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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penerapan Metode Proyek (Project Methode) 

1. Pengertian  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan berarti proses, 

cara, pembuatan, menerapkan dan pemasangan.1 Metode adalah cara yang teratur dan 

terpikir baik-baik untuk mencapai maksud atau cara kerja yang bersistem untuk 

memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.2 

Secara etimologi, istilah metode berasal dari bahasa Yunani “metodos”. Kata 

ini terdiri dari dua kata : yaitu metha yang berarti melalui atau melewati dan  hodos 

yang berarti jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Menurut Athiyah Al-Abrasyi 

yang dikutip dari buku Rusmaini mengemukakan “metode ialah jalan yang kita ikuti 

untuk memberi paham kepada murid-murid dalam segala mata pelajaran”. 3  

Secara umum metode diartikan sebagai cara melakukan sesuatu. Secara 

khusus, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara atau pola yang khas dalam 

memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan. Selain itu, metode juga merupakan 

berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran 

                                                           
1
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1997), hlm. 876 
2
 ibid., hlm. 652 

3
 Rusmaini, Ilmu Pendidikan, (Palembang: CV. Grafika Telindo, 2011) hlm. 161 
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pada diri pembelajar.4 Metode adalah cara yang menyampaikan materi pelajaran 

dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Metode merupakan cara mengajar yang 

telah disusun berdasarkan prinsip dan sistem tertentu.5   

Metode mengajar dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan oleh guru 

dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya proses 

pembelajaran.6 Menurut Hasan Langgulung sebagaimana dikutip dari bukunya 

Ramayulis, “metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan 

pendidikan”. Menurut Abd. Al-rahman Ghunaimah sebagaimana dikutip dari 

bukunya Ramayulis, “metode adalah cara-cara yang praktis dalam mencapai tujuan 

pengajaran”.7 

Hasan Langgulung berpendapat sebagaimana yang dikutip dari bukunya 

Ramayulis, bahwa penggunaan metode didasarkan atas tiga aspek pokok yaitu8 : 

1. Sifat-sifat dan kepentingan yang berkenaan dengan tujuan utama pendidikan 

Islam, yaitu pembinaan manusia mukmin yang mengaku sebagai hamba Allah 

SWT. 

2. Berkenaan dengan metode-metode yang betul-betul berlaku yang disebutkan 

dalam Al-Qur’an atau disimpulkan daripadanya. 

                                                           
4
 Zainal Aqib, Model-Model, Media, dan Strategi Pembelajaran Konstekstual (Inovatif), Cet 

1,  (Bandung: Yrama Widia, 2013), hlm.102 
5
 Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran,(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013),   hlm. 90 

6
 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), hlm. 3 

7
 Ibid., 

8
 Ibid., hlm. 4 
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3. Membicarakan tentang pergerakan dan disiplin dalam istilah Al-Qur’an 

disebut ganjaran dan hukuman. 

Metode adalah sejumlah pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan 

terselenggaranya kegiatan belajar mengajar (KBM) secara efektif dan efisien. Metode 

adalah cara pembentukan atau pemantapan pengertian peserta didik terhadap suatu 

penyajian informasi / bahan ajar.9 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia proyek adalah rencana pekerjaan 

dengan sasaran khusus dan dengan saat penyelesaian yang tegas.10 Metode proyek 

merupakan salah satu cara pemberian pengalaman belajar dengan menghadapkan 

anak dengan persoalan sehari-hari yang harus dipecahkan secara berkelompok. 

Metode proyek berasal dari gagasan John Dewey tentang konsep “learning by doing” 

yakni proses perolehan hasil belajar dengan mengerjakan tindakan tertentu sesuai 

dengan tujuannya, terutama proses penguasaan anak tentang bagaimana melakukan 

sesuatu pekerjaan yang terdiri atas serangkaian tingkah laku untuk mencapai tujuan, 

misalnya naik tangga, melipat kertas, memasang tali sepatu dan sebagainya.11 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain metode  proyek (project 

method) adalah cara penyajian pelajaran yang bertitik tolak dari suatu masalah, 

                                                           
9
 Daryanto, Strategi dan Tahapan Mengajar; Bekal Keterampilan Dasar bagi Guru, 

(Bandung: CV. YRAMA WIDYA, 2013),  hlm. 1 
10

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.Cit., hlm. 792  
11

 Moeslichatoen R., Metode Pengajaran di Taman Kanak-Kanak, cet 2, (Jakarta: PT 
RINEKA CIPTA, 2004), hlm.137 
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kemudian dibahas dari berbagai segi yang berhubungan sehingga pemecahannya 

secara keseluruhan dan bermakna.12 

Metode proyek adalah cara belajar yang memberi kebebasan berpikir pada 

peserta yang berkaitan dengan isi atau bahan pengajaran dan tujuan yang 

direncanakan.13 Metode proyek menurut Made Wena adalah memuat tugas-tugas 

yang kompleks berdasarkan kepada pertanyaan dan permasalahan (problem) yang 

sangat menantang, dan menuntut siswa untuk merancang, memecahkan masalah, 

membuat keputusan, melakukan kegiatan investasi, serta memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bekerja secara mandiri.14 

