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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Motivasi Belajar 

a. Arti Motivasi 

Kata “motif”, diartikan sebagai daya upaya yang mendorong  

seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya 

penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-

aktivitas tertentu demi mencapai tujuan. Kata Motif dapat diartikan 

sebagai kondisi suatu interent (ke-siapsiagaan). Berawal dari kata “motif” 

itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah 

menjadi aktif. 

Menurut MC. Donald (dalam Sardiman, 2007:73-75), Motivasi 

adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan 

munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya 

tujuan. Motivasi disebut juga 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. 

Satu konsep yang diperkenalkan oleh Maslow (dalam Djiwandono, 

2008:345-347) adalah perbedaan antara deficiency needs dan grow needs. 
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Deficiency needs (rasa aman, cinta dan harga diri) adalah menyangkut 

fisik dan psikis. Kebutuhan ini harus dipuaskan, tetapi sekali dipuaskan, 

motivasi seorang untuk kebutuhan ini hilang. Sebaliknya, grow needs 

seperti kebutuhan untuk ingin tahu dan mengerti, kebutuhan untuk 

keindahan dan kebutuhan aktualisasi diri tidak pernah dipuaskan 

seluruhnya. Contohnya, seseorang ingin mengetahui tentang tanaman, 

tentang binatang, setelah mengetahui binatang dan mengetahui tentang 

manusia dan seterusnya, dan tidak puas sehingga dia terus belajar. 

Self-actualization menurut istilah Maslow (dalam Djiwandono, 

2008:365-375) ialah pemenuhan dirinya sendiri dan realisasi dari potensi 

pribadi. Aktualisasi diri (Self-actualization) didefinisikan sebagai “The 

desire to become everything that one is capable of becoming”  

(keinginan untuk menjadi apapun yang ingin dia lakukan). Self-

actualization dicirikan dengan menerima dirinya sendiri dan orang lain, 

spontan, terbuka, hubungannya dengan orang lain relatif dalam 

“demokratis”, kreatif, mempunyai rasa humor dan mandiri – intinya, 

sehat jasmani dan rohani. Maslow menempatkan Selft-actualization 

paling atas dari hierarki kebutuhan manusia. Dia menyatakan bahwa 

prestasi kebutuhan yang paling penting ini tergantung pada kepuasan 

semua kebutuhan yang lain. Kesulitan untuk mencapai kebutuhan Self-

actualization ini diketahui oleh Maslow bahwa kurang dari satu persen 

orang dapat mencapai Self-actualization.  Hierarki kebutuhan menurut 

Maslow a). Self-actualization : memenuhi dirinya sendiri dan realisasi 
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dari semua orang bisa atau mampu melakukan; b) Aesthetic appreciation 

: mencari keindahan, tersususn dengan rapi, dan pantas; c) Intellectual 

achievement: kebutuhan untuk mengerti dan meyelidiki; d). Self-esteem: 

keinginan untuk mendapatkan persetujuan dan pengakuan; e) Belonging: 

kebutuhan untuk diterima dan dicintai; f). Safety: kebutuhan merasa 

aman secara fisik maupun psikis dan bebas dari bahaya tingkat 

kebutuhan paling dasar; g). Survival: kebutuhan yang palin dasar yakni 

makan, air, udara dan perumahan. 

Proses motivasi diawali dari kebutuhan yang tidak terpuaskan 

seperti diilustrasikan oleh Ivancevich (dalam Sagala, 2010: 109-110) 

pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.Proses Motivasi 

Kekurangan yang dirasakan individu akan mendorong serta 

memberikan tekanan secara fisik dan psikologis sehingga mengarahkan 

perilakunya untuk mencapai tujuan. Perilaku tersebut memungkinkan 

individu memenuhi kebutuhannya, sehingga kebutuhan tersebut 

terpuaskan. Kebutuhan (need) itu hanyalah sebagai suatu istilah yang 

berarti adanya suatu kekurangan tertentu di dalam suatu organisme, 

1. Kebutuhan tidak 

terpuaskan 

3. Kebutuhan terpuaskan 

2. Perilaku 
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kebutuhan bagi manusia bersifat fisiologis dan psikis. Kebutuhan dan 

keinginan dalam belajar yang timbul dalam diri individu merupakan titik 

awal yang menimbulkan perilaku individu untuk berbuat dan bertindak, 

selanjutnya menyebabkan terjadinya dorongan-dorongan dalam diri. 

