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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Motivasi Belajar  

a. Pengertian Motivasi 

Dalam Sardiman (2011:73) kata ―motif‖, diartikan 

sebagai upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan 

sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai upaya penggerak dari 

dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktifitas-aktifitas 

tertentu demi mencapai suatu tujuan. Bahkan motif dapat 

diartikan sebagai suatu kondisi intern (kesiapsiagaan). Berawal 

dari kata ―motif‖ itu, 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/mendesak. 

Uno (2011:1) mengemukakan bahwa motivasi adalah 

dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah 

laku. Dorongan ini berada pada diri seseorang yang 

menggerakkan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan 

dorongan dalam dirinya. Motivasi merupakan dorongan yang 

terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan 
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perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi 

kebutuhannya. 

Dari pendapat di atas jadi dapat disimpulkan motivasi 

merupakan kemauan dalam diri seseorang untuk melakukan 

suatu kegiatan yang berguna. Kegiatan ini dilakukan guna 

mencapai tujuan yang ingin dicapai individu tersebut dalam 

memenuhi kebutuhannya. 

b. Fungsi Motivasi dalam Belajar 

Motivasi sangat diperlukan untuk belajar. Prestasi 

belajar akan menjadi optimal, kalau ada motivasi. Ada tiga 

fungsi motivasi menurut Sardiman (2011:85) yaitu: 

1) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai 

penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi 

dalam hal ini merupakan penggerak dari setiap kegiatan 

yang akan dikerjakan. 

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. 

3) Menyelesaikan perbuatan, yakni menentukan perbuatan-

perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna 

mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-

perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 
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Di samping itu, ada juga fungsi lain dari motivasi yaitu 

sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Seseorang 

melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. Adanya 

motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil 

yang baik. 

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

fungsi motivasi yaitu sebagai penggerak manusia untuk 

melakukan kegiatan, menentukan arah sehingga 

perbuatan/kegiatan yang dilakukan dapat terselesaikan sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai. Motivasi juga dapat 

dijadikan alat untuk mendorong seseorang agar belajar dengan 

baik sehingga menunjukkan hasil prestasi yang baik pula. 

c. Macam Macam Motivasi 

Macam-macam motivasi menurut Sardiman (2011:89) 

ada dua, yaitu: 

1) Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi 

aktif atau berfungsinya tidak perlu adanya rangsangan dari 

luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan 

untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh seseorang yang 

senang membaca, tidak usah ada yang menyuruh atau 

mendorongnya, ia sudah rajin mencari buku-buku untuk 

dibacanya. 
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2) Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif 

dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. 

Sebagai contoh seseorang itu belajar, karena tahu besok 

paginya akan ujian dengan harapan mendapatkan nilai 

baik, sehingga akan dipuji oleh pacarnya, atau temannya. 

Sebagai pendidik seharusnya dapat menimbulkan 

motivasi pada diri siswa (motivasi intrinsik) untuk mau 

mencapai tujuan kependidikan. Berikut adalah beberapa 

hal yang dapat menimbulkan motif ekstrinsik menurut 

Uno (2011:4), antara lain: 

a) Pendidik memerlukan anak didiknya sebagaanusia 

yang berpribadi, menghargai pendapatnya, 

pikirannya perasaannya, maupun keyakinannya. 

b) Pendidik menggunakan berbagai metode dalam 

melaksanakan kegiatan pendidikannya. 

c) Pendidik senantiasa memberikan bimbingan dan 

juga pengarahan kepada anak didiknya dan 

membantu, apabila mengalami kesulitan baik yang 

bersifat pribadi maupun akademis. 

d) Pendidik harus mempunyai pengetahuan yang luas 

pengusaan bidang studi atau materi yang diajarkan 

kepada peserta didiknya. 
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e) Pendidik harus mempunyai rasa cinta dan sifat 

pengabdian kepada profesinya sebagai pendidik. 

Jadi dapat disimpulkan macam-macam motivasi ada 

dua yaitu motivasi yang berfungsinya tidak memerlukan 

rangsangan dari luar (motivasi intrinsik) dan motivasi yang 

berfungsi karena adanya rangsangan dari luar (motivasi 

ekstrinsik). Contoh motivasi intrinsik adalah jika seseorang 

mau mengerjakan kegiatan menulis karena dia merasa senang 

menulis, sedangkan contoh motivasi ekstrinsik adalah ketika 

seseorang hanya ingin belajar jika besok harinya ada ulangan 

harian. 

d. Ciri Ciri Motivasi 

Ciri-ciri motivasi yang ada pada diri seseorang menurut 

Sardiman (2011:83) adalah sebagai berikut: 

1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus 

dalam waktu lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai). 

2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). Tidak 

memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik 

mungkin (tidak cepat puas dengan prestasi yang telah 

dicapai). 

3) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. 

4) Lebih senang bekerja mandiri. 
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5) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang 

bersifat mekanis, berulang-ulang begitu saja, sehingga 

kurang kreatif). 

6) Dapat mempertahankan pendapatnya. 

7) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakininya. 

8) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 

Apabila seseorang memiliki ciri-ciri seperti di atas, 

berarti orang itu selalu memiliki motivasi yang cukup kuat. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian diatas yaitu ada 

delapan ciri-ciri motivasi yang ada dalam diri seseorang. 

Delapan ciri tersebut adalah tekun, ulet, menunjukkan 

minatnya, mandiri, cepat bosen terhadap kegiatan yang rutin, 

dapat mempertahankan pendapatnya, memiliki keyakinan yang 

kuat, dan senang memecahkan masalah soal-soal. 

e. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar menurut 

Uno (2011:29) adalah sebagai berikut: 

1) Faktor faktor pribadi dalam motivasi 

Kehendak untuk berhasil dalam belajar pada 

umumnya, bahkan keinginan untuk berhasil dalam 

kehidupan pada umumnya disebut motif berprestasi, yaitu 

motif untuk berhasil dalam melakukan suatu tugas atau 

pekerjaan, motif untuk memperoleh kesempurnaan. Motif 
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semacam ini merupakan unsur kepribadian dan perilaku 

manusia, sesuatu yang berasal dari ―dalam‖ diri manusia 

yang bersangkutan. Motif berprestasi adalah motif yang 

dipelajari, sehingga motif itu dapat diperbaiki dan 

dikembangkan melalui proses belajar. 

Kadang-kadang, seorang individu menyelesaikan 

tugasnya sebaik orang yang memiliki motif berprestasi 

tinggi, justru karena dorongan menghindarkan kegagalan 

yang bersumber pada ketakutan akan kegagalan itu. Di 

dalam belajar dan pembelajaran, dengan sendirnya 

keberhasilan yang dilatarbelakangi oleh motivasi 

berprestasi lebih baik, dalam artian lebih lestari pada diri 

individu daripada yang diperoleh karena ketakutan akan 

kegagalan. 

