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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. JOYFULL LEARNING 

2.1.1.  PENGERTIAN  JOYFULL  LEARNING 

Menurut E. Mulyasa (2006:191-194) pembelajaran menyenangkan (joyfull 

learning) merupakan suatu proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat 

sebuah kohesi yang kuat antara pendidik dan peserta didik, tanpa ada perasaan 

terpaksa atau tertekan (not under pressure). Dengan kata lain, pembelajaran 

menyenangkan adalah adanya pola hubungan yang baik antara guru dan siswa  

dalam proses pembelajaran. Guru memposisikan diri sebagai mitra belajar siswa, 

bahkan dalam hal tertentu tidak menutup kemungkinan guru belajar dari 

siswanya. Hal ini dimungkinkan karena pesatnya perkembangan teknologi 

informasi tidak memungkinkan lagi guru untuk mendapatkan informasi lebih 

cepat dari siswanya. 

Pembelajaran menyenangkan adalah suasana belajar-mengajar yang 

menyenangkan sehingga siswa memusatkan perhatiannya secara penuh pada 

belajar sehingga waktu curah perhatiannya ("time on task") tinggi (Depdiknas, 

2004:3, 3-8). Menurut hasil penelitian, tingginya waktu curah perhatian terbukti 

meningkatkan hasil belajar. Keadaan aktif dan menyenangkan tidaklah cukup jika 

proses pembelajaran tidak efektif, yaitu tidak menghasilkan apa yang harus 

dikuasai siswa setelah proses pembelajaran berlangsung, sebab pembelajaran 

memiliki sejumlah tujuan pembelajaran yang dicapai. Jika pembelajaran hanya 

aktif dan menyenangkan tetapi tidak efektif, maka pembelajaran tersebut tak 

ubahnya seperti bermain biasa (Depdiknas, 2004:3, 3-8). 

Pembelajaran menyenangkan berarti sesuai pembelajaran yang tidak 

membosankan. Jika siswa terlibat langsung sebagai subjek belajar, mereka selalu 

senang dalam belajar (Zuroidah, 2005:36). 

Jadi yang dimaksud pembelajaran yang menyenangkan ( joyfull learning ) 

dalam penelitian ini sebenarnya merupakan metode, konsep dan praktik 

pembelajaran yang merupakan sinergi dari pembelajaran bermakna, pembelajaran 
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kontekstual, teori konstruktivisme, pembelajaran aktif (active learning) dan 

psikologi perkembangan anak. 

2.1.2. PRINSIP  JOYFULL LEARNING 

Pembelajaran yang menyenangkan sebenarnya merupakan metode, konsep 

dan praktik pembelajaran yang merupakan sinergi dari pembelajaran bermakna, 

pembelajaran kontekstual, teori konstruktivisme, pembelajaran aktif (active 

learning) dan psikologi perkembangan anak. Dengan demikian walaupun 

esensinya sama, bahkan metodologi pembelajaran yang dipilih juga sama, tetap 

ada spesifikasi yang berbeda terkait dengan penekanan konseptualnya yang 

relevan dengan perkembangan moral dan kejiwaan anak. Anak akan bersemangat 

dan gembira dalam belajar karena mereka tahu apa makna dan gunanya belajar, 

karena belajar sesuai dengan minat dan hobinya (meaningful learning) karena 

mereka dapat memadukan konsep pembelajaran yang sedang dipelajarinya dengan 

kehidupan sehari-hari, bahkan dengan berbagai topik yang sedang “in” 

berkembang di masyarakat. 

Prinsip pembelajaran yang menyenangkan (Joyfull Learning) adalah 

apabila siswa senang dan belajar tahu untuk apa dia belajar. Menurut Gordon 

Dryden (2000 : 22) bahwa belajar akan efektif jika dilakukan dalam suasana yang 

menyenangkan. Joyfull Learning merupakan metode belajar mengajar yang 

menyenangkan. Belajar adalah kegiatan seumur hidup yang dapat dilakukan 

dengan cara menyenangkan dan berhasil. Guna mendukung proses Joyfull 

Learning maka perlu menyiapkan lingkungan sehingga semua siswa merasa 

penting, aman, dan nyaman. Ini dimulai dengan lingkungan fisik yang kondusif 

yang diperindah dengan tanaman, seni dan musik. Ruangan harus terasa pas untuk 

kegiatan belajar seoptimal mungkin.( Bobbi De Porter, 2000 : 8 ) 

Mereka dapat belajar dari lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun 

lingkungan sosialnya (contextual teaching and learning). Mereka juga bergembira 

dalam belajar karena memulainya dari sesuatu yang telah dimilikinya sendiri, 

sehingga timbul rasa percaya diri dan itu akan menimbulkan perasaan diakui dan 

dihargai yang menyenangkan hatinya karena ia diberi kesempatan untuk 

mengekspresikan dirinya (teori konstruktivisme) sesuai ciri-ciri perkembangan 
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fisiologis dan psikologisnya. Hal tersebut pada gilirannya akan memotivasi 

mereka untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran karena atmosfer 

pembelajaran yang sesuai kepentingannya dan diciptakannya sendiri. Jadi faktor 

untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan (Joyfull Learning) adalah 

penciptaan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dan merangsang anak 

untuk belajar. Suasana kelas yang diciptakan penuh kegembiraan akan membawa 

kegembiraan pula dalam belajar. ( Prof. Dr. Mukhlas Samni, M.Pd, 2000 : 1 ) 

