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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Ruang Lingkup Strategi Belajar 

2.1.1.1.Istilah dan Pengertian 

Secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis 

besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang 

telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa 

diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik 

dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan 

yang telah digariskan. 

Strategi-strategi belajar mengacu pada perilaku dan proses-

proses berpikir yang digunakan oleh siswa dalam memengaruhi hal-

hal yang dipelajari, termasuk proses memori dan metakognitif. 

Michael Pressley (1991) dalam (Nur, 2000b: 7) dalam (Trianto, 

2009: 139), menyatakan bahwa strategi-strategi belajar adalah 

operator-operator kognitif meliputi dan terdiri atas proses-proses 

yang secara langsung terlibat dalam menyelesaikan suatu tugas 

(belajar). Strategi-strategi tersebut merupakan strategi-strategi yang 

digunakan siswa untuk memecahkan masalah belajar tertentu. Untuk 

menyelesaikan tugas belajar siswa memerlukan keterlibatan dalam 

proses-proses berpikir dan perilaku, men-skim atau membaca 
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sepintas lalu judul-judul utama, meringkas, dan membuat catatan, di 

samping itu juga memonitor jalan berpikir diri sendiri. 

Sedangkan Sulistyono (2003) dalam Trianto (2009: 140), 

mendefinisikan strategi belajar sebagai tindakan khusus yang 

dilakukan oleh seseorang untuk mempermudah, mempercepat, lebih 

menikmati, lebih mudah memahami secara langsung, lebih efektif, 

dan lebih mudah ditransfer ke dalam situasi yang baru. 

Nama lain startegi-startegi belalajar (learning strategies) 

adalah startegi-strategi kognitif, yaitu suatu strategi belajar yang 

mengacu pada perilaku dan proses-proses berpikir siswa yang 

digunakan pada saat menyelesaikan tugas-tugas belajar (Nur, 2000: 

7) dalam (Trianto, 2009: 140). Dengan kata lain, bahwa strategi-

strategi tersebut lebih dekat pada hasil belajar kognitif daripada 

tujuan-tujuan belajar perilaku. 

Norman dalam Nur (2000b: 6) dalam Trianto (2009: 140) juga 

memberikan argumen yang kuat tentang pentingnya pengajaran 

strategi. Pengajaran strategi belajar berlandaskan pada dalil, bahwa 

keberhasilan belajar siswa sebagian besar bergantung pada 

kemahiran untuk belajar secara mandiri dan memonitor belajar 

mereka sendiri. Ini menjadikan strategi-strategi belajar mutlak 

diajarkan kepada siswa secara tersendiri, mulai dari kelas-kelas 

rendah sekolah dasar dan terus berlanjut sampai sekolah menengah 

dan pendidikan tinggi. 
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2.1.1.2.Tujuan Strategi Belajar 

Mengajar pada dasarnya, meliputi mengajari siswa bagaimana 

belajar, mengingat, berpikir dan bagaimana memotivasi diri sendiri 

(Weistein dan Meyer dalam Nur 2000) (dalam Trianto, 2009: 140). 

Pengajaran strategi belajar berdasarkan pada dalil bahwa 

keberhasilan siswa sebagian besar bergantung pada kemahiran untuk 

belajar mandiri dan memonitor belajar mereka sendiri. Hal inilah 

yang menjadikan strategi belajar mutlak diajarkan kepada siswa 

tersendiri mulai dari kelas enam SD dan terus berlanjut sampai 

sekolah menengah dan pendidikan tinggi. Hal lain yang dianggap 

pentingnya mengajar strategi belajar adalah alur pemikiran Norman 

dalam Arends (1997: 234) dalam Trianto (2009: 141), yang 

memberikan kelemahan guru dalam tugas mengajarkan siswa 

bagaimana belajar sebagai tujuan pendidikan. Secara lebih detail, 

Weistein dan Meyer dalam Nur (2000: 6) dalam Trianto (2009: 141) 

mengatakan: 

Merupakan hal yang aneh apabila kita mengharapkan siswa 

belajar namun jarang mengajarkan mereka tentang belajar. 

