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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan tentang Ilmu Pengetahuan Alam 

1. Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam 

a. Ilmu Pengetahuan Alam sebagai Produk 

      Kata IPA merupakan singkatan kata Ilmu Pengetahuan Alam yang 

merupakan terjemahan dari kata-kata Bahasa Inggris “Natural Science” 

secara singkat sering disebut “Science”. Natural artinya alamiah, 

berhubungan dengan alam. Science artinya ilmu pengetahuan. Jadi, Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) atau science  itu secara harfiah dapat disebut 

sebagai ilmu tentang alam ini, ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa 

yang terjadi di alam (Srini M. Iskandar, 1997: 2). 

      Sejalan dengan pendapat di atas Usman Samatowa (2006: 2) 

menyatakan bahwa ilmu pengetahuan alam (IPA) atau science itu 

pengertiannya dapat disebut sebagai ilmu tentang alam. Ilmu yang 

mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini. Sedangkan 

pengertian IPA menurut Hendro Darmojo & Jenny R.E Kaligis (1991: 3), 

IPA adalah pengetahuan yang rasional dan objektif tentang alam semesta 

dengan segala isinya. 

      Ilmu Pengetahuan Alam sebagai disiplin disebut juga sebagai produk 

IPA. Ini merupakan kumpulan hasil kegiatan empirik dan kegiatan analitik 

yang dilakukan oleh para ilmuwan selama berabad-abad. Bentuk Ilmu 
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Pengetahuan Alam sebagai produk adalah fakta-fakta, konsep-konsep, 

prinsp-prinsip, dan teori-teori IPA (Srini M. Iskandar, 1997: 2) 

b. Ilmu Pengetahuan Alam sebagai Proses 

      Memahami IPA berarti juga memehami proses IPA, yaitu memahami 

bagaimana mengumpulkan fakta-fakta dan memahami bagaimana 

menghubungkan fakta-fakta untuk menginterpretasikannya. Para ilmuwan 

mempergunakan berbagai prossedur empirik dan prosedur analitik dalam 

usaha mereka untuk memahami alam semesta ini. prosedur-prosedur 

tersebut disebut proses ilmiah atau proses sains. Keterampilan proses IPA 

atau keterampilan sains disebut juga keterampilam belajar seumur hidup, 

sebab keterampilan-keterampilan ini dapat juga dipakai untuk kehidupan 

sehari-hari dan untuk bidang studi yang lain. 

      Keterampilan proses IPA adalah keterampilan yang dilakukan oleh 

para ilmuwan, diantaranya adalah: mengamati, mengukur, menarik 

kesimpulan, mengendalikan variabel, merumuskan hipotesa, membuat 

grafik dan tabel data, membuat definisi operasional, dan melakukan 

eksperimen (Srini M. Iskandar, 1997: 3). 

c. Ilmu Pengetahuan Alam sebagai Sikap Ilmiah 

      Dalam memecahkan suatu masalah seorang ilmuwan sering berusaha 

mengambil sikap tertentu yang memungkinkan usaha mencapai hasil yang 

diharapkan. Sikap itu dikenal dengan nama sikap ilmiah. Menurut Srini 

M. Iskandar (1997: 12) ciri sikap ilmiah yaitu: 1) obyektif terhadap fakta, 
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2) tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan, 3) berhati terbuka, 4) tidak 

mencampuradukkan fakta dengan pendapat, 5) bersifat hati-hati, 6) ingin 

menyelidiki. 

2. Ruang Lingkup Mata pelajaran IPA 

      Ruang lingkup mata pelajaran sains (IPA) di sekolah dasar (Mulyasa, 

2010: 127) meliputi dua dimensi: a) kerja ilmiah dan b) pemahaman konsep 

dan penerapannya. Dalam kegiatan pembelajaran kedua dimensi ini 

dilaksanakan secara sinergi dan terintegrasi. Kerja ilmiah sains dalam 

kurikulum sekolah dasar terdiri dari penyelidikan, berkomunikasi ilmiah, 

pengembangan ilmiah, pengembangan kreativitas dan pemecahan masalah, 

sikap dan nilai ilmiah. 

      Menurut Sri Sulistyorini (2007: 40), ruang lingkup bahan kajian IPA 

untuk SD/MI meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

a. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, 

dan interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan. 

b. Benda/materi, sifat-sifat dan kegunannya meliputi: cair, padat, dan gas. 

c. Eenergi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, 

cahaya, dan pesawat sederhana. 

d. Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-

benda langit lainnya. 

 

3. Pembelajaran IPA kelas V SD 

      Karakter umum pebelajar kelas V SD berusia sekitar 8-10 tahun. Menurut 

Piaget rentang usia tersebut masuk dalam tahap operasional konkret, dimana 

anak masih belum mampu untuk berpikir abtrak. Prinsip pembelajaran untuk 

kelas V SD yaitu dengan menyajikan wacana tentang kejadian sehari-hari di 
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lingkungan murid untuk memahami konsep IPA dan keterkaitannya dengan 

kehidupan siswa, pemahaman konsep untuk siswa disajikan berupa percobaan 

sederhana dengan alat sederhana dan mudah diperoleh serta pas untuk usia 

siswa. 

      Pengetahuan merupakan produk dalam pembelajaran IPA. Untuk 

menghasilkan produk tersebut dapat ditempuh melalui proses. Dalam 

pengajaran keterampilan proses IPA ditekankan pada keterampilan-

keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir ini dapat berkembang pada anak 

selama anak diberi kesempatan untuk berlatih menggunakan keterampilan-

keterampilan tersebut. Keterampilan proses IPA dalam penelitian ini yaitu 

melalui pengamatan dan melakukan percobaan. Pada materi sifat-sifat cahaya, 

maka pengamatan yang dilakukan yaitu dengan mengamati cahaya yang 

masuk melalui celah-celah jendela, cahaya yang dapat menembus kaca, 

mengamati bayangan pada saat bercermin. Percobaan yang dilakukan yaitu 

untuk membuktikan dan agar siswa lebih memahami tentang sifat-sifat cahaya 

yaitu merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat menembus benda bening, dan 

dapat dibiaskan. Dengan adanya keterampilan proses tersebut, seperti dengan 

melakukan percobaan maka dapat memunculkan sikap ilmiah seperti rasa 

ingin tahu dan kerjasama. 

4. Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

      Usia siswa di sekolah dasar berkisar 6-12 tahun. Anak memiliki 

kematangan untuk belajar, karena pada masa ini dia sudah siap untuk 
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menerima kecakapan-kecakapan baru yang diberikan sekolah. Pada masa pra 

sekolah sampai dengan usia 8 tahun tekanan belajar lebih difokuskan pada 

“bermain sambil belajar”, sedangkan pada masa sekolah dasar aspek 

intelektualitas sudah mulai ditekankan (Usman Samatowa, 2006: 7).  

      Pada masa usia sekolah dasar ini sering pula sebagai masa intelektual atau 

masa keserasian bersekolah. Pada masa keseraian bersekolah ini secara relatif 

anak-anak lebih mudah dididik daripada masa sebelum dan sesudahnya. 

Menurut pendapat ini, masa keserasian bersekolah dibagi dalam dua fase 

yaitu: 

a. Masa kelas-kelas rendah sekolah dasar, sekitar 6 tahun sampai dengan usia 

sekitar 8 tahun. Yang termasuk dalam kategori kelas rendah ini yaitu kelas 

1 sampai dengan kelas 3. 

b. Masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar yaitu kira-kira 9 sampai kira-kira 

umur 12. Yang termasuk dalam kategori kelas tinggi yaitu kelas 4 sampai 

dengan kelas 6. 

