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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pembelajaran Tematik 

 

Pembelajaran tematik dapat diartikan suatu kegiatan pembelajaran 

dengan mengintegrasikan materi beberapa  mata pelajaran  dalam  satu  

tema/topik pembahasan. Pembelajaran  tematik  merupakan  satu  usaha  

untuk  mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap 

pembelajaran, serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema 

(Sutirjo dan  Sri  Istuti  Mamik: 2004) .  Dari pernyataan tersebut dapat 

ditegaskan bahwa pembelajaran tematik  dilakukan dengan maksud 

sebagai upaya untuk memperbaiki  dan  meningkatkan  kualitas  

pendidikan,  terutama  untuk mengimbangi padatnya materi kurikulum. 

Disamping itu  pembelajaran tematik akan  memberi peluang 

pembelajaran terpadu  yang lebih menekankan pada 

partisipasi/keterlibatan siswa dalam belajar.  

Keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek 

proses atau waktu, aspek kurikulum, dan aspek belajar 

mengajar.Pelaksanaan pembelajaran tematik memiliki beberapa 

keuntungan, yaitu : 1). Kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan 

karna kegiatan belajar didasari dari minat dan kebutuhan siswa; 2). 

Pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan 

dan kebutuhan siswa; 3). Hasil belajar akan lebih dipahami oleh siswa 
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karena proses belajar lebih terkesan dan bermakna; 4). Menumbuhkan 

keterampilan sosial pada siswa seperti mampu bekerja sama,toleransi 

,komunikasi, dan tanggung jawab. Pembelajaran tematik di sekolah dasar 

merupakan suatu hal yang relatif baru, sehingga dalam implementasinya 

belum sebagaimana yang diharapkan.Pelaksanaan pembelajaran tematik di 

sekolah dasar pada saat ini difokuskan pada kelas-kelas rendah walaupun 

sebenarnya pendekatan pembelajaran tematik ini bisa dilakukan di semua 

kelas sekolah dasar. Penerapan pembelajaran tematik disekolah yaitu 

dimana guru melaksanakan rencana pembelajaran yang telah disusun 

sebelumnya.  

 

B. Motivasi 

Kata motivasi berasal dari kata motif yang mempunyai arti kekuatan 

dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau 

berbuat. Motivasi dapat didefinisikan sebagai kekuatan-kekuatan yang 

kompleks, dorongan-dorongan, kebutuhan-kebutuhan, pernyataan-pernyataan 

ketegangan, atau mekanisme-mekanisme lainnya yang memulai dan menjaga 

kegiatan-kegiatan yang diinginkan ke arah pencapaian tujuan-tujuan personal 

(M. Ngalim Purwanto, 2007). Dengan bahasa yang lebih singkat, motivasi 

berarti usaha yang disadari oleh setiap individu untuk menggerakkan dan 

mendorong seseorang untuk bertindak melakukan suatu perbuatan sehingga 

akan mencapaihasil atau tujuan tertentu. Peran penting motivasi belajar dan 

pembelajaran, antara lain: 1) Peran  motivasi  belajar  dalam  menentukan  

penguatan  belajar. Motivasi  dapat  berperan  dalam  penguatan  belajar  

apabila  seorang anak  yang  sedang  belajar  dihadapkan  pada  suatu  
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masalah  yang menentukan  pemecahan  dan  hanya  dapat  dipecahkan  

berkat bantuan hal-hal yang pernah dilalui; 2) Peran  motivasi  dalam  

memperjelas  tujuan  belajar.  Peran motivasi dalam  memperjelas  tujuan  

belajar  erat  kaitannya  dengan kemaknaan belajar. Anak akan tertarik untuk 

belajar sesuatu, jika yang dipelajari itu sedikitnya sudah dapat diketahui atau 

dinikmati manfaatnya oleh anak; 3)Motivasi menentukan ketekunan belajar. 

Seorang anak yang telah termotivasi  untuk  belajar  sesuatu  berusaha  

mempelajari  dengan baik dan tekun dengan harapan memperoleh hasil yang 

lebih baik (Hamzah B. Uno ,2011). 

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dipaparkan oleh beberapa 

tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan suatu dorongan 

yang berasal dari dalam maupun luar individu, sehingga seseorang 

berkeinginan untuk mencapai suatu keadaan yang menjadi tujuan. Motivasi 

dimiliki oleh setiap individu, karena setiap individu pasti mempunyai 

keinginan, dan untuk mewujudkan keinginan tersebut seseorang harus 

memiliki motivasi. Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal 

pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah 

laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung 

(Hamzah B. Uno, 2007). Sumiati dan Asra (2008) mengemukakan bahwa 

motivasi belajar adalah sesuatu yang mendorong siswa untuk berperilaku 

yang langsung menyebabkan munculnya perilaku belajar. Siswa akan 

melakukan suatu proses belajar betapapun beratnya jika dia mempunyai 

motivasi yang tinggi.  