Dorongan-dorongan ini akan mengarah perilaku individu untuk 

melakukan sesuatu sehingga tercapai tujuan. 

Demikian dapat disimpulkan motivasi adalah daya penggerak yang 

telah menjadi aktif. Motivasi disebut juga 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 mengelakan perasaan tidak suka. Sebagai guru 

harus bisa memotivasi siswa dalam proses pembelajaran, agar siswa 

terpenuhi kebutuhannya dan dapat mencapai tujuan belajar, proses 

motivasi dasar perlu dilakukan untuk mencapai kebutuhan individu 

siswa.  

b. Motivasi Belajar 

Menurut Uno (2009:23) motivasi dan belajar merupakan dua hal 

yang saling mempengaruhi. Belajar adalah perubahan tingkah laku secara 

relative permanen dan potensial terjadi sebagai hasil dari praktik atau 

penguatan (reinforced practice) yang dilandasi tujuan untuk mencapai 

tujuan tertentu. Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik, 

berupa hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, 

harapan akan cita-cita, sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya 
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penghargaan lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang 

menarik. Hakikat 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. 

Indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

(1) adanya hasrat dan keinginan berhasil; (2) adanya dorongan dan 

kebutuhan dalam belajar; (3) adanya harapan dan cita-cita masa depan; 

(4) adanya penghargaan dalam belajar; (5) adanya kegiatan yang menarik 

dalam belajar (dalam Uno 2009:25) 

Pendapat lain menurut Sardiman (2007:75) motivasi belajar 

merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual. Perencanaannya 

yang khas adalah dalam penumbuhan gairah, merasa senang dan 

semangat untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi kuat, akan 

mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. Dalam 

konsep pembelajaran motivasi seni mendorong peserta didik untuk 

terdorong melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran 

tercapai. Motivasi adalah syarat mutlak dalam belajar. Adakalanya guru 

memberikan dorongan, desire, incentive, atau iradah murid untuk aktif  

dalam kegiatan belajar Rayad 2003 (dalam Sagala, 2010: 104). 

Menurut Hamalik (2008:161-162) motivasi belajar menjadi 

tanggung jawab guru agar pengajaran yang diberikannya berprestasi 

dengan baik. Prestasi ini banyak bergantung pada usaha guru 
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membangkitkan motivasi belajar murid. Dalam garis besarnya motivasi 

mengandung nilai-nilai sebagai berikut : 

a) Motivasi menentukan tingkat berprestasi atau gagalnya perbuatan 

belajar murid. Belajar tanpa adanya motivasi kiranya sulit untuk 

berprestasi.  

b) Pengajaran yang bermotivasi pada hakikatnya adalah pengajaran yang 

disesuaikan dengan kebutuhan, dorongan, motif, minat yang ada pada 

murid. Pengajaran yang demikian sesuai dengan tuntutan demokrasi 

dalam pendidikan.  

c) Pengajaran yang bermotivasi menuntut kreativitas dan imajinasi guru 

untuk berusaha untuk sungguh-sungguh mencari cara-cara yang 

relevan dan sesuai guna membangkitkan dan memelihara motivasi 

belajar siswa. Guru senantiasa berusaha agar murid-murid akhirnya 

memiliki self motivation yang baik.  

d) Berprestasi atau gagalnya dalam membangkitkan dan menggunakan 

motivasi dalam pengajaran erat pertaliannya dengan pengaturan 

disiplin kelas.  

e) Asas motivasi menjadi salah satu bagian yang integral dari pada asas-

asas mengajar. Penggunaan motivasi dalam mengajar buku saja 

melengkapi prosedur mengajar, tetapi juga menjadi faktor yang 

menentukan pengajaran yang efektif. Demikian penggunaan asas 

motivasi adalah sangat esensial dalam proses belajar mengajar.  
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Motivasi berprestasi selalu melibatkan nama-nama seperti 

McClelland, Atkinson, Clark dan Lowell, karena mereka yang mula-mula 

menyusun dan mengembangkan teori ini. Teori motivasi yang 

dikembangkan disebut The Affective Arousal Model. Demikian karena 

dalam konsep mereka, motif berasal dari perubahan afeksi.  