Pembelajaran yang dirancang secara menyenangkan akan menimbulkan 

motivasi belajar siswa dan terus bertambah. Dengan demikian efektivitas belajar 

akan berjalan dengan baik. Proses ini mensyaratkan guru sudah mengetahui secara 

persis liku-liku materi pembelajaran yang akan dipelajari. Siswa bersikap dewasa, 

terbuka, dan memiliki komitmen tinggi untuk belajar. Suasana akan terbangun 

secara demokratis dan siswa sendiri akan merasa senang karena keinginan, 

keberadaan, dan otonominya sebagai siswa diakomodasi oleh guru. Perasaan 

senang dapat hadir seiring dengan tujuan pendidikan yang dapat diserap dengan 

baik dan mudah.  

Hal tersebut dapat tejadi karena seseorang yang berada dalam kondisi yang 

menyenangkan tahan dan sigap dalam menghadapi beragam bentuk tantangan. 

Sebaliknya, seseorang yang sulit mengendalikan emosi akan mengalami 

“Emosional Hijacking” (Pembajakan Emosi), berarti orang tersebut akan terlanda 

“Nervous” (Kegugupan) dan mudah keliru dalam mengambil keputusan atau 

menggunakan “IQ-nya”. Guna mengetahui berhasil tidaknya mendidik seorang 

siswa, dapat diketahui melalui tiga faktor penting: Pertama, adalah 

“Improvement” (Pertumbuhan). Indikasinya adalah perubahan sikap ke arah yang 

lebih baik. Pendidikan dikatakan berhasil, apabila guru tahu cara membantu 

muridnya agar menjadi dewasa yang mencintai dan memanfaatkan kehidupan 

secara maksimal dan mengerti cara memecahkan masalah ataupun menghilhami 

orang lain untuk meningkatkan peran dalam kehidupannya. Kedua adalah 

“Development” (Pengembangan). Pengembangan yang dimaksud adalah 

bagaimana seseorang dapat sukses dalam pendidikan dan mampu melakukan 

sebuah aktivitas, yang dibarengi dengan menjadikan orang lain menjadi sukses. 
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Ketiga adalah “Empowerment” (Pemberdayaan). Berkaitan dengan 

pemberdayaan, maka yang menjadi fokus adalah “Keunikan”, dimana anak 

memiliki kecakapan yang beragam. Semua orang mempunyai potensi untuk 

berhasil dengan keunikan masing-masing. 

 

2.1.3. LANGKAH – LANGKAH JOYFULL LEARNING 

Sampai kira-kira anak-anak berusia remaja, pembelajaran yang 

menyenangkan akan seiring dengan belajar sambil bermain, yang mau tidak mau 

akan mengajak siswa  untuk aktif. Sambil bermain mereka aktif belajar dan 

sambil belajar mereka aktif bermain. Dalam bermain mereka mendapatkan 

hikmah esensi suatu pengetahuan dan keterampilan, sambil belajar mereka 

melakukan refreshing agar kondisi kejiwaan mereka tidak dalam suasana tegang 

terus-menerus. Tidak ada metode standar untuk pembelajaran yang 

menyenangkan ini. Setiap guru sesuai dengan konteks kelas dan perkembangan 

usia mental siswa dapat memilah dan memilih metode yang sesuai atau bahkan 

metode yang diciptakannya sendiri.  

Joyfull learning menggunakan proses pembelajaran yang diaplikasi 

kepada siswa dengan menggunakan pendekatan riang melalui game, quiz, dan 

aktivitas-aktivitas fisik lain. Joyfull learning menggunakan pendekatan-

pendekatan permainan, rekreasi, dan menarik minat yang menimbulkan perasaan 

senang, segar, aktif, dan kreatif yang tak pelak lagi sangat dibutuhkan untuk 

mereduksi kebosanan dan ketegangan belajar yang hari demi hari dialami siswa. 

Pembelajaran menyenangkan atau joyful learning diterapkan dan dilatar 

belakangi oleh kenyataan bahwa pembelajaran model konvensional dinilai 

menjemukan, kurang menarik bagi para siswa sehingga berakibat kurang 

optimalnya penguasaan materi bagi siswa (Rahmawati, 2008: 1). Selain itu 

Catarinacatur (2008: 1) berpendapat bahwa joyful learning dapat mempercepat 

penguasaan dan pemahaman materi pelajaran yang dipelajari, sehingga waktu 

yang dibutuhkan untuk belajar lebih cepat. Materi pelajaran yang sulit dibuat 

menjadi mudah, sederhana dan tidak bertele-tele  sehingga tidak terjadi kejenuhan 
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dalam belajar. Keberhasilan belajar tidak ditentukan atau diukur lamanya kita 

duduk di belakang meja belajar, tetapi ditentukan oleh kualitas cara belajar kita. 