      Menurut Usman Samatowa (2006: 7-8), pada masing-masing fase tersebut 

memiliki karakteristiknya masing-masing. Masa-masa kelas rendah siswa 

memiliki sifat-sifat khas sebagai berikut:  

a. Adanya korelasi positif yang tinggi antara keadaan kesehatan 

pertumbuhan jasmani dengan prestasi sekolah. 

b. Adanya sikap yang cenderung untuk memenuhi peraturan-peraturan 

permainan yang tradisional. 
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c. Ada kecenderungan memuji sendiri. 

d. Suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak lain. 

e. Apabila tidak dapat menyelesaikan sesuatu soal, maka soal itu 

dianggapnya tidak penting. 

f. Pada masa ini anak menghendaki nilai baik tanpa mengingat apakah 

prestainya memang pantas diberi nilai baik atau tidak. 

g. Kemampuan mengingat dan berbahasa berkembang sangat cepat dan 

mengagumkan. 

h. Hal-hal yang bersifat konkret lebih mudah dipahami ketimbang yang 

abstrak. 

i. Kehidupan adalah bermain. 

      Ciri-ciri sifat anak pada masa kelas tinggi di sekolah dasar menurut 

Usman Samatowa (2006: 8), yaitu: 

a. Adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. 

b. Amat realistik, ingin tahu dan ingin belajar. 

c. Menjelang akhir masa ini ada minat terhadap hal-hal atau mata pelajaran 

khusus. 

d. Sampai kira-kira umur 11 tahun anak membutuhkan guru atau orang-

orang dewasa lainnya untuk menyelesaikan tugasnya dan mememnuhi 

keinginannya. 

e. Pada masa ini anak memandang nilai rapor sebagai ukuran yang tepat 

mengenai prestasi sekolah. 
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f. Anak-anak pada masa ini gemar membentuk kelompok sebaya, biasanya 

untuk dapat bermain bersama-sama. 

g. Peran manusia idola sangat penting. 

B. Tinjauan tentang Motivasi Belajar 

1. Hakikat Motivasi  

      Istilah motivasi berasal dari kata motif. Menurut Sardiman (2007: 73), 

motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. 

Sejalan dengan hal tersebut Winkel, W.S. (2004: 169), mengemukakan bahwa 

motivasi adalah motif yang sudah menjadi aktif pada saat-saat tertentu. 

      Menurut Koeswara, Siagian, Schein, Biggs & Telfer (Dimyati & 

Mudjiono, 2002: 80), motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang 

menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. 

Dalam motivasi terkandung adanya keinginan yang menggerakkan, 

menyalurkan dan mengarahkan sikap dan perilaku individu untuk belajar. 

Sedangkan pengertian motivasi menurut Hamzah B. Uno (2007: 3), yaitu 

dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan 

dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan 

perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya. 

      Lebih lanjut lagi Wlodkowsky dalam Sugihartono (2007: 78), berpendapat 

bahwa motivasi merupakan suatu kondisi yang menyebabkan atau 

menimbulkan perilaku tertentu dan yang memberi arah dan ketahanan pada 

tingkah laku tersebut. Sedangkan motivasi menurut Vroom dalam Ngalim 
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Purwanto (2007: 72), mengacu pada proses mempengaruhi pilihan-pilihan 

individu terhadap bermacam-macam bentuk kegiatan yang dikehendaki. 

      Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan, 

bahwa motivasi merupakan dorongan dari dalam maupun dari luar diri 

seseorang untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang ingin 

dicapainya. 

2. Hakikat Motivasi Belajar 

      Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. 

Belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan secara 

potensial terjadi sebagai hasil dari praktik atau penguatan (reinforced 

practice) yang dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu (Hamzah B. 

Uno, 2007: 23). Sejalan dengan pendapat tersebut, Sugihartono (2007: 74)  

mengungkapkan pendapatnya tentang belajar yaitu merupakan suatu proses 

memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan tingkah 

laku dan kemampuan bereaksi yang relatif permanen atau menetap karena 

adanya interaksi individu dengan lingkungannya. 

      Lebih lanjut Winkel, W.S. (2004: 59) mengungkapkan pendapatnya 

tentang belajar yaitu suatu aktivitas mental/psikis, yang berlangsung dalam 

interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan sejumlah perubahan 

dalam pengetahuan-pemahaman, keterampilan dan nilai-sikap. Siswa belajar 

karena didorong oleh kekuatan mentalnya. Kekuatan mental itu berupa 
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keinginan, perhatian, kemauan, atau cita-cita. Kekuatan mental yang 

mendorong terjadinya belajar tersebut disebut sebagai motivasi belajar. 

      Motivasi belajar dapat timbul faktor intrinsik, berupa hasrat dan keinginan 

berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. Sedangkan 

faktor ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar yang 

kondusif dan kegiatan belajar yang menarik.  Kedua faktor tersebut tetap 

membutuhkan rangsangan tertentu, sehingga seseorang berkeinginan untuk 

belajar dengan lebih giat dan semangat. 

      Definisi motivasi belajar menurut Winkel, W.S. (2004: 169), ialah 

keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri siswa yang menimbulkan 

kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kehidupan belajar dan memberi arah 

kepada kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Hamzah B. Uno 

(2007: 23), mengemukakan 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. 

      Lebih lanjut Sardiman (2007: 75) mengemukakan bahwa dalam kegiatan 

belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di 

dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin 

kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan 

belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. 
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      Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa motivasi 

belajar adalah suatu dorongan internal dan eksternal yang ada pada diri siswa 

yang memberikan arah pada kegiatan belajar demi mencapai suatu tujuan.  

3. Sifat Motivasi  

      Pada pokoknya motivasi memiliki sua sifat, yakni motivasi intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik yang saling berkaitan satu dengan lainnya (Oemar 

Hamalik, 2010: 112-113). Motivasi intrinsik adalah motivasi yang tercakup 

dalam situasi belajar yang bersumber dari kebutuhan dan tujuan-tujuan siswa 

sendiri. Motivasi ini sering disebut “motivasi murni”, atau motivasi yang 

sebenarnya timbul dari dalam peserta didik, misalnya keinginan untuk 

mendapat keterampilan tertentu, memperoleh informasi dan pemahaman, 

mengembangkan sikap untuk berhasil, menikmati kehidupan, secara sadar 

memberikan sumbangan kepada kelompok, keinginan untuk diterima oleh 

orang lain, dan sebagainya. Lebih lanjut lagi menurut Hamzah B. Uno (2007: 

23), motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik berupa hasrat dan 

keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. 

      Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor 

dari luar situasi belajar, seperti: angka, kredit, ijazah, tingkatan, hadiah, 

medali, pertentangan dan persaingan, yang bersifat negatif ialah sarkasme, 

ejekan, dan hukuman. Motivasi ekstrinsik tetap diperlukan di sekolah sebab 

pembelajaran di sekolah tidak semuanya menarik minat atau sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik. Sedangkan motivasi ekstrinsik seperti yang 
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diungkapkan oleh Sardiman (2007: 90-91) adalah motif-motif yang aktif dan 

berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Berikut beberapa hal yang 

dapat menimbulkan motif ekstrinsik menurut Hamzah B. Uno (2007: 4), yaitu 

sebagai berikut: 

a. Pendidik memerlukan anak didiknya sebagai manusia yang berpribadi, 

menghargai pendapatnya, pikirannya, perasaannya maupun keyakinannya. 

b. Pendidik menggunakan berbagai model pembelajaran dalam 

melaksanakan kegiatan pendidikannya. 

c. Pendidik senantiasa memberikan bimbingan dan juga pengarahan kepada 

anak didiknya dan membantu, apabila mengalami kesulitan, baik yang 

bersifat akademis maupun pribadi. 

d. Pendidik harus mempunyai pengetahuan yang luas dan penguasaan bidang 

studi atau materi yang diajarkan kepada peserta didiknya. 

e. Pendidik harus mempunyai rasa cinta dan sifat pengabdian kepada 

profesinya sebagai pendidik. 