McClelland et al. mendefinisikan motivasi sebagai: … The 

redintegration by a cue of a change in affective situation. (dalam Djaali, 

2008: 107). Tiga istilah adalah redintegration, cue, dan affective 

situation. Redintegration secara etimologis berarti membulatkan kembali 

atau membuat suatu kesatuan baru. Dalam konteks ini redintegration 

berarti membulatkan kembali proses psikologi dalam kesadaran sebagai 

akibat rangsang suatu peristiwa di dalam lingkungannya. Cue (isyarat) 

merupakan penyebab tergugahnya afeksi dalam diri individu. Contoh, 

bila seorang siswa melihat gurunya yang sudah lama berpisah, maka 

persepsi tentang guru tersebut akan bekerja sebagai isyarat yang 

menggugah perasaannya (affective Feelings) dan keseluruhan proses 

psikologisnya dikembalikan lagi (reinstated).  Affective situation (disebut 

juga affective state), asumsi McClelland bahwa setiap orang memiliki 

situasi afeksi yang merupakan dasar semua situasi motif.  Afeksi ini 

dapat disebut primary affect yang tidak dipelajari. Situasi ini berasal dari 

kesenjangan antara harapan (expectation, yang disebut juga adaption 

level) dengan kenyataan. Situasi afeksi disebut positif, bila 

penyimpangan itu kecil, sedang afeksi negative bila penyimpangan 
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tersebut lebih besar. Apabila sebuah isyarat dalam lingkungan menyertai 

atau berpasangan dengan situasi afeksi dalam diri individu, maka afeksi 

tersebut akan berubah, karena perubahan situasi afeksi itulah motif 

timbul (Djaali, 2008:108). Menurut Hamalik (2005:156) motivasi sangat 

penting artinya dalam proses belajar siswa, karena fungsinya yang 

mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan kegiatan belajar. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah 

dorongan akan kemampuan yang dimiliki oleh diri sendiri. Motivasi akan 

menghasilkan berbagai perasaan dalam melakukan suatu tindakan. 

Motivasi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor dalam dirinya yang 

meliputi konsisi jiwa dan fisiknya, serta faktor dari luar yaitu lingkungan, 

baik keluarga, sekolah maupun masyarakat.  

2. Pengertian Prestasi Belajar 

a. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar dalam  penelitian ini adalah suatu hasil pendidikan 

yang dapat dinilai dapat memajukan siswa. Pendidikan anak sekarang 

bukan lagi kemewahan yang hanya ditunjuk untuk segelintir orang, tetapi 

merupakan kebutuhan untuk semua orang. Anak harus dididik lebih 

tinggi dan mempelajari keahlian yang lebih maju, yang akan membawa 

mereka untuk mencapai prestasi belajar. Prestasi itu sendiri dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (2007:895) diartikan sebagai hasil yang telah 

dicapai (dari yang telah dilakukan atau dikerjakan), dan prestasi belajar 

itu adalah penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang dilambangkan 
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melalui mata pelajaran, lazimnya ditunjukan dengan nilai tes atau angka 

yang diberikan oleh guru. Prestasi belajar merupakan hasil kegiatan 

belajar, yaitu peserta didik menguasai bahan pelajaran yang diajarkan, 

yang diikuti oleh munculnya perasaan puas bahwa ia telah melakukan 

sesuatu dengan baik. Hal ini berarti prestasi belajar hanya bisa diketahui 

jika telah dilakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa. 

Prestasi belajar adalah kemampuan yang dihasilkan karena usaha 

belajar, berdasarkan kemampuan internal yang diperoleh sesuai dengan 

tujuan instruksional yang menampakan hasil belajar Winkel (1996:482). 

Prestasi merupakan cita-cita yang dimiliki oleh setiap siswa, siswa 

dikatakan berprestasi jika telah menampakan hasil belajar sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. Prestasi belajar disekolah salah satunya diukur 

menggunakan tes prestasi belajar, dari hasil tes prestasi belajar ini 

merupakan salah satu informasi yang penting guna mengambil keputusan 

pendidikan. Tes prestasi yang layak tentu dapat diperoleh apabila 

penyusunannya didasari prinsip-prinsip pengukuran yang berlaku 

sehingga menjadi saran yang positif dalam meningkatkan proses dalam 

pembelajaran. 