Tahapan pembelajaran  joyfull learning yaitu : 

a. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan berkaitan dengan persiapan siswa untuk belajar. Tanpa itu 

siswa akan lambat dan bahkan bisa berhenti begitu saja. Tujuan dari persiapan 

pembelajaran adalah untuk: 

1. Mengajak siswa keluar dari keadaan mental yang pasif. 

2. Menyingkirkan rintangan belajar. 

3. Merangsang minat dan rasa ingin tahu siswa. 

4. Memberi siswa perasaan positif mengenai, dan hubungan yang bermakna dengan 

topik pelajaran. 

5. Menjadikan siswa aktif yang tergugah untuk berpikir, belajar, menciptakan, dan 

tumbuh. 

6. Mengajak orang keluar dari keterasingan dan masuk kedalam komunitas belajar.  

Dengan hal tersebut akan berdampak secara psikis kepercayaan diri untuk bisa 

memperoleh apa yang menjadi tujuan yang ia inginkan. 

 Pada tahap ini guru memberikan motivasi berupa kata – kata dan  lagu – 

lagu / nyanyian yang dapat membuat siswa keluar dari tasa tertekan dan menjadi 

tertarik dengan pembelajaran. 

 

b. Tahap Penyampaikan  

Tahap penyampaikan dalam siklus pembelajaran dimaksudkan untuk 

mempertemukan pembelajaran dengan materi belajar yang mengawali proses 

belajar secara positif dan menarik. 

Pada tahap ini guru menyampaikan materi belajar yang dikaitkan dengan 

hal – hal nyata yang dapat ditemui siswa dalam kehidupan sehari – hari dan 

diasosiasikan dengan apa yang sudah diketahui dan diingat siswa sebelumnya. 
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c. Tahap Pelatihan 

Pada tahap inilah pembelajaran yang berlangsung sebenarnya. Apa yang 

dipikirkan, dan dikatakan serta dilakukan siswalah yang menciptakan 

pembelajaran, dan bukan apa yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan oleh guru. 

Pada tahap ini dapat dilakukan dengan meminta siswa berulang-ulang 

mempraktikkan suatu ketrampilan (andaipun tidak berhasil pada mulanya), 

mendapatkan umpan balik segera, dan mempraktikkan keterampilan itu lagi. 

Mintalah siswa membicarakan apa yang mereka alami, perasaan mereka 

mengenainya, dan apa lagi yang mereka butuhkan untuk meningkatkan 

prestasinya. 

Pembelajaran dibuat seolah – olah siswa sedang bermain dalam hal ini 

dengan menggunakan metode kuis atau dapat juga dengan metode yang lain serta 

dalam penyampaian diberi gambar – gambar atau animasi yang dapat membuat 

siswa menjadi tertarik dan senang dengan pembelajaran. Khususnya metode kuis, 

saat pembelajaran siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang akan bersaing 

dalam kuis untuk menjadi juara. Agar lebih menarik dan memancing keaktifan 

siswa diberikan hadiah – hadiah dan pujian bagi siswa yang aktif dalam kuis. 

Serta saat pembelajaran berlangsung bisa diselingi dengan humor yang dapat 

membuat siswa lebih menikmati pembelajaran yang sedang berlangsung. 

d. Teknik Penutup. 

Banyak kasus dalam menyampaikan pelajaran dalam akhir semester atau 

dalam akhir jam guru menjelaskan agar materinya selesai. Namun dengan ini, 

malah akan tidak efektif yang seharusnya dilakukan adalah pada pemahaman guru 

dalam joyfull learning hendaknya memberi penguatan kepada materi yang telah 

diterima oleh siswa dengan memusatkan perhatian, hal itu peluang ada cara 

mengingat yang kuat akan apa yang terjadi. 

Pada tahap ini guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran yang 

didapatkan. Menutup pembelajaran dengan kata – kata dan nyanyian/ lagu yang 

menyenangkan bagi siswa. Apabila fasiltas dan waktu memungkinkan dapat juga 

guru memutarkan lagu atau film di akhir pembelajaran sebagai sarana refresing 

bagi siswa. 
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2.1.4. Pemberian Kuis Matematika 

Pembelajaran matematika hendaknya dimulai dengan pengenalan masalah 

yang sesuai dengan situasi (contextual problem). Dengan mengajukan masalah-

masalah yang kontekstual, siswa dapat secara bertahap dibimbing untuk 

menguasai konsep-konsep matematika. Disamping itu juga dapat memotivasi 

siswa untuk menyenangi matematika karena mengetahui keterkaitan dan 

kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari.  

Setelah guru merencanakan dengan baik strategi pembelajaran, guru perlu 

melakukan penilaian atau evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan 

efisiensi suatu pemelajaran. Evaluasi pembelajaran matematika di SD 

menekankan pada proses dan hasil pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang 

akan dicapai.  Perkembangan belajar siswa perlu diketahui agar dapat 

memastikan bahwa siswa mengalami proses pembelajaran dengan benar.  

Kuis merupakan isian singkat dan menanyakan hal-hal yang prinsip. 