Metode proyek menurut Martinis Yamin merupakan pemberian tugas kepada 

semua siswa untuk dikerjakan secara kelompok.siswa dituntut untuk mengamati, 

membaca, meneliti. Kemudian siswa dimintakan membuat laporan dari tugas yang 

diberikan kepadanya. Metode ini bertujuan membentuk analisis masing-masing 

siswa.15  

Jadi dapat disimpulkan bahwa metode adalah cara yang dilakukan oleh 

pendidik secara sistematis dalam menyampaikan materi pelajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan. Metode juga dapat diartikan suatu alat yang digunakan oleh 

pendidik untuk menyampaikan pelajaran supaya tujuan pembelajaran tercapai. Dan 

                                                           
12

  Syaiful Bahri Djamarah, & Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, Cet. 5, (Jakarta: PT 
RINEKA CIPTA, 2013),  hlm. 83 

13
  Daryanto, Op. Cit.,  hlm. 21  

14
  Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Komtemporer: Suatu Tinjauan Konseptual 

Operasional, Cet XIX, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2014), hlm. 144 
15

 Martinis Yamin, Desain Pembelajaran Berbasis Tingkat Satuan Pendidikan, (Jakarta: 
Referensi, 2013), hlm. 166 
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dari  beberapa pengertian  diatas metode proyek  merupakan salah satu cara  belajar 

dengan menghadapkan anak dengan persoalan sehari-hari yang harus dipecahkan 

secara berkelompok atau individu. 

 

2. Faktor-Faktor yang Harus diperhatikan dalam Pemilihan Metode 

Dalam pemilihan metode yang ingin diterapkan oleh seorang pendidik harus 

memperhatikan faktor-faktor dibawah ini, karena setiap metode itu mempunyai 

kelemahan dan kelebihannya masing-masing dan seorang pendidik harus bisa 

mencocokkan suatu metode dengan keadaan yang ada didalam kelas yang akan 

diajarnya. Maka dari itu, seorang pendidik harus mengenal, memahaminya, dan 

mempedomaninya ketika akan melaksanakan pemilihan dan penentuan metode. 

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan metode yaitu : 1) Anak didik, 

2) Tujuan, 3) Bahan Pelajaran, 4) Situasi, 5) Fasilitas, 6) Guru, 7) Kelebihan dan 

kelemahan suatu metode. 

a. Anak didik 

Diruang kelas guru akan berhadapan dengan sejumlah anak didik dengan latar 

belakang kehidupan yang berlainan. Status sosial mereka juga bermacam-macam. 

Demikian juga halnya mengenai jenis kelamin mereka.16 Pada aspek intelektual, anak 

didik terhadap rangsangan yang diberikan dalam kegiatan  belajar mengajar, dan 

lambatnya tanggapan anak didik terhadap rangsangan yang diberikan guru. Tinggi 

atau rendahnya kreativitas anak didik dalam mengolah kesan dari bahan pelajaran 
                                                           

16
 Syaiful Bahri Djamarah & Aswan Zain, Op.Cit., hlm.78-79 
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yang baru diterima bisa dijadikan tolok ukur dari kecerdasan seorang anak. 

Kecerdasan seorang anak terlihat seiring dengan meningkatnya kematangan usia 

anak.17  

b. Tujuan 

Tujuan dalam implikasi kurikulum yang sekarang adalah menekankan pada 

ketercapaian  kompetensi siswa baik secara individual dan klasikal. Dalam kurikulum 

KTSP peserta didik dibentuk untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, 

kemampuan, nilai, sikap, dan minat yang  pada akhirnya akan membentuk pribadi 

yang terampil dan mandiri, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, 

penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang 

bervariasi, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya 

penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Tujuan pendidikan tingkat satuan 

pendidikan adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak 

mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

Dalam KTSP hanya didekripsikan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru 

sendiri yang harus menentukan indikator dan materi pokok pelajaran, disesuaikan 

dengan situasi daerah dan minat peserta didik. Setiap sekolah dapat mengelola dan 

mengembangkan berbagai potensinya secara optimal dalam kaitannya dengan 

implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Demikian juga penyeleksian 

metode yang harus guru gunakan dikelas.  