Kita mengharapkan siswa untuk memecahkan masalah namun 

tidak mengajarkan mereka tentang pemecahan masalah. Dan 

sama halnya, kita kadang-kadang meminta siswa mengingat 

sejumlah besar bahan ajar namun jarang mengajarkan mereka 
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seni menghafal. Sekarang tibalah waktunya kita membenahi 

kelemaan tersebut, tibalah waktunya kita mengembangkan ilmu 

terapan tentang belajar dan pemecahan masalah dan memori. 

Kita perlu mengembangkan prinsip-prinsip umum tentang 

bagaimana belajar, mengingat, memecahkan masalah, dan 

kemudian mengemasnya dalam bentuk pelajaran yag siap 

diterapkan, dan kemudian memasukkan metode-metode ini 

dalam kurikulum. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka mengembangkan dan 

mengajarkan startegi-strategi belajar kepada siswa merupakan tugas 

seorang guru untuk membentuk siswa menjadi pelajar dengan 

pengendalian diri/mandiri (self-regulated learning). Menurut Arends 

(1997: 245) dalam Trianto (2009: 141) pelajar mandiri (self-

regulated learner) adalah pelajar yang dapat melakukan hal penting 

dan memiliki karakteristik, antara lain: 

(1) Mendiagnisis secara tepat suatu situasi pembelajaran tertentu; 

(2) Memiliki pengetahuan strategi-strategi belajar efektif, bagaimana 

serta kapan menggunakannya; 

(3) Dapat memotivasi diri sendiri tidak hanya karena nilai atau 

motivator eksternal; 

(4) Mampu tetap tekun dalam tugas sehingga tugas itu terselesaikan; 

dan 

(5) Belajar secara efektif dan memiliki motivasi abadi untuk belajar. 
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Menurut Djamarah Sain (2002: 5) dalam Trianto (2009: 142), 

ada empat strategi dasar dalam belajar mengajar yaitu: pertama, 

mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi 

perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana 

yang diharapkan; kedua, memilih sistem pendekatan belajar 

mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat; 

ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik 

belajar mengajar paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan 

pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya; dan 

keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan 

atau criteria standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman 

oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar, 

yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik buat penyempurnaan 

sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan.  

 

2.1.1.3.Langkah Mengajarkan Strategi-strategi Belajar 

Tujuan utama pengajaran strategi adalah mengajarkan siswa 

untuk belajar atas kemauan dan kemampuan diri sendiri (pelajar 

mandiri). Ada empat hal penting menurut Arends (dalam Nur, 

2000a: 9) (dalam Trianto, 2009: 142) yang dilakukan siswa agar 

dapat belajar mandiri, yaitu: 

(1) Secara cermat mendiagnosis suatu situasi pembelajaran tertentu; 
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(2) Memilih suatu strategi belajar tertentu untuk menyelesaikan 

masalah belajar tertentu yang dihadapi; 

(3) Memonitor keefektifan strategi tersebut; dan  

(4) Cukup termotivasi untuk terlibat dalam situasi belajar tersebut 

sampai masalah tersebut terselesaikan. 

Satu contoh dari seseorang pelajar mandiri adalah seseorang 

yang mengetahui kapan penting untuk meringkas atau mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan sambil membaca suatu halaman dalam suatu 

buku atau mendengarkan persentasi guru dan seseorang yang 

termotivasi untuk melakukan suatu langkah-langkah kerja dan 

memonitor keberhasilannya. 

Berdasarkan argument tersebut, maka untuk mengerjakan 

strategi-strategi belajar kepada siswa terdapat beberapa hal/langkah 

yang harus diperhatikan, yaitu: 

(1) Memberi tahu siswa bahwa mereka akan diajarkan suatu strategi 

belajar, agar perhatian siswa terfokus; 

(2) Menunjukkan hubungan positif penggunaan strategi belajar 

terhadap prestasi belajar dan memberitahukan perlunya kerja 

pikiran ekstra untuk membuahkan prestasi yang tinggi; 

(3) Menjelaskan dan memeragakan strategi yang diajarkan; 

(4) Menjelaskan kapan dan mengapa suatu strategi belajar 

digunakan; 
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(5) Memberikan penguatan terhadap siswa yang memakai strategi 

belajar; 

(6) Memberikan praktik yang beragam dalam pemakaian strategi 

belajar; 

(7) Memberikan umpan balik saat menguji materi dengan strategi 

belajar tertentu; dan 

(8) Mengevaluasi penggunaan strategi belajar, dan mendorong siswa 

untuk melakukan evaluasi mandiri. 