Prinsip dasar dalam pengukuran prestasi menurut Gronland (dalam 

Azwar,1996 : 18) adalah sebagai berikut : 

a) Tes prestasi harus mengukur hasil belajar yang telah dibatasi secara 

jelas sesuai dengan tujuan instruksional. 

Peningkatan Motivasi Dan…, Susiani Martika Santosa, FKIP UMP, 2016



18 

 

 
 

b) Tes prestasi harus mengukur suatu sampel yang reprsentif dari hasil 

belajar dan dari materi yang dicakup oleh program instruksional atau 

pengajaran. 

c) Tes prestasi harus berisi butir-butir dengan tipe yang paling cocok 

guna mengukur hasil belajar yang diinginkan. 

d) Tes prestasi harus dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan 

tujuan penggunaan hasilnya. 

e) Reabilitas tes prestasi harus diusahakan setinggi mungkin dan hasil 

ukurnya harus ditafsirkan dengan hati-hati. 

f) Tes prestasi harus dapat digunakan untuk meningkatkan belajar para 

anak didik. 

Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa prestasi 

belajar merupakan hasil usaha belajar yang dicapai seorang siswa berupa 

suatu kecakapan dari kegiatan belajar bidang akademik di sekolah pada 

jangka waktu tertentu yang lazimnya ditunjukan dalam bentuk tes atau 

nilai yang diberikan oleh guru. 

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa 

sebagaimana yang diharapkan, maka perlu diperhatikan beberapa faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar, (Slameto, 2010: 54)  antara lain :  

 

 

 

Peningkatan Motivasi Dan…, Susiani Martika Santosa, FKIP UMP, 2016



19 

 

 
 

1) Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor yang timbul dari dalam diri individu 

itu sendiri, adapun yang dapat digolongkan ke dalam faktor intern 

yaitu: 

a) Kecerdasan atau Inteligensi 

Kecerdasan adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis 

yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam 

situasi yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui/ 

menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif 

mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Inteligensi 

besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Oleh karena itu, 

jelas bahwa faktor intelegensi merupakan suatu hal yang tidak 

diabaikan dalam kegiatan belajar mengajar. 

b) Bakat 

Bakat adalah kemampuan tertentu yang telah dimiliki 

seseorang sebagai kecakapan pembawaan. Dalam proses belajar 

terutama belajar  keterampilan, bakat memegang peranan penting 

dalam mencapai suatu hasil akan prestasi yang baik. Apalagi 

seorang guru atau orang tua memaksa anaknya untuk melakukan 

sesuatu yang tidak sesuai dengan bakatnya maka akan merusak 

keinginan anak tersebut. 
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c) Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Minat besar 

pengaruhnya terhadap belajar, karena apbila bahan pelajaran yang 

dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan 

belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik 

baginya, sedangkan bahan pelajaran yang menarik minat siswa, 

lebih mudah dipelajari dan disimpan, karena minat menambah 

kegiatan belajar. 

d) Motivasi 

Motivasi dalam belajar adalah faktor yang penting karena 

hal tersebut merupakan keadaan yang mendorong keadaan siswa 

untuk melakukan belajar. Dalam perkembangannya motivasi 

dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu (a) motivasi instrinsik 

dan (b) motivasi ekstrinsik. Motivasi instrinsik dimaksudkan 

dengan motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang yang 

atas dasarnya kesadaran sendiri untuk melakukan sesuatu 

pekerjaan belajar. Sedangkan motivasi ekstrinsik dimaksudkan 

dengan motivasi yang datangnya dari luar diri seseorang siswa 

yang menyebabkan siswa tersebut melakukan kegiatan belajar. 

Dalam memberikan motivasi seorang guru harus berusaha dengan 

segala kemampuan yang ada untuk mengarahkan perhatian siswa kepada 

sasaran tertentu. Dengan adanya dorongan ini dalam diri siswa akan 
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timbul inisiatif dengan alasan mengapa siswa menekuni pelajaran. Untuk 

membangkitkan motivasi kepada mereka, supaya dapat melakukan 

kegiatan belajar dengan kehendak sendiri dan belajar secara aktif. 