8 
 

Dari beberapa pengertian motivasi belajar yang dikemukakan oleh para 

ahli pendidikan di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar merupakan 

dorongan yang muncul pada diri anak sehingga menggerakkan anak untuk 

belajar dan mengadakan perubahan tingkah laku, sehingga tujuan belajar 

dapat dicapai. Motivasi belajar dapat berasal dari luar, tetapi motivasi yang 

sesungguhnya tumbuh dari dalam diri seseorang.  

 

1. Fungsi Motivasi Belajar 

Sardiman (2007:84) mengemukakan bahwa fungsi motivasi dibedakan 

menjadi tiga, antara lain sebagai berikut.  

a)  Mendorong manusia untuk berbuat, dengan kata lain sebagai penggerak  

atau motor yang melepaskan energi.  

b)  Menentukan arah perbuatan, yaitu kearah tujuan yang hendak dicapai.  

c) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang 

harus dikerjakan, yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan 

perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Dalam 

kegiatan pembelajaran di dalam kelas, motivasi belajar mempunyai 

peranan yang sangat penting, baik bagi guru maupun siswa.  

 Kegiatan belajar berupa motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan 

daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang 

menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada 

kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh sebjek belajar itu 

dapat tercapai. Peranan yang khas dari motivasi belajar adalah dalam hal 

penumbuhan gairah, merasa senang, dan semangat untuk belajar (Sardiman, 

2007). Berdasarkan berbagai sumber di atas, dapat disimpulkan bahwa 
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motivasi itu penting, karena motivasi sebagai pendorong dan memberikan 

arah pada kegiatan seseorang untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Dengan adanya motivasi belajar yang kuat, seorang siswa dapat memiliki 

banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar, dan pemberian motivasi 

yang tepat dapat membuat siswa mencapai hasil belajar yang optimal. Dalam 

hal ini, guru mempunyai peranan yang penting bagi siswa dalam 

memberikanmotivasi yang tepat dalam kegiatan belajarnya.  

 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar Siswa 

Motivasi belajar siswa dapat berubah setiap saat. Perubahan motivasi 

belajar yang ada pada diri siswa ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

harus diketahui oleh guru, agar guru dapat membuat motivasi belajar siswa 

menjadi stabil. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa 

menurut Dimyati dan Mudjiono (2002:97) adalah sebagai berikut.  

a.  Cita-cita atau aspirasi siswa  

Cita-cita siswa untuk “menjadi seseorang”, dapat membuat siswa 

termotivasi untuk dapat mencapainya dan memperkuat semangat belajar 

siswa.Cita-cita dapat memperkuat motivasi belajar siswa baik motivasi 

intrinsik ataupun ekstrinsik, karena tercapainya suatu cita-cita akan 

mewujudkan aktualisasi diri.  

b.  Kemampuan siswa  

Berbagai kemampuan dibutuhkan siswa dalam kegiatan belajar. 

Kemampuan belajar yang dimiliki oleh setiap siswa berbeda-beda, ada 

siswa yang memiliki kemampuan berfikir konkrit (nyata) dan nada pula 

siswa yang memiliki kemampuan berfikir abstrak atau operasional. 
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Kemampuan berfikir ini sering dijadikan sebagai tolak ukur kemampuan 

belajar siswa.  

c.  Kondisi siswa  

Kondisi siswa baik kondisi jasmani maupun rohani juga menjadi salah satu 

faktor yang memengaruhi motivasi belajar siswa. Kondisi jasmani seperti 

kesehatan siswa dan kondisi rohani seperti perasaan siswa yang tidak 

tentu, dapat menyebabkan naik-turunnya motivasi belajar siswa.  

d.  Kondisi lingkungan sekolah  

Lingkungan merupakan faktor ekstrinsik ataufaktor yang berasal dari luar 

diri siswa. Lingkungan yang mempengaruhi motivasi belajar siswa 

dibedakan menjadi tiga, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan 

masyarakat.  

e.  Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran  

Siswa mempunyai perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, dan fikiran yang  

    mengalami perubahan berkat pengalaman hidup. Pengalaman dengan 

teman sebayanya berpengaruh pada motivasi dan perilaku belajar. 