 

2.1.1.4.Varian Strategi-strategi Belajar 

Berdasarkan teori kognitif dan pemrosesan informasi, maka 

terdapat beberapa strategi belajar yang dapat digunakan dan 

diajarkan, yaitu:  

1. Strategi Mengulang (Rehearsal Strategies) 

Agar terjadi pembelajaran, pelajar harus melakukan 

tindakan pada informasi baru dan menghubungkan informasi 

baru tersebut dengan pengetahuan awal. Strategi yang digunakan 

untuk proses pengkodean ini disebut strategi mengulang 

(rehearsal) dan mengulang kompleks (complex rehearsal). 

Strategi mengulang yang paling sederhana, yaitu sekadar 

mengulang dengan keras atau dengan pelan informasi yang ingin 

kita hafal disebut strategi mengulang sederhana, misalnya 

digunakan untuk menghafal nomor handphone dan arah ke satu 
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tempat tertentu dalam jangka waktu pendek. Seorang pelajar 

tidak dapat mengingat seluruh kata atau ide dalam sebuah buku 

hanya dengan membaca buku itu keras-keras. 

Penyerapan bahan lebih kompleks memerlukan strategi 

mengulang kompleks, yaitu perlu memerlukan upaya lebih jauh 

sekadar mengulang informasi. Menggarisbawahi ide-ide kunci 

dan membuat catatan pinggir adalah dua strategi mengulang 

kompleks yang dapat diajarkan kepada siswa untuk membantu 

mereka mengingat bahan ajar ang lebih kompleks. 

a. Menggarisbawahi 

Menggarisbawahi ide-ide kunci dari suatu teks adalah suatu 

teknik yang kebanyakan siswa telah pelajari saat mereka 

masuk perguruan tinggi. Menggarisbawahi membantu siswa 

belajar lebih banyak dari teks karena beberapa alasan. 

Pertama, menggarisbawahi secara fisik menemukan ide-ide 

kunci, oleh karena itu pengulangan dan penghafalan lebih 

cepat dan lebih efisien. Kedua, proses pemilihan apa yang 

digarisbawahi membantu dalam menghubungkan informasi 

baru dengan pengetahuan yang telah ada. Sayangnya siswa 

tidak selalu menggunakan prosedur menggarisbawahi secara 

sangat efektif. Kadang-kadang siswa juga menggarisbawahi 

informasi yang tidak relevan. Hal ini biasanya terjadi pada 

siswa-siswa sekolah dasar atau SLTP yang mengalami 
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kesulitan menentukan informasi mana yang paling dan 

kurang penting. 

b. Membuat Catatan-catatan Pinggir 

Membuat catatan pinggir dan catatan lain membantu 

melengkapi garis bawah. Perlu diperhatikan bahwa siswa 

telah dapat melingkari kata-kata yang tidak dimengerti, 

menggaris bawahi ide-ide penting, memberi nomor dan 

membuat daftar kejadian, mengidentifikasi kalimat yang 

membingungkan, dan menulis catatan-catatan dan komentar-

komentar untuk diingat. Strategi mengulang khususnya 

strategi mengulang kompleks, membantu siswa 

memerhatikan informasi baru spesifik dan membantu 

pengkodean. Tetapi strategi ini tidak membantu siswa 

menjadikan informasi baru lebih bermakna. 

 

2. Strategi-strategi Elaborasi (Elaboration Strategies) 

Elaborasi merupakan proses penambahan rincian sehingga 

informasi baru akan menjadi lebih bermakna, oleh karena itu 

membuat pengkodean lebih mudah dan lebih memberikan 

kepastian. Strategi elaborasi membantu pemindahan informasi 

baru dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang 

dengan menciptakan gabungan dan hubungan antara informasi 

baru dengan apa yang telah diketahui. 
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a. Pembuatan Catatan 

Sejumlah besar informasi diberikan kepada siswa melalui 

presentasi dan demonstrasi guru. Pembuatan catatan 

membantu siswa dalam mempelajari informasi ini secara 

singkat dan padat menyimpan informasi untuk ulangan dan 

dihafal kelak. Bila dilakukan dengan benar, pembuatan 

catatan juga membantu mengorganisasikan informasi 

sehingga informasi itu dapat diproses dan dikaitkan dengan 

pengetahuan yang telah ada secara lebih efektif. 