 
                                                           

17
 Ibid.,  
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Metode yang guru pilih harus sejalan dengan taraf  kemampuan yang hendak diisi 

kedalam diri setiap anak didik.18 

c. Bahan Pelajaran (Materi) 

Bahan pelajaran yang mengandung problem-problem (masalah) harus 

disajikan melalui metode pemecahan masalah. Bahan pelajaran yang berisi fakta-

fakta dapat disajikan misalnya melalui metode ceramah, sedangkan bahan pelajaran 

yang terdiri dari latihan-latihan (misalnya keterampilan-keterampilan disajikan 

melalui metode drill), dan sebagainya.19 

d. Situasi 

Yang termasuk dalm situasi disini ialah keadaan peserta didik (yang 

menyangkut kelelahan mereka, semangat mereka), keadaan cuaca, keadaan kelas-

kelas yang berdekatan dengan kelas yang akan diberi pelajaran dengan metode 

tertentu. Apabila peserta didik  sedang bersemangat (dalam membicarakan peristiwa 

dalam masyarakat) maka guru menggunakan metode diskusi.20 

e. Fasilitas 

Fasilitas merupakan hal yang mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode 

mengajar. Fasilitas  adalah kelengkapan yang menunjang belajar anak didik 

disekolah. Lengkap tidaknya fasilitas belajar akan mempengaruhi pemilihan metode 

mengajar. Ketiadaan fasilitas olahraga, tentu sukar bagi guru menerapkan metode 

                                                           
18

 Ibid., hlm. 80  
19

  Ramayulis, Op.Cit., hlm. 13 
20

  Ibid., 
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latihan. Justru itu, keampuhan suatu metode mengajar akan terlihat jika faktor lain 

mendukung.21 

f. Guru 

Latar belakang pendidikan guru diakui mempengaruhi kompetensi pendidik 

dalam menagajar. Kurang penguasaan terhadap berbagai jenis metode menjadi 

kendala dalam memilih dan menentukan metode. Itulah yang biasanya dirasakan oleh 

mereka yang bukan melatar-belakangkan pendidikan guru. Apalagi belum memiliki 

pengalaman mengajar yang memadai. Sungguh pun begitu, baik dia berlatar belakang 

pendidikan guru maupun dia yang berlatar belakang bukan pendidikan guru, dan 

sama-sama minim pengalaman mengajar dikelas, cenderung sukar memilih metode 

yang tepat. Tetapi ada juga yang tepat memilihnya, namun dalam pelaksanaanya 

menemui kendala, disebabkan labilnya kepribadian dan dangkalnya penguasaan atas 

metode yang digunakan. Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa kepribadian, 

latar belakang pendidikan, dan pengalaman mengajar adalah permasalahan intern 

guru yang dapat mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode mengajar.22   

g. Kelebihan dan kelemahan metode tertentu 

Tidak ada satu metode yang baik untuk setiap tujuan dalam setiap situasi. 

Setiap metode mempunyai kebaikan dan kelemahan. Guru perlu mengetahui kapan 

                                                           
21

 Ibid., hlm. 81 
22

 Ibid., hlm.82 
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sesuatu metode tepat digunakan dan kapan harus digunakan kombinasi dari metode-

metode. Guru hendaknya memilih metode yang paling banyak mendatangkan hasil.23 

 

3. Karakteristik  dan Tujuan  Metode proyek (project method) 

a. Karakteristik  

Karakteristik dari suatu metode penting bagi seorang guru untuk mengetahui 

hal itu, karena karakteristik merupakan ciri khusus yang ada pada suatu metode itu 

sendiri. Karakteristik metode proyek adalah :24 

1) Salah satu ciri yang mencolok adalah kegiatan perencanaan yang matang 

sebelum melaksanakan pemecahan atau penyelesaian masalah yang dihadapi. 

2) Menanamkan pemahaman pada  peserta untuk tidak terpaku pada kegiatan 

belajar didalam kelas saja (proses dilapangan dan kelompok belajar). 

 

b. Tujuan metode proyek (project method) 

Suatu metode yang digunakan oleh guru, pasti mempunyai tujuan yang ingin 

dicapai. Dengan mengetahui tujuannya sehingg  suatu metode sudah dipertimbangkan 

oleh seorang pendidik untuk digunakan dalam  proses pembelajaran  supaya 

pembelajaran tersebut bisa lebih efektif dan efisien. Metode proyek memiliki 

beberapa tujuan yaitu :25 

                                                           
23

 Ramayulis, Op.Cit., hlm.14-15 
24

 Daryanto, Op.Cit., hlm. 19-20 
25

 Ibid., hlm.19 
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1) Mengarahkan kemampuan dalam komunikasi melalui interaksi dengan 

tindakan bernalar. 

2) Mengarahkan kemampuan dalam menghubungkan / mengaitkan hubungan 

timbal balik dengan inti materi. 

3) Membuka sistem belajar dalam lingkungan sekolah / luar sekolah. 

4) Menumbuhkan rasa percaya diri agar tidak tergantung pada orang lain. 

5) Menumbuhkan inisiatif dan meningkatkan aktivitas peserta didik. 

 

4. Langkah-langkah metode proyek (project method) 

Metode proyek ini merupakan metode mengajar yang pelaksanaannya 

memanfaatkan pengalaman hidup sehari-hari sebagai bahan pelajaran. Metode ini 

juga menitikberatkan pada kebebasan berpikir kelompok atau individu untuk 

mencapai tujuan. 

Langkah-langkah metode proyek (project method) adalah sebagai berikut :26 

a. Tahap persiapan. 
b. Tahap perencanaan. 
c. Tahap pelaksanaan. 
d. Penilaian. 
e. Tindak lanjut. 