 

      Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator bagi 

siswa yang termotivasi secara ekstrinsik yaitu bertujuan supaya mendapat 

nilai baik, mendapat pujian, mendapat hadiah, menghindari hukuman, dan 

karena akan menghadapi ujian. 

4. Peranan Motivasi dalam Belajar  

      Pada dasarnya motivasi dapat membantu memahami dan menjelaskan 

perilaku individu, termasuk perilaku individu dalam belajar. Menurut Hamzah 

B. Uno (2007: 27 – 28), ada beberapa peranan penting dari motivasi dalam 

belajar dan pembelajaran, antara lain:  

a. Peran motivasi dalam menentukan penguatan belajar 

      Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seorang anak 

yang belajar dihadapkan pada suatu masalah yang memerlukan 



20 
 

pemecahan, dan hanya dapat dipecahkan berkat bantuan hal-hal yang 

pernah dilaluinya. 

b. Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar 

      Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar erat kaitannya 

dengan kemaknaan belajar. Anak akan tertarik untuk belajar sesuatu, jika 

yang dipelajari itu sedikitnya sudah dapat diketahui atau dinikmati 

manfaatnya bagi anak. 

c. Motivasi menentukan ketekunan belajar 

      Seorang anak yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu, akan 

berusaha mempelajarinya dengan baik dan tekun, dengan harapan 

memperoleh hasil yang baik. Dalam hal ini, tampak bahwa motivasi untuk 

belajar menyebabkan seseorang tekun belajar. 

      Lebih lanjut menurut Dimyati & Mudjiono (2002: 85-86), peran motivasi 

adalah sebagai berikut:  

a. Menyadarkan siswa pada kedudukan awal belajar, proses, dan hasil akhir 

b. Mengonfirmasikan tentang kekuatan usaha belajar, yang dibandingkan 

dengan teman sebaya 

c. Mengarahkan kegiatan belajar 

d. Membesarkan semangat belajar 

e. Menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja 

yang berkesinambungan. 
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      Motivasi belajar ada dalam diri setiap siswa, karena dalam kerangka 

pendidikan formal, motivasi belajar tersebut ada dalam jaringan rekayasa 

pedagogis guru. Hal ini tercermin dalam tindakan pembuatan persiapan 

mengajar dan dalam pelaksanaan belajar menagajar, dimana guru harus 

menguatkan motivasi belajar siswa. 

5. Indikator dan Ciri-Ciri Motivasi Belajar 

      Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. 

Belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan secara 

potensial terjadi sebagai hasil dari praktik atau penguatan yang dilandasi 

tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. 

      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 

(Hamzah B. Uno, 2007: 23). Indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: a) adanya hasrat dan keinginan berhasil; b) adanya dorongan 

dan kebutuhan dalam belajar; c) adanya harapan dan cita-cita masa depan; d) 

adanya penghargaan dalam belajar; e) adanya kegiatan yang menarik dalam 

belajar; f) adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehigga memungkinkan 

seseorang siswa dapat belajar dengan baik (Hamzah B. Uno, 2007: 23). 

      Menurut Sardiman (2007: 83), seseorang yang memiliki motivasi dalam 

belajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  
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a. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam waktu yang 

lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai) 

b. Ulet menghadapi kesulitan (tidak mudah putus asa) 

c. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah (minat untuk 

sukses) 

d. Lebih senang bekerja mandiri 

e. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat mekanis, 

berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif 

f. Dapat mempertahankan pendapatnya 

g. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu 

h. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 

 

      Apabila seseorang telah memiliki ciri-ciri motivasi di atas maka orang 

tersebut dapat dikatakan memiliki motivasi yang tinggi. Kegiatan belajar 

mengajar akan berhasil baik, apabila siswa tekun mengerjakan tugas, ulet 

dalam memecahkan berbagai masalah dan hambatan secara mandiri. Selain itu 

siswa juga harus peka dan responsif terhadap masalah umum dan bagaimana 

memikirkan pemecahannya. Siswa yang telah termotivasi memiliki keinginan 

dan harapan untuk berhasil dan apabila mengalami kegagalan mereka akan 

berusaha keras untuk mencapai keberhasilan itu yang ditunjukkan dalam 

prestasi belajarnya. Dengan kata lain, adanya usaha yang tekun dan terutama 

didasari adanya motivasi maka seseorang yang belajar akan melahirkan 

prestasi yang baik. 

      Lebih lanjut Amin Kismoyowati (2011: 123) mengungkapkan ciri-ciri 

anak yang memiliki motivasi tinggi yaitu siswa tersebut tekun menghadapi 

tugas, ulet menghadapi kesulitan, lebih mandiri, dapat mempertahankan 

pendapatnya, senang dan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapinya. 
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      Berdasarkan ciri-ciri anak yang memiliki motivasi belajar tinggi menurut 

Sardiman dan Amin Kismoyowati tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa 

ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi tinggi yaitu: 

a. Tekun menghadapi tugas. 

b. Ulet menghadapi kesulitan. 

c. Menunjukkan minat. 

d. Lebih senang bekerja mandiri. 

e. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. 

f. Dapat mempertahankan pendapatnya. 

g. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini. 

h. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 

      Ciri-ciri di atas akan dijadikan sebagai kisi-kisi untuk membuat instrumen 

dalam penelitian ini. 

6. Fungsi Motivasi 

      Motivasi dianggap penting dalam upaya belajar dan pembelajaran dilihat 

dari segi fungsi dan nilainya atau manfaatnya. Adapun fungsi motivasi 

menurut Oemar Hamalik (2010: 108), adalah sebagai berikut: 

a. Mendorong timbulnya tinglah laku atau perbuatan. Tanpa motivasi tidak 

akan timbul suatu perbuatan misalnya belajar. 

b. Motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

c. Motivasi berfungsi sebagai penggerak, artinya menggerakkan tingkah laku 

seseorang. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau 

lambatnya suatu pekerjaan. 
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      Sejalan dengan pendapat Oemar Hamalik, Sardiman (2007: 85) 

mengungkapkan ada tiga fungsi motivasi dalam belajar yaitu 

a. Mendorong manusia untuk melakukan sesuatu. 

b. Menentukan arah kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai. 

c. Menyeleksi perbuatan yang akan dilakukan sesuai dengan tujuannya. 

      Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi motivasi 

belajar yaitu mendorong siswa untuk dapat melakukan sesuatu, menentukan 

arah kegiatan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, dan menggerakkan 

tingkah laku siswa untuk menyeleksi perbuatan yang akan dilakukan. 