2) Faktor faktor lingkungan dalam motivasi 

Pada umumnya, motif dasar yang bersifat pribadi 

muncul dalam tindakan individu setelah ―dibentuk‖ oleh 

pengaruh lingkungan. Oleh karena itu, motif individu 

untuk melakukan sesuatu, misalnya motif untuk belajar 

dengan baik, dapat dikembangakan, diperbaiki, atau 

diubah melalui belajar dan latihan, dengan perkataan lain, 

melalui pengaruh lingkungan. 

Peningkatan Motivasi Dan..., Agustin Sari Cahyani, FKIP, UMP, 2012



15 
 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu faktor 

pribadi dalam motivasi dan faktor lingkungan dalam motivasi. 

Contoh dari faktor pribadi dalam motivasi adalah keinginan 

untuk berhasil dalam melakukan suatu tugas, sedangkan 

contoh dari faktor lingkungan dalam motivasi adalah dorongan 

yang pribadi dalam tindakan individu yang telah dipengaruhi 

oleh lingkungan. 

f. Teknik Teknik Motivasi dalam Pembelajaran 

Beberapa teknik motivasi yang dapat dilakukan dalam 

pembelajaran menurut Uno (2011:34) yaitu: 

1) Memberikan pernyatan verbal seperti ―Bagus sekali‖, 

―Hebat‖, ―Menakjubakan‖, terhadap perilaku yang baik 

untuk meningkatakan motif belajar siswa kepada hasil 

belajar yang baik. 

2) Menggunakan nilai ulangan dan hasil kerja yang telah 

dicapai siswa sebagai pemacu keberhasilan. 

3) Menimbulkan rasa ingin tahu memunculkan sesuatu yang 

tidak diduga oleh siswa untuk meningkatkan motif belajar 

siswa. 

4) Memberikan semacam hadiah bagi siswa pada tahap 

pertama belajar yang memungkinkan siswa bersemangat 

untuk belajar selanjutnya. 
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5) Menggunakan materi yang dikenal siswa sebagai contoh 

dalam belajar, serta gunakan kaitan yang unik dan tak 

terduga untuk menerapkan suatu konsep dan prinsip yang 

telah dipahami. 

6) Menggunakan simulasi dan permainan yang 

menyenangkan bagi siswa dalam pembelajaran. 

7) Memberi kesempatan kepada siswa untuk memperlihatkan 

kemahirannya di depan umum dan mengurangi akibat 

yang tidak menyenangkan dan keterlibatan siswa dalam 

kegiatan belajar. 

8) Pemahaman iklim dan suasana sekolah merupakan 

pendorong kemudahan berbuat bagi siswa dalam 

memperoleh bantuan untuk memecahkan masalah. 

9) Memanfaatkan kewibawaan guru secara tepat serta 

mencontohkan hal-hal yang baik pada siswa. 

10) Memperpadukan motif-motif yang kuat. 

11) Memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai dan 

merumuskan tujuan-tujuan sementara. 

12) Membuat suasana persaingan yang sehat diantara para 

siswa. 

13) Mengembangkan persaingan dengan diri sendiri melalui 

pemberian tugas dalam berbagai kegiatan yang harus 

dilakukan sendiri. 
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa teknik-

teknik pemberian motivasi dalam pembelajaran dapat 

dilakukan dengan berbagai macam cara. Cara yang paling 

efektif dilakukan oleh guru yaitu dengan cara memberikan 

pernyataan ―Bagus sekali‖, ―Hebat‖, atau ―Menakjubkan‖ 

pada hasil kerja siswa yang baik. 

2. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Menurut Slameto (2010:2) belajar ialah suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Menurut Morgan (1978) dalam Sagala 

(2010:13) belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap 

dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan 

atau pengalaman.  

Perhatian utama belajar adalah kemampuan siswa untuk 

menangkap informasi tentang ilmu yang diterimanya dalam 

belajar. Menurut Sagala (2010:14) ada beberapa ahli 

mengemukakan pandangan yang berbeda terhadap pengertian 

belajar, yaitu: 

1) Belajar Menurut Pandangan Skinner 

Belajar menurut pandangan Skinner adalah suatu 
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proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang 

berlangsung secara progressif. Skinner berpandangan 

bahwa belajar adalah suatu perilaku. Pada saat orang 

belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, 

bila ia tidak belajar maka responnya menurun. 

2) Belajar Menurut Pandangan Gagne 

Gagne mengemukakan bahwa belajar adalah 

perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia yang 

terjadi dalam kemampuan manusia yang terjadi setelah 

belajar secara terus menerus, bukan hanya disebabkan oleh 

proses pertumbuhan saja.  Belajar juga terjadi bila suatu 

stimulus bersama dengan ingatan mempengaruhi siswa 

sehingga perbuatannya berubah dari waktu sebelum siswa 

mengalami situasi itu ke waktu setelah siswa mengalami 

situasi itu tadi. 

3) Belajar Menurut Pandangan Piaget 

Pendapat Piaget mengenai perkembangan proses 

belajar pada anak-anak adalah anak mempunyai struktur 

mental yang berbeda dengan orang dewasa. Mereka bukan 

merupakan orang dewasa dalam bentuk kecil, mereka 

mempunyai cara yang khas untuk menyatakan kenyataan 

dan untuk menghayati dunia sekitarnya. Maka 

memerlukan pelayanan tersendiri dalam belajar.  
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Bertitik tolak dari berbagai pandangan sejumlah ahli 

tersebut mengenai belajar, meskipun diantara mereka para ahli 

tersebut ada perbedaan mengenai pengertian belajar, namun 

baik secara eksplisit maupun emplisit diantara mereka terdapat 

kesamaan maknanya, yaitu definisi maupun konsep belajar itu 

selalu menunjuk kepada ―suatu proses perubahan perilaku atau 

pribadi seseorang berdasarkan praktek atau pengalaman 

tertentu‖. 

Hal-hal pokok dalam pengertian belajar adalah belajar 

itu membawa perubahan tingkah laku karena pengalaman dan 

latihan, perubahan tingkah laku pada pokoknya didapatkan 

kecakapan baru, dan perubahan itu terjadi karena usaha yang 

disengaja. Ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam pengertian 

belajar menurut Slameto (2010:3) yaitu : 

1) Perubahan terjadi secara sadar  

Ini berarti bahwa seseorang yang belajar akan 

menyadari terjadinya perubahan itu atau sekurang-

kurangnya ia merasakan telah terjadi adanya perubahan 

dalam dirinya. Misalnya ia menyadari bahwa 

pengetahuannya bertambah. Jadi perubahan tingakah 

laku yang terjadi karena mabuk atau dalam keadaan 

tidak sadar, tidak termasuk perubahan dalam pengertian 

belajar, karena orang yang bersangkutan tidak 
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menyadari akan perubahan itu.  

2) Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan 

fungsional  

Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi 

dalam diri seseorang berlangsung secara 

berkesinambungan. Satu perubahan yang terjadi akan 

menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna 

bagi kehidupan ataupun proses belajar berikutnya. 

Misalnya jika seseorang anak belajar menulis, maka ia 

akan mengalami perubahan dari tidak dapat menulis 

menjadi dapat menulis. Perubahan ini berlangsung terus 

hingga kecakapan menulisnya menjadi lebih baik dan 

sempurna. 

3) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif    

Dalam perbuatan belajar, perubahan-perubahan 

itu senantiasa bertambah dan tertuju untuk memperoleh 

sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan 

demikian makin banyak usaha belajar itu dilakukan, 

makin banyak dan makin baik perubahan yang 

diperoleh. Perubahan yang bersifat aktif artinya bahwa 

perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya 

melainkan karena usaha individu sendiri. Misalnya 

perubahan tingkah laku karena proses kematangan yang 
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terjadi dengan sendirinya karena dorongan dari dalam, 

tidak termasuk perubahan dalam pengertian belajar.   

4) Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara  

Perubahan yang bersifat sementara atau temporer 

terjadi hanya untuk beberapa saat saja, seperti 

berkeringat, keluar air mata, bersin, menangis, tidak 

dapat digolongkan sebagai perubahan dalam arti 

belajar. Perubahan yang terjadi karena proses belajar 

bersifat menetap atau permanen yang berarti bahwa 

tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan menetap. 

Misalnya kecakapan seorang anak dalam memainkan 

piano setelah belajar, tidak akan hilang begitu saja 

melainkan akan terus dimiliki bahkan akan makin 

berkembang kalau terus dipergunakan. 

5) Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah  

Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku itu 

terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai. Pebuatan 

belajar terarah kepada peubahan tingkah laku yang 

benar-benar disadari. Misalnya seseorang yang belajar 

mengetik, sebelumnya sudah menetapkan apa yang 

mungkin dapat dicapai dengan belajar mengetik, atau 

tingkat kecakapan mana yang akan dicapainya. Dengan 

demikian perbuatan belajar yang akan dilakukan 
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senantiasa terarah kepada tingkah laku yang telah 

ditetapkannya.  

6) Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 

Perubahan yang diperoleh seseorang setelah 

melalui suatu proses balajar meliputi perubahan 

keseluruhan tingkah laku. Jika seseorang belajar 

sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan 

tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, 

keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. Sebagai 

contoh jika seorang anak telah belajar naik sepeda, 

maka perubahan yang paling tampak ialah dalam 

keterampilan naik sepeda itu. Akan tetapi ia telah 

mengalami perubahan lainnya seperti pemahaman 

tentang cara kerja sepeda, pengetahuan tentang jenis-

jenis sepeda, atau pengetahuan tentang alat-alat sepeda. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ada enam 

ciri-ciri perubahan tingkah laku yang terdapat dalam 

pengertian belajar, yaitu perubahan yang terjadi secara sadar, 

perubahan yang bersifat kontinu dan fungsional, perubahan 

yang bersifat positif dan aktif, serta perubahan yang mencakup 

seluruh aspek tingkah laku seseorang. 

 

 

Peningkatan Motivasi Dan..., Agustin Sari Cahyani, FKIP, UMP, 2012



23 
 

b. Pengertian Prestasi Belajar 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia prestasi adalah 

hasil yang telah dicapai (dilakukan, dikerjakan). Pengertian 

prestasi menurut Hamdani (2011:137) adalah hasil dari suatu 

kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, baik secara 

individual maupun kelompok. Prestasi tidak akan pernah 

dihasilkan selama seseorang tidak melakukan kegiatan. Ada 

beberapa pendapat pengertian prestasi dari para ahli: 

1) WJS. Purwadarminta berpendapat bahwa prestasi adalah 

hasil yang telah dicapai (dilakukan, dikerjakan). 

2) Qohar dalam Jamarah mengatakan bahwa prestasi sebagai 

hasil yang telah diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang 

menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan keuletan. 

3) Harahap memberikan batasan bahwa prestasi adalah 

penilaian pendidikan tentang perkembangan dan kemajuan 

siswa yang berkenaan dengan penguasaan bahan pelajaran 

yang disajikan kepada mereka serta nilai-nilai yang 

terdapat dalam kurikulum. 

4) Menurut Winkel dalam Hamdani (2011:137) prestasi 

belajar merupakan bukti keberhasilan yang dicapai 

seseorang. Dengan demikian, prestasi belajar merupakan 

hasil maksimum yang dicapai oleh seseorang setelah 

melaksanakan usaha-usaha belajar. 
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5) Menurut Arif Gunarso dalam Hamdani (2011:137) prestasi 

belajar adalah usaha maksimal yang dicapai oleh 

seseorang setelah melaksanakan usaha-usaha belajar. 

Menurut Hamdani (2011:137) prestasi belajar di bidang 

pendidikan adalah hasil dari pengukuran terhadap siswa yang 

meliputi faktor kognitif, afektif, dan psikomotorik setelah 

mengikuti proses pembelajaran yang diukur dengan 

menggunakan instrumen yang relevan, jadi, prestasi belajar 

adalah hasil pengukuran dari hasil usaha belajar yang 

dinyatakan dalam bentuk simbol, huruf maupun kalimat yang 

menceritakan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak pada 

periode tertentu. Prestasi belajar siswa dapat diketahui 

diketahui setalah diadakan evaluasi. Hasil dari evaluasi dapat 

memperlihatkan tinggi rendahnya prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat 

disimpulkan pengertian prestasi belajar adalah hasil 

pengukuran maksimal yang telah dicapai oleh seseorang 

setelah melaksanakan usaha-usaha belajarnya. Prestasi belajar 

diketahui setelah diadakan evaluasi yang mencakup materi yg 

telah dipelajari. Hasil dari prestasi belajar biasanya 

ditunjukkan dengan angka, huruf, atau dengan kalimat-kalimat 

yang menunjukkan keberhasilan belajar siswa. 
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c. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

menurut Hamdani (2011:139) dapat digolongkan menjadi dua 

bagian, yaitu faktor dari dalam (intern) dan faktor dari luar 

(ekstern): 

1) Faktor intern 

Faktor intern adalah faktor yang berasal dari siswa. 