 

 

 

 

                                                           
26

 Ibid.,  hlm. 20 
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5. Kelebihan dan kelemahan metode proyek (project method) 

Setiap metode memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing, adapun 

kelemahan dan kelebihan dari metode proyek adalah sebagai berikut27 : 

a. Bahan pelajaran diambil dari kehidupan nyata dilapangan. 
b. Mengembangkan kemauan bereksplorasi, ingin tahu, inisiatif,dan kreativitas. 
c. Memunculkan bahan pelajaran yang sesuai dengan ketertarikan dan taraf 

perkembangan peserta didik. 
d. Menjadikan peserta didik tidak asing terhadap lingkungan hidupnya dan 

kehidupan di masyarakat. 
e. Mengembangkan kemampuan kerja individu atau kelompok. 
f. Mengembangkan cara hidup berencana. 
g. Teori dan praktik dihayati sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. 
h. Mengembangkan sikap hidup demokrasi dan gotong royong disertai tanggung 

jawab yang tinggi. 
i. Mengurangi verbalisme. 
j. Memperluas dan memperdalam wawasan tentang suatu problem. 

    

Sedangkan kelemahannya adalah sebagai berikut28 : 

a. Sulit memiliki tema yang sesuai dengan minat dan taraf perkembangan 
peserta didik. 

b. Perluasan problem berakibat pada waktu yang direncanakan. 
c. Sulit mengawasi kegiatan kelompok jika objek dan tempat belajar berbeda / 

terpisah. 
d. Besarnya biaya yang harus tersedia untuk keperluan pelaksanaan kerja. 
e. Pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperoleh peserta didik 

secara individu berbeda-beda. 
f. Memungkinkan sebagian problem (bahan ajar) menjadi bahan untuk jenis 

mata pelajaran tertentu. 
g. Memerlukan kecakapan yang baik dalam mengorganisasi (peserta didik, 

tempat, guru dan sebagainya). 
h. Ketergesaan pengerjaan karena keterbatasan waktu menyebabkan proses 

belajar mengajar kurang matang. 
 

 

                                                           
27

 Ibid., hlm. 20 
28

 Ibid., hlm.21 
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B. Motivasi Belajar 

1. Pengertian Motivasi, Belajar, Tujuan Belajar, dan motivasi belajar. 

a. Motivasi Belajar dan Tujuan Belajar 

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Motivasi 

berasal dari kata motif berarti daya penggerak dari dalam diri seseorang untuk 

melakukan sesuatu tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan motivasi dalah 

daya penggerak yang telah menjadi aktif, dan motif menjadi aktif pada saat tertentu, 

bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan dan dihayati.29  

Motivasi adalah suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang 

kedalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu.30 Menurut 

Mc.Donald sebagaimana dikutip dari bukunya Oemar Hamalik, motivation is an 

energy change within the person characterized by affective arousal and anticipatory 

goal reaction. “motivasi adalah perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang 

ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan”.31 Menurut 

Morgan sebagaimana dikutip dari bukunya Amilda, dkk. “motivasi merupakan tenaga 

pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan 

tertentu”.32 

                                                           
29

 Ely Manizar, Pengantar Psikologi Pendidikan. (Palembang: IAIN Raden Fatah press, 
2008),  hlm.81  

30
 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 148 

31
 Oemar Hamalik, Proses Belajar-Mengajar, (Jakarta: PT. Bumi  Aksara, 2013), hlm. 158 

32
 Amilda, dkk., Manajemen Pendidikan Islam, (Palembang: CV.Grafika Telindo, 2010), hlm. 

144 
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Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. 

Menurut pengertian ini, belajar adalah merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan 

bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi luas 

daripada itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, 

melainkan perubahan kelakuan.33 Belajar ialah suatu proses yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil  pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.34 Belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, 

dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, 

meniru dan lain sebagainya.35 Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu 

dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif dan 

psikomotor.36 

Secara umum tujuan belajar itu ada tiga jenis, yaitu37 : 

a. Untuk mendapatkan pengetahuan 

Hal ini ditandai dengan kemampuan berpikir. Pemilikan pengetahuan dan 

kemampuan berpikir sebagai yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, tidak 

dapat mengembangkan kemampuan berpikir tanpa bahan pengetahuan, sebaliknya 
                                                           

33
 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2012), hlm.36 

34
 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 

2010), hlm.2 
35

 Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2014),  hlm. 20 

36
 Rohmalina Wahab,  Psikologi Pendidikan. (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2008) 

hlm. 101 
37

 Sardiman A.M., Op.Cit., hlm. 26-28 
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kemampuan berpikir tanpa bahan pengetahuan , sebaliknya kemampuan berpikir akan 

memperkaya pengetahuan. Tujuan inilah yang memiliki kecenderungan lebih besar 

perkembangannya didalam kegiatan belajar. Dalam hal ini peranan guru sebagai 

pengajar lebih menonjol. 