2) Faktor Ekstern 

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi 

belajar yang sifatnya di luar diri siswa yaitu: 

a) Keadaan Keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam masyarakat 

tempat seseorang dilahirkan dan dibesarkan. Keluarga adalah 

lembaga pendidikan pertama dan utama. Keluarga yang sehat 

besar artinya untuk pendidikan kecil, tetapi bersifat menentukan 

dalam ukuran besar yaitu pendidikan bangsa, negara dan dunia. 

Oleh karena itu, orang tua hendaknya menyadari bahwa 

pendidikan dimulai dari keluarga. Sedangkan sekolah merupakan 

pendidikan lanjutan. Peralihan pendidikan informal ke lembaga-

lembaga formal memerlukan kerjasama yang baik antara orang 

tua dan guru sebagai pendidik dalam usaha meningkatkan hasil 

belajar anak. Jalan kerjasama yang perlu ditingkatkan, peran 

orang tua harus menaruh perhatian yang serius tentang cara 

belajar anak di rumah. Perhatian orang tua dapat memberikan 

dorongan dan motivasi sehingga anak dapat belajar dengan tekun, 

karena anak memerlukan waktu, tempat dan keadaan yang baik 

untuk belajar. 
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b) Keadaan Sekolah 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama 

yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan belajar 

siswa, karena itu lingkungan sekolah yang baik dapat mendorong 

untuk belajar yang lebih giat. Keadaan sekolah ini meliputi cara 

penyajian pelajaran, hubungan guru dengan siswa, alat-alat 

pelajaran dan kurikulum. Hubungan antara guru dan siswa kurang 

baik akan mempengaruhi hasil-hasil belajarnya. Oleh sebab itu, 

guru harus dituntut untuk menguasai bahan pelajaran yang 

disajikan, dan memiliki metode yang tepat dalam mengajar 

c) Lingkungan Masyarakat 

Lingkungan masyarakat juga merupakan salah satu faktor 

yang tidak sedikit pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa dalam 

proses pelaksanaan pendidikan, karena lingkungan alam sekitar 

sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi anak, 

sebab dalam kehidupan sehari-hari anak akan lebih banyak 

bergaul dengan lingkungan anak itu berada. 

Apabila anak-anak yang sebaya merupakan anak-anak yang 

rajin belajar, maka anak akan terangsang untuk mengikuti jejak 

mereka. Sebaliknya bila anak-anak di sekitarnya merupakan 

kumpulan anak-anak nakal yang berkeliaran tidak menentu 

anakpun dapat terpengaruh pula. 
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Dengan demikian lingkungan membentuk kepribadian 

anak, karena dalam pergaulan sehari-hari seorang anak akan 

selalu menyesuaikan dirinya dengan kebiasaan-kebiasaan 

lingkungannya. Oleh karena itu, apabila seorang siswa bertempat 

tinggal di suatu lingkungan temannya yang rajin belajar maka 

kemungkinan besar hal tersebut akan membawa pengaruh pada 

dirinya, sehingga ia akan turut belajar sebagaimana temannya. 

3. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial ( IPS ) 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran 

yang diberikan di tingkat SD/MI/SDLB. IPS mengkaji seperangkat 

peristiwa, fakta, konsep, dan generasi yang berkaitan dengan isu sosial. 

Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi geografi, sejarah, 

dan ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk 

dapat menjadi warga masyarakat yang menghargai nilai-nilai sosial, 

bertanggung jawab, mencintai lingkungan alam, dan menjadi warga dunia 

yang cinta damai. 

Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan 

terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan 

dalam kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan 

peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam 

pada bidang ilmu yang berkaitan. 

Menurut Rosdijati, dkk (2010: 58-59) untuk mengacu kepada tujuan 

pembelajaran Ilmu pengetahuan Sosial (IPS) yang tercantum di dalam 
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Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, maka pembelajaran IPS 

dilakukan agar peserta didik dapat mencapai kompetensi-kompetensi 

sebagai berikut:  

a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat 

dan lingkungan. 

b. Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa ingin 

tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan 

sosial. 

c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 

d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkomunikasi 

dalam masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, nasional, dan global. 