Macam-macam dari faktor intern antara lain sebagai 

berikut: 

a) Kecerdasan (Intelegensi) 

Kecerdasan adalah kemampuan belajar 

disertai kecakapan untuk menyesuaikan diri 

dengan keadaan yang dihadapinya. Tingkat 

intelegensi sangat menentukan tingkat keberhasilan 

belajar siswa. Semakin tinggi intelegensi seorang 

siswa, semakin tinggi pula peluang untuk meraih 

prestasi yang tinggi. 

b) Faktor jasmaniah atau faktor fisiologis 

Kondisi jasmaniah atau fisiologi pada 

umumnya sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan belajar seseorang.  
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c) Sikap 

Sikap yaitu suatu kecenderungan untuk 

mereaksi terhadap suatu hal, orang, atau benda 

dengan suka, tidak suka, atau acuh tak acuh.Dalam 

diri siswa harus ada sikap yang positif (menerima) 

kepada sesama sisa atau kepada gurunya. Sikap 

positif ini akan menggerakkannya untuk belajar. 

Adapun siswa yang sikapnya negatif (menolak) 

kepada sesama siswa atau gurunya tidak akan 

mempunyai kemauan untuk belajar. 

d) Minat 

Minat menurut para ahli psikologi adalah 

suatu kecenderungan untuk selalu memerhatikan 

dan mengingat sesuatu secara terus menerus. Minat 

ini berkaitan dengan perasaan, terutama perasaan 

senang. Jika seorang siswa mempunyai minat yang 

tinggi terhadap sesuatu, akan terus menerus 

berusaha untuk melakukan sehingga apa yang 

diinginkan tercapai. 

e) Bakat 

Bakat adalah kemampuan potensional yang 

dimiliki sesorang untuk mencapai keberhasilan 

pada masa yang akan datang. Setiap orang 
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memiliki bakat dalam arti berpotensi untuk 

mencapai prestasi sampai tingkat tertentu sesuai 

dengan kapasitas masing-masing. 

f) Motivasi 

Motivasi adalah segala sesuatu yang 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. 

Motivasi dapat menentukan baik tidaknya dalam 

mencapa tujuan sehingga semakin besar 

kesuksesan belajarnya. 

2) Faktor Ekstern 

Faktor ekstern terdiri atas dua macam, yaitu 

lingkungan sosial dan lingkungan nonsosial. Contoh 

lingkungan sosial adalah guru, kepala sekolah, teman-

teman sekelas, rumah tempat tinggal siswa, alat-alat 

belajar.. Adapun yang termasuk dalam lingkungan 

nonsosial adalah gedung sekolah, tempat tinggal, dan 

waktu belajar. Pengaruh lingkungan pada umumnya 

bersifat positif dan tidak memberikan paksaan kepada 

individu. Menurut Slameto (2010:60), faktor ekstern yang 

dapat mempengaruhi belajar adalah: 

a) Keadaan keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam 

masyarakat tempat seseorang dilahirkan dan 
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dibesarkan. Keluarga adalah lembaga pendidikan 

pertama dan utama. Oleh karena itu, orang tua 

hendaknya menyadari bahwa pendidikan dimulai 

dari keluarga yang kemudian berlanjut ke 

pendidikan sekolah. 

b) Keadaan sekolah 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal 

pertama yang sangat penting dalam menentukan 

keberhasilan belajar siswa. Oleh karena itu, 

lingkungan sekolah yang baik dapat mendorong 

siswa untuk belajar lebih giat.  

c) Keadaan masyarakat 

Disamping orang tua, lingkungan juga merupakan 

salah satu faktor yang berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa dalam proses pelaksanaan 

pendidikan. Lingkungan alam sekitar berpengaruh 

terhadap perkembangan pribadi anak. 

Bertumpuan pada uraian diatas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar ada dua macam yaitu faktor dari dalam dan faktor dari 

luar. Faktor-faktor dari dalam ialah kecerdasan, faktor 

jasmaniah, sikap, minat, bakat, motivasi. Sedangkan yang 
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termasuk faktor-faktor dari luar yaitu keadaan keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. 

3. Pembelajaran Kooperatif 

a. Pengertian pembelajaran kooperatif 

Coopertive learning berasal dari kata cooperative yang 

artinya mengerjakan sesuatu dengan cara bersama-sama 

dengan saling membantu satu sama lain sebagai satu kelompok 

atau satu tim. Menurut Sugiyanto (2010:37) pembelajaran 

kooperatif (Cooperative learning) adalah pendekatan 

pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil 

siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi 

belajar untuk mencapai tujuan belajar. Dalam Hamdani 

(2011:30) pembelajaran kooperatif ini merupakan salah satu 

bentuk pembelajaran yang berdasarkan paham kontruksivis. 

Dalam pembelajaran ini diterapkan strategi belajar dengan 

sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat 

kemampuannya berbeda. Dalam Slavin (2010:10) penelitian 

mengenai pembelajaran kooperatif telah mengindikasikan 

bahwa penghargaan tim dan tanggung jawab individual sangat 

penting untuk meningkatkan prestasi kemampuan dasar. 

Menurut Lie (2005:18) dalam model pembelajaran 

kooperatif bukan sekedar kerja kelompokmya, melainkan pada 

penstrukturannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
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kooperatif adalah suatu pembelajaran yang mengutamakan 

kerja sama pada kelompok heterogen dengan pemberian 

penghargaan untuk lebih memotivasi siswa belajar. Semua 

anggota dalam kelompok kecil tersebut dituntut untuk saling 

membantu untuk memahami materi belajar sehingga tujuan 

belajar yang dapat tercapai. 

b. Lima unsur pembelajaran kooperatif 

Dalam bukunya Lie (2005:31) mengatakan bahwa 

untuk mencapai hasil yang maksimal terdapat lima unsur 

model pembelajaran kooperatif (gotong royong) yang harus 

diterapkan: 

1) Saling ketergantungan positif 

Untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif, pengajar 

perlu menyusun tugas agar setiap anggota kelompok dapat 

menyelesaikan tugasnya sendiri masing-masing. 

2) Tanggung jawab perseorangan 

Dalam pembelajaran kooperatif, pemberian tugas 

diberikan pada masing-masing anggota kelompok 

berbeda-beda. Maka setiap siswa akan merasa 

bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik.  

3) Tatap muka 

Setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk 

bertemu muka dan berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan 

Peningkatan Motivasi Dan..., Agustin Sari Cahyani, FKIP, UMP, 2012



31 
 

memberikan para pembelajar untuk menguntungkan 

semua anggota. 

4) Komunikasi antar anggota 

Untuk keberhasilan suatu kelompok, diperlukan adanya 

saling mendengarkan pendapat teman sendiri. 

5) Evaluasi proses kelompok 

Adanya evaluasi disetiap akhir pertemuan untuk mengukur 

tingkat pemahaman siswa. Guru harus dapat menggunakan 

macam-macam evaluasi sesuai dengan materinya. 

