BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Motivasi
2.1.1. Pengertian Motivasi
Menurut Elliot et al, (2000) motivasi didefinisikan sebagai kondisi internal
yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan
tertentu, dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Menurut Uno
(2007), motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal dalam
diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat untuk
melakukan kegiatan, dorongan dan kebutuhan untuk melakukan kegiatan, harapan
dan cita-cita, penghargaan dan penghormatan atas diri, lingkungan yang baik,
serta kegiatan yang menarik.
Motivasi adalah sesuatu apa yang membuat seseorang bertindak (Howard,
1999). Motivasi merupakan dampak dan interaksi seseorang dengan situasi yang
dihadapinya (Siagian, 2004). Motivasi menjadi suatu kekuatan, tenaga atau daya,
atau suatu keadaan yang kompleks dan kesiapsediaan dalam diri individu untuk
bergerak ke arah tujuan tertentu, baik disadari maupun tidak disadari (Makmun,
2003).
Motivasi merupakan suatu aktivitas yang menempatkan seseorang atau
suatukelompok yang mempunyai kebutuhan tertentu dan pribadi, untuk bekerja
menyelesaikan tugasnya.Motivasi merupakan kekuatan, dorongan, kebutuhan,
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tekanan, dan mekanisme psikologis yang dimaksudkan merupakan akumulasi
faktor-faktor internal dan eksternal.Motivasi adalah semua hal verbal, fisik, atau
psikologis yang membuat seseorang melakukan sesuatu sebagai respon.Motivasi
adalah karakteristik psikologis manusia yang memberikan kontribusi pada tingkat
komitmen seseorang.Hal ini termasuk faktor-faktor yang menyebabkan dan
mempertahankan tingkah laku manusia dalam arah tekad tertentu.Motivasi
merupakan

tenaga

penggerak

dan

kadang-kadang

dilakukan

dengan

mengenyampingkan hal-hal yang dianggap kurang bermanfaat dalam mencapai
tujuan. Dengan motivasi, manusia akan lebih cepat dan bersungguh-sungguh
dalam melakukan kegiatan. Suatu motivasi murni betul-betul didasari akan
pentingnya suatu perilaku dan didasarkan sebagai suatu kebutuhan (Lestari,2015).
2.1.2. Teori Motivasi
Berdasarkan beberapa pendekatan mengenai motivasi, Swanburg (2001),
mengklasifikasikan motivasi ke dalam toeri-teori isi motivasi dan proses motivasi.
1. Hirarki Kebutuhan Dasar Manusia
Teori tentang motivasi yang dikenal denganteori hirarki kebutuhan dasar
manusia.Maslow menyebutkan bahwa faktor pendorong yang menyebabkan
seseorang bekerja adalah motivasi. Teori tentang hirarki kebutuhan ini sangat
banyak dipakai untuk membuat konseptualisasi motivasi manusia.Maslow
menyampaikan bahwa kebutuhan manusia tersusun secara hierarki.Bila suatu
kebutuhan telah dapat dicapai olehindividu, maka kebutuhan yang lebih tinggi
segera menjadi kebutuhan baru yang harus dicapai. Konsekuensinya untuk jangka
panjang individu tidak dapat dimotivasi hanya oleh penghargaan dan perasaan
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sukses saja, yang lebih penting adalah memberi kepastian penjelasan yang cukup
dan jaminan keamanan kerja sebagai pekerja tetap. Keseluruhan teori motivasi
yang dikembangkan oleh Maslow berintikan pendapat yang menguatkan
kebutuhan manusia dapat diklasifikasikan pada lima hirarki kebutuhan, yaitu
kebutuhan fisiologi, kebutuhan rasa aman, kebutuhan memiliki, kebutuhan
penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri.
Indikator fisik dan fisiologis untuk menggambarkan secara rinci hirarki
kebutuhan manusia menurut Maslow sebagai berikut:
1. Fisiologis; rasa lapar, rasa haus, kebutuhan akan seks, rasa enak, tidur, dan
istirahat
2. Rasa aman; menghindari bahaya dan bebas dari rasa takut atau terancam
3. Rasa memiliki; rasa bahagia berkumpul dan berserikat, perasaan diterima
dikelompok, rasa bersahabat dan afeksi.
4. Peghargaan; menerima keberhasilan diri, berkompetisi, keyakinan, rasa
diterima orang lain, aspirasi, rekognisi, dan martabat.
5. Aktualisasi diri; keinginan mengembangkan diri secara maksimal melalui
usaha diri, kreativitas, ekspresi diri.
Kebutuhan rasa aman