b. Penanaman konsep dan keterampilan 

Penanaman konsep atau merumuskan konsep juga memerlukan suatu 

keterampilan. Keterampilan jasmaniah adalah keterampilan-keterampilan yang dapat 

dilihat, diamati, sehingga akan menitik beratkan pada keterampilan gerak/ 

penampilan dari anggota tubuh seseorang yang sedang belajar. Sedangkan 

keterampilan rohani adalah keterampilan yang dapat dilihat bagaimana ujung 

pangkalnya. Tetapi lebih abstrak, menyangkut persoalan-persoalan penghayatan, dan 

keterampilan berfikir serta kreativitas untuk menyelesaikan dan merumuskan suatu 

masalah atau konsep. 

c. Pembentukan sikap 

Dalam menumbuhkan sikap mental, perilaku dan pribadi anak didik, guru 

harus lebih bijak dan hati-hati dalam pendekatannya. Dalam interaksi belajar-

mengajar guru akan senantiasa diobservasi, dilihat, didengar, ditiru semua 

perilakunya oleh para siswanya. Dari proses observasi siswa mungkin juga 

menirukan perilaku gurunya, sehingga diharapkan terjadi proses internalisasi yang 

dapat menumbuhkan proses penghayatan pada setiap diri siswa untuk kemudian 

diamalkan. Pembentukan perilaku dan sikap mental anak didik, tidak akan terlepas 
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dari soal penanaman nilai-nilai. Oleh karena itu, guru tidak hanya sekedar menjadi 

pengajar, tetapi betul-betul sebagai pendidik yang akan memindahkan nilai-nilai itu 

kepada anak didiknya. Dengan dilandasi nilai-nilai itu, siswa akan tumbuh kesadaran 

dan kemauannya untuk mempraktikkan segala sesuatu yang sudah dipelajarinya. 

 

b. Motivasi Belajar 

Menurut  Noehi Nasution sebagaimana yang  dikutip dari bukunya Syaiful 

Bahri Djamarah motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong 

seseorang untuk belajar.38 Motivasi belajar ialah keseluruhan daya penggerak di 

dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada 

kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki siswa tercapai. 39 Motivasi belajar 

merupakan faktor psikis yang bersifat non intelektual. Peranannya yang khas ialah 

dalam hal gairah atau semangat belajar, dimana siswa yang bermotivasi kuat akan 

mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar.40  

Dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah daya penggerak atau keinginan 

seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan belajar adalah proses untuk 

membuat orang dari yang tidak tahu menjadi tahu. jadi motivasi belajar adalah daya 

penggerak atau keinginan siswa untuk tahu dan mempelajari sesuatu hal yang baru. 
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 Syaiful Bahri Djamarah, Op.Cit., hlm. 200 
39

 Ely Manizar hm., Op.Cit., hlm. 81 
40

 Sardiman A.M., Op.Cit., hlm.75  
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2. Macam-Macam Motivasi 

Berbicara tentang macam atau jenis motivasi ini dapat dilihat dari berbagai 

sudut pandang. Dengan demikian, motivasi atau motif-motif yang aktif  itu sangat 

bervariasi. Motivasi  dapat dilihat dari empat sudut pandang adalah sebagai berikut41 : 

a. Motivasi dilihat dari Dasar Pembentukannya. 

1) Motif-motif bawaan 

Yang dimaksud dengan motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak lahir, 

jadi motivasi itu ada tanpa dipelajari. Sebagai contoh misalnya : dorongan untuk 

makan, dorongan untuk bekerja, untuk beristirahat. Motif-motif ini seringkali disebut 

motif-motif yang diisyaratkan secara biologis. 

2) Motif-motif yang dipelajari 

Maksudnya motif-motif yang timbul karena dipelajari. Sebagai contoh : 

dorongan untuk mengajar sesuatu didalam masyarakat . motif-motif ini seringkali 

disebut dengan motif-motif yang diisyaratkan secara sosial. 

 

b. Motivasi Menurut Pembagian dari Woodworth dan Marquis. 

1) Motif atau kebutuhan organis,  

meliputi misalnya: kebutuhan untuk minum, makan, bernapas, seksual, 

berbuat dan kebutuhan untuk beristirahat, seperti yang telah disinggung didepan. 

 

 
                                                           

41
 Ibid., hlm. 86-90 



55 

 

2) Motif-motif darurat.  

Yang termasuk dalam jenis motif ini antara lain : dorongan untuk 

menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas, untuk berusaha, untuk memburu. 

Jelasnya motivasi jenis ini timbul karena rangsangan dari luar. 

3) Motif-motif objektif.  

Dalam hal ini menyangkut kebutuhan untuk melakukan eksplorasi, melakukan 

manipulasi,untuk menaruh minat. Motif-motif ini muncul karena dorongan untuk 

dapat menghadapi dunia luar secara efektif. 

 

c. Motivasi Jasmaniah dan Rohaniah 

Motivasi jasmaniah seperti misalnya refleks, insting otomatis, nafsu. 