b. Analogi 

Analogi adalah pembandingan yang dibuat untuk 

menunjukkan kesamaan antara ciri-ciri pokok suatu benda 

atau ide-ide, selain itu seluruh cirinya berbeda, seperti 

jantung dengan pompa.  

c. PQ4R 

Metode PQ4R digunakan untuk membantu siswa mengingat 

apa yang mereka baca. P singkatan dari preview (membaca 

selintas dengan cepat), Q adalah question (bertanya), dan 4R 

singkatan dari read (membaca), reflecty (refleksi), recite 

(tanya jawab sendiri), dan review (mengulang secara 

menyeluruh). Melakukan preview dan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan sebelum membaca mengaktifkan 

pengetahuan awal dan mengawali proses pembuatan 
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hubungan antara informasi baru dengan apa yang telah 

diketahui. Mempelajari judul-judul atau topik-topik utama 

membantu pembaca sadar akan organisasi bahan-bahan baru 

tersebut, sehingga memudahkan perpindahannya dari memori 

jangka pendek ke memori jangka panjang. Resitasi informasi 

dasar, khususnya bila disertai dengan beberapa bentuk 

elaborasi, kemungkinan sekali akan memperkaya 

pengkodean. 

 

3. Strategi Organisasi (Organization Strategies) 

Seperti halnya strategi elaborasi, startegi organisasi 

bertujuan membantu pelajar meningkatkan kebermaknaaan 

bahan-bahan baru, terutama dilakukan dengan mengenakan 

struktur-struktur pengorganisasian baru pada bahan-bahan 

tersebut. Strategi-strategi organisasi dapat terdiri dari 

pengelompokan ulang ide-ide atau istilah-istilah atau membagi 

ide-ide atau istilah-istilah itu menjadi sub set yang lebih kecil. 

Strategi-strategi ini juga terdiri dari pengidentifikasian ide-ide 

atau fakta-fakta kunci dari sekumpulan informasi yang lebih 

besar. Outlining, mapping, dan mnemonics yang meliputi 

pemotongan, akronim, dan kata terkait merupakan strategi 

organisasi yang umum. 
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a. Outlining 

Dalam outlining atau membuat kerangka garis besar, siswa 

belajar menghubungkan berbagai macam topik atau ide 

dengan beberapa ide utama. Dalam pembuatan kerangka garis 

besar tradisional satu-satunya jenis hubungan adalah satu 

topik kedudukannya lebih rendah terhadap topik lain. Sama 

dengan strategi lain, siswa jarang sebagai pembuat kerangka 

yang baik pada awalnya, namun mereka dapat belajar 

menjadi penulis kerangka yang baik apabila diberikan 

pengajaran tepat dan latihan yang cukup. 

b. Pemetaan Konsep (concept mapping) 

Salah satu pernyataan dalam teori Ausubel adalah bahwa 

faktor yang paling penting yang memengaruhi pembelajaran 

adalah apa yang telah diketahui siswa (pengetahuan awal). 

Jadi, supaya belajar jadi bermakna, maka konsep baru harus 

dikaitkan dengan konsep-konsep yang ada dalam struktur 

kognitif siswa. Ausubel belum menyediakan suatu alat atau 

cara yang sesuai yang digunakan guru untuk mengetahui apa 

yang telah diketahui oleh para siswa (Dahar, 1988: 149) 

dalam (Trianto, 2009: 148). Berkenaan dengan itu, Novak 

dan Gowin (1985) dalam Dahar (1988: 149) dalam Trianto 

(2009: 148) mengemukakan bahwa cara untuk mengetahui 

konsep-konsep yang telah dimiliki siswa, supaya belajar 
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bermakna berlangsung dapat dilakukan dengan pertolongan 

peta konsep.   

c. Mnemonics 

Mnemonics merupakan metode untuk membantu menata 

informasi yang menjangkau ingatan dalam pola-pola yang 

dikenal, sehingga lebih mudah dicocokan dengan pola 

skemata dalam memori jangka panjang. 

d. Chunking (potongan) 

Misalnya seseorang dapat mengingat nomor telepon 10 angka 

karena ia telah membaginya dalam tiga kelompok, yaitu kode 

wilayah, tempat, dan tiga nomor orang yang dituju. 

e. Akronim (singkatan) 

Akronim adalah singkatan [kependekan] yang berupa 

gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis 

dan dihafalkan sebagai kata yang wajar. Misalnya, ABRI 

merupakan singkatan dari Angkatan Bersenjata Republik 

Indonesia; rudal singkatan dari peluru kendali; mayjen 

singkatan dari mayor jenderal, dan lainnya.  

