk mencapai angka/nilai yang baik. Sehingga yang 

dikejar hanyalah nilai ulangan atau nilai raport yang baik. Angka-angka yang 

baik itu bagi para siswa merupakan motivasi yang sangat kuat. Yang perlu 

diingat oleh guru, bahwa pencapaian angka-angka tersebut belum merupakan 

hasil belajar yang sejati dan bermakna. Harapannya angka-angka tersebut 

dikaitkan dengannilai afeksinya bukan sekedar kognitifnya saja. 
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2. Hadiah dapat menjadi motivasi yang kuat, dimana siswa tertarik pada bidang 

tertentu yang akan diberikan hadiah. Tidak demikian jika hadiah diberikan 

untuk suatu pekerjaan yang tidak menarik menurut siswa. 

3. Kompetisi persaingan, baik yang individu atau kelompok, dapat menjadi 

sarana untuk meningkatkan motivasi belajar. Karena terkadang jika ada 

saingan, siswa akan menjadi lebih bersemangat dalam mencapai hasil yang 

terbaik. 

4. Ego-involvement, menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan 

pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras 

adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Bentuk kerja 

keras siswa dapat terlibat secara kognitif yaitu dengan mencari cara untuk 

dapat meningkatkan motivasi. 

5. Memberi Ulangan, para siswa akan giat belajar kalau mengetahui akan 

diadakan ulangan. Tetapi ulangan jangan terlalu sering dilakukan karena akan 

membosankan dan akan jadi rutinitas belaka. 

6. Mengetahui hasil  

Mengetahui hasil belajar bisa dijadikan sebagai alat motivasi. Dengan 

mengetahui hasil belajarnya, siswa akan terdorong untuk belajar lebih giat. 

Apalagi jika hasil belajar itu mengalami kemajuan, siswa pasti akan berusaha 

mempertahankannya atau bahkan termotivasi untuk dapat meningkatkannya. 

7. Pujian Apabila ada siswa yang berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, 

maka perlu diberikan pujian. Pujian adalah bentuk reinforcement yang positif dan 

memberikan motivasi yang baik bagi siswa. Pemberiannya juga harus pada waktu 
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yang tepat, sehingga akan memupuk suasana yang menyenangkan dan 

mempertinggi motivasi belajar serta sekaligus akan membangkitkan harga diri 

8. Hukuman  

Hukuman adalah bentuk reinforcement yang negatif, tetapi jika diberikan 

secara tepat dan bijaksana, bisa menjadi alat motivasi. Oleh karena itu, guru 

harus memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman tersebut. 

Dalam rangka mengupayakan agar motivasi belajar siswa tinggi, seorang 

guru menurut Winkel (1991) hendaknya selalu memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut : 

1) Seorang guru hendaknya mampu mengoptimalisasikan penerapan prinsip 

belajar, pada prinsipnya harus memandang bahwa dengan kehadiran siswa di 

kelas merupakan suatumotivasi belajar yang datang dari siswa. 

2) Guru hendaknya mampu mengoptimalisasikan unsur-unsur dinamis dalam 

pembelajaran, karena dalam proses belajar, seorang siswa terkadang dapat 

terhambat oleh adanya berbagai permasalahan. 

2.3.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi (Sukadi,2006) 

mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi, yaitu 

sebagai berikut:  

1) Pengalaman pada tahun-tahun pertama kehidupan 

Adanya perbedaan pengalaman masa lalu pada setiap orang menyebabkan 

terjadinya variasi terhadap tinggi rendahnya kecenderungan untuk berprestasi 

pada diri seseorang. 
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2) Latar belakang budaya tempat seseorang dibesarkan 

Bila dibesarkan dalam budaya yang menekankan pada pentingnya 

keuletan, kerja keras, sikap inisiatif dan kompetitif, serta suasana yang selalu 

mendorong individu untuk memecahkan masalah secara mandiri tanpa 

dihantui perasaan takut gagal, maka dalam diri seseorang akan berkembang 

hasrat berprestasi yang tinggi. 

3) Peniruan tingkah laku (Modelling) 

Melalui modelling, anak mengambil atau meniru banyak karakteristik dari 

model, termasuk dalam kebutuhan untuk berprestasi jika model tersebut 

memiliki motivasi tersebut dalam derajat tertentu. 

4) Lingkungan tempat proses pembelajaran berlangsung 

Iklim belajar yang menyenangkan, tidak mengancam, memberi semangat 

dan sikap optimisme bagi siswa dalam belajar, cenderung akan mendorong 

seseorang untuk tertarik belajar, memiliki toleransi terhadap suasana 

kompetisi dan tidak khawatir akan kegagalan. 