kebutuhan

Kebutuhan rasa memiliki

motivasi

Kebutuhan penghargaan

bekerja

Kebutuhan aktualisasi diri

Gambar 8.1
Model Kerangka TeoriMotivasi Menurut Maslow (Danim, 24)
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2. Teori hiegini-Motivasi dari Herzberg
Teori motivasi yang ditemukan oleh Herzberg tentang motivasi yang
mempertajam pengertian mengenai efektifitas dari situasi dalam situasi
kerja.Teori tersebut terkenal dengan teori Hygiene-motivasi atau teori dua faktor,
yaitu faktor internal dan faktor eksternal.Herzberg menyatakan apabila pekerja
puas dengan pekerjaaanya, kepuasan itu didasarkan pada faktor yang internal
sebaliknya apabila para pekerja tidak puas dengan pekerjaannya, ketidakpuasan
itu umumnya dikaitkan dengan sifatnya eksternal berpengaruh besar terhadap
motivasi seseorang. Faktor internal meliputi: prestasi, pekerjaan, penghargaan,
perkembangan, kemajuan dan tanggung jawab. Faktor eksternal meliputi: status,
rekan kerja, supervise, gaji, kondisi kerja, kebijakan perusahaan dan keamanan
kerja.
3. Teori Harapan
Victor H. Vrom, dalam bukunya yang berjudul “work and motivation”
mengetengahkan suatu teori yang disebutnya sebagai Teori Harapan. Menurut tori
ini, motivai merupakan akibat dari suatu hasil yang diinginkanya itu. Artinya
apabila

seseorang

sangat

sangat

menginginkan

sesuatu,

dan

jalan

nampaknyaterbuka untuk memperolehnya, yang bersangkutan akan berupaya
mendapatkan. Dinyatakan dengan cara yang sangat sederhana, teori harapan
berkata bahwa jika seseorang menginginkan sesuau dan harapan untuk
memperoleh sesuatu itu cukup besar, yang bersangkutan akan sangat mendorong
untuk memperoleh hal yang diinginkan itu. Sebaliknya, jika harapan memperoleh
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hal yang diinginkan itu tipis, motivasinyapun untuk berupaya akan menjadi
rendah.
4. Teori tiga kebutuhan dari David Mc Clecand
Teori motivasi yang dikemukakan oleh Cleland menyatakan bahwa
pemahaman tentang motivasi akan semakin mendalam apabila disadari bahwa
setiap

orang

mempunyai

3

jenis

kebutuhan,

yaitu

kebutuhan

akan

berprestasi/usaha, kebutuhan akan kekuasaan/kekuatan, dan kebutuhan akan
berafiliasi/berhubungan.
Kebutuhan akan berprestasi merupakan motivasi yang secara kontras dapat
dibedakan dengan kebutuhan lainnya. Kebutuhan akan kekuasaan merupakan
doronganyang muncul dalam diri seseorang untuk duduk dalam posisi dominan
atau pengatur di dalam kelompok.
Kebutuhan akan berprestasi setiap orang ingin dipandang sebagai orang
yang berhasil dalam hidupnya, seorang yang besar adalah orang yang berusaha
berbuat sesuatu lebih baik dibandingkan orang lain. Kebutuhan akan kekuasaan,
keinginan untuk mempunyai pengaruh terhadap orang lain dengan siapa ia
melakukan interaksi. Kebutuhan akan berafiliasi merupakan kebutuhan nyata dari
setiap manusia, terlepas dari kedudukan, jabatan, dan pekerjaan, kebutuhan ini
tercermin pada keinginan berada pada situasi yang bersahabat dalam interaksi
seseorang dengan orang lain dalam organisasi.
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5.Teori penentuan tujuan
Kejelasan tujuan yang hendak dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan
tugasnya akan menumbuhkan motivasi yang semakin besar, semakin
tinggi tingkat penerimaan para pelaksanaan atau kepantasan dan kelayakan
tujuan tertentu untuk dicapai, semakin tinggi pula pencapaian tujuan
tersebut.
6. Teori karakteristik pekerjaan
Teori karakteristik pekerjaan ini dikemukakan oleh Richard Hackman dan
Greg yang mengatakanbahwa ada tiga kondisi yang psikologi yang respon
terhadap tugas tersebut:
a) Ketika menjalankan tugas itu pekerja merasakan bahwa tugas itu
sangat berarti, berharga dan berguna
b) Pekerja merasa bertanggung jawab atas hasil dari pekerjaan itu
c) Pekerja mengetahui manfaat dari pekerjaan itu
Pekerjaaan-pekerjaan