Lingkungan siswa yang berupa lingkungan alam, lingkungan tempat 

tinggal, dan pergaulan juga mengalami perubahan. Lingkungan budaya 

siswa yang berupasurat kabar, majalah, radio, televisi, dan film semakin 

menjangkau siswa. Kesemua lingkungan tersebut mendinamiskan motivasi 

belajar.  

f.  Upaya guru dalam membelajarkan siswa  

Upaya yang dimaksud adalah usaha guru dalam menyajikan kegiatan  
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     pembelajaran mulai dari penguasaan materi oleh guru, cara penyampaian 

materi kepada siswa, serta cara-cara yang digunakan untuk dapat menarik 

perhatian siswa. Begitu pentingnya motivasi belajar bagi setiap siswa 

mengharuskan guru menumbuhkan dan membangkitkan motivasi belajar 

siswa. Dalam usaha membangkitkan gairah belajar peserta didik, ada enam 

hal yang dapat dikerjakan guru (Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, 

2006:148), yaitu sebagai berikut.  

1.  Membangkitkan dorongan kepada peserta didik untuk belajar.  

2.  Menjelaskan secara konkret kepada peserta didik apa yang dapat 

dilakukan pada akhir pengajaran.  

3.  Memberikan ganjaran terhadap prestasi yang dicapai anak didik 

sehingga dapat merangsang untuk mendapat prestasi yang lebih baik di 

kemudian hari.  

4.  Membentuk kebiasaan belajar yang baik.  

5.  Membantu kesulitan belajar peserta didik secara individual maupun 

kelompok.  

6.  Menggunakan metode yang bervariasi.  

 

C. Pujian 

Pujian (praise) didefinisikan dalam Webster’s Dictionary (2000) sebagai 

“tindakan mengungkapkan persetujuan atau kekaguman”. Guru menggunakan 

pujian untuk menumbuhkan rasa siswa tentang “harga diri, otonomi, 

kemandirian, prestasi dan minat untuk belajar”.Pujian adalah salah satu 

bentuk ganjaran, insentif atau rangsangan non material (Masrun, 2000). 
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Senada  dengan  pendapat tersebut,  pujian  diartikan  sebagai  pemberian 

suatu  penghormatan  atau  penghargaan,  pemberian berupa  kenang-

kenangan  (Salim, 1991).  Selanjutnya  pujian  merupakan  sembarang  

perangsang,situasi atau pernyataan lisan yang bisa menghasiikan kepuasan 

atau menambah kemungkinan suatuperbuatan yangtelah dipelajari (Chaplin, 

1999).  

Pengertian  pujian dalam penelitian  ini adalah salah satu  bentuk  

ganjaran  dengan  cara  memberikan  suatu  penghargaan  dengan  pernyataan 

lisan  atau tulisan yang dapat menambah suatu perbuatan yang telah 

dipelajari, ada  lima  tipe  ganjaran  yang  dapat menghasilkan  perubahan 

perilaku  yaitu  makanan  dan  benda-benda  Iain  yang dikonsumsi,  penguat 

sosial (berujud  pujian,perhatian,  kontak  fisik  seperti  tepukan di pundak,  

sentuhan  maupun maupun jabat  tangan yang menyatakan  kasih  sayang),  

persetujuan dan  ekspresi  wajah  (senyuman,  kontak  mata,  anggukan kepala  

tanda  setuju),  aktivitas  terpilih  dan  sering  dilakukan  dapat  dijadikan  

sebagai  penguat  bagiperilaku  yang  jarang  dilakukan,  umpan  balik  

(informasi  tentang  bagaimana  penampilan  seseorang,token atau tanda 

penghargaan (misalnya kartu magnet, koin, tiket, bintang,  poin atau  berupa 

cek). 

Banyak telaah yang menunjukkan bahwa pemberian  pujian dari 

orangtua, guru atau teman sebaya dapat mengontrol perilaku. Penguat- 

penguat sosial memiiiki empat macam keuntungan . Pertama, pujian itu 

mudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berbagai situasi. 

Kedua, pujian tidak akan mengganggu perilaku yang ingin diperkuat. Ketiga, 
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pujian dapat diterapkan pada semua kondisi karena dapat dipasangkan dengan 

banyak peristiwa yang memiiiki nilai penguat. Keempat, perhatian dan pujian 

merupakan penguat yang terjadi secara alamiah dan dapat dihadirkan dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga perilaku seseorang akan makin semakin kuat 

atau menjadi perilaku adaptif.Dalam penyampaian atau pemeberian pujian 

tentu memliki tujuan yang akan menberikan dampak lebih baiksetiap metode 

yang diterapkan oleh guru dalam kegiatan belajar tentu memiliki tujuan 

tertentu. Penerapan pemberian pujian dalam proses pembelajaran tentu 

memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Mendorong siswa agar lebih giat belajar. 