Biasanya dilakukan sebelum pelajaran dimulai atau setelah menjelaskan materi 

pelajaran, kurang lebih 10 - 15 menit. Kuis dilakukan untuk mengetahui 

penguasaan pelajaran oleh siswa. Tingkat  berpikir yang terlibat dalam 

pemberian kuis ini adalah pengetahuan dan pemahaman.  

Kuis terdiri dari soal-soal singkat yang mencakup pelajaran yang baru 

dipelajari atau untuk mengingat pelajaran sebelumnya yang sudah disampaikan. 

Kuis dilakukan untuk mengetahui penguasaan pelajaran oleh siswa. Pemberian 

kuis matematikan yang diberikan antara lain berfungsi untuk :  

1. mengetahui kemajuan belajar siswa, 

2. mendiagnosis kesulitan belajar, 

3. Memberikan umpan balik, 

4. sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan, 

5. memotivasi siswa untuk belajar lebih baik. 

Kuis biasanya terdiri dari satu atau dua soal. Dalam mengerjakan kuis 

siswa tidak boleh membuka buku dan dikerjakan secara mandiri. Setelah 
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mengerjakan kuis, hasilnya dikumpulkan dan diberikan penilaian oleh guru. 

Apabila siswa kurang yakin dengan penyelesaian kuis yang telah dikerjakan, 

siswa diberi kesempatan untuk menanyakan kepada guru. Dengan adanya kuis 

setiap hari, menuntut siswa untuk mempelajari materi yang sudah diberikan 

maupun yang akan diajarkan. Sehingga diharapkan pemberian kuis dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa . 

 

2.2.  MOTIVASI BELAJAR 

Motivasi belajar merupakan dua kata yang mempunyai makna yang 

berbeda, namun kedua kata tersebut saling berhubungan dan dapat membentuk 

satu arti kata. Maka untuk lebih jelasnya disini akan dijelaskan mengenai 

pengertian dua kata tersebut.  

Kata motivasi berasal dari bahasa Inggris yaitu motivation yang artinya 

alasan, daya batin atau dorongan. Sedangkan secara etimologi motivasi berasal 

dari kata motif. Kata "motif" diartikan sebagai daya upaya yang mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya 

penggerak dari dalam dan di dalam subyek untuk melakukan aktivitas - aktivitas 

tertentu demi mencapai suatu tujuan. Bahkan motif dapat diartikan sebagai 

kondisi intern (kesiapsiagaan). Berawal dari kata motif, maka motivasi dapat 

diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif 

pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat 

dirasakan.  

Motivasi dapat juga dikatakan serangkaian usaha untuk menyediakan 

kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, 

dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan 

perasaan tidak suka itu. Jadi motivasi itu dapat dirangsang oleh faktor dari luar 

tetapi motivasi itu adalah tumbuh di dalam diri seseorang (Sardiman, 2006:75).  

Motivasi dalam psikologi, diartikan sebagai segala sesuatu yang menjadi 

pendorong timbulnya suatu tingkah laku (Sabri, 1996:85). Motivasi adalah 

kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan, adapun 

motif itu masih bersifat potensial dan aktualisasinya dinamakan motivasi. 
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Lebih jelasnya maka disini akan dikemukakan beberapa pendapat 

mengenai pengertian motivasi, yaitu: Handoko (1992:9) mengartikan motivasi 

sebagai suatu tenaga, atau faktor yang terdapat di dalam diri manusia, yang 

menimbulkan, mengarahkan dan mengorganisasikan tingkah lakunya. Clifford T. 

Morgan dalam Wasty Soemanto (1998:206) memberikan pengertian bahwa 

motivasi itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan tiga hal yang mana ketiga 

hal tersebut itu merupakan aspek dari motivasi itu sendiri, dan ketiga hal tersebut 

adalah: keadaan yang mendorong tingkah laku (motivating states), tingkah laku 

yang didorong oleh keadaan tersebut (motivated behavor) serta tujuan dari tingkah 

laku (goals orend of such behavior). Dikatakan bahwa motivasi adalah merupakan 

daya penggerak psikis di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan, 

menggerakkan kegiatan serta memberi arah pada kegiatan demi mencapai suatu 

tujuan.  

Ketiga elemen motivasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa motivasi 

itu merupakan sesuatu yang komplek, sebab motivasi dapat menyebabkan 

terjadinya suatu perubahan, energi yang ada pada manusia sehingga akan terkait 

dengan persoalan gejala kejiwaan, perasaan dan emosi untuk atau melakukan 

suatu perbuatan atau pekerjaan yang semuanya itu didorong karena adanya tujuan, 

kebutuhan dan keinginan.  

Motivasi belajar juga dapat diartikan sebagai dorongan belajar yang sangat 

besar karena keinginan anak untuk berhasil dapat dilihat dari besarnya tanggung 

jawab, besarnya kebutuhan anak akan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri 

(Titiek Syamsiah, Hubungan Motivasi Belajar dan Persepsi Murid tentang 

Lingkungan Belajar dengan Hasil Belajar Bahasa Inggris di Sekolah Dasar, Jurnal 

Ilmu Pendidikan, Tahun 26, Nomor Khusus, Desember 1999. Hal:125).  