yang

memiliki

ketiga

kondisi

diatas

mempunyai ciri-cirisebagai berikut:
a. Variasi ketrampilan (skill variety) yaitu suatu tingkatan pekerja
tersebut memerlukan variasi aktivitas yang berbeda sehingga
seseorang karyawan dapat menggunakan sejumlah bakat dan
keterampilan yang berbeda.
b. Identitas tugas (task identity) yaitu suatu tingkatan dimana pekerja
tersebut memerlukan penyelesaian menyeluruh dan sejumlah tugas
yang nyata dan dapat diidentifikasi.
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c. Kepentingan tugas (significancy) yaitu suatu tingkatan dimana
pekerja tersebut memiliki dampak yang berarti pada kehidupan
orang lain.
d. Otonomi yaitu suatu tingkatan dimana pekerja tersebut dapat
memberikan kebebasan yang berarti dan kemandirian individu
untuk mengatur waktu pekerjaan dan menentukan prosedur
pekerjaan.
e. Umpan balik (feed back from the self) yaitu suatu tingkatan
dimana pelaksanaan aktifitas memerlukan informasi secara
langsung dan jelas tentang efektifitas kerja dari orang yang
bersangkutan.
Motivasi instrinsik berasal dari dalam diri manusia,
biasanya timbul dari perilaku yang dapat memenuhi kebutuhan
sehingga manusia menjadi puas. Motivasi ekstrinsik berasal dari
luar yang merupakan pengaruh dari orang lain atau lingkungan.
Perilaku yang dilakukan dengan motivasi ekstrinsik penuh dengan
kekhawatiran dan kesaingan apabila tidak tercapai kebutuhannya.
Faktor yang mempengaruhi motivasi seseorang untuk bekerja
antara lain sikap, masa kerja, status kepegawaian, dan kondisi
kerja.
Motivasi adalah proses manajemen untuk mempengaruhi
tingkah laku manusia berdasarkan pengetahuan mengenai apa yang
membuat orang bergegas. Jenis motivasi secara umum adalah
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penghormatan, tantangan, pujian, kepercayaan atasan, pengakuan,
penghargaan, kemandirian, lingkungan yang kreatif, bonus atau
hadiah, ucapan terima kasih dan keyakinan dalam bekerja.
2.1.3. Jenis –jenis motivasi
Menurut Suhardi (2013) motivasi terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu
motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.
1. Motivasi intrinsik
Motivasi intrinsik adalah motivasi yang datangnya dari dalam diri
seseorang. Motivasi ini terkadang muncul tanpa pengaruh apa pun dari luar.
Biasanya orang yang termotivasi secara intrinsik lebih mudah terdorong
untuk mengambil tindakan. Bahkan, mereka bisa memotivasi dirinya sendiri
tanpa perlu dimotivasi orang lain. Semua ini terjadi karena ada prinsip
tertentu yang mempengaruhi mereka (Suhardi,2013).
Menurut Taufik (2007), faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi intrinsik
yaitu:
a. Kebutuhan (need)
Seseorang melakukan aktivitas (kegiatan) karena adanya faktor-faktor
kebutuhan baik biologis maupun psikologis
b. Harapan (Expectancy)
Seseorang dimotivasi oleh karena keberhasilan dan adanya harapan
keberhasilan bersifat pemuasan diri seseorang, keberhasilan dan harga diri
meningkat dan menggerakkan seseorang kearah pencapaian tujuan
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c. Minat
Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keinginan pada suatuhal
tanpa ada yang menyuruh.
2. Motivasi ekstrinsik
motivasi ekstrinsik adalah kebalikannya motivasi intrinsik, yaitu
motivasi yang muncul karena pengaruh lingkungan luar. Motivasi ini
menggunakan pemicu untuk membuat seseorang termotivasi.Pemicu ini
bisa berupa uang, bonus, insentif, penghargaan, hadiah, gaji besar, jabatan,
pujiandan sebagainya.Motivasi ekstrinsik memiliki kekuatan untuk
mengubah kemauan seseorang. Seseorang bisa berubah pikiran dari yang
tidak