7. Cara Meningkatkan Motivasi Belajar 

      Menurut Mulyasa (2010: 196-198), banyak cara yang dapat dilakukan 

guru untuk membangkitkan motivasi belajar peserta didik, yaitu: 

a. Kehangatan dan semangat 

      Guru hendaknya memiliki sikap yang ramah, penuh semangat, dan 

hangat dalam berinteraksi dengan peserta didik. Sikap demikian akan 

membangkitkan motivasi belajar, rasa senang dan semangat peserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan kepadanya. 
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b. Membangkitkan rasa ingin tahu 

      Untuk membangkitkan rasa ingin tahu dalam diri setiap peserta didik, 

guru dapat melakukan berbagai kegiatan, antara lain memberikan cerita 

yang menimbulkan rasa penasaran dan pertanyaan. 

c. Mengemukakan ide yang bertentangan 

      Ide yang bertentangan dapat dikemukakan guru sekolah dasar pada 

semua tingkat kelas. Ide dan pertanyaan yang dikemukakan perlu 

disesuaikan dengan tingkat kelas. 

d. Memperhatikan minat belajar peserta didik 

      Agar proses pembelajaran dapat membangkitkan motivasi belajar 

maka apa yang disajikan harus sesuai dengan minat peserta didik. Karena 

setiap peserta didik memiliki perbedaan individual, sulit bagi guru untuk 

memperhatikan minat mereka secara keseluruhan. 

      Adapun menurut Sardiman (2007: 92-95), ada beberapa cara dan bentuk 

yang menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah, antara lain: 

a. Memberi angka 

      Angka-angka yang baik itu bagi para siswa merupakan motivasi yang 

sangat kuat. Tetapi ada juga, bahkan banyak siswa bekerja atau belajar 

hanya ingin mengejar pokoknya naik kelas saja. Ini menunjukkan motivasi 

yang dimilikinya kurang berbobot bila dibandingkan dengan siswa-siswa 

yang menginginkan angka baik. Namun demikian semua itu harus diingat 
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oleh guru bahwa pencapaian angka-angka seperti itu belum merupakan 

hasil belajar yang sejati, hasil belajar yang bermakna. 

b. Hadiah 

      Hadiah dapat dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidaklah selalu 

demikian. Karena hadiah untuk suatu pekerjaan, mungkin tidak akan 

menarik bagi seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk suatu 

pekerjaan tersebut. 

c. Saingan/kompetensi 

      Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk 

mendorong belajar siswa. Persaingan, baik persaingan individual maupun 

kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

d. Ego-involvement 

      Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya 

tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras dengan 

mempertaruhkan harga diri, adalah sebagai salah satu bentuk motivasi 

yang cukup penting. Seseorang akan berusaha dengan segenap tenaga 

untuk mencapai prestasi yang baik dengan menjaga harga dirinya.  

e. Memberi ulangan 

      Para siswa akan menjadi giat belajar kalau mengetahui akan ada 

ulangan. Oleh karena itu, memberi ulangan ini juga merupakan sarana 

motivasi. 
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f. Mengetahui hasil 

      Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau terjadi kemajuan, 

akan mendorong siswa untuk lebih giat belajar. Semakin mengetahui 

bahwa grafik hasil belajar meningkat, maka ada motivasi pada diri siswa 

untuk terus belajar, dengan suatu harapan hasilnya terus meningkat. 

g. Pujian 

      Apabila ada siswa yang sukses yang berhasil menyelesaikan tugas 

dengan baik, perlu diberikan pujian. Pujian ini adalah bentuk 

reinforcement yang positif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik. 

Oleh karena itu, supaya pujian ini merupakan motivasi, pemberiannya 

harus tepat.  

h. Hukuman 

      Hukuman sebagai reinforcement yang negatif tetapi kalau diberikan 

secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. 

i. Hasrat untuk belajar 

      Hasrat untuk belajar, berarti ada unsur kesengajaan, dan maksud untuk 

belajar. Hal ini akan lebih baik, bila dibandingkan segala sesuatu kegiatan 

yang tanpa maksud. Hasrat untuk belajar berarti pada diri anak didik itu 

memang ada motivasi untuk belajar, sehingga sudah barang tentu hasilnya 

akan lebih baik. 

 

 



28 
 

j. Minat 

      Motivasi muncul karena ada kebutuhan, begitu juga minat sehingga 

tepatlah kalau minat merupakan alat motivasi yang pokok. Proses belajar 

itu akan berjalan lancar kalau disertai dengan minat.  

k. Tujuan yang diakui 

      Rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik oleh siswa, akan 

merupakan alat motivasi yang sangat penting. Sebab dengan memahami 

tujuan yang harus dicapai, karena dirasa sangat berguna dan 

menguntungkan, maka akan timbul gairah untuk terus belajar. 

      Selain cara-cara yang disebutkan di atas, menurut Hamzah B. Uno (2007: 

34-37), teknik-teknik yang dapat dilakukan dalam pembelajaran sebagai 

berikut: 

a. Pernyataan penghargaan secara verbal. Pernyataan verbal terhadap 

perilaku yang baik merupakan cara paling mudah dan efektif untuk 

meningkatkan motif belajar siswa kepada hasil belajar yang baik. 

b. Menggunakan nilai ulangan sebagai pemacu keberhasilan. Pengetahuan 

atas hasil pekerjaan merupakan cara untuk meningkatkan motif belajar 

siswa. 

c. Menimbulkan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu merupakan daya untuk 

meningkatkan motif belajar siswa. Rasa ingin tahu dapat ditimbulkan oleh 

suasana yang dapat mengejutkan, keragu-raguan, ketidaktentuan, adanya 
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kontradiksi, menghadapi masalah yang sulit dipecahkan, menemukan hal 

baru. 

d. Dalam mengajar guru menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. 

e. Menjadikan tahap dini dalam belajar mudah bagi siswa. Hal ini 

memberikan semacam hadiah bagi siswa pada tahap pertama belajar yang 

memungkinkan siswa bersemangat untuk belajar selanjutnya. 

f. Menggunakan materi yang dikenal siswa sebagai contoh dalam belajar. 

Sesuatu yang telah dikenal siswa, dapat diterima dan diingat lebih mudah. 

g. Gunakan kaitan yang unik dan tak terduga untuk menerapkan suatu 

konsep dan prinsip yang telah dipahami. Sesuatu yang unik lebih dikenang 

oleh siswa daripada sesuatu yang biasa-biasa saja. 

h. Menuntut siswa untuk menggunakan  hal-hal yang telah dipelajari 

sebelumnya. Dengan ini, selain siswa belajar dengan menggunakan hal-hal 

yang telah dikenalnya, juga menguatkan pengetahuan yang telah 

dipelajarinya. 

i. Menggunakan simulasi dan permainan. Baik simulasi maupun permainan 

merupakan merupakan proses yang menarik bagi siswa. 

j. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memperlihatkan kemahirannya 

di depan umum. Hal ini menimbulkan rasa bangga dan dihargai oleh 

umum. 
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k. Mengurangi akibat yang tidak menyenangkan dan keterlibatan siswa 

dalam kegiatan belajar. Hal-hal positif dari keterlibatan siswa dalam 

belajar ditekankan sedangkan hal yang berdampak negatif dikurangi. 

l. Memahami iklim sosial dalam sekolah. Pemahaman iklim dan suasana 

sekolah merupakan pendorong kemudahan berbuat bagi siswa. 

m. Memanfaatkan kewibawaan guru secara tepat. Jenis-jenis kemanfaatan 

kewibawaan itu adalah dalam memberikan hukuman/ganjaran, dalam 

pengendalian perilaku siswa, kewibawaan berdasarkan hukum, sebagai 

rujukan dan karena keahlian. 

n. Memperpadukan motif-motif yang kuat. Seorang siswa giat belajar 

mungkin karena latar belakang motif berprestasi sebagai motif yang kuat. 

o. Memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai. Makin jelas tujuan yang 

akan dicapai, makin terarah upaya untuk mencapainya. 

p. Merumuskan tujuan-tujuan sementara. Tujuan belajar merupakan rumusan 

yang sangat luas dan jauh untuk dicapai. 

q. Memberitahukan hasil kerja yang telah dicapai. Dalam belajar hal ini 

dapat dilakukan dengan selalu memberitahukan nilai ulangan atau nilai 

pekerjaan rumah. 

r. Membuat suasana persaingan yang sehat diantara para siswa. Suasana ini 

memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengukur kemampuan 

dirinya melalui kemampuan orang lain. 
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s. Mengembangkan persaingan dengan diri sendiri.  

t. Memberikan contoh yang positif. Guru harus melakukan pengawasan dan 

bimbingan yang memadai selama siswa mengerjakan tugas. 

      Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa cara atau 

teknik untuk meningkatkan motivasi belajar IPA dalam penelitian ini yaitu 

dengan hadiah, adanya kompetisi atau saingan, memberikan pujian, 

memberikan hukuman, menggunakan permainan, dan menggunaan model 

pembelajaran yang bervariasi dalam hal ini yaitu dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Games-Tournament. 

C. Tinjauan tentang Model Pembelajaran Kooperatif 

1. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

      Cooper dan Heinich dalam Nur Asma (2006: 11-12) menjelaskan bahwa 

pembelajaran kooperatif sebagai metode pembelajaran yang melibatkan 

kelompok-kelompok kecil yang heterogen dan siswa bekerjasama untuk 

mencapai tujuan-tujuan dan tugas-tugas akademik bersama, sambil bekerja 

sama belajar keterampilan-keterampilan kolaboratif dan sosial. Sedangkan 

menurut Agus Suprijono (2009: 54), pembelajaran kooperatif adalah konsep 

yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk 

yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Berdasarkan 

penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif 

adalah metode pembelajaran yang menekankan kerja sama antar siswa dan 
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masing-masing siswa bertanggung jawab pada aktivitas belajar anggota 

kelompok. 

2. Unsur-Unsur Model Pembelajaran Kooperatif 

      Menurut Agus Suprijono (2009: 58), dalam model pembelajaran 

kooperatif terdiri dari lima unsur yaitu: 

a. Positive interdependence (saling ketergantungan positif) 

      Unsur ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran kooperatif ada dua 

pertanggungjawaban kelompok. Pertama, mempelajari bahan yang 

ditugaskan kepada kelompok. Kedua, menjamin semua anggota kelompok 

secara individu mempelajari bahan yang ditugaskan tersebut. 

b. Personal responbility (tanggung jawab perseorangan) 

      Pertanggungjawaban ini muncul jika dilakukan pengukuran terhadap 

keberhasilan kelompok.  

c. Face to face promotive interaction (interaksi promotif) 

      Unsur ini penting karena dapat menghasilkan saling ketergantungan 

positif. 

d. Interpersonal skill (komunikasi antar anggota) 

      Untuk mengkoordinasikan kegiatan peserta didik dalam pencapaian 

tujuan peserta didik harus: saling mengenal dan memercayai, mampu 

berkomunikasi secara akurat dan tidak ambisius, saling menerima dan 

mendukung, dan mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif. 
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e. Group processing (pemrosesan kelompok). 

      Pemrosesan mengandung arti menilai. Melalui pemrosesan kelompok 

dapat diidentifikasikasi dari urutan atau tahapan kegiatan kelompok dan 

kegiatan dari anggota kelompok. Siapa di antara anggota kelompok yang 

sangat membantu dan siapa yang tidak membantu. Tujuan pemrosesan 

kelompok adalah meningkatkan efektivitas anggota dalam memberikan 

kontribusi terhadap kegiatan kolaboratif untuk mencapai tujuan kelompok. 

3. Tujuan Model Pembelajaran Kooperatif 

      Menurut Nur Asma (2006: 12-140), tujuan dari pembelajaran kooperatif 

adalah: 

a. Pencapaian hasil belajar 

      Pembelajaran kooperatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa 

dalam tugas-tugas akademik dan membantu siswa memahami konsep-

konsep yang sulit. 

b. Penerimaan terhadap perbedaan individu 

      Penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras, 

budaya, tingkat sosial, kemampuan, maupun ketidakmampuannya serta 

memberi peluag kepada siswa yang berbeda latar belakang dan kondisi 

untuk bekerja saling bergantung sama lain atas tugas-tugas bersama, dan 

melalui penggunaan struktur penghargaan kooperatif, serta belajar untuk 

menghargai satu sama lain.  
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c. Pengembangan keterampilan sosial 

      Tujuan pembelajaran kooperatif adalah untuk menegajarka kepada 

siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi. 

      Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Isjoni (2009: 

39-41) bahwa tujuan dari pembelajaran kooperatif yaitu hasil belajar 

akademik, penerimaan terhadap perbedaan individu, dan pengembangan 

keterampilan sosial. 

      Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa dengan 

pembelajaran kooperatif maka dapat meningkatkan hasil belajar siswa, 

memberi peluang kepada siswa untuk dapat saling menerima perbedaan dan 

dapat mengembangkan keterampilan sosial siswa. 

4. Prinsip Pembelajaran Kooperatif 

      Menurut Nur Asma (2006: 14-15), dalam pelaksanaan pembelajaran 

kooperatif setidaknya terdapat lima prinsip yang dianut, yaitu: 

a. Belajar siswa aktif 

      Pengetahuan yang dibangun dan ditemukan adalah dengan belajar 

bersama-sama dengan anggota kelompok sampai masing-masing siswa 

memahami materi pelajaran dan mengakhiri dengan membuat laporan 

kelompok dan individu. 

b. Belajar kerjasama 

      Seluruh siswa terlibat secara aktif dalam kelompok untuk melakukan 

diskusi, memecahkan masalah dan menguji secara bersama-sama. 
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c. Pembelajaran partisipatorik 

      Melalui model pembelajaran ini siswa belajar dengan melakukan 

sesuatu (learning by doing) secara bersama-sama untuk menemukan dan 

membangun pengetahuan yang menjadi tujuan pembelajaran. 

d. Reactive teaching 

      Untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif ini guru perlu 

menciptakan strategi yang tepat agar seluruh siswa mempunyai motivasi 

belajar yang tinggi. Motivasi dapat dibangkitkan jika mampu menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan dan menarik serta dapat meyakinkan 

siswanya akan manfaat pelajaran ini untuk masa depan mereka.  

e. Pembelajaran yang menyenangkan 

      Pembelajaran harus berjalan dalam suasana yang menyenangkan, tidak 

ada lagi suasana yang menakutkan bagi siswa atau suasana belajar yang 

tertekan. Suasana belajar yang menyenangkan harus dimulai dari sikap 

dan perilaku guru diluar maupun di dalam kelas. Guru harus memiliki 

sikap yang ramah dengan tutur bahasa yang menyayangi siswa-siswanya. 

Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tidak akan berjalan 

efektif jika suasana belajar yang ada tidak menyenangkan. 