Motivasi dalam kegiatan belajar, dapat dikatakan sebagai keseluruhan 

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

tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Dikatakan 

“keseluruhan”, Karena pada umumnya ada beberapa motif yang bersama sama 

menggerakkan siswa untuk belajar (Sardiman, 2006:75).  
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Motivasi belajar adalah merupakan faktor psikis yang bersifat 

nonintelektual. Peranannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, 

merasa senang dan semangat untuk belajar (Sardiman, 2006:75).  

Jadi yang dimaksud motivasi belajar dalam penelitian ini adalah suatu 

kekuatan mental yang mendorong terjadinya poses belajar, yang mana kekuatan 

mental itu berupa keinginan, perhatian kemauan dan cita-cita, baik yang tergolong 

rendah maupun yang tinggi, yang menggerakkan perilaku manusia termasuk 

perilaku belajar dengan mengaktifkan, menggerakkan dan mengarahkan tingkah 

laku individu dalam belajar untuk mencapai cita-cita dan harapannya.  

Dengan motivasi belajar itu terkandung keinginan yang mengaktifkan, 

mengerakkan, menyalurkan dan mengarahkan sikap atau perilaku individu dalam 

belajar. Motivasi belajar itu merupakan kekuatan mental yang mampu mendorong 

terjadinya suatu proses belajar. Hal itu biasanya dimulai dengan adanya 

perubahan energi personal pelajar yang ditandai oleh reaksi-reaksi yang berupa 

semangat dan perilaku secara progresif untuk mencapai tujuan belajar. 

 

2.3. HASIL BELAJAR 

Setiap proses belajar mengajar keberhasilannya diukur dari seberapa jauh 

hasil belajar yang dicapai siswa. Hasil belajar berasal dari dua kata dasar yaitu 

hasil dan belajar, istilah hasil dapat diartikan sebagai sebuah prestasi dari apa 

yang telah dilakukan.  

Sedangkan definisi belajar menurut para ahli sebagai berikut : 

Belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap 

suatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamanya yang berulang-ulang 

dalam situasi itu, dimana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau 

dasar kecenderungan respon pembawaan. (Hilgard dan Bower , 1975 : 156)                               

Belajar juga dapat dikatakan suatu proses perubahan dalam kepribadian 

manusia dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas 

dan kuantitas tingkah laku seperti peningakatan kecakapan pengetahuan, sikap, 

pemahaman, keterampilan, daya fakir dan kemampuan lainnya. (Thursan Hakim , 

2002) 
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Beberapa penjelasan ahli tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa 

belajar pada hakekatnya adalah proses perubahan perilaku siswa dalam bakat 

pengalaman dan pelatihan. Artinya tujuan kegiatan belajar mengajar ialah 

perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, sikap, 

bahkan meliputi segenap aspek pribadi. Kegiatan belajar mengajar seperti 

mengorganisasi pengalaman belajar, menilai proses dan hasil belajar, termasuk 

dalam cakupan tanggung jawab guru dalam pencapaian hasil belajar siswa.  

Petunjuk bahwa suatu proses belajar mengajar dianggap berhasil menurut 

Syiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain ( 2002 : 120 ) ialah : 

a) Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi, 

baik secara individual maupun kelompok. 

b) Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran instruksional khusus (TIK) 

telah dicapai oleh siswa. 

Berdasarkan ungkapan pendapat tentang hasil belajar tersebut maka dapat 

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud hasil belajar dalam penelitian ini adalah 

kemampuan yang diperoleh individu setelah melakukan kegiatan belajar yang 

membawa suatu perubahan dari diri seseorang untuk mencapai tujuan dan 

ditegaskan bahwa salah satu fungsi hasil belajar siswa diantaranya ialah siswa 

dapat mencapai prestasi yang maksimal seauai dengan kapasitas yang mereka 

miliki, serta siswa dapat mengatasi berbagai macam kesulitan belajar yang mereka 

alami. 

 

2.3.1. Hasil Belajar Kognitif 

Ranah kognitif merupakan hasil belajar yang berhubungan dengan 

kemampuan intelektual. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas 

otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan 

kemampuan berfikir, termasuk didalamnya kemampuan menghafal, memahami, 

mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Menurut 

Sudjana (1995) dalam ranah kognitif itu terdapat enam aspek atau jenjang proses 

berfikir, mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi, 

enam aspek tersebut antara lain: 
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1) Pengetahuan (Knowledge), mencakup ingatan akal hal-hal yang dipelajari 

dan disimpan dalam ingatan. 

2) Pemahaman(Comprehension), mengacu pada kemampuan memahami 

makna materi. 

3) Penerapan (Application), mengacu pada kemampuan menggunakan atau 

menerapkan materi yang sudah dipelajari pada situasi yang baru dan 

menyangkut penggunaan atau dan prinsip. 

4) Analisis (Analysis), mengacu pada kemampuan menguraikan materi ke 

dalam hubungan diantara bagian yang satu dengan lainnya sehingga 

struktur dan aturannya dapat lebih dimengerti. 

5) Sintesis (Synthesis), mengacu pada kemampuan memadukan konsep atau 

komponen-komponen sehingga membentuk suatu pola struktur atau 

bentuk baru. 