Walau memiliki tujuan yang sangat mulia, kualitas pembelajaran IPS 

sering kali jauh dari harapan. Para guru menghadapi masalah klasik, seperti 

rendahnya prestasi belajar dan motivasi  siswa terhadap pelajaran IPS di 

sekolah. Hal ini terjadi karena para siswa menganggap pelajaran IPS adalah 

pelajaran yang susah karena banyak materi yang harus dihafalkan. 

4. Metode Talking Stick 

a. Kedudukan Metode Dalam Belajar Mengajar 

Menurut Zain dan Djamarah (2006:72) Kegiatan belajar mengajar 

yang melahirkan interaksi unsur-unsur manusiawi adalah sebagai suatu 

proses dalam rangkai mencapai tujuan pengajaran. Guru dengan sadar 

berusaha mengatur lingkungan belajar agar bergairah bagi anak didik. 
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Metode sabagai salah satu hal yang ikut adil dalam keberhasilan 

kegiatan belajar mengajar. Dari analisis yang dilakukan, lahirlah 

pemahaman tentang kedudukan metode sebagai alat motivasi ekstrinsik, 

sebagai strategi pembelajaran dan sebagai alat mencapai tujuan. 

Dalam kegiatan belajar mengajar dapat dipahami bahwa 

penggunaan metode yang tepat dan bervariasi akan dapat dijadikan 

sebagai alat motivasi. Menurut Roestiyah. N.K (1989:1), (dalam Zain 

dan Djamarah 2006:74), guru harus memiliki strategi agar anak didik 

dapat belajar secara efektif dan efisien, mengenal pada tujuan yang 

diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu adalah harus 

mengusai teknik-teknik penyajian atau yang biasa disebut metode 

mengajar.  

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa metode 

mengajar adalah strategi pengajaran sebagai alat untuk mencapai tujuan 

yang diharapkan. Guru sebaiknya menggunakan metode yang dapat 

menunjang kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat dijadikan sebagai 

alat yang efektif untuk mencapai tujuan pengajaran.  

b. Metode Talking Stick 

1) Pengertian metode Talking Stick 

Metode pembelajaran Talking Stick merupakan salah satu metode 

pembelajaran yang bisa digunakan semua mata pelajaran dan semua 

tingkatan usia peserta didik. Selain itu, metode Talking Stick juga 

bisa digunakan scara individual maupun kelompok. Metode Talking 
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Stick merupakan salah satu metode yang bisa mengaktifkan siswa 

dalam proses pembelajaran dikelas, dengan harapan bisa 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Penerapan metode pembelajaran Talking Stick divariasikan 

dengan metode tanya jawab dalam proses pembelajaran merupakan 

strategi yang jitu bagi guru dalam mencapai tujuan pmbelajaran yang 

diinginkan. Pembelajaran dengan metode Talking Stick mendorong 

peserta didik berani mengemukakan pendapat. Pembelajaran Talking 

Stick  sebelumnya diawali oleh penjelasan guru mengenai materi 

pokok yang akan dipelajari, setelah itu siswa untuk mengemukakan 

pendapatnya berdasarkan sebuah tongkat yang diterimanya sebagai 

medianya. (Suprijono 2010:64). 

2) Keunggulan dan Kelemahan Metode Talking Stick. 

Sebuah metode pastinya mempunyai keunggulan dan kelemahan 

dalam penerapanya, menurut Taniredja (2011:109), metode Talking 

Stick juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. 

Keunggulan metode Talking Stick : 

a) Menguji kesiapan siswa. 

b) Menumbuhkan partisipasi siswa selama pelajaran. 

c) Meningkatkan kreativitas siswa secara fisik, material, intelektual 

dan emosional. 

d) Terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan, karena adanya 

unsur bermain. 
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e) Melatih siswa berani berbicara di depan siswa lain. 

f) Melatih membaca dan memahami dengan cepat. 

g) Menjadikan siswa lebih giat belajar. 

Adapun kelemahan metode Talking Stick  sebagai berikut : 

a) Suasana kelas menjadi ramai, karena aktivitas siswa sehingga 

bisa menggagu proses pembelajaran di kelas lain. 

b) Membuat siswa menjadi berdebar-debar. 

c) Memerlukan strategi dan persipan waktu yang cermat. 