5) Harapan orangtua terhadap anaknya 

Orangtua yang mengharapkan anaknya bekerja keras dan berjuang untuk 

mencapai sukses akan mendorong anak tersebut untuk bertingkahlaku yang 

mengarah kepada pencapaian prestasi. 

Selain beberapa pendapat di atas menurut Sanjaya, (2009) ada beberapa hal 

yang perlu dilakukan oleh seorang guru untuk meningkatkan motivasi belajar 

siswa, yaitu sebagai berikut: 
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1. Memperjelas tujuan yang ingin dicapai 

Tujuan yang jelas dapat membuat siswa paham kearah mana yang 

ingin dibawa. Pemahaman siswa terhadap tujuan pembelajaran dapat 

menumbuhkan minat siswa untuk belajar yang pada gilirannya dapat 

meningkatkan motivasi belajar mereka. Semakin jelas tujuan yang ingin 

dicapai, maka akan semakin kuat motivasi nbelajar siswa.  

2. Membangkitkan motivasi siswa 

Siswa akan terdorong untuk belajar manakala mereka memiliki 

minat untuk belajar. Oleh karena itu, mengembangkan minat belajar siswa 

merupakan salah satu teknik dalam mengembangkan motivasi belajar. 

Salah satu cara yang logis untuk momotivasi siswa dalam pembelajaran 

adalah mengaitkan pengalaman belajar dengan minat siswa  

3. Ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar 

Siswa hanya mungkin dapat belajar baik manakala ada dalam 

suasana yang menyenangkan, merasa aman, bebas dari takut. Usahakan 

agar kelas selamanya dalam suasana hidup dan segar, terbebas dari rasa 

tegang. Untuk itu guru sekali-kali dapat melakukan hal-hal yang lucu. 

4. Mengguanakan variasi metode penyajian yang menarik 

Guru harus mampu menyajikan informasi dengan menarik, dan 

asing bagi siswa-siswa. Sesuatu informasi yang disampaikan dengan 

teknik yang baru, dengan kemasan yang bagus didukung oleh alat-alat 

berupa sarana atau media yang belum pernah dikenal oleh siswa 

sebelumnya sehingga menarik perhatian bagi mereka untuk belajar. 



33 
 

Dengan pembelajaran yang menarik, maka akan membangitkan rasa 

uingin tahu siswa di dalam kegiatan pembelajaran yang selanjutnya siswa 

akan termotivasi dalam pembelajaran. 

5. Berilah pujian yang wajar setiap keberhasilan siswa motivasi akan tumbuh 

manakala siswa merasa dihargai 

Dalam pembelajaran, pujian dapat dimanfaatkan sebagai alat 

motivasi. Karena anak didik juga manusia, maka dia juga senang dipuji. 

Karena pujian menimbulkan rasa puas dan senang. Namun begitu, pujian 

harus sesuai dengan hasil kerja siswa. Jangan memuji secara berlebihan 

karena akan terkesan dibuat-buat. Pujian yang baik adalah pujian yang 

keluar dari hati seoarang guru secara wajar dengan maksud untuk 

memberikan penghargaan kepada siswa atas jerih payahnya dalam belajar. 

6. Berikan penilaian  

Banyak siswa yang belajar karena ingin memperoleh nilai bagus. 

Untuk itu mereka belajar dengan giat. Bagi sebagian siswa nilai dapat 

menjadi motivasi yang kuat untuk belajar. Oleh karena itu, penilaian harus 

dilakukan dengan segera agar siswa secepat mungkin mengetahui hasil 

kerjanya. Penilaian harus dilakukan secara objektif sesuai dengan 

kemampuan siswa masing-masing. Penilaian secara terus menerus akan 

mendorong siswa belajar, oleh karena setiap anak memilki kecenderungan 

untuk memmperoleh hasil yang baik. Disamping itu, para siswa selalu 

mendapat tantangan dan masalah yang harus dihadapi dan dipecahkan, 

sehingga mendorongnya belajar lebih teliti dan seksama. 