5. Macam-Macam Model Pembelajaran Kooperatif 

      Nur Asma (2006: 51) menyebutkan macam-macam model pembelajaran 

kooperatif yaitu sebagai berikut: 

a. Student Teams-Achievement Divisions (STAD) 
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b. Teams Games-Tournament (TGT) 

c. Team-Assisted Individualization (TAI) 

d. Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

e. Group Investigation (GI) 

f. Jigsaw 

g. Co-Op Co-Op 

      Macam-macam model pembelajaran menurut Miftahul Huda (2011: 134), 

yaitu: 

a. Mencari Pasangan (Make a Match) 

b. Bertukar Pasangan 

c. Berpikir-Berpasangan-Berpikir (Think-Pair-Share) 

d. Berkirim salam dan soal 

e. Kepala Bernomor (Numbered Heads Together) 

f. Kepala Bernomor Terstruktur (Structured Numbered Heads) 

g. Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray) 

h. Keliling Kelompok 

i. Kancing Gemerincing 

j. Keliling Kelas 

k. Lingkaran Dalam-Lingkaran Luar (Inside-Outside Circle) 

l. Tari Bambu 

m. Jigsaw 

n. Bercerita Berpasangan (Paired Story Telling) 
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      Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa macam-macam 

model pembelajaran kooperatif yaitu Student Teams-Achievement Divisions 

(STAD), Teams Games-Tournament (TGT), Team-Assisted Individualization 

(TAI), Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC), Group 

Investigation (GI), Jigsaw, Co-Op Co-Op, Mencari Pasangan (Make a 

Match), Bertukar Pasangan, Berpikir-Berpasangan-Berpikir (Think-Pair-

Share), Berkirim salam dan soal, Kepala Bernomor (Numbered Heads 

Together), Kepala Bernomor Terstruktur (Structured Numbered Heads), Dua 

Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray), Keliling Kelompok, Kancing 

Gemerincing, Keliling Kelas, Lingkaran Dalam-Lingkaran Luar (Inside-

Outside Circle), dan Tari Bambu. 

      Dalam penelitian ini model pembelajaran kooperatif yang digunakan yaitu 

model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games-Tournament. 

6. Pengertian Teams Games-Tournament (TGT) 

      Menurut Nur Asma (2006: 54), model pembelajaran Teams Games-

Tournament adalah suatu model pembelajaran yang didahului dengan 

penyajian materi pembelajaran oleh guru dan diakhiri dengan memberikan 

sejumah pertanyaan kepada siswa. Sedangkan menurut Robert E. Slavin 

model pembelajaran Teams Games-Tournament  (TGT) secara umum sama 

saja dengan STAD kecuali satu hal yaitu TGT menggunakan turnamen 

akademik, dan menggunakan kuis-kuis dan sistem skor kemajuan individu, 
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dimana para siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim 

lain yang kinerja akademik sebelumnya setara seperti mereka.  

      Lebih lanjut menurut Isjoni (2009: 84), Teams Games-Tournament (TGT) 

adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa 

dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan sampai 6 orang siswa 

yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, dan suku atau ras yang berbeda. 

Teams Games-Tournament adalah salah satu tipe model pembelajaran 

kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa 

harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan 

mengandung unsur permainan dan reinforcement. 

      Berdasarkan pengertian beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran Teams Games-Tournament adalah salah satu tipe model 

pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelomnpok-

kelompok yang heterogen yang diawali dengan penyajian materi dan diakhiri 

dengan pemberian soal.  

7. Komponen Teams Games-Tournament (TGT)  

      Menurut Robert E. Slavin (2005: 166-167), Teams Games-Tournament 

(TGT) memiliki lima komponen, yaitu: 

a. Presentasi kelas 

      Tiap pelajaran dalam TGT  dimulai dengan presentasi pelajaran di 

dalam kelas yang dilakukan oleh guru dengan metode seperti ceramah, 

demonstrasi atau diskusi, tetapi bisa juga memasukkan presentasi 
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audiovisual. Presentasi pelajaran difokuskan pada konsep-konsep dari 

materi yang dibahas. Setelah penyajian materi, siswa bekerja pada 

kelompok untuk menuntaskan materi pelajaran melalui tutorial, kuis atau 

diskusi.  

b. Kerja tim 

      Pada tahapan ini tiap tim terdiri dari 4 atau 5 siswa yang mewakili 

seluruh bagian dari kelas dalam hal kinerja akademik dan jenis kelamin. 

Fungsi utama dari tim ini adalah memastikan bahwa semua anggota tim 

benar-benar belajar, dan lebih khususnya lagi adalah untuk 

mempersiapkan anggotanya untuk bisa mengerjakan kuis dengan baik. 

      Kelompok merupakan komponen terpenting dalam pembelajaran tipe 

TGT. Tekanannya terletak pada anggota kelompok, untuk melakukan 

sesuatu yang terbaik bagi kelompoknya dan dalam memberikan dukungan 

untuk meningkatkan kemampuan akademik anggotanya selama belajar. 

c. Permainan 

      Permainan merupakan kegiatan yang menyenangkan dan dapat 

merupakan cara atau alat pendidikan yang bersifat mendidik. Permainan 

atau game dirancang digunakan untuk menguji pengetahuan siswa yang 

diperolehnya dari presentasi di kelas dan pelaksanaaan kerja tim. 

Permainan dirancang semenarik mungkin untuk menarik perhatian siswa. 
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d. Turnamen  

     Turnamen ini dibagi menjadi 10 meja turnamen. Dalam turnamen 

siswa pada kelompok belajar heterogen dibagi dalam kelompok turnamen 

dengan kemampuan akademik yang homogen berisi 4-5 siswa. Dalam 

turnamen ini siswa melakukan pertandingan untuk mendapatkan poin. 

Guru menyediakan beberapa pertanyaan untuk dipertandingkan. 

      Dalam pelaksanaannya perangkat turnamen yang harus dipersiapkan 

adalah: kartu soal, kartu jawaban dan lembar pencatatan skor. Setiap 

turnamen dimulai pada saat kartu soal telah tersedia di meja turnamen, 

lalu kartu soal dibacakan sehingga terdengar oleh pemain lainnya dalam 

satu meja tersebut. Kemudian setiap pemain dalam satu meja berusaha 

menjawab dan mengerjakan soal itu di kertas masing-masing atau dijawab 

langsung. Setelah waktu yang disediakan berakhir, jawaban soal tersebut 

dicocokkan dengan kunci jawaban yang telah dibuat oleh guru. 

      Yang berhak mendapat giliran menjawab pertama adalah pemain 

pertama. Siswa yang memperoleh giliran pertama mengambil satu kartu 

bernomor, lalu membaca pertanyaan yang ada. Apabila siswa tersebut 

tidak bisa menjawab boleh menyatakan lewat dan kesempatan menjawab 

diberikan kepada siswa yang mendapat giliran menjawab berikutnya. 

Apabila siswa giliran pertama berusaha menjawab dan siswa yang 

mempunyai kesempatan menantang pertama mempunyai jawaban 

berbeda, maka siswa giliran kedua boleh menantang, jika siswa tersebut 
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tidak menantang maka kesempatan dapat diberikan kepada siswa yang 

mendapat giliran berikutnya. Siswa yang dapat menjawab dengan benar, 

dapat menyimpan kartu bernomor tadi sebagai bukti bahwa siswa tersebut 

menjawab soal yang diberikan dengan benar. Jika jawaban pemain 

pertama salah maka pemain kedua, ketiga, keempat boleh menantang 

jawaban pemain pertama, namun apabila jawabannya salah, ada resikonya 

yaitu diberi hukuman mengembalikan kartu soal yang sebelumnya mereka 

peroleh ketempat semula. Berikutnya giliran pemain kedua, ketiga, 

keempat, kembali ke pertama, demikian seterusnya dengan ketentuan yang 

sama seperti pada putaran pertama sampai semua soal habis terjawab atau 

sampai waktu berakhir. Berikut ini digambarkan mengenai perputaran 

siswa yang bermain dalam setiap meja turnamen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Perputaran Pemain dalam Turnamen Akademik 

Pemain 1: 

1. mengambil satu kartu dari tumpukan kartu yang telah 

dikocok dan mencari soal yang sesuai. 