6) Evaluasi (Evaluation), mengacu pada kemampuan memberikan 

pertimbangan terhadap nilai-nilai materi untuk tujuan tertentu. 

Aspek pengetahuan dan pemahaman merupakan kognitif tingkat rendah, 

sedangkan aspek aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi termasuk kognitif tingkat 

tinggi. Diantara ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris, maka ranah kognitif 

paling banyak digunakan oleh guru dalam pembelajaran di sekolah. Hal ini, 

karena ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menguasai isi 

bahan pengajaran. Hasil belajar aspek pengetahuan termasuk tingkat kognitif yang 

paling rendah, meliputi pengetahuan faktual dan pengetahuan hafalan atau untuk 

diingat.  

Hasil belajar kognitif siswa dapat diukur melalui instrumen dalam bentuk 

tes. Tes yang peneliti gunakan yaitu tes objektif dalam bentuk tes uraian. Tes 

uraian, yang dalam literatur disebut juga essay examination, merupakan alat 

penilaian hasil belajar yang paling tua. Secara umum tes uraian ini adalah 

pertanyaan yang menuntut siswa menjawabnya dalam bentuk menguraikan, 

menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberi alasan, dan bentuk lain 

yang sejenis sesuai dengan tuntutan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata 

dan bahasanya sendiri. Dengan demikian, dalam tes ini dituntut kemampuan siswa 
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dalam hal mengekspresikan gagasannya melalui gagasan tulisan. Dalam hal inilah 

kekuatan atau kelebihan tes uraian dari alat penilaian lainnya. Harus diakui bahwa 

tes uraian dalam banyak hal mempunyai kelebihan daripada tes objektif, terutama 

dalam hal meningkatkan kemampuan menalar dikalangan siswa. Hal ini ialah 

karena melalui tes ini siswa dapat mengungkapakan aspek kognitif tingkat tinggi 

seperti analisis-sintesis-evaluasi, baik secara lisan maupun tulisan. Siswa juga 

dibiasakan dengan kemampuan memecahkan masalah (problem solving), 

mencoba merumuskan hipotesis, .menyusun dan mengekspresikan gagasannya, 

dan menarik kesimpulan dari pemecahan masalah.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kelebihan atau 

keunggulan tes uraian ini antara lain adalah : 

a) Dapat mengukur proses mental yang tinggi atau aspek kognitif tingkat 

tinggi. 

b) Dapat mengembangkan kemampuan berbahasa, baik lisan maupun 

tulisan, dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa. 

c) Dapat melatih kemampuan berfikir teratur atau penalaran, yakni 

berfikir logis, analitis, dan sistematis. 

d) Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah (problem 

solving). 

e) Adanya keuntungan teknis seperti mudah membuat soalnya sehingga 

tanpa memakan waktu yang lama, guru dapat secara langsung melihat 

proses berfikir siswa. 

Di lain pihak kelemahan atau kekurangan yang terdapat dalam tes ini 

antara lain adalah : 

a) Sampel tes sangat terbatas sebab dengan tes ini tidak mungin dapat 

menguji semua bahan yang telah diberikan, tidak seperti pada tes 

objektif yang dapat menanyakan banyak hal melalui jumlah 

pertanyaan. 

b) Sifatnya sangat subjektif, baik dalam menanyakan, dalam membuat 

pertanyaan, maupun dalam cara memeriksanya. 
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c) Tes ini biasanya kurang reliabel, mengungkap aspek yang terbatas, 

pemeriksaannya memerlukan waktu lama sehingga tidak praktis bagi 

kelas yang jumlah kelas yang relatif  besar. 

 

1. Jenis-jenis Tes Uraian 

Bentuk tes uraian dibedakan menjadi (a) Uraian bebas (free 

essay), (b) Uraian terbatas dan uraian berstruktur. Dalam uraian bebas 

jawaban siswa tidak dibatasi, bergantung pada pandangan siswa itu 

sendiri. Hal ini disebabkan oleh isi pertanyaan uraian bebas yang sifatnya 

umum. 

Melihat karakteristiknya, pertanyaan bentuk uraian bebas tepat 

digunakan apabila bertujuan untuk: 

1) Mengungkapkan pandangan para siswa terhadap suatu masalah 

sehingga dapat diketahui luas dan intensitasnya. 

2) Mengupas suatu persoalan yang kemungkinan jawabannya beraneka 

ragam sehingga tidak ada jawaban satupun yang pasti. 

3) Mengembangkan daya analisis siswa dalam melihat suatu persoalan 

dari berbagai segi atau dimensinya. 

Kelemahan tes ini adalah sukar menilainya karena jawaban siswa 

bisa bervariasi, sulit menentukan kriteria penilaian, sangat subyektif 

karena bergantung pada guru sebagai penilaiannya. 

2. Menyusun Soal Bentuk Uraian. 

Agar diperoleh soal-soal bentuk uraian yang dikatakan memandai 

sebagai alat penilaian hasil belajar, hendaknya diperhatikan hal-hal 

berikut: 

a) Segi isi yang di ukur. 