Sedangkan yang termasuk motivasi rohaniah adalah kemauan. 

d. Motivasi Instrinsik dan Ekstrinsik 

1) Motivasi intrinsik 

Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi 

aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena  dalam diri setiap 

individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh seseorang 

yang senang membaca, tidak usah ada yang menyuruhatau mendorongnya, ia sudah 

rajin mencari buku-buku untuk dibacanya. Motivasi intrinsik dapat  juga  dikatakan 

sebagai bentuk motivasi yang didalam aktivitasnya dimulai dan diteruskan 
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berdasarkan suatu dorongan dari dalam dirinya bukan karena ingin pujian atau 

ganjaran. 

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. Oleh karena itu motivasi ekstrinsik ini dapat juga dikatakan 

sebagai bentuk motivasi yang didalam aktivitas belajar dimulai dan diteruskan 

berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak  berkaitan dengan aktivitas 

belajar. 

Perlu ditegaskan, bukan berarti bahwa motivasi ekstrinsik ini tidak baik dan 

tidak penting. Dalam kegiatan belajar mengajar tetap penting, sebab kemungkinan 

besar keadaan siswa itu tidak dinamis, berubah-ubah, dan juga mungkin komponen-

komponen lain dalam proses belajar mengajar ada yang kurang menarik bagi siswa, 

sehingga diperlukan motivasi ekstrinsik. 

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

Terdapat  dua faktor yang mempengaruhi motivasi, yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Diuraikan sebagai berikut42 : 

 

                                                           
42

 Syamsu Yusuf. (2009). Program Bimbingan dan Konseling disekolah. Bandung: Rizqi  
Press (Online) http.ewintribengkulu.blogspot.com/2013/04/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-
motivasi-belajar.html?m=1, 22 Januari 2015, hlm.1 
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a. Faktor internal (yang berasal dari diri siswa sendiri) 

1) Faktor fisik 

Faktor fisik  yang dimaksud meliputi : nutrisi (gizi), kesehatan, dan fungsi-

fungsi fisik (terutama panca indera). Kekurangan gizi atau kadar makanan akan 

mengakibatkan kelesuan, cepat lelah dan sebagainya. Kondisi fiik yang seperti itu 

sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Keadaan fungsi-fungsi jasmani 

seperti panca indera (mata dan telinga) dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi 

proses belajar. Panca indera yang baik akan mempermudah siswa dalam mengikuti 

proses belajar disekolah. 

2) Faktor psikologis 

Faktor psikologis berhubungan dengan aspek-aspek yang mendorong atau 

menghambat aktivitas belajar pada siswa. Faktor yang mendorong aktivitas belajar 

adalah sebagai berikut : 

a) Rasa ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia (lingkungan) yang lebih 

luas, 

b) Sifat kreatif dan keinginan untuk selalu maju, 

c) Keinginan untuk mendapat simpati dari orang tua, guru, dan teman-

teman, 

d) Keinginan untuk memperbaiki kegagalan dengan usaha yang baru, 

e) Keinginan untuk mendapat rasa aman apabila menguasai pelajaran, 

f) Adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir dari proses belajar. 
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Sedangkan faktor psikis yang menghambat adalah sebagai berikut : 

a) Tingkat kecerdasan yang lemah 

b) Gangguan emosional, seperti : merasa tidak aman, tercekam rasa takut, 

cemas, dan gelisah. 

c) Sikap dan kebiasaan belajar yang buruk, seperti : tidak menyenangi 

mata pelajaran tertentu, malas belajar, tidak memiliki waktu belajar 

yang teratur, dan kurang terbiasa membaca buku mata pelajaran. 

 

b. Faktor eksternal (yang berasal dari lingkungan) 

1) Faktor Non-Sosial 

Faktor non-sosial yang dimaksud, seperti : keadaan udara (cuaca panas atau 

dingin), waktu (pagi, siang, malam), tempat (sepi, bising, atau kualitas sekolah 

tempat belajar), sarana dan prasarana atau fasilitas belajar. 

2) Faktor sosial 

Faktor sosial adalah faktor manusia (guru, dan orang tua). Proses belajar akan 

berlangsung dengan baik, apabila guru mengajar dengan cara yang menyenangkan, 

ramah,  dan memberi perhatian pada semua siswa. Pada saat dirumah siswa tetap 

mendapat perhatian dari orang tua, baik material dengan menyediakan sarana dan 

prasarana belajar guna membantu dan mempermudah siswa belajar dirumah. 
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4. Fungsi  Motivasi 

Fungsi motivasi dalam belajar menurut Syaiful Bahri Djamarah sebagaimana 

yang dikutip dari bukunya Rohmalina Wahab, terbagi menjadi tiga fungsi yaitu 

sebagai berikut43 : 

a. Motivasi sebagai Pendorong Perbuatan 

Pada mulanya anak didik tidak ada hasrat untuk belajar, tetapi karena ada 

sesuatu yang dicari muncullah minatnya untuk belajar. Sesuatu yang akan dicari itu 

dalam rangka, untuk memuaskan rasa ingin tahunya dari sesuatu yang akan dipelajari. 