 

4. Strategi Metakognitif (Metacognitive Strategies) 

Metakognitif berhubungan dengan pengetahuan siswa 

tentang berpikir mereka sendiri dan kemampuan mereka 

menggunakan strategi-strategi belajar tertentu dengan tepat. Oleh 
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karena itu peajar dapat diajarkan strategi-strategi untuk menilai 

pemahaman mereka sendiri, menghitung berapa waktu yang 

diperlukan untuk mempelajari sesuatu dan memilih rencana yang 

efektif untuk belajar atau memecahkan suatu masalah (Nur, 

2000a) dalam (Trianto, 2009: 149). 

 

2.1.2. Strategi Belajar Peta Konsep (Concept Mapping) 

Penggunaan pengorganisasian awal (advance organizer) 

merupakan suatu alat pengajaran yang direkomendasikan oleh 

Ausubel (dalam Nur, 2000a) (dalam Trianto, 2007: 157), untuk 

mengkaitkan bahan-bahan pelajaran baru dengan pengetahuan awal. 

Pengetahuan awal menurut Ausubel, adalah menggarisbawahi ide-

ide utama dalam suatu situasi pembelajaran yang baru dan 

mengaitkan ide-ide baru tersebut dengan pengetahuan yang telah ada 

pada pelajar. 

Pemetaan konsep menurut Martin (1994) dalam Trianto (2007: 

157), merupakan inovasi baru yang penting untuk membantu anak 

menghasilkan pembelajaran bermakna dalam kelas. Peta konsep 

menyediakan bantuan visual konkret untuk membantu 

mengorganisasikan informasi sebelum informasi tersebut dipelajari. 

Para guru telah menggunakan peta konsep menemukan bahwa peta 

konsep member mereka basis logis untuk memutuskan ide-ide utama 

apa yang akan dimasukkan atau dihapus dari rencana-rencana dan 
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pengajaran sains mereka. Peta konsep membantu guru memahami 

macam-macam konsep yang ditanamkan di topik lebih besar yang 

diajarkan. Pemahaman ini akan memperbaiki perencanaan dan 

instruksi guru. Pemetaan yang jelas dapat membantu menghindari 

miskonsepsi yag dibentuk siswa. Tanpa peta konsep guru memilih 

untuk mengajar apa yang diingat atau disukai. Topik-topik yang 

dipilih guru dengan cara ini mungkin tepat, khususnya bagi para 

guru yang telah memiliki pengalaman sukses sebelum ini dengan 

materi tersebut.  

 

2.1.2.1.Pengertian Konsep dan Peta Konsep 

Konsep atau pengertian merupakan kondisi utama yang 

diperlukan untuk menguasai kemahiran diskriminasi dan proses 

kognitif fundamental sebelumnya berdasarkan kesamaan ciri-ciri dari 

sekumpulan stimulus dan objek-objeknya (Djamarah & Zain, 2002: 

17) dalam (Trianto, 2007: 158). Carrol (dalam Kardi, 1997:2) (dalam 

Trianto, 2007: 158) mendefinisikan konsep sebagai suatu abstraksi 

dari serangkaian pengalaman yang didefinisikan sebagai suatu 

kelompok objek atau kejadian. Abstraksi berarti suatu proses 

pemusatan perhatian seseorang pada situasi tertentu dan mengambil 

elemen-elemen tertentu, serta mengabaikan elemen yang lain. 

Contoh bila seseorang ingin membuat abstraksi tentang daun, ia 
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memusatkan pada warna daun dan mengabaikan bahwa daun sebagai 

habitat ulat daun.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat 

menguasai konsep seseorang harus mampu membedakan antara 

benda yang satu dengan benda yang lain, peristiwa yang satu dengan 

peristiwa yang lain. Dengan menguasai konsep siswa akan dapat 

menggolongkan dunia sekitarnya menurut konsep itu, misalnya 

menurut warna, bentuk, besar, jumlah, dan sebagainya. Contoh, 

konsep dalam biologi adalah biotik, abiotik, individu, populasi, dan 

komunitas. Dengan demikian, konsep-konsep itu sangat penting bagi 

manusia dalam berpikir, dan dalam belajar. Dengan menguasai 

konsep, dimungkinkan untuk memperoleh pengetahuan yang tidak 

terbatas. 