Menurut uraian diatas ada lima unsur pokok 

pembelajaran kooperatif untuk mencapai hasil belajar yang 

maksimal yaitu saling ketergantungan, tanggung jawab 

individual, interaksi personal, keahlian bekerja sama, dan 

proses kelompok. Pada kelima unsur diatas mengandung arti 

bahwa dalam penerapan pembelajaran koopertif diperlukan 

adanya kerja sama untuk dapat menyelesaikan tugas dari 

masing-masing anggota kelompoknya agar dapat mencapai 

tujuan yang diharapkan. 

c. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif 

Ada beberapa ciri-ciri pembelajaran kooperatif menurut 

Hamdani (2011:31) yaitu sebagai berikut: 

1) Setiap anggota memiliki peran. 

2) Terjadi hubungan interaksi langsung diantara siswa. 
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3) Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas cara 

belajarnya dan juga teman-teman sekelompoknya. 

4) Guru membantu mengembangkan ketrampilan-

ketrampilan interpersonal kelompok. 

5) Guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat 

diperlukan. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri 

pembelajaran kooperatif yaitu setiap anggota memiliki peran 

dan tanggung jawab masing-masing, adanya interaksi masing-

masing anggota kelompok, serta adanya guru yang hanya 

membantu siswa jika diperlukan. Guru juga dapat membantu 

siswa dalam mengembangkan kemampuan dan ketrampilannya 

dalam menyelesaikan tugas kelompoknya. 

d. Metode-metode dalam pembelajaran kooperatif 

Dalam Slavin (2010:11) ada beberapa metode 

pembelajaran kooperatif yang sering digunakan, yaitu: 

1) STAD (Student Team Achievement Division) 

Para siswa dibagi dalam tim belajar yang terdiri atas 

empat orang yang berbeda-beda tingkat kemampuan, jenis 

kelamin, dan latar belakang etnik. 

2) TGT (Team Games Tournament) 

Metode ini menggunakan pelajaran sama yang 

disampaikan guru dan tim kerja yang sama seperti dalam 
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STAD, tetapi menggantikan kuis dengan turnamen 

mingguan, dimana siswa memainkan game akademik 

dengan anggota tim lain untuk menyumbangkan poin bagi 

skor timnya. 

3) Jigsaw 2 

Dalam teknik ini, siswa bekerja dalam anggota kelompok 

yang sama, yaitu empat orang dengan latar belakang yang 

berbeda seperti dalam STAD dan TGT. 

4) TAI (Team Assisted Individualization) 

TAI menggabungkan pembelajaran kooperatif dengan 

pengajaran yang individual. Selain itu STAD dan TGT 

dapat diaplikasi pada hampir semua mata pelajaran dan 

tingkat kelas, sementara TAI dirancang khusus untuk 

mengajarkan matematika siswa kelas 3-6. 

Jadi berdasar uraian diatas, terdapat empat metode 

pembelajaran kooperatif yaitu STAD, TGT, Jigsaw 2, dan TAI. 

Setiap metode mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-

masing, dan mempunyai kesamaan yaitu sama-sama bekerja 

dalam suatu kelompok kecil. Metode ini dapat dikembangkan 

oleh guru untuk dapat mengajar di kelas disesuaikan dengan 

materi dan karekter siswa.  

Metode-metode ini memang membuat siswa aktif dan 

menyenangkan, tetapi perlu diketahui bahwa masing-masing 
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metode pembelajaran koopertif ini tidak semua bisa berhasil 

diterapkan dalam SD. Seperti metode Jigsaw 2 yang diterapkan 

dalam SD kurang berhasil dibandingkan jika diterapkan di 

SMP. Hal ini dikarenakan metode Jigsaw 2 memusatkan pada 

keaktifan siswa dalam mengajarkan materi yang telah 

ditentukan kepada siswa lain (mengajar teman sejawat). 

e. Tipe dalam pembelajaran kooperatif 

Tipe belajar mengajar mengajar pembelajaran kooperatif 

menurut Lie (2005: 55) adalah: 

1) Mencari Pasangan (make a match) 

Dalam teknik ini siswa diminta untuk mencari 

pasangannya masing-masing dari sebuah kartu. Kartu ini 

berisi pertanyaan yang akan dipasangkan dengan jawaban 

yang tepat. 

2) Bertukar Pasangan 

Dalam teknik ini siswa saling bertukar pasangan dan 

informasi. 

3) Berpikir-Berpasangan-Berempat (Think-Pair-Share) 

Setiap kelompok yang terdiri dari empat siswa, dibagi 

menjadi dua. Masing masing pasangan akan berdiskusi 

tentang materi yang nantinya akan dibagikan pada 

kelompok berempatnya. 
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4) Berkirim Salam dan Soal 

Salah satu dari anggota kelompok ditugaskan untuk 

mengirim salam dan soal dari kelompoknya sendiri. 

5) Kepala Bernomor Terstruktur 

Dalam teknik ini setiap siswa diberi nomor. Masing-

masing nomor tersebut mempunyai tugasnya sendiri. 

6) Dua Tinggal Dua Tamu (two stay two stray) 

Dikatakan dua tinggal dua tamu karena dua siswa dari 

setiap kelompok (yang beranggoatakan 4 siswa) 

diharuskan untuk memberi informasi pada tamu yang 

datang. Sedangkan dua siswa lain akan bertamu pada 

kelompok lain untuk meninformasikan materi juga. 

7) Keliling Kelompok 

Dalam teknik ini setiap siswa dalam kelompok dapat 

mengemukakan pandangannya mengenai tugas mereka. 

Setelah itu akan disambung dengan pendapat dari anggota 

kelompok lainnya. 

8) Kancing Gemerincing 

Dikatakan kancing gemerincing karena dalam teknik ini 

setiap siswa wajib mengeluarkan sebuah kancing yang 

telah dibagikan ketika berbicara. 
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9) Keliling Kelas 

Dalam teknik ini setiap kelompok wajib untuk keliling 

kelas untuk menampilkan hasil kerja mereka. 

10) Lingkaran Kecil Lingkaran Besar 

Seperti pada teknik tari bambu, dalam teknik Lingkaran 

Kecil Lingkaran Besar ini sama-sama saling bertukar 

informasi dalam keadaan membentuk lingkaran kecil dan 

besar yang saling berhadapan. 

11) Tari Bambu 

Dalam teknik ini siswa saling bertukar informasi secara 

berpasangan. Pasangan tersebut dapat berganti-ganti 

sesuai dengan permainan. 

12) Jigsaw 

Ini adalah teknik seorang siswa yang akan memberi materi 

pelajaran yang telah diberikan dari guru untuk 

disampaikan pada teman-temannya. Dalam teknik ini 

merupakan pembelajaran sesama teman. 