Sesuatu yang belum diketahui itu akhirnya mendorong anak didik untuk belajar 

dalam rangka mencari tahu. 

b. Motivasi sebagai Penggerak Perbuatan 

Dorongan psikologis yang melahirkan sikap terhadap anak didik itu 

merupakan suatu kekuatan yang tak terbendung, yang kemudian terjelma dalam 

bentuk gerakan psikofisik. 

c. Motivasi sebagai Pengarah Perbuatan 

Anak didik yang mempunyai motivasi dapat menyeleksi mana perbuatan yang 

harus dilakukan  dan mana perbuatan yang diabaikan. Seorang anak didik yang ingin 

mendapatkan sesuatu dari suatu mata pelajaran tertentu, tidak mungkin dipaksakan 

untuk mempelajari mata pelajaran yang lain, pasti anak didik akan mempelajari mata 

pelajaran dimana tersimpan sesuatu yang akan dicari itu. Sesuatu yang akan dicari 

                                                           
43

 Rohmalina Wahab,  Op.Cit., hlm. 153-154 
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anak didik merupakan tujuan belajar yang akan dicapainya. Tujuan belajar itulah 

sebagai pengarah yang memberikan motivasi kepada anak didik dalam belajar. 

 

5. Cara  Menumbuhkan Motivasi 

Guru dapat menggunakan berbagai cara untuk menggerakkan atau 

membangkitkan motivasi belajar siswanya, ialah sebagai berikut44 : 

a. Memberi angka 

Umumnya setiap siswa ingin mengetahui hasil pekerjaannya, yakni berupa 

angka yang diberikan oleh guru. Murid yang mendapat angka yang baik, akan 

mendorong motivasi belajarnya menjadi lebih besar, sebaliknya murid yang 

mendapat angka kurang, mungkin menimbulkan frustasi atau dapat juga menjadi 

pendorong agar belajar lebih baik. 

b. Pujian  

Pemberian pujian kepada murid atas hal-hal yang telah dilakukan dengan 

berhasil besar manfaatnya sebagai pendorong belajar. Pujian menimbulkan rasa  puas 

dan senang.  

c. Hadiah 

Cara ini dapat dilakukan oleh guru dalam batas-batas tertentu. Misalnya 

pemberian hadiah pada akhir tahun kepada para siswa yang mendapat atau 

menunjukkan hail belajar yang baik, memberikan hadiah bagi para pemenang 

sayembara atau pertandingan olahraga. 
                                                           

44
 Oemar Hamalik, Op.Cit., hlm. 166-168 
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d. Persaingan  

Baik kerja kelompok maupun persaingan memberikan motif-motif sosial 

kepada murid. Hanya saja persaingan individual akan menimbulkan pengaruh yang 

tidak baik, seperti rusaknya hubungan persahabatan, persaingan antar kelompok 

belajar. 

e. Kerja kelompok 

Dalam kerja kelompok dimana melakukan kerja sama dalam belajar. Setiap 

anggota kelompok turutnya, kadang-kadang perasaan untuk mempertahankan nama 

baik kelompok menjadi pendorong yang kuat dalam perbuatan belajar. 

f. Penilaian  

Penilaian secara kontinu akan mendorong murid-murid belajar, oleh karena 

setiap anak memiliki kecenderungan untuk memperoleh hasil yang baik. Disamping 

itu, para siswa selalu mendapat tantangan dan masalah yang harus dihadapi dan 

dipecahkan, sehingga mendorongnya belajar lebih teliti dan seksama. 

g. Hukuman 

Hukuman sebagai reinforcement  yang negatif tetapi kalau diberikan secar 

tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. Oleh karena itu guru harus memahami 

prinsip-prinsip pemberian hukuman. 
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6. Indikator motivasi belajar 

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 . hal ini 

mempunyai peranan besar dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. Indikator 

motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut45 : 

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, sehingga memungkinkan 

seseorang siswa dapat belajar dengan baik. 

 

C. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

1. Pengertian IPA  

Ilmu pengetahuan alam untuk peserta didik didefinisikan oleh Paolo dan 

Marten yang dikutip dari bukunya Haryono adalah sebagai berikut sebagai berikut46  : 

a. mengamati apa yang terjadi. 

                                                           
45

 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013),  
hlm.23 

46
 Haryono, Pembelajaran IPA yang menarik dan mengasyikkan: Teori dan Aplikasi 

PAIKEM. (Yogyakarta: Kepel Press, 2013)  hlm. 45 
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b. Mencoba memahami apa yang diamati. 

c. Mempergunakan pengetahuan baru untuk meramalkan apa yang akan terjadi. 

d. Menguji ramalan-ramalan dibawah kondisi-kondisi untuk melihat apakah 

ramalan tersebut benar. 

Ilmu pengetahuan alam sebagai proses mengandung pengertian cara berpikir 

dan bertindak untuk menghadapi atau merespons masalah-masalah yang ada 

dilingkungan. Jadi, IPA sebagai proses menyangkut proses atau cara kerja untuk 

memperoleh hasil (produk) inilah yang dikenal sebagai proses ilmiah. Melalui proses-

proses ilmiah akan didapatkan temuan-temuan ilmiah. Perwujudan proses-proses 

ilmiah ini berupa kegiatan ilmiah yang disebut sebagai inquiri / penyelidikan ilmiah.  