mau

menjadi

mau

berbuat

sesuatu

karena

motivasi

ini

(Suhardi,2013).
Menurut Taufik (2007), faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi
ekstrinsik adalah :
a. Dorongan keluarga
Dorongan keluarga khususnya suami merupakan salah satu faktor
pendorong (reinforcing factors) yang dapat mempengaruhi perilaku
istri dalam berperilaku.Dukungan suami dalam upaya pencegahan
kanker serviks, merupakan bentuk dukungan nyata dari kepedulian dan
tanggung jawab para anggota keluarga.
b. Lingkungan
Lingkungan adalah tempat dimana seseorang tinggal.Lingkungan
dapat mempengaruhi seseorang sehingga dapat termotivasi untuk

Universitas Sumatera Utara

15

melakukan sesuatu.Selain keluarga, lingkungan juga mempunyai peran
yang besar dalam memotivasi seseorang dalam merubah tingkah lakunya.
Dalam sebuah lingkungan yang hangat dan terbuka, akan menimbulkan
rasa kesetiakawanan yang tinggi.
c. Imbalan
Seseorang dapat termotivasi karena adanya suatu imbalan sehingga orang
tersebut ingin melakukan sesuatu.
2.1.4. Tujuan Motivasi
Secara umum tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan seseorang agar
timbul keinginan dan kemauan untuk melakukan sesuatu sehingga dapat
memperoleh hasil dan mencapai tujuan. Setiap tindakan motivasi seseorang
mempunyai tujuan yang akan dicapai. Makin jelas tujuan yang diharapkan
atau akan dicapai, maka semakin jelas pula bagaimana tindakan memotivasi
itu dilakukan. Tindakan memotivasi akan lebih dapat berhasil apabila
tujuannya jelas dan didasari oleh yang dimotivasi. Oleh karena itu, setiap
orang yang akan memberikan motivasi pada seseorang harus mengenal dan
memahami

benar-benarlatar

belakang

kehidupan,

kebutuhan

serta

kepribadian orang yang akan dimotivasi (Taufik, 2007).
2.1.5. Fungsi Motivasi
Menurut Notoatmodjo (2007), motivasi mempunyai tiga fungsiyaitu :
1.

Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang
melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motorpenggerak dari
setiap kegiatan yang akan dikerjakan.
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2.

Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai.
Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus
dikerjakan

sesuai

dengan

rumusan

tujuan

yang

sudah

direncanakansebelumnya.
3.

Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang
harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan
perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Pilihan
perbuatan yang sudah ditentukan atau dikerjakan akan memberikan
kepercayaan diri yang tinggi karena sudah melakukan proses penyeleksian.