Adapun yang dimaksud peta konsep adalah ilustrasi grafis 

konkret yang mengidikasikan bagaimana sebuah konsep tunggal 

dihubungkan ke konsep-konsep lain pada kategori yang sama 

(Martin, 1994) dalam (Trianto, 2009: 158). Agar pemahaman 

terhadap peta konsep lebih jelas, maka Dahar (1989) yang dikutip 

oleh Erman (2003) dalam Trianto (2009:158), mengemukakan ciri-

ciri peta konsep sebagai berikut: 

(1) Peta konsep atau pemetaan konsep adalah suatu cara untuk 

memperlihatkan konsep-konsep dan proposisi-proposisi suatu 

bidang studi, apakah itu bidang studi fisika, kimia, biologi, 
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matematika. Dengan menggunakan peta konsep, siswa dapat 

melihat bidang studi itu lebih jelas dan mempelajari bidang studi 

itu lebih bermakna. 

(2) Suatu peta konsep merupakan gambar dua dimensi dari suatu 

bidang studi, atau suatu bagian dari bidang studi. Ciri inilah yang 

dapat memperlihatkan hubungan-hubungan proporsional antara 

konsep-konsep. 

(3) Tidak semua konsep mempunyai bobot yang sama. Ini berarti ada 

konsep yang lebih inklusif dari pada konsep-konsep yang lain. 

(4) Bila dua atau lebih konsep digambarkan di bawah suatu konsep 

yang lebih inklusif, terbentuklah suatu hirarki pada peta konsep 

tersebut. 

 

2.1.2.2.Cara Membuat Peta Konsep 

Pembuatan peta konsep dilakukan dengan membuat suatu 

sajian visual atau suatu diagram tentang bagaimana ide-ide penting 

atau suatu topik tertentu dihubungkan satu sama lain. George Posner 

dan Alan Rudnitsky, dalam Nur (2000a: 36) dalam Trianto (2009: 

159) menulis, bahwa “peta konsep mirip peta jalan, namun peta 

konsep menaruh perhatian pada hubungan antara ide-ide, bukan 

hubungan antar tempat”. Untuk membuat suatu peta konsep, siswa 

dilatih untuk mengidentifikasi ide-ide kunci yang berhubungan 

dengan suatu topik dan menyusun ide-ide tersebut dalam suatu pola 
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logis. Kadang-kadang peta konsep merupakan hirarki, kadang-

kadang peta konsep itu memfokus pada hubungan sebab-akibat. 

Arends (1997: 258) dalam Trianto (2009: 160), memberikan 

langkah-langkah dalam membuat peta konsep sebagai berikut:  

 

Tabel 2.1 

Langkah-langkah dalam Membuat Peta Konsep 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapatlah dikemukakan langkah-

langkah dalam membuat peta konsep sebagai berikut:  

(1) memilih suatu bahan bacaan,  

(2) menentukan konsep-konsep yang relevan,  

(3) mengurutkan konsep-konsep dari yang inklusif ke yang kurang 

inklusif,  

(4) menyusun konsep-konsep tersebut dalam suatu bagan, konsep 

yang inklusif diletakkan di bagian atas atau puncak peta lalu 

Langkah 1 Mengidentifikasi ide pokok atau prinsip yang 

melingkupi sejumlah konsep. Contoh, 

ekosistem. 

Langkah 2 
Mengidentifikasi ide-ide atau konsep-konsep 

sekunder yang menunjang ide utama. 

Contoh, individu, populasi, dan komunitas. 

Langkah 3 
Tempatkan ide-ide utama di tengah atau di 

puncak peta tersebut. 

Langkah 4 
Kelompokkan ide-ide sekunder di sekeliling 

ide utama yang secara visual menunjukkan 

hubungan ide-ide tersebut dengan ide utama. 
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dihubungkan dengan kata penghubung misalnya “terdiri atas, 

“menggunakan” dan lain-lain. 