13) Bercerita Berpasangan (paired strytelling) 

Dalam teknik ini siswa diminta untuk mendengarkan 

sebuah materi yang kemudian akan diceritakan pada 

pasangannya. 

Jadi dapat disimpulkan ada beberapa tipe pembelajaran 

kooperatif, yaitu Mencari Pasangan (make a match), Bertukar 
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Pasangan, Berpikir-Berpasangan-Berempat (Think-Pair-

Share), Berkirim Salam dan Soal, Kepala Bernomor 

Terstruktur, Dua Tinggal Dua Tamu (two stay two stray), 

Kancing Gemerincing, Keliling Kelas, Lingkaran Kecil 

Lingkaran Besar, Tari Bambu, Jigsaw, Bercerita Berpasangan 

(paired strytelling). Tipe pembelajaran kooperatif 

menitikberatkan pada pembelajaran yang menyenangkan 

dalam kelompok kecil untuk mencapai hasil belajar yang baik 

dan aktif. 

4. Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match 

a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match 

Menurut Lie (2005:55)  pembelajaran kooperatif tipe 

make a match adalah tipe mencari pasangan. Tipe make a 

match (mencari pasangan) dikembangkan oleh Curran (1994). 

Salah satu kenggulan tipe ini adalah siswa mencari pasangan 

sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suatu 

suasana yang menyenangkan. Pembelajaran ini bisa digunakan 

dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia 

anak didik. 

Dalam pembelajaran ini guru menyiapkan kartu yang 

berisi soal dan kartu yang berisi jawabannya. Setiap siswa 

mendapat sebuah kartu (soal dan jawaban), lalu siswa 

secepatnya mencari pasangan yang sesuai dengan kartu yang 
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ia pegang. Selanjutnya guru membagi komunitas kelas 

menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama merupakan 

kelompok yang mempunyai kartu soal. Kelompok kedua 

adalah pemegang kartu jawaban, sedangkan kelompok ketiga 

adalah tim penilai. Dalam pelaksanaanya siswa duduk sesuai 

dengan kelompoknya masing-masing, dengan cara kelompok 

satu dan kelompok dua saling berhadapan. Setelah saling 

berhadapan maka guru membunyikan peluit sebagai tanda agar 

masing-masing kelompok bergerak untuk mencari pasangan 

jawaban atau soal.  Kemudian setelah siswa menemukan 

pasangan kartu mereka, maka kelompok ketiga akan 

mengoreksi/mengevaluasi kartu yang dicocokkan. Siswa yang 

paling cepat menemukan pasangannya akan mendapatkan 

tambahan poin. 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

saling berdiskusi dan hasil diskusi dijelaskan di depan kelas 

oleh pasangan antar anggota kelompok pemegang kartu soal 

dan pemegang kartu jawaban. Setelah semua menemukan 

pasangannya masing-masing, maka mereka harus 

menunjukkan kepada kelompok lain untuk dikoreksi oleh tim 

penilai. Kemudian kelompok akan dirubah lagi agar semua 

siswa mengalami kelompok pemegang soal, kelompok 

pemegang jawaban, dan kelompok penilai. Guru dapat 
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mengocok kembali semua kartu agar setiap siswa 

mendapatkan kartu yang berbeda. 

b. Kelebihan Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match 

Menurut Isjoni (2010:77) salah satu kenggulannya 

adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu 

konsep atau topik dalam suatu suasana yang menyenangkan. 

Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan 

untuk semua tingkatan usia anak didik. 

Jadi dalam pembelajaran koopertif tipe make a match, 

siswa dituntut untuk dapat belajar mengenai materi 

pembalajaran dengan suasana yang menyenangkan. Dengan 

rasa senang yang diperoleh siswa dalam pembelajaran, maka 

siswa akan merasa bersemangat untuk mendapatkan 

pasangannya masing-masing, dan diharapkan siswa 

mendapatkan hasil belajar yang baik.  

c. Kekurangan Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match 

Menurut Ramadhan‘s pembelajaran kooperatif tipe 

make a match berdasarkan temuan di lapangan mempunyai 

sedikit kelemahan yaitu: 

1) Diperlukan bimbingan dari guru untuk melakukan 

kegiatan. 

2) Waktu yang tersedia perlu dibatasi jangan sampai siswa 

terlalu banyak bermain-main dalam proses pembelajaran. 
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3) Guru perlu persiapan bahan dan alat yang memadai. 

Kelemahan dari pembelajaran kooperatif tipe make a 

match hanya sedikit jika dibandingkan dengan kelebihan 

pembelajaran kooperatif tipe make a match. Kelemahan yang 

paling menonjol dalam pembelajaran kooperatif tipe make a 

match yaitu pemahaman langkah pembelajaran terhadap siswa 

dan persiapan media kartu sebanyak siswa. 

d. Manfaat Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match 

Pembelajaran tipe make a match menurut Ramadhan‘s 

dapat memberikan manfaat bagi siswa, diantaranya sebagai 

berikut: 

1) Mampu menciptakan suasana belajar aktif dan 

menyenangkan. 

2) Materi yang disampaikan lebih menarik perhatian siswa. 

3) Mampu meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Jadi manfaat pembelajaran kooperatif tipe make a 

match tak hanya menciptakan suasana yang menarik dan 

menyenangkan bagi siswa. Pembelajaran ini juga dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa karena penyampaian 

materi yang diajarkan pada siswa dilakukan dengan menarik. 

e. Langkah-langkah pembelajaran tipe make a match 

Langkah-langkah pembelajaran tipe make a macth 

menurut Curran dalam Taniredja (2011:106) yaitu: 
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1) Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa 

konsep atau topik yang cocok untuk sesi review, 

sebaliknya satu bagian kartu soal dan bagiannya adalah 

kartu jawaban. 

2) Setiap siswa mendapat satu buah kartu. 

3) Tiap siswa memikirkan soal/jawaban dari kartu yang 

dipegang. 

4) Setiap siswa mencari pasangan yang cocok dengan 

pasangan kartunya. 

5) Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum 

batas waktu, diberi poin. 

6) Jika siswa tidak dapat mencocokkan kartunya dengan 

kartu temannya (tidak dapat menemukan kartu soal atau 

jawaban) akan mendapat hukuman yang telah disepakati. 

7) Setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar tiap siswa 

mendapat kartu yang berbeda dari sebelumnya, demikian 

seterusnya. 

8) Siswa dengan dibantu oleh guru membuat kesimpulan dari 

kegiatan yang baru saja dilakukan. Guru kemudian 

menutup pelajaran. 

Dalam pembelajaran kooperatif tipe make a match, 

setiap siswa mendapat satu buah kartu jawaban dan kartu soal. 