2.1.6. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi
1. Faktor fisik
Motivasi yang ada di dalam diri individu yang mendorong untuk
bertindak dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik seperti kebutuhan
jasmani, raga, materi, benda atau berkaitan dengan alam. Faktor fisik
merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi lingkungan dan
kondisi seseorang, meliputi: kondisi fisik lingkungan, keadaan atau
kondisi kesehatan, umur dan sebagainya.
2. Faktor herediter
Motivasi yang didukung oleh lingkungan berdasarkan kematangan atau
usia seseorang.
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3. Faktor instrinsik seseorang
Motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri biasanya timbul dari
perilaku yang dapat memenuhi kebutuhan sehinggapuas dengan apa yang
sudah dilakukan.
4. Fasilitas (sarana dan prasarana)
Motivasi yang timbul karena adanya kenyamanan dan segala yang
memudahkan dengan tersedianya sarana-sarana yang dibutuhkan untuk
hal yang diinginkan.
5. Situasi dan kondisi
Motivasi yang timbul berdasarkan keadaan yang terjadi sehingga
mendorong memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu.
6. Program dan aktifitas.
Motivasi yang timbul atas dorongan dalam diri seseorang atau pihak lain
yang didasari dengan adanya kegiatan (program) rutin dengan tujuan
tertentu.
7. Audio visual (media)
Motivasi yang timbul dengan adanya informasi yang didapat dari
perantara sehingga mendorong atau menggugah hati seseorang untuk
melakukan sesuatu.
8. Umur
Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan
lebih matang berfikir logis dan bekerja sehingga motivasi seseorang kuat
dalam melakukan sesuatu hal.
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2.1.7. Cara meningkatkan motivasi
1. Memotivasi dengan kekerasan (motivating by force), yaitu cara
memotivasi dengan ancaman hukuman atau kekerasan dasar yang
dimotivasi dapat melakukan apa yang harus dilakukan.
2. Memotivasi dengan bujukan (motivating by enticemenet), yaitu cara
memotivasi dengan bujukan atau memberi hadiah agar melakukan
sesuatu harapan yang memberikan motivasi.
3. Memotivasi dengan identifikasi (motivating by identification on
egoinvirement), yaitu cara memotivasi dengan menanamkan kesadaran.
2.2. Konsep Belajar Mengajar
2.2.1 Definisi Belajar
Belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan
serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan,
meniru dan lain sebagainya.Dalam arti sempit, belajar sebagai usaha penguasaan
materiilmu pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan menuju terbentuknya
kepribadian seutuhnya.Selain itu, ada yang mendefinisikan belajar adalah
berubah, artinya usaha mengubah tingkah laku. Jadi belajar akan membawa suatu
perubahan pada individu-individu yang belajar.
Ada beberapa teori yang berpendapat bahwa proses belajar pada
prinsipnya bertumpu pada struktur kognitif, yakni penataan fakta, konsep serta
prinsip-prinsip, sehingga membentuk satu kesatuan yang memiliki makna bagi
subjek yang dididik. Teori semacam ini boleh saja diterima, dengan suatu alasan
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bahwa dari struktur kognitif itu dapat mempengaruhi perkembangan afeksi atau
pun penampilan seseorang. Dari konsep ini, pada perkembangan berikutnya akan
melahirkan teori belajar yang bertumpu pada konsep pembentukan super ego,
yakni suatu proses belajar melalui suatu peniruan, proses interaksi
2.2.2. Tujuan Belajar
1. Untuk mendapatkan pengetahuan
2. Penanaman konsep dan keterampilan
3. Pembentukan sikap
2.2.3. Beberapa Teori tentang Belajar
1. Teori Belajar Menurut Ilmu Jiwa Daya
Menurut