 

2.1.2.3.Langkah-langkah Penerapan Pembelajaran Strategi Belajar 

Peta Konsep (Concept Mapping) 

 

Tabel 2.2 

Langkah-langkah Penerapan Pembelajaran Strategi Belajar 

Peta Konsep (Concept Mapping) 

 

No.  Aktivitas Guru Aktivitas  

1.  
PENDAHULUAN 

1. Menyampaikan 

tujuan pembelajara. 

 

 

2. Mengaitkan 

pelajaran yang akan 

dipelajari, dengan 

pengetahuan awal 

siswa. 

3. Memotivasi siswa. 

 

1. Dalam pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar guru 

menginformasikan tujuan 

pembelajaran secara lisan. 

2. Guru mengingatkan kembali 

materi-materi sebelumnya 

dengan materi yang akan 

disampaikan. 

 

3. Guru memotivasi siswa 

dengan memperlihatkan 

gambar dan bertanya kepada 

siswa. 

2.  
KEGIATAN INTI 

1. Mempresentasikan 

materi. 

 

 

 

1. Sebelum pelaksanaan 

pengajaran strategi belajar, 

guru mempresentasikan 

sedikit gambaran umum dari 
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2. Pemodelan strategi 

belajar peta konsep 

(concept mapping). 

 

 

 

 

3. Pemberian latihan 

terbimbing. 

 

 

 

 

 

 

4. Menuliskan hasil 

latihan terbimbing. 

 

5. Membahas hasil 

latihan terbimbing. 

6. Melakukan tanya 

jawab. 

materi yang akan dipelajari. 

2. Guru memodelkan strategi 

belajar peta konsep (concept 

mapping) menggunakan 

langkah-lagkah dalam 

membuat peta konsep, 

dengan memakai sedikit 

materi yang akan dipelajari. 

3. Siswa di bawah bimbingan 

guru, melakukan strategi 

belajar peta konsep (concept 

mapping) menggunakan 

langkah-langkah dalam 

membuat peta konsep, 

dengan mengerjakan 

Lembar Kerja Siswa. 

4. Siswa menuliskan hasil 

latihan terbimbing di papan 

tulis. 

5. Guru membahas kembali 

hasil latihan terbimbing. 

6. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya tentang 

materi yang belum jelas. 

3.  
PENUTUP 

1. Merangkum 

pelajaran. 

 

 

 

 

1. Guru bersama-sama dengan 

siswa merangkum materi 

pelajaran dengan cara 

membaca kesimpulan yang 

telah dipelajari. 
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2. Evalusi. 2. Guru membagikan evaluasi 

kepada siswa untuk 

dikerjakan. 

 

2.1.2.4.Macam-macam Peta Konsep 

Menurut Nur (2000b) dalam Trianto (2009:160), peta konsep 

ada empat macam, yaitu pohon jaringan (network tree), rantai 

kejadian (events chain), peta konsep siklus (cyle concept map), dan 

peta konsep laba-laba (spider concept map).  

a. Pohon Jaringan (network tree) 

Ide-ide pokok dibuat dalam persegi empat, sedangkan 

beberapa kata yang lain dituliskan pada garis-garis penghubung. 

Garis-garis pada peta konsep menunjukkan hubungan antara ide-

ide itu. Kata-kata yang ditulis pada garis memberikan hubungan 

antara konsep-konsep. Pada saat mengkonstruksi suatu pohon 

jaringan, tulislah topik itu dan daftarlah konsep-konsep utama 

yang berkaitan dengan konsep itu. Periksalah daftar dan mulai 

menempatkan ide-ide atau konsep-kosep dalam suatu susunan 

dari umum ke khusus. Cabangkan konsep-konsep yang berkaitan 

itu dari konsep utama dan berikan hubungannya pada garis-garis 

itu. 

Pohon jaringan cocok digunakan untuk memvisualisasikan 

hal-hal berikut: (a) menunjukkan sebab akibat, (b) suatu hirarki, 
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(c) prosedur yang bercabang, dan (d) istilah-istilah yang 

berkaitan yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan-

hubungan. 