2. Memberi apresiasi atas usaha mereka. 

3. Menumbuhkan persaingan yang sehat antar siswa untuk 

meningkatkan prestasi. 

Pemberian penghargaan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sesuai 

kesempatan yang ada.Penyampaian pujian dapat dilakukan dengan 2 cara 

yaitu secara verbal dan non verbal. Penyampaian secara verbal dapat berupa 

penguatan kata-kata seperti : Bagus,hebat, dan tepat sekali. Kemudian untuk 

non-verbal dapat berupa gerakan persetujuan seperti mengangguk, tepuk 

tangan,dll.  Penulis membaginya dalam beberapa macam, yakni dalam bentuk 

ucapan, tulisan, barang/benda dan penghargaan khusus. Penghargaan ini 

dapat menjadi kebanggaan siswa akan eksistensi dirinya, yang nantinya 

meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi diri. Ada 3 jenis reward atau 

penghargaan, yaitu hadiah berupa barang/benda, pujian (praise) dan 

perlakuan istimewa. Apapun jenis reward yang diberikan haruslah 
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disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak dan haruslah proporsional. 

Penghargaan berupa ucapan. Pemberian penghargaan ini dapat dilakukan 

dengan direncanakan terlebih daluhu atau bersifat spontan saja. Yang 

terpenting bahwa setiap siswa yang menunjukkan suatu usaha, maka layak 

dihargai. Pemberian pujian bagi siswa yang berpatisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran, seperti kata-kata BAGUS! (sambil mengancungkan jempol 

tangan),”Bagus Sekali,Pintar sekali siswa ibu,dll” 

  

D. Kajian Penelitian yang Relevan 

 

Penelitian terkait meningkat motivasi belajar siswa menggunakan metode 

pemberian pujian sudah penah dilakukan oleh banyak peneliti lainnya dan saya 

mengambil 2 jenis penelitian yang berkaitan ataupun relevan yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Muslimah Zahro Romas (2006) mahasiswa jurusan 

psikologi Universitas Proklamasi 45 dengan judul “ Pengaruh Pujian Terhadap 

Prestasi Belajar Matematika Pada Siswa Kelas 4 Sekolah Dasar” . Dalam 

jurnalnya Zahro menjelaskan terkait efektifitas pujian dalam bidang pendidikan 

yang mampu mendorong anak untuk belajar bahkan tidak jarang mampu 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Zahro bertujuan untuk menguji dan 

mengetahui pengaruh pujian terhadap pembelajaran matematika pada kelas IV 

sehingga menjadi relevan dengan penelitian yang saya lakukan. Hasil yang 

zahro dapatkan yaitu diamana presatsi murid dalam bidang matematika 

menjadi lebih tinggi ketika diberi pujian dibandingkan murid yang tidak 

mendapatkan pujian dengan hasil tes dari 25.25 menjadi 29.27 yang artinya 

sesudah diberi pujian tenyata hasil presatasi menjadi lebih tinggi. 
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Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Jazilatur Rohma (2018) mahasiswa 

dari PPTQ AL-Hidayah Tulungagung, dengan judul “Pembentukan 

Kepercayaan Diri Anak melalui Pujian”. Dalam penelitiannya Jazilatur 

menjelaskan bahwa adanya pengaruh signifikan secara analisis kuntitatif 

tentang pemberian pujian pada anak dalam pembentukan kepercayaan diri. 

Dalam analisisnya menunjukan bahawa pemberian pujian pada anak 

memberikan pengaruh positif dakam proses pembentukan rasa percaya diri. 

Ketika anak mampu untuk lebih percaya diri maka untuk mengetahui hal baru 

makin banyak sehingga tumbuhlah motivasi bagi anak tersebut. Hasil 

penelitian yang didapatkan yaitu dari data yang didapatkan pujian yang banyak 

diterima anak adalah pujian verbal ketika anak mendapatkan suatu prestasi 

tertentu sedangkan jarang pujian non verbal jarang dijumpai.Analisis data 

secara kualitatif menunjukkan bahwa pemberian pujian pada  anak  

memberikan  pengaruh  yang  positiif  dalam  proses  pembentukan rasa 

percaya dirinya. 
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