2. membaca soal 

3. mencoba menjawab soal 

Pemain 3: 

1. ikut mencoba menjawab soal 

2. menantang 

3. mengambil dan membaca 

jawaban yang sesuai, 

menentukan pemenangnya. 

Pemain 2: 

1. ikut mencoba menjawab soal 

2. menantang bila mempunyai 

jawaban yang berbeda 

dengan pemain 1 

3. lewat  
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e. Rekognisi tim 

      Tim akan mendapatkan sertifikat atau bentuk penghargaan yang lain 

apabila skor rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu. Skor tim siswa 

dapat juga digunakan untuk menentukan dua puluh persen dari peringkat 

mereka. 

8. Persiapan Pelaksanaan Pembelajaran dengan Menggunakan Model 

Pembelajaran Teams Games-Tournament (TGT) 

      Persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum melaksanakan Teams 

Games-Tournament meliputi pembutan bahan ajar, menempatkan siswa dalam 

tim, dan menempatkan siswa pada meja turnamen awal (Robert E. Slavin, 

2005: 169) adalah sebagai berikut: 

a. Bahan ajar atau materi 

      Menggunakan bahan ajar yang khusus dikembangkan oleh pusat 

penelitian, lembaga, proyek atau bahan ajar buatan guru. Bahan ajar yang 

dibuat antara lain ringkasan materi, topik-topik diskusi sebagai bahan 

kerja tim dan permainan turnamen, dan kartu bernomor, serta soal-soal 

permainan turnamen. 

b. Penempatan siswa dalam tim 

      Guru menempatkan siswa ke dalam tim heterogen berdasarkan tingkat 

kemampuan dan jenis kelamin. 
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c. Penempatan siswa pada meja-meja turnamen 

      Penempatan siswa dalam meja turnamen diatur oleh guru. Guru 

membuat lembar penempatan meja turnamen. Pada lembar tersebut 

susunan siswa berdasarkan ranking prestasi yang diperoleh (hasil ulangan 

sebelumnya). Berikut ini digambarkan mengenai penempatan siswa pada 

meja turnamen. 

TEAM A 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2. Penempatan pada Meja Turnamen (Robert E. Slavin, 

2005: 168). 
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Tinggi Sedang Sedang Rendah 
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Turnamen 
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Meja 

Turnamen 

4 

 

B-1 B-2 B-3 B-4 

  

Tinggi Sedang Sedang Rendah  

 

C-1 C-2 C-3 C-4 

  

Tinggi Sedang Sedang Rendah  
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d. Menentukan Skor Tim 

      Untuk menentukan skor tim pertama-pertama yang dilakukan yaitu  

memeriksa poin-poin turnamen yang ada pada lembar skor permainan. 

Kemudian memindahkan poin-poin turnamen dari setiap siswa tersebut ke 

lembar rangkuman dari timnya masing-masing, tambahkan seluruh skor 

anggota tim, dan dibagi dengan jumlah anggota tim yang bersangkutan. 

e. Bergeser Tempat 

      Bergeser tempat atau menempatkan siswa pada meja turnamen baru, 

harus dilakukan persiapan pada turnamen berikutnya. Untuk menggeser 

tempat para siswa dapat digunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menggunakan lembar skor permainan untuk mengidentifikasikan skor-

skor tertinggi dan terendah pada tiap meja turnamen. 

2) Garis bawahi nomor-nomor meja para siswa yang mendapatkan skor 

terendah dan lingkari nomor siswa yang mendapatkan nilai tertinggi.  

9. Langkah-Langkah Teams Games-Tournament (TGT) 

      Menurut Robert E. Slavin (2005: 172-174), langkah-langkah pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran Teams Games-Tournament (TGT) 

terdiri dari lima langkah yaitu: 

a. Class – Presentation (Penyajian/Presentasi Kelas) 

      Pada awal pembelajaran, guru menyampaikan materi dalam penyajian 

kelas, biasanya dilakukan dengan pembelajaran langsung, diskusi yang 

dipimpin guru. Pada saat penyajian kelas ini siswa harus benar-benar 
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memperhatikan dan memahami materi yang disampaikan guru, karena 

akan membantu siswa bekerja lebih baik pada saat kerja kelompok dan 

pada saat game, karena skor game akan menentukan skor kelompok. 

b. Team (Kelompok) 

      Kelompok biasanya terdiri dari 3 sampai 5 orang siswa yang 

anggotanya heterogen dilihat dari hasil akademik, jenis dan ras atau etnik. 

Fungsi kelompok adalah untuk lebih mendalami materi bersama teman 

kelompoknya dan lebih khusus untuk mempersiapkan anggota kelompok 

agar bekerja dengan baik dan optimal pada saat game dan turnamen. Pada 

tahap ini siswa belajar bersama dengan anggota kelompoknya untuk 

menyelesaikan tugas dan soal yang diberikan. Siswa diberikan kebebasan 

untuk belajar bersama dan saling membantu dengan teman dalam 

kelompok untuk mendalami materi pelajaran. Selama belajar kelompok, 

guru berperan sebagai fasilitator dengan mengarahkan siswa yang 

mengalami kesulitan dalam penyelesaian tugas, serta memandu 

berfungsinya kelompok belajar. 

c. Game (Permainan) 

      Game dirancang untuk menguji pengetahuan yang didapat siswa dari 

penyajian kelas dan belajar kelompok. Permainan yang digunakan pada 

penelitian ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan sederhana yang terdapat 

dalam teka-teki silang dan menyusun puzzle. 
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d. Tournament (Pertandingan/Kompetisi) 

      Biasanya turnamen dilaksanakan pada akhir minggu atau pada setiap 

unit setelah guru melakukan presentasi kelas dan kelompok sudah 

mengerjakan lembar kerja. Turnamen pertama guru membagi siwa 

kedalam beberapa meja turnamen. Siswa masing-masing kelompok dari 

tingkat akademik tertinggi sampai tingkat terendah dikelompokkan 

bersama siswa dari kelompok lain yang mempunyai tingkat akademik 

sama untuk membentuk satu kelompok turnamen yang homogen. Siswa 

dari masing-masing kelompok bertanding untuk menyumbangkan poin 

tertinggi bagi kelompoknya. Dalam turnamen ini, siswa yang memiliki 

kemampuan akademik sedang atau rendah dapat menjadi siswa yang 

mendapat poin tertinggi bagi kelompoknya. Poin dari perolehan setiap 

anggota kelompok diakumulasikan dalam poin kelompok. Turnamen pada 

penelitian ini dilakukan pada setiap akhir siklus.  

      Turnamen dimulai dengan pembagian peran siswa di masing-masing 

meja turnamen. Misalnya siswa dari kelompok A berperan sebagai 

oembaca soal, siswa dari kelompok B berperan sebagai penantang 1, siswa 

dari kelompok C berperan sebagai penantang 2, siswa dari kelompok D 

berperan sebagai penantang 3, siswa dari kelompok E berperan sebagai 

penantang 4, siswa dari kelompok F berperan sebagai penantang 5, siswa 

dari kelompok G berperan sebagai penantang 6, dan siswa dari kelompok 

H berperan sebagai penantang 7. 
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      Peran-peran tersebut pada putaran selanjutnya digilir agar masing-

masing siswa dapat merasakan semua peran yang ada. Tugas masing-

masing pemeran yaitu: 

1) Pembaca, bertugas mengambil kartu bernomor, membacakan soal 

sesuai nomor yang telah diambil, dan berkesempatan untuk menjawab 

soal yang dibacanya. 