teori

ini,

jiwa

manusia

terdiri

dari

bermacam-macam

daya.Masing-masing daya dapat dilatih dalam rangka untuk memenuhi fungsinya.
Untuk melatih suatu daya itu dapat digunakan berbagai cara atau bahan. Sebagai
contoh untuk melatih daya ingat dalam belajar misalnya dengan menghafal katakata atau angka, istilah-istilah asing. Begitu pula untuk daya-daya lain. Yang
penting dalam hal ini bukan penguasaan bahan atau materinya, melainkan hasil
dari pembentukan dari daya-daya itu. Kalau sudah demikian, maka seseorang
yang belajar itu akan berhasil.
2. Teori belajar menurut ilmu jiwa asosiasi
Ilmu jiwa asosiasi berprinsip bahwa keseluruhan itu sebenarnya terdiri dari
penjumlahan bagian-bagian atau unsur-unsurnya. Dari aliran ini ada dua teori
yang sangat terkenal, yakni: Teori Konektionisme dari Thorndike dan Teori
Conditioning dari Pavlov.
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a. Teori Konektionisme
b. Teori Conditioning
3.Teori Konstruktivisme
Kontstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan
bahwa pengetahuan kita itu adalah konstruksi (bentukan) kita sendiri.
2.2.4. Faktor-faktor psikologis dalam belajar
Banyak faktor yang mempengaruhi psikologis dalambelajar:
1. Motivasi
Seseorang akan berhasil dalam belajar, kalau pada dirinya sendiri ada
keinginan untuk belajar. Inilah prinsip dan hukum pertama dalam kegiatan
pendidikan dan pengajaran.Keinginan atau dorongan untuk belajar inilah
yang disebut dengan motivasi. Motivasi dalam hal ini meliputi dua hal:
(1) mengetahui apa yang akan dipelajari
(2) memahami mengapa hal tersebut patut dipelajari
2.Konsentrasi
Konsentrasi dimaksudkan memusatkan segenap kekuatan perhatian
pada suatu situasi belajar. Unsur motivasi dalam hal ini sangat membantu
tumbuhnya proses pemusatan perhatian.
3. Reaksi
Di dalam kegiatan belajar diperlukan keterlibatan unsur fisik
maupun mental, sebagai suatu wujud reaksi.Pikiran dan otot-ototnya harus
dapat bekerja secara harmonis, sehingga subjek belajar itu bertindak atau
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melakukannya. Belajar harus aktif, tidak sekedar apa adanya, menyerah
pada lingkungan, tetapi semua itu harus dipandang sebagai tantangan yang
memerlukan reaksi. Jadi orang belajar harus aktif, bertindak dan
melakukannya dengan segala panca indranya secara optimal.
4. Organisasi
Belajar dapat juga dikatakan sebagai kegiatan mengorganisasikan,
menata atau menempatkan bagian-bagian bahan pelajaran ke dalam suatu
kesatuan pengertian. Hal semacam inilah yang dapat membuat seseorang
belajar akan menjadi mengerti dan lebih jelas, tetapi mungkin juga
bertambah bingung. Perbedaan belajar yang berhasil dengan kebingungan,
kemungkinan besar hanyalah perbedaan antara cara penerimaan dan
pengetahuan fakta-fakta dan ide-ide dalam pikiran siswa yang belajar.
Dalam hal ini dibutuhkan keterampilan mental untuk mengorganisasikan
stimulus (fakta-fakta, ide-ide).
5. Pemahaman
6.Ulangan

Universitas Sumatera Utara

22

2.2.5. PengertianMengajar
Mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi
atau system lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk
berlangsungnya proses belajar.

2.3.Motivasi dan Aktivitas dalamBelajar
a. Pengertian Motivasi diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi
aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan
untuk mencapai tujuan sangat dirasakan/mendesak
Menurut Mc.Donald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri
seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan
tanggapan terhadap adanya tujuan. Dari pengertian yang dikemukakan ini
mengandung tiga elemen penting.
1. Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri
setiap individu manusia. Perkembangan motivasi akan membawa
beberapa perubahan energi di dalam system “neurophysiological” yang
ada pada organisme manusia.
2.

Motivasi ditandai dengan munculnya, rasa/”feeling”, afeksi seseorang.
Dalam hal ini motivasi relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan,
afeksi dan emosi yang dapat menentukan tingkah laku manusia.

3. Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi dalam hal
ini sebenarnya merupakan respondari suatu aksi, yakni tujuan. Motivasi
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memang muncul dari dalam diri manusia, tetapi kemunculannya karena
terangsang/terdorong oleh adanya unsur lain, dalam hal ini adalah
tujuan. Tujuan ini akan menyangkut sentuhan.
2.4. Mahasiswa
2.4.1. DefinisiMahasiswa
Secara umum, mahasiswa merupakan orang yang belajar di perguruan
tinggi (Setiawan, 2010).Beberapa ahli juga memiliki definisi tersendiri mengenai
arti dari mahasiswa. Susantoro (2003) menyatakan bahwa mahasiswa adalah
kalangan muda yang berumur antara 19-28 tahun yang memang dalam usia
tersebut mengalamisuatu peralihan dari tahap remaja ke tahap dewasa. Sedangkan
Kenniston menyatakan bahwa mahasiswa adalah suatu periode yang disebutnya
dengan studenthood (masa belajar) yang terjadi hanya pada individu yang
memasuki post secondary education dan sebelum masuk ke dalam dunia kerja
yang menetap.
2.4.2. Ciri-ciri Mahasiswa
Mahasiswa merupakan anggota masyarakat yang mempunyai cirri-ciri
tertentu.Pertama, mahasiswa mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk
intelegensia.Kedua, mahasiswa nantinya diharapkan dapat bertindak sebagai
pemimpin yang mampu dan terampil, baik sebagai pemimpin dalam masyarakat
maupun dunia kerja. Ketiga, mahasiswa diharapkan dapat menjadi daya
penggerak yang dinamis bagi proses modernisasi.
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Keempat, mahasiswa diharapkan dapat memasuki dunia kerja sebagai tenaga yang
berkualitas dan professional (Kartono dalam Siregar, 2006).
Pendidikan adalah suatu proses penyadaran yang terjadi karena interaksi
berbagai faktor yang menyangkut manusia dan potensinya, serta alam lingkungan
dan

kemungkinan-kemungkinan

didalamnya.

Pendidikan

dalam

bidang

keperawatan merupakan proses penyadaran dan penemuan diri sebagai insan
keperawatan, yang memiliki kematangan dalam berfikir, bertindak, dan bersikap
sebagai perawat yang profesional, sehingga ia mampu menjawab berbagai
tantangan dalam kehidupan pribadi maupun profesinya (Kusnanto, 2003).
Keperawatan bukan merupakan kumpulan keterampilan spesifik dan sederhana
saja. Berdasarkan pilar strategi pembangunan kesehatan yang ditetapkan Depkes,
pada poin yang kedua : profesionalisme, yaitu melalui Pengembangan Sistem
Pendidikan tinggi Keperawatan dalam upaya mewujudkan keperawatan sebagai
profesi di Indonesia. Hal ini bertujuan memelihara dan meningkatkan pelayanan
kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau, dan perlu didukung oleh sumber
daya pelaksana kesehatan, termasuk didalamnya tenaga keperawatan yang cukup,
baik dalam jumlah maupun kualitas melalui Pendidikan Tinggi Keperawatan
(Nursalam, 2008).
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2.5. MotivasiBelajar
2.5.1. PengertianMotivasi Belajar
Kata motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu movereyang berarti bergerak
(move). Motivasi menjelaskan apa yang membuat orang melakukan sesuatu,
membuat

mereka

tetap

melakukannya,

dan

membantu

mereka

dalam

menyelesaikan tugas-tugas. Hal ini berarti bahwa konsep motivasi digunakan
untuk menjelaskan keinginan berperilaku, arah perilaku (pilihan), intensitas
perilaku

(usaha,

berkelanjutan),

dan

penyelesaian

atau

prestasi

yang

sesungguhnya (Pintrich, 2003). Menurut Santrock, motivasi adalah proses yang
memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang memiliki
motivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama (Santrock,
2007).Dalam kegiatan belajar, maka 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 olehsubjek belajar itu
dapat tercapai (Sardiman, 2000).Sejalan dengan pernyataan Santrock di atas,
Brophy (2004) menyatakan bahwa motivasi belajar lebih mengutamakan respon
kognitif, yaitu kecenderungan siswa untuk mencapai aktivitas akademisyang
bermakna dan bermanfaat serta mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari
aktivitas tersebut. Siswa yang memiliki motivasi belajar akan memperhatikan
pelajaran yang disampaikan, membaca materi sehingga bisa memahaminya, dan
menggunakan strategi-strategi belajar tertentu yang mendukung. Selain itu, siswa
juga memiliki keterlibatan yang intens dalam aktivitas belajar tersebut, rasa ingin
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tahu yang tinggi, mencari bahan-bahan yang berkaitan untuk memahami suatu
topik, dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Siswa yang memiliki motivasi
belajar akan bergantung pada apakah aktivitas tersebut memiliki isi yang menarik
atau proses yang menyenangkan. Intinya, motivasi belajar melibatkan tujuantujuan belajar dan strategi yang berkaitan dalam mencapai tujuan belajar tersebut
(Brophy, 2004).