34 
 

7. Berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa 

Penghargaan bisa dilakukan dengan mmemberikan komentar yang 

positif. Setelah siswa selesai mengerjakan suatu tugas, sebaiknya berikan 

komentar secepatnya, misalnya dengan memberikan tulisan “ bagus” atau 

“teruskan pekerjaanmu” dan lain sebagainya. Komentar yang positif dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

8. Ciptakan persaingan dan kerjasama  

Persaingan yang sehat dapat menumbuhkan pengaruh yang baik untuk 

keberhasilan proses pemebelajaran siswa. Melalui persaingan siswa dimungkinkan 

berusahadengan sungguh-sungguh untuk memperoleh hasil yang terbaik. Oleh sebab 

itu, guru harus mendesain pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk bersaing 

baik antar kelompok maupun antar individu. Proses pembelajaran akan berhasil 

manakala siswa mempunyai motivasi dalam belajar. Oleh karena itu, guru perlu 

menumbuhkan motivasi belajar siswa. Untuk memperoleh hasil belajar yang 

optimal, guru dituntut kreatif membangkitkan motivasi belajar siswa. untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

2.3.6 Bentuk-bentuk Motivasi 

1. Pemberian Penghargaan  

Dengan pemberian penghargaan ini dapat besifat positif karena 

dapat menumbuhkan inisiatif, kemampuan-kemampuan yang kreatif dan 

semangat berkompetisi yang sehat, pemberian penghargaan sebagai upaya 

pembinaan motivasi tidak selalu harus berwujud atau barang, tetapi dapat 

juga berupa pujian-pujian dan hadiah-hadiah im-material. 
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2. Pemberian Perhatian 

Pemberian perhatian yang cukup terhadap siswa dengan segala 

potensi yang dimilikinya merupakan bentuk motivasi yang sederhana, 

karena banyak yang tidak memiliki motivasi belajar diakibatkan tidak 

dirasakannya adanya perhatian. 

3. Ajakan Berpartisipasi 

Pada diri manusia ada sesuatu perasaan yang dihargai apabila dia 

dilibatkan pada sesuatu kegiatan yang dianggap berharga. Oleh karena itu 

guru, harus selalu mengajak dan mengulurkan tangan bagi siswa untuk 

berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran guna lebih bergairah dalam 

belajar dan memperkaya proses interaksi antar potensi siswa dalam proses 

pembelajaran (Manzilatusifa, 2017). 

2.4 Energi Dalam Sistem Kehidupan 

Penelitian ini menggunakan materi energi dalam sistem kehidupan 

dikarenakan selama ini pada saat melakukan pembelajaran di dalam kelas masih 

monoton yaitu dengan cara ceramah, yang sebenarnya dapat dilakukan dengan 

penggunaan media yang lebih menarik. Penyampaian materi energi dalam sistem 

kehidupan yang selama ini dilakukan dengan metode ceramah menjadikan materi 

energi dalam sistem kehidupan lebih sulit untuk dipahami. Pokok bahasan ini 

banyak materi yang berupa gambar maupun skema sehingga dalam 

penyampaiannya tidak cukup dengan metode ceramah saja. Penggunaan model 

pembelajaran Conservation Based Learning (CBL) sangat sekali dikarenakan 

model pembelajaran Conservation Based Learning (CBL) mengarahkan siswa 

agar lebih aktif dan tidak hanya mendengarkan guru menjelaskan sehingga model 

pembelajaran Conservation Based Learning  ini bisa membuat materi energi 

dalam sistem kehidupanmenjadi mudah dipelajari. 
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2.5 Hipotesis penelitian 

Penggunaan model pembelajaran CBL (Conservation Based Learning) 

pada materi Energi dalam Sistem Kehidupan di kelas VII dapat meningkatkan 

nilai-nilai dan motivasi siswa. 

2.6 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.Kerangka Konsep 

 

Kondisi faktual pembelajaran IPA di SMP Negeri 27 Malang 

1. Pembelajaran yang diterapkan oleh guru menggunakan pembelajaran 

langsung dengan metode ceramah. 

2. Dalam pembelajaran IPA belum menunjukkan adanya kerja sama 

dalam kelomok dengan baik. 

3. Aktivitas dan respon siswa dalam pembelajaran IPA masih Kurang 

Penerapan model pembelajaran CBL (Conservation Based Learning). Dengan 

alasan siswa dapat lebih aktif dalam berkomunikasi dengan siswa lainnya. 

Aktivitas guru dalam 

hal ini adalah:  

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Evaluasi  

 

Aktivitas siswa dalam hal ini 

adalah kegiatan yang dilakukan 

siswa selama pembelajaran IPA 

pada materi Energi Dalam 

Sistem Kehidupan dengan 

menggunakan model 

pembelajaran 

CBL(Conservation Based 

Learning). 

Respon siswa setelah 

menerapkan model 

pembelajaran CBL 

(Conservation Based 

Learning). 

Hasil penelitian:  

Melatih perolehan nilai-nilai dan motivasi pembelajarankelas VII SMP Negeri 27 
Malang. 