Kemudian siswa mencari pasangan yang cocok dengan 
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pasangan kartunya. Setiap siswa yang dapat mencocokkan 

kartunya sebelum batas waktu, diberi poin. Selanjutnya guru 

dapat melakukan kegiatan ini berulang-ulang dengan 

mengacak ulang kartu jawaban dan soal. Kemudian siswa 

dengan dibantu oleh guru membuat kesimpulan dari materi 

yang baru dipelajari. 

5. Mata Pelajaran Ilmu Pengatahuan Alam (IPA) SD 

a. Pengertian Mata Pelajaran Ilmu Pengatahuan Alam (IPA) 

Pengetahuan alam artinya pengetahuan tentang alam 

semesta dengan segala isinya, sedangkan pengetahuan itu 

artinya segala sesuatu yang diketahui oleh manusia. Hendro 

Darmojo dalam Samatowa (2010:2) secara singkat 

menjelaskan bahwa definisi IPA adalah pengetahuan yang 

rasional dan objektif tentang alam semesta dengan segala 

isinya. 

Samatowa (2010:2) mengemukakan bahwa ilmu 

pengetahuan alam merupakan terjemahan kata-kata dalam 

bahasa Inggris yaitu natural science, artinya Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA). Berhubungan dengan alam atau bersangkut paut 

dengan alam, science artinya ilmu pengetahuan. Jadi Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) atau science itu pengertiannya dapat 

disebut sebagai ilmu tentang alam. Ilmu yang mempelajari 

peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini. 
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Menurut Trianto (2011:141) secara umun IPA 

dipahami sebagai ilmu kealaman, yaitu ilmu tentang dunia zat, 

baik makhluk hidup maupun banda mati yang diamati. IPA 

dipahami sebagai ilmu lahir dan berkembang lewat langkah-

langkah observasi, perumusan malasah, penyusunan hipotesis, 

pengujian hipotesis melalui eksperimen, penarikan 

kesimpulan, serta penemuan teori konsep. 

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan ilmu tentang 

kealaman. Semua yang berangkut paut dengan alam baik 

peristiwa alam, makhluk hidup maupun benda mati dapat 

dipelajari di Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

b. Hakikat Mata Pelajaran Ilmu Pengatahuan Alam (IPA) SD 

Dalam Samatowa (2011:4) dikatakan bahwa IPA 

(sains) berupaya membangkitkan minat manusia agar mau 

meningkatkan kecerdasan pemahamannya tentang alam 

seisinya yang penuh dengan rahasia yang tak habis-habusnya. 

Dengan tersikapnya tabir rahasia alam itu satu per satu, serta 

mengalir informasi yang dihasilkannya, jangkauan sains 

semakin luas dan lahirlah sifat terapannya yaitu teknologi. 

Tingkat sains dan teknologi yang dicapai oleh suatu bangsa 

biasanya digunakan sebagai tolak ukur untuk kemajuan bangsa 

itu. 
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IPA di SD hendaknya membuka kesempatan untuk 

memupuk rasa ingin tahu anak didik secara alamiah. Hal ini 

akan membantu mereka mengembangkan kemampuan 

bertanya dan mencari jawaban atas berdasarkan bukti serta 

mengembangkan cara berpikir alamiah. Fokus program 

pengajaran IPA di SD hendaknya ditujukan untuk memupuk 

minat dan motivasi, serta pengembangan anak didik terhadap 

dunia mereka dimana mereka hidup. 

c. Tujuan kurikulum pembelajaran IPA SD 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran (KTSP) 

tahun 2006  mata pelajaran IPA di SD/MI bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut : 

1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang 

Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan dan 

keteraturan alam ciptaan-Nya. 

2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-

konsep IPA yang bermanfaat dan dapat ditetapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan 

kesadaran tentang adanya hubungan yang saling 

mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat. 
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4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki 

alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat 

keputusan. 

5) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam 

memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam. 

6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan 

segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan 

IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke 

SMP/MTs. 

Tujuan pendidikan IPA di Sekolah Dasar hendaknya 

tidak hanya menekankan pada pemahaman konsep siswa 

terhadap materi yang dipelajari, tapi juga harus menekankan 

pada kecakapan proses. Kecakapan proses penting karena 

kecakapan proses merupakan syarat yang harus dimiliki siswa 

agar siswa dapat mempelajari bidang studi lainnya sesuai 

dengan motivasinya pada jenjang pendidikan berikutnya. 

Selain penguasaan konsep dan kecakapan proses, siswa juga 

seharusnya memperoleh nilai religius, karena pada dasarnya 

IPA adalah bagaimana mempelajari ciptaan Allah SWT. 
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d. Pokok Bahasan Materi Ilmu Pengatahuan Alam (IPA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Sumber Yousnelly (2010:78) 

                    Gambar 2.1 Peta Konsep Materi Gaya 

Materi gaya menurut Yousnelly (2010:78) yaitu: 

1) Gaya Magnet 

Magnet adalah benda yang dapat menarik benda-benda 

lain yang terbuat dari logam tertentu. Magnet pertama kali 

ditemukan di kota Magnesia di Asia. Magnet ini dinamakan 

magnet alam karena berasal dari alam. Magnet disebut juga 

besi berani. Macam-macam bentuk magnet yaitu magnet yang 

berbentuk jarum, silinder, batang, ladam (tapal kuda), dan 
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cincin. Magnet mempunyai dua kutub yaitu kutub utara (U) 

dan kutub selatan (S). Sifat-sifat magnet ialah bila dua kutub 

yang senama (S-S) didekatkan, maka kedua magnet akan 

saling tolak menolak. Jika dua kutub yang berbeda (U-S) 

didekatkan maka kedua magnet akan tarik menarik. 

Gaya magnet adalah gaya yang dimiliki untuk dapat 

menggerakkan benda. Benda yang dapat digerakkan magnet 

disebut benda bersifat megnetis. Contohnya adalah besi, baja, 

nikel. Benda yang tidak dapat digerakkan oleh magnet disebut 

benda yang bersifat nonmagnetis. Contohnya adalah emas, 

tembaga, plastik, alumunium, kaca, karet, kayu, kertas. 

Manusia dapat memanfaatkan teknologi gaya magnet dalam 

kehidupan sehari-hari. Misalnya yaitu kompas, alat untuk 

mengangkut besi-besi tua, ujung gunting dan obeng, dan kereta 

api maglev. 

Besi dan baja merupakan bahan yang dapat dibuat 

menjadi magnet, hal ini dikarenakan besi dan baja bersifat 

feromagnetik yang artinya mempunyai sifat magnet yang kuat. 

Ada tiga cara membuat magnet yaitu dengan cara gosokan, 

cara induksi, cara aliran listrik. 