Kelemahan dalam proses pembelajaran menggunakan metode 

Talking Stick, dapat diatasi dengan memberikan yel-yel dan lagu 

ada saat proses tanya jawab. Pengaturan waktu pelaksanaan 

pembelajaran menggunakan metode Talking Stick, misalnya 

dilaksanakan pada jam terakhir. Pendalaman kondisi siswa 

sebelum melaksakan penelitian. 

3) Langkah-Langkah Metode Talking Stick  

Adapun langkah-langkah metode pembelajaran Talking Stick  menurut 

(Taniredja, 2011:108) 

a) Guru menyiapkan sebuah tongkat. 

b) Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, 

kemudian memberikan kesempatan  kepada siswa untuk membaca 

dan mempelajari materi. 

c) Setelah selesai membaca dan mempelajari  materi atau buku 

pelajaran siswa untuk menutup bukunya. 
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d) Guru mengambil tongkat dan memberikan pertanyaan kepada 

siswa yang memegang tongkat, yang memegang tongkat wajib 

menjawab pertanyaan. Demikian seterusnya sampai sebagian 

besar siswa mendapatkan bagian untuk menjawab setiap 

pertanyaan dari guru. 

e) Guru memberikan kesimpulan diakhir proses pembelajaran. 

f) Guru mengadakan evaluasi. 

g) Penutup. 

c. Implementasi Media Pembelajaran Tongkat Soal 

Media berasal dari bahasa latin, yaitu bentuk jamak “medium” 

yang secara harafiah berarti perantara atau pengantar. Maka umumnya 

adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber 

informasi kepada penerima informasi.  Association for Educational 

Communication and Tekhnology (AECT) mengatakan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan orang untuk 

menyalurkan pesan (Solihatin dan Raharjo, 2009:22-23), media 

pembelajaran sifatnya lebih mengkhusus, maksudnya media pendidikan 

yang secara khusus digunakan untuk mencapai tujuan belajar tertentu 

yang telah dirumuskan secara khusus. 

Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah 

memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan 

pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Menurut Keemp dan 
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Dayton (Solihatin dan Raharjo, 2009 : 23-24) mengidentifikasi 

beberapa manfaat media pembelajaran, yaitu: 

a) Menyampaikan materi dapat diseragamkan. 

b) Proses pembeelajaran jadi lebih jelas dan menarik. 

c) Proses pembelajaran jadi lebih interaktif. 

d) Efisien dalam waktu dan tenaga. 

e) Meningkatkan kualitas hasil belajar. 

f) Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja 

dan kapan saja. 

g) Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan 

proses belajar. 

Mengubah peran guru kearah yang lebih positif dan produktif. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa media adalah alat 

bantu belajar yang digunakan guru untuk mempermudah dalam 

menyampaikan materi sehingga dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Dalam proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di kelas, 

guru lebih sering menyampaikan materi dengan menggunakan metode 

ceramah dan tanya jawab, metode sering sekali digunakan guru dalam 

mengajar tapi dapat membuat jenuh dan bosan siswa, serta membuat 

siswa tidak mendengarkan penjelasan guru. Oleh sebab itu, guru harus 

dapat menciptakan metode pembelajaran yang menyenangkan agar 

peserta didik lebih kreatif. 
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Dengan pembelajaran yang kooperatif penggunaan media tongkat 

yang diiringi musik yang digunakan guru dan peserta didik dalam 

proses kegiatan belajar mengajar dapat membuat peserta didik lebih 

aktif dan tidak membosankan karena lebih menarik.. 

Sebagai alat peraga tongkat permainan ini merupakan alat yang 

efektif untuk peserta didik yang bertujuan agar pengetahuan  dan 

pemahaman siswa bertambah. Pada media tongkat permainan ini, dapat 

berupa sebuah tongkat yang berkeliling diiringi dengan lagu, kemudian 

jika lagu berhenti dan tongkat berada pada salah satu anak maka anak 

tersebut akan  mengambil selembar kertas yang ada di atas tongkat dan  

dengan berdiri, yang nantinya kegiatan permainan tongkat ini 

digunakan sebagai salah satu hasil proses evaluasi peserta didik. 