2.5.2. Aspek-Aspek MotivasiBelajar
Terdapat dua aspek dalam teori motivasi belajar yang dikemukakan oleh Santrock
(2007), yaitu:
a.Motivasi ekstrinsik, yaitu melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang
lain (cara untuk mencapai tujuan). Motivasi ekstrinsik sering dipengaruhi oleh
insentif eksternal seperti imbalan dan hukuman.Misalnya, murid belajar keras
dalam menghadapi ujian untuk mendapatkan nilai yang baik. Terdapat dua
kegunaan dari hadiah, yaitu sebagai insentif agar mau mengerjakan tugas, dimana
tujuannya adalah mengontrol perilaku siswa, dan mengandung informasi tentang
penguasaan keahlian.
b.Motivasi intrinsik, yaitu motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi
sesuatu itu sendiri (tujuan itu sendiri). Misalnya, murid belajar menghadapi ujian
karena dia senang pada mata pelajaran yang diujikan itu.Murid termotivasi untuk
belajar saat mereka diberi pilihan, senang menghadapi tantangan yang sesuai
dengan kemampuan mereka, dan mendapat imbalan yang mengandung nilai
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informasional tetapi bukan dipakai untuk kontrol, misalnya guru memberikan
pujian kepadasiswa.
Terdapat dua jenis motivasi intrinsik, yaitu:
1) Motivasi intrinsik berdasarkan determinasi diri dan pilihan personal.
Dalam pandangan ini, murid ingin percaya bahwa mereka melakukan
sesuatu karena kemauan sendiri, bukan karena kesuksesan atau imbalan
eksternal. Minat intrinsik siswa akanmeningkat jika mereka mempunyai
pilihan dan peluang untuk mengambil tanggung jawab personal atas
pembelajaran mereka.
2)Motivasi intrinsik berdasarkan pengalaman optimal. Pengalaman optimal
kebanyakan terjadi ketika orang merasa mampu dan berkonsentrasi penuh saat
melakukan suatu aktivitas serta terlibat dalam tantangan yang mereka anggap
tidak terlalu sulit tetapi juga tidak terlalu mudah.
3) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar
Menurut Brophy (2004), terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi
motivasi belajar siswa, yaitu:
a.Harapan guru
b.Instruksi langsung
c.Umpanbalik (feedback) yang tepat
d.Penguatan dan hadiah
e.Hukuman
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Sebagai pendukung kelima faktor di atas, Sardiman (2000) menyatakan bahwa
bentuk dan cara yang dapat digunakan untuk menumbuhkanmotivasi dalam
kegiatan belajar adalah:
a. Pemberian angka, hal ini disebabkan karena banyak siswa belajar dengan
tujuan utama yaitu untuk mencapaiangka/nilai yang baik.
b. Persaingan/kompetisi
c. Ego-involvement, yaitu menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar
merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga
bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri.
d. Memberi ulangan, hal ini disebabkan karena para siswa akan menjadi giat
belajar kalau mengetahui akan ada ulangan.
e. Memberitahukan hasil, hal ini akan mendorong siswa untuk lebih giat belajar
terutama kalau terjadi kemajuan.
f. Pujian, jika ada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, hal ini
merupakan bentuk penguatan positif.
4).

Motivasi Belajar pada Anak Berbakat

Menurut Heward (1996), karakteristik perilaku belajar dengan motivasi tinggi
yang dimiliki oleh anak berbakat, yaitu:
a. Konsisten dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi minatnya.
b. Senang mengerjakan tugas secara independen dimana mereka hanya
memerlukan sedikit pengarahan.
c. Ingin belajar, menyelidiki, dan mencari lebih banyak informasi.
d. Memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam hal pembelajaran, seperti mudah
menangkap pelajaran, memiliki ketajaman dayanalar, daya konsentrasi baik,
dan lain sebagainya.
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