2) Gaya Gravitasi 

Salah satu hukum alam yaitu gaya gravitasi yang 

ditemukan oleh Sir Issac Newton, seorang ahli fisika, 
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matematika, astronomi, kimia, dan filsafat yang lahir di 

Inggris. Gaya gravitasi adalah gaya tarik menarik yang terjadi 

di anatara semua partikel yang mempunyai massa (berat) di 

alam semesta/ bumi.  

Dalam Yousnelly (2010:84) disebutkan bahwa gaya 

gravitasi atau gaya tarik bumi adalah gaya yang menarik 

semua benda hidup dan benda tak hidup ke arah pusat bumi. 

benda-benda yang mengalami tarikan gaya gravitasi bumi akan 

bergerak jatuh ke bawah (tanah). 

Ada dua faktor yang mempengaruhi kecepatan benda 

ketika jatuh ke bawah, yaitu massa atau berat dari suatau benda 

dan luas permukaan benda tersebut. Gaya gravitasi di bulan di 

permukaan bulan sangat kecil, hal tersebut menyebabkan para 

astronot dapat melayang-layang di permukaan bumi. Tanpa 

adanya gaya gravitasi di bumi, sungai dapat kering, lapisan 

atmosfer bumi dapat habis terbang ke angkasa, dan benda-

benda akan melayang-layang. 

3) Gaya Gesekan 

Gaya gesekan merupakan gaya yang menahan gerak 

benda agar tidak bergerak jika ditarik atau didorong. Gaya 

gesek bekerja berlawanan dengan arah gerak benda yang 

bersentuhan. Sifat gaya gesek yaitu semakin kasar permukaan 

benda maka akan semakin besar gaya gesek yang ditimbulkan. 
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Makin licin permukaan benda, maka makin kecil gaya gesek 

yang ditimbulkan.  

Gaya gesek dapat diperkecil dan dapat diperbesar untuk 

menggerakkan suatu benda. Cara memperkecil gaya gesek 

anatara lain dengan menghaluskan permukaan kedua benda 

yang bergesekan atau melicinkan benda dengan menggunakan 

pelumas (oli, lilin, dan vaselin). Cara untuk memperbesar gaya 

gesek antara lain membuat alur atau corak pada permukaan 

ban dan sepatu, serta memasang karet pada alas sandal dan 

sepatu.  

Dalam Yousnelly (2010:88) ada gaya gesek yang 

menguntungkan dan merugikan bagi manusia dalam kehidupan 

sehari-hari, yaitu:  

a) Gaya gesek pada rem yang digunakan untuk memperkecil 

lambat laju kendaraan (menguntungkan). 

b) Gaya gesek pada sol sepatu dengan permukaan jalan yang 

menyebabkan kita dapat berjalan dengan baik 

(menguntungkan). 

c) Gaya gesek antara ban mobil dengan jalan dapat 

mengakibatkan ban menipis (merugikan). 

d) Gaya gesek antara kaki kita dengan jalan yang licin dapat 

mengakibatkan kita tergelincir (merugikan). 
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Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa gaya 

gesek sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Gaya 

gesek dapat diperkecil atau diperbesar sesuai dengan 

kebutuhan kita. Gaya gesek juga memiliki kerugian dan 

manfaat dalam kehidupan manusia sehari-hari.  

 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani (2011) yang 

berjudul ―Peningkatan Aktivitas dan Prestasi Belajar Materi Perkembangan 

Teknologi Produksi Komunikasi dan Transportasi Melalui Metode Make A 

Match di SD Negeri Bulusari 02‖, bahwa dari pertemuan awal pada siklus I 

sampai dengan pertemuan keempat pada siklus II, dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran kooperatif teknik make a match dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa yang diikuti peningkatan prestasi belajar. 

Pada siklus I rata-rata aktivitas belajar siswa sebesar 53,3% dan rata-

rata prestasi belajar siswa sebesar 82%. Kemudian pada siklus II, melalui 

perbaikan secara bertahap dengan melihat kondisi siswa, rata-rata aktivitas 

belajar sebesar 63,3% dan rata-rata prestasi belajar siswa sebesar 92%. 

Setelah data terakhir yang telah dihasilkan mencapai indikator keberhasilan, 

maka penelitian dihentikan. Dari hasil penelitian Sri Mulyani (2011) dapat 

disimpulkan bahwa pengunaan model pembelajaran kooperatif teknik make a 

match IPS dapat meningkatkan aktivitas siswa yang menunjang prestasi 

belajar siswa yang meningkatkan.  
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C. Kerangka Berpikir 

Tujuan pembelajaran akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling mendukung. Salah satu faktor 

yang memiliki peran dalam rangka mencapai tujuan adalah ketepatan 

mengorganisir peserta didik. Guru sebagai pemegang kendali di kelas, 

mempunyai tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, guru dituntut untuk 

mencari model atau metode pembelajaran yang dapat membawa pengaruh 

besar pada pola pikir siswa dalam peningkatan motivasi dan prestasi belajar 

siswa, yaitu dengan menggunakan variasi metode pembelajaran,  diantaranya 

dengan pembelajaran kooperatif tipe make a match. 

Penggunaan pembelajaran kooperatif tipe make a match menarik dan 

menyenangkan untuk digunakan pada semua mata pelajaran dan pada semua 

usia peserta didik. Dengan strategi ini diharapkan dapat melibatkan seluruh 

siswa dalam belajar dan sekaligus meningkatkan motivasi dan prestasi belajar 

siswa pada mata pelajaran IPA. 

Untuk mendapatkan hasil memuaskan, guru dituntut menyajikan 

materi dan mengelola siswa dalam  kegiatan belajar mengajar  senantiasa 

menyenangkan dan tidak membosankan  dengan model pembelajaran yang 

variatif. Maka pembelajaran yang akan dilakukan harus direncanakan terlebih 

dahulu sesuai dengan langkah-langkah yang sistematis. Langkah-langkah 

yang dilakukan dituliskan dalam kerangka berfikir dari mulai kondisi awal 

sampai kondisi akhir dikatan berhasi. 
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Penggunaan pembelajaran kooperatif tipe make a match akan menjadi 

solusi terbaik bagi guru agar tercipta kegiatan belajar mengajar yang 

diinginkan. Skematif kerangka berpikir dapat ditunjukkan sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir 
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D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian pustaka di atas, maka dapat diasumsikan rumusan 

hipotesis tindakan dalam penelitiaan ini adalah sebagai berikut: 

1. Melalui model pembelajaran  kooperatif teknik make a match dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi gaya di kelas V SD 

Negeri 1 Karanglewas. 

2. Melalui model pembelajaran  kooperatif teknik make a match dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi gaya di kelas V SD 

Negeri 1 Karanglewas. 
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