Pengertian IPA adalah pengetahuan yang telah diuji kebenarannya melalui 

metode ilmiah. IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara 

sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan 

suatu proses penemuan. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan 

memahami alam sekitar secara ilmiah.  
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2. Tujuan dan Ruang Lingkup IPA 

    a. Tujuan 

Adapun  sebagai tujuan pembelajaran IPA disekolah dalam Badan Nasional 

Standar Pendidikan (BNSP) tahun 2006 dalam bukunya Ahmad Susanto yaitu sebagai 

berikut47 : 

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 diterapkan 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. 

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. 

                                                           
47

 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di sekolah dasar, (Jakarta: Kencana, 
2014), hlm.171-172 
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b. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup IPA meliputi aspek-aspek berikut48 : 

1) Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan 

interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan. 

2) Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi : cair, padat dan gas. 

3) Energi dan perubahannya meliputi : gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, 

cahaya dan pesawat sederhana. 

4) Bumi dan alam semesta meliputi : tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda 

langit lainnya. 

 

3. Karakteristik IPA 

Dibawah ini karakteristik IPA adalah sebagai berikut49: 

a. proses belajar IPA melibatkan hampir semua alat indera, seluruh proses 

berpikir, dan berbagai macam gerakan otot. 

b. Belajar IPA dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara 

(teknik).misalnya, observasi, eksplorasi dan eksperimentasi. 

c. Belajar IPA memerlukan berbagai macam alat, terutama untuk membantu 

pengamatan.  Hal ini dilakukan karena kemampuan alat indera manusia itu 

sangat terbatas. Selain itu, ada hal-hal tertentu bila data yang kita peroleh 
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 https:/ /arinil. Wordpress.com/2011/01/30/tujuan-dan-ruang-lingkup-mata-pelajaran-ilmu-
pengetahuan-alam-sdmi/ (Online), 22  Januari 2015, Pukul 22.00 WIB, hlm. 1  
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66 

 

hanya berdasarkan pengamatan dengan indera, akan memberikan hasil yang 

kurang obyektif, sementara itu IPA mengutamakan obyektivitas. 

d. Belajar IPA merupakan proses aktif. Belajar IPA merupakan sesuatu yang 

harus peserta didik lakukan, bukan sesuatu yang dilakukan untuk peserta 

didik. Dalam belajar IPA, peserta didik mengamati obyek dan peristiwa, 

mengajukan pertanyaan, memperoleh pengetahuan, menyusun penjelasan 

tentang  gejala alam, menguji penjelasan tersebut dengan cara-cara yang 

berbeda, dan mengkomunikasikan gagasannya pada pihak lain.  

 

4. SK, KD dan SKL Mata Pelajaran IPA  

Pada mata pelajaran  IPA Kelas IV, penulis mengambil materi tentang bentuk 

energi dan penggunaannya. 50 Adapun SK dan KD nya adalah sebagai berikut : 

TABEL 3 

SK,  KD dan Materi Pelajaran IPA kelas IV Semester II. 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi Pelajaran 

8.  memahami 

berbagai bentuk 

energi dan cara 

penggunaannya 

8.1 Mendeskripsikan energi 

panas dan bunyi yang 

terdapat di lingkungan 

sekitar serta sifat-sifatnya. 

Energi panas dan  

energi bunyi 
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 Haryanto, Sains Untuk Sekolah Dasar Kelas IV, (Jakarta:  Erlangga, 2007). hlm. 147-170 
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dalam kehidupan 

sehari-hari. 

8.2 menjelaskan berbagai 

energi alternatif dan cara 

penggunaannya. 

8.3  membuat suatu karya /  

       model untuk 

      menunjukkan perubahan 

      energi gerak akibat  

 
      pengaruh udara misalnya 

      : baling-baling / pesawat 

       kertas. 

 

Energi alternatif 

 

 

Model  pesawat kertas 

dan baling-baling 

 

Standar kompetensi Lulusan Mata Pelajaran IPA 

 Standar kompetensi lulusan merupakan suatu acuan supaya siswa bisa 

mencapai  tujuan pembelajaran yang diinginkan oeh pendidik. Standar kompetensi 

luusan (SKL) untuk pelajaran IPA adalah sebagai berikut51 : 

1.1  Merancang karya / model yang akan dibuat  (roket dari kertas/ baling-

        baling  / pesawat kertas) 

1.2  Menentukan bahan atau alat yang akan digunakan. 

1.3  Membuat suatu karya atau model sesuai rancangan. 

1.4  Menguji karya atau model yang dibuat dan menyempurnakannya. 

                                                           
51

 Dokumen dari Madrasah Ibtidaiyah Pangeran Aji, Silabus Mata Pelajaran IPA pada 
Semester Dua untuk Kelas IV (Empat). 