Segi yang hendak diukur  hendaknya ditentukan secara jelas 

abilitasnya, misalnya pemahaman konsep, aplikasi suatu konsep, analisis 

suatu permasalahan, dan aspek kognitif lainnya. Dengan kejelasan apa 
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yang akan di ungkapkan maka soal atau pertanyaan yang dibuat 

hendaknya mengungkapkan kemampuan siswa dalam abilitas tersebut. 

Setelah abilitas yang hendak diukur cukup jelas, tetapkan materi 

yang ditanyakan. Dalam memilih materi sesuai dengan kurikulumnya atau 

silabusnya, pilihlah materi yang esensial sehingga tidak semua materi 

perlu ditanyakan. 

 

b) Segi bahasa. 

Gunakan bahasa yang baik dan benar sehingga mudah diketahui 

makna yang terkandung dalam rumusan pertanyaan. Bahasanya sederhana, 

singkat, tetapi jelas apa yang ditanyakan. Hindari bahasa yang berbelit-

belit, membingungkan atau mengecoh siswa. 

 

c) Segi teknis penyajian soal. 

Hendaknya jangan mengulang-ulang pertanyaan terhadap materi 

yang sama sekalipun untuk abilitas yang berbeda sehingga soal atau 

pertanyaan yang diajukan lebih kompeherensif dari pada segi lingkup 

materinya. Perhatikan waktu yang tersedia untuk mengejakan soal tersebut 

sehingga soal tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Bobot penilaian 

untuk setiap soal hendaknya dibedakan menurut tingkat kesulitan soal. 

Soal-soal yang tergolong sulit hendaknya di beri bobot yang lebih besar. 

Tingkat kesulitan soal dilihat dari sifat materinya dan abilitas yang 

diukurnya. Abilitas analisis lebih sulit daripada aplikasi dan pemahaman 

demikian juga sintesis lebih sulit daripada analisis. Sedangkan dari aspek 

materi, konsep lebih sulit diperoleh dari fakta.  

 

d) Segi jawaban. 

Setiap pertanyaan yang hendak diajukan sebaiknya telah 

ditentukan jawaban yang diharapkan, minimal pokok-pokoknya. Tentukan 

pula besarnya skor maksimal untuk setiap soal yang di jawab benar dan 

skor minimal bila jawaban dianggap salah atau kurang memadai. Jangan 



21 
 

 
 

sekali-kali mengajukan pertanyaan yang jawabannya belum pasti atau guru 

sendiri tidak tau jawabannya, atau mengharapkan kebenaran jawaban 

tersebut diperoleh dari siswa. 

Mengingat sifat tes uraian lebih mengutamakan kekuatan (power test), 

bukan kecepatan (speed test), maka maka dalam pelaksanaan tes ini 

hendaknya diperhatikan hal-hal berikut: 

1) Berilah waktu yang cukup kepada siswa untuk mengerjakan soal-soal 

tersebut. Dengan demikian siswa dapat mengungkapkan jawabannya 

tanpa terburu-buru. 

2) Berikan kemungkinan kepada siswa untuk mengerjakan soal-soal siswa 

yang mudah terlebih dahulu tanpa harus mengikuti urutan nomor soal. 

3) Awasi pengerjaan soal oleh para siswa sehingga meraka bekerja sendiri 

tanpa bekerja sama dengan yang lain. 

4) Dalam hal tertentu, jika dipandang perlu, berikan soal-soal uraian yang 

memperbolehkan siswa membuka buku dan catatan pelajarannya. 

Biasanya soal mengungkapkan aplikasi suatu konsep, pemecahan suatu 

masalah, menarik suatu generalisasi dapat diberikan kepada siswa 

dengan memperbolehkan siswa membuka catatan dan materi pelajaran. 

5) Setelah semua siswa selesai mengerjakan soal, ada baiknya guru 

menjelaskan jawaban setiap soal sehingga para siswa mengetahuinya 

sebagai bahan dan untuk memperkaya pemahaman mereka mengenai 

bahan atau materi pelajaran. 

Berdasarkan kaidah penyusunan soal bentuk uraian diatas, maka 

peneliti akan mengunakannya sebagai acuan dalam penyusunan untuk lembar 

uji validasi pakar/ahli. Aspek-aspek yang akan peneliti gunakan kedalam 

lembar uji validasi pakar/ahli terdapat dalam tabel berikut: 
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Tabel 2.1.  

Kisi-kisi Lembar Uji Validasi Pakar/Ahli 

No Aspek Kaidah Penulisan Soal Uraian (essay examination) 

1.  

 

Dari Segi Yang di Ukur 

a. Memilih materi yang ditanyakan harus sesuai dengan kurikulumnya dan 
silabusnya. 

b. Hendaknya ditentukan secara jelas abilitasnya, mengenai  pemahaman 
konsep. 

2.  

 

Dari Segi Bahasa 

a. Gunakan bahasa yang baik dan benar sehingga mudah diketahui makna 
yang terkandung dalam rumusan pertanyaan.  

b. Bahasanya sederhana, singkat, tetapi jelas apa yang ditanyakan.  
c. Hindari bahasa yang berbelit-belit, membingungkan atau mengecoh 

siswa.  