2) Penantang 1 bertugas menantang jawaban jika dia mau (dan 

memberikan jawaban yang berbeda) atau boleh melewatinya. 

3) Penantang 2 bertugas menantang jawaban jika menurutnya dari 

pembaca dan penantang 1 salah. 

4)  Penantang 3 bertugas menantang jawaban jika menurutnya dari 

pembaca, penantang 1, dan penantang 2 salah. 

5) Penantang 4 bertugas menantang jawaban jika menurutnya dari 

pembaca penantang 1, penantang 2, dan penantang 3 salah. 

6) Penantang 5 bertugas menantang jawaban jika menurutnya dari 

pembaca penantang 1, penantang 2, penantang 3, dan penantang 4 

salah. 

7) Penantang 6 bertugas menantang jawaban jika menurutnya dari 

pembaca, penantang 1, penantang 2, penantang 3, penantang 4, dan 

penantang 5 salah. 

8) Penantang 7 bertugas menantang jawaban jika menurutnya dari 

pembaca, penantang 1, penantang 2, penantang 3, penantang 4, 
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penantang 5 dan penantang 6 salah. Kemudian penantang 7 juga 

mendapat tugas untuk membacakan kunci jawaban. 

      Pemain yang menjawab benar dapat menyimpan kartu tersebut. Dan 

jika penantang salah dalam memberikan jawaban maka mereka mendapat 

hukuman yaitu harus mengembalikan kartu yang dimenangkan 

sebelumnya pada paknya. Jika tidak ada yang menjawab benar, maka 

kartu dikembalikan pada paknya. Untuk babak berikutnya semua pindah 

satu posisi ke kiri, dan penantang pertama giliran menjadi pembaca, 

penantang kedua menjadi penantang pertama, penantang ketiga menjadi 

penantang kedua, penantang keempat menjadi penantang ketiga, 

penantang kelima menjadi penantang keempat, penantang keenam 

menjadi penantang kelima, penantang ketujuh menjadi penantang keenam 

dan pembaca menjadi penantang ketujuh. Permainan berjalan terus sampai 

waktu yang ditentukan habis atau kartunya habis. Ketika permainan 

berakhir, pemain mencatat jumlah kartu yang dimenangkan pada lembar 

pencatat skor. 

e. Team – Recognize (penghargaan kelompok) 

      Penghargaan kelompok diberikan atas dasar rata-rata poin kelompok 

yang diperoleh dari game dan turnamen. Guru kemudian mengumumkan 

kelompok yang menang, masing-masing tim akan mendapat sertifikat atau 

hadiah apabila rata-rata skor memenuhi kriteria yang ditentukan.  Team 

mendapat julukan sesuai poin yang diperoleh. Setelah mengikuti game dan 
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turnamen, setiap kelompok akan memperoleh poin. Rata-rata poin 

kelompok yang diperoleh dari turnamen akan digunakan sebagai penentu 

penghargaan kelompok. Penghargaan kelompok dapat berupa hadiah, 

sertifikat, dan sebagainya. Perolehan skor setiap siswa pada turnamen 

secara lebih rinci dijelaskan dalam tabel berikut. 

Tabel 1. Skor Turnamen Tiap Siswa 
Pemain  Tidak 

ada yang 

seri 

Seri nilai 
tertinggi 

Seri nilai 
tengah 

Seri nilai 
rendah 

Seri nilai 
tertinggi 3 

macam 

Seri nilai 
terendah 3 

macam 

Seri 4 
macam 

Seri nilai 
tertinggi 

dan 

terendah 

Peraih skor 
tertinggi 

60 poin 50 60 60 50 60 40 50 

Peraih skor 

tengah atas 

40 poin 50 40 40 50 

 
30 40 50 

Peraih skor 
tebgah 

bawah 

30 poin 30 40 30 50 30 40 30 

Peraih skor 
rendah 

20 poin 20 20 30 20 30 40 30 

(Robert E. Slavin. 2005: 175) 
 

      Masing-masing kelompok akan mendapatkan sertifikat atau hadiah 

apabila skor rata-rata memenuhi kriteria yang ditentukan sebagai berikut 

Tabel 2. Rekognisi Tim Berprestasi 

Skor rata-rata kelompok Penghargaan 

≥50 Tim Super 

45 Tim Sangat Baik 

40 Tim Baik 

(Robert E. Slavin, 2005: 175) 

 

D. Peningkatan Motivasi Belajar IPA pada Materi Cahaya melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games-Tournament terhadap Motivasi 

Belajar IPA pada Materi Cahaya 

      Proses belajar mengajar yang tepat berperan penting dalam peningkatan 

motivasi belajar siswa terutama dalam mata pelajaran IPA.  Selama ini, guru 



50 
 

dalam mengajar IPA khususnya materi cahaya masih sering hanya menggunakan 

metode ceramah dan apabila proses pembelajaran berlangsung dengan diskusi 

maka guru lebih dominan dan pembelajaran terkesan membosankan. Hal inilah 

yang menimbulkan kejenuhan siswa untuk belajar IPA, kurangnya perhatian 

siswa terhadap materi cahaya yang disampaikan oleh guru, dan siswa menjadi 

kurang aktif selama proses pembelajaran berlangsung sehingga tidak diragukan 

jika motivasi belajar IPA siswa pada materi cahaya kurang. 

      Salah satu alternatif pemecahan masalah kurangnya motivasi belajar IPA 

siswa pada materi cahaya yaitu dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif. Bmodel pembelajaran kooperatif ini terdiri dari berbagai macam tipe 

dan salah satu tipe yang tepat untuk digunakan untuk menumbuhkan motivasi 

belajar IPA siswa pada materi cahaya yaitu tipe Teams Games-Tournament. 

      Model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games-Tournment merupakan 

model pembelajaran dimana siswa dapat belajar dari sesama teman, bekerja sama 

dan saling membantu dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Apabila 

ada dari anggota kelompok yang tidak mengerti dengan tugas yang diberikan, 

maka anggota yang lain bertanggungjawab untuk memberikan jawaban atau 

menjelaskan. Aktivitas belajar dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games-Tournament ini siswa dibentuk kedalam kelompok 

yang heterogen untuk berdiskusi. Dengan dibentuknya kelompok ini maka 

memungkinkan siswa untuk belajar menyampaikan pendapatnya dan bekerja 

sama dengan temannya. Dalam model ini juga terdapat permainan yang 
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memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks disamping menumbuhkan 

tanggung jawab, kerjasama, persaingan sehat, menumbuhkan minat siswa untuk 

belajar dan keterlibatan belajar. Selain itu adanya rekognisi tim dan hukuman 

yang memungkinkan siswa untuk menjadi lebih aktif selama proses pembelajaran 

IPA berlangsung. Dengan demikian melalui pembelajaran kooperatif tipe Teams 

Games-Tournament, diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar IPA siswa 

pada materi cahaya. 

E. Hipotesis Tindakan 

      Berdasarkan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka 

peneliti mengajukan hipotesis penelitian ini adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe Teams Games-Tournament dapat meningkatkan motivasi belajar 

IPA siswa kelas V SD N Godean 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