Dengan media permainan tongkat ini dapat membuat peserta didik 

berpikir cepat dan termotivasi dalam belajar 

B. Penelitian Yang Relevan 

Berdasarkan penelitian bahwa metode pembelajaran Talking Stick telah 

banyak diteliti dan hasilnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dibandingkan dengan metode pembelajaran yang lain. Salah satunya, Tri Okti 

Wijiani, S.Pd. (2011:98) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan 

Hasil Belajar PKn Melalui Metode Talking Stick pada Matri Pengaruh Positif 

dan Negatif Globalisasi di Lingkungan di Kelas IV SD Negeri 4 Teluk” 

disimpulkan bahwa peran aktif siswa dalam pembelajaran dengan 

menggunakan metode Talking Stick hasil belajar siswa aspek kognitif pada 
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siklus I  diperoleh nilai rata-rata 60,70 dengan ketuntasan belajar 46,15 %. 

Pada siklus II  diperoleh nilai rata-rata 86,92 % dengan ketuntasan belajar 

100%. Pada hasil belajar aspek afektif pada siklus I diperoleh hasil penelitian 

dengan persentase 56,16% dan pada siklus II dengan persentase 71,95 %. Hasil 

belajar siswa dalam aspek psikomotor siklus I diperoleh persentase sebesar 

48,74 % dan siklus II dengan persentase 69,71 %. Dari data tersebut 

menunjukan bahwa metode Talking Stick dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas IV SD Negeri 4 Teluk Kabupaten Banyumas. 

C. Kerangka Berpikir 

Belajar adalah suatu proses yang ditandai adanya perubahan  pada diri 

seseorang, perubahan sebagai prestasi proses belajar dapat ditunjukan dalam 

berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan serta perubahan aspek-aspek 

yang ada pada individu yang belajar. Demikian pula seorang siswa yang 

sedang mengikuti belajar IPS di sekolah. Seharusnya mereka dapat memahami 

materi pembelajaran IPS tersebut begitu selesai proses pembelajaran dan 

mendapatkan prestasi belajar. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dengan cara melakukan 

sejumlah tindakan yang terangkum dalam siklus I dan siklus II untuk merubah 

kondisi awal yang berupa motivasi dan prestasi belajar IPS yang rendah 

menjadi lebih meningkat. Memanfaatkan metode pembelajaran Talking Stick  

diharapkan akan mampu meningkatkan prestasi belajar IPS pokok bahasan 

Mengenal Pentingnya Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan 
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Masyarakat  dari awal ke akhir siklus I dan berlanjut sampai pada kondisi akhir 

siklus II.  

Metode ini adalah suatu meode yang nantinya membuat siswa berani 

mengemukakan pendapat dan senang dalam mengikuti proses belajar mengajar 

sehingga dapat memotivasi siswa untuk tertarik pada mata pelajaran terutama 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), yang nantinya akan 

meningkatkan prestasi belajar siswa tersebut. Berikut merupakan bagan tentang 

proses pembelajaran yang akan dilakukan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  Kerangka Berfikir Penelitian 

 

Sebelum Tindakan 

 Anak cenderung pasif pada 
proses pembelajaran IPS, serta 

jenuh pada mata pelajaran IPS. 
 

 

Rencana Tindakan 

 Proses pembelajaran 
menggunakan metode Talking 

Stick dengan bantuan media 

pembelajaran. 

 

Setelah  Tindakan 

 Diharapkan seluruh siswa 

mampu meningkatkan 

kualitas dan kuantitas. 
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Keterangan : 

Guru menyajikan pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) kepada 

siswa melalui kegiatan belajar mengajar dengan metode pembelajaran 

Talking Stick. Penerapan model pembelajaran ini menuntut siswa untuk aktif 

dalam KBM (Kegiatan Belajar Mengajar), sehingga hasil pembelajaran nanti 

akan dievaluasi dalam bentuk soal. Dari hasil evaluasi pembelajaran tersebut 

akan terlihat peningkatan prestasi belajar siswa. Tercapainya prestasi belajar 

siswa yang baik adalah tujuan yang diharapkan oleh guru. 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teoritis dan kerangka berfikir tersebut, maka dalam 

penelitian tindakan kelas ini diajukan hipotesis tindakan sebagai berikut: 

“Melalui penggunaan metode pembelajaran Talking Stick  dapat meningkatkan 

motivasi dan prestasi belajar IPS bagi siswa kelas IV SD Negeri 1 Rempoah 

Unit pendidikan Kecamatan Baturraden pada semester II tahun pelajaran 

2015/2016”. 
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