3.  Dari Segi Teknis Penyajian Soal 

a. Perhatikan waktu yang tersedia untuk mengejakan soal tersebut 
sehingga soal tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit.  

b. Bobot penilaian untuk setiap soal hendaknya dibedakan menurut tingkat 
kesulitan soal.  

c. Soal-soal yang tergolong sulit hendaknya di beri bobot yang lebih besar. 
d. Tingkat kesulitan soal dilihat dari sifat materinya dan abilitas yang 

diukurnya..  

4.  Dari Segi Jawaban 

a. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/frase yang bukan merupakan satu 
kesatuan pengertian.  

b. Sebaiknya telah ditentukan jawaban yang diharapkan, minimal pokok-
pokoknya.  

c. Mentukan pula besarnya skor maksimal untuk setiap soal yang di jawab 
benar dan skor minimal bila jawaban dianggap salah atau kurang 
memadai.  

d. Jangan mengajukan pertanyaan yang jawabannya belum pasti atau guru 
sendiri tidak tau jawabannya. 

 

2.4.  Hasil Penelitian Yang Relevan 
 Hasil penelitian lain yang mendukung penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Sri Wahyuni ( 2011 ) dengan judul penelitian yaitu 

PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA MELALUI 

METODE PEMBELAJARAN BERBASIS JOYFUL LEARNING PADA 
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SISWA KELAS V SD N KLECO 2 SURAKARTA TAHUN AJARAN 

2010/2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan motivasi 

belajar siswa dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan metode 

pembelajaran berbasis Joyfull Learning. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah 

PTK (penelitian tindakan kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas V 

SD N Kleco 2 Surakarta yang berjumlah 43 siswa. Metode pengumpulan data 

dilakukan melalui tes, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik 

analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan model alur. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika pada pokok bahasan persegi panjang dan jajar genjang. 

Sebelum diberikan tindakan kelas, prestasi belajar siswa hanya mencapai daya 

serap 72,09 %, pada putaran I mencapai daya serap 76,74 %, pada putaran II 

mencapai daya serap 88,09 % sedangkan di akhir tindakan prestasi belajar siswa 

mencapai daya serap 95.23 %. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode 

pembelajaran berbasis joyfull learning dalam pembelajaran matematika dapat 

meningkatkan motivasi siswa sehingga berdampak pada peningkatan prestasi 

belajar. 

 

2.5. Kerangka berfikir 
Langkah awal untuk mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan pada 

mata pelajaran matematika, guru harus dapat menentukan metode dan media yang 

tepat dan tidak asing bagi siswa. Penentuan metode dan media yang tepat dalam 

proses pembelajaran ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya penyampaian 

materi kepada siswa. Dalam proses pembelajaran guru hendaknya tidak berprinsip 

sebagai satu – satunya sumber ilmu tetapi lebih bersifat sebagai penasihat, 

fasilitator dan innovator sehingga mengurangi verbalisme siswa dalam upaya 

memahami mata pelajaran matematika. 

Kondisi siswa yang kurang memiliki motivasi belajar sudah tentu tidak 

mampu menghasilkan hasil belajar yang memuaskan. Dalam kaitannya dengan 

materi pelajaran matematika, selama ini siswa cenderung tidak memiliki minat 

untuk mempelajarinya. Hal ini tidak terlepas dari pemilihan metode pembelajaran 
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Motivasi dan 
Hasil Belajar 
Matematika 

rendah 

Proses 
Belajar 

Mengajar 
(PBM) 

Motivasi dan 
Hasil Belajar 
Matematika  
meningkat  

Pelaksanaan 
tindakan 
dengan 

menerapkan 
metode 

pembelajaran 
berbasis 
joyfull 

yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam proses belajar mengajar 

yang akan berpengaruh pada hasil belajar. 

Metode pembelajaran berbasis Joyfull Learning berhubungan erat dengan 

pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang dirancang secara 

menyenangkan akan menimbulkan motivasi belajar siswa dan terus bertambah. 

Dengan demikian efektivitas belajar akan berjalan dengan baik. Siswa yang 

memiliki motivasi belajar yang tinggi akan lebih tekun, bersemangat, lebih tahan 

dan memiliki ambisi yang lebih tinggi dalam mencapai hasil belajar yang lebih 

baik, dibandingkan dengan siswa yang kurang atau tidak memiliki motivasi 

belajar. Mereka yang tidak memiliki motivasi belajar akan kelihatan kurang atau 

tidak bergairah dalam belajar maupun mengikuti pembelajaran di kelas, tidak 

menaruh perhatian terhadap pelajaran yang dipelajari, apatis dan tidak 

berpartisipasi aktif dalam belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Hipotesis Tindakan 
Berdasarkan kerangka berfikir tersebut, hipotesis tindakan  penelitian 

adalah sebagai berikut: 

Dengan menggunaan metode pembelajaran berbasis Joyfull Learning pada 

mata pelajaran matematika dapat meningkatkan motivasi  dan hasil belajar 

siswa kelas IV SDN SALATIGA 01 KOTA SALATIGA. 