Contoh peta konsep model pohon jaringan dapat dilihat 

pada gambar 2.1 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

  

 

Komponen ekosistem 

Herbivor

e 

Air, tanah, 

cahaya matahari 

Manusia  

Biotik 

Dekomposer 

Konsumen 

Produsen 

Harimau  

Kelinci  

Karnivor 

Omnivor

e 

Abiotik 

Terdiri dari 

Contoh  

Berdasarkan fungsi 

Berdasarkan jenis makanan 

Gambar 2.1 Peta Konsep Pohon Jaring Komponen Ekosistem 

Contoh  

Contoh  

Contoh  
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b. Rantai  Kejadian (events chain) 

Nur (2000b) dalam Trianto (2009: 161) mengemukakan, 

bahwa peta konsep rantai kejadian dapat digunakan untuk 

memberikan suatu urutan kejadian, langkah-langkah dalam suatu 

prosedur, atau tahap-tahap dalam suatu proses. Dalam membuat 

rantai kejadian, pertama-tama temukan satu kejadian yang 

mengawali rantai itu. Kejadian ini disebut kejadian awal. 

Kemudian, temukan kejadian berikutnya dalam rantai itu dan 

lanjutkan sampai mencapai suatu hasil.  

Rantai kejadian cocok digunakan untuk memvisualisasikan 

hal-hal berikut: (a) memberikan tahap-tahap dari suatu proses, (b) 

langkah-langkah dalam suatu proses linier, dan (c) suatu urutan 

kejadian. 
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Contoh peta konsep model rantai kejadian dapat dilihat 

pada gambar 2.2 di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Peta Konsep Siklus (cycle concept map) 

Dalam peta konsep siklus, rangkaian kejadian tidak 

menghasilkan suatu hasil final. Kejadian terakhir pada rantai itu 

menghubungkan kembali ke kejadian awal. Karena tidak ada 

hasil dan kejadian terakhir itu menghubungkan kembali ke 

kejadian awal, siklus itu berulang dengan sendirinya. Peta konsep 

siklus cocok diterapkan untuk menunjukkan hubungan 

bagaimana suatu rangkaian kejadian berinteraksi untuk 

Komponen ekosistem 

Kejadian awal 

Gambar 2.2 Peta Konsep Rantai Kejadian Suksesi Primer 

Komponen ekosistem 

Komponen ekosistem 

Komponen ekosistem 

Komponen ekosistem 

Komponen ekosistem 



30 
 

 
 

menghasilkan suatu kelompok hasil yang berulang-ulang (Nur, 

2000b) dalam (Trianto, 2009: 163). 

Contoh peta konsep siklus dapat dilihat pada gambar 2.3 

berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Peta Konsep Laba-Laba (spider concept map) 

Peta konsep laba-laba dapat digunakan untuk curah 

pendapat. Melakukan curah pendapat ide-ide berangkat dari suatu 

ide sentral, sehingga dapat memperoleh sejumlah besar ide yang 

bercampur aduk. Banyak dari ide-ide dan ini berkaitan dengan 

ide sentral itu namun belum tentu jelas hubungannya satu sama 

lain. 

Peta konsep laba-laba cocok digunakan untuk 

memvisualisasikan hal-hal berikut: (a) tidak menurut hirarki, (b) 

kategori yang tidak paralel, dan (c) hasil curah pendapat. 

Air 

Kondensasi  

Uap air 

Evaporasi  

Gambar 2.3 Peta Konsep Siklus Air 
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Contoh peta konsep laba-laba dapat dilihat pada gambar 2.4 

berikut: 

 

 

 

        

        

      

  

 

     

                 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.5.Peta Konsep sebagai Alat Evaluasi 

Tingkat keberhasilan siswa dalam menyerap pengetahuan 

sangat beragam, maka diperlukan alat ukur yang beragam. Peta 

konsep dapat digunakan untuk mengetahui pengetahuan siswa 

sebelum guru mengajarkan suatu topik, menolong siswa bagaimana 

belajar, untuk mengungkapkan konsepsi salah (miskonsepsi) yang 

ada pada anak, dan sebagai alat evaluasi. Menurut Dahar (1989) 

dalam Sutowijoyo (2002) dalam Trianto (2009: 164), peta konsep 

Pencemaran lingkungan 

Biologis  

Fisik   

Kimiawi  

tanah 

udara   

Air  

Suara   

Gambar 2.4 Peta Konsep Laba-laba tentang Pencemaran Lingkungan 

Penipisan 

Lapisan ozon 

Hujan asam 

Pemanasan 

global 

Reboisasi  

Daur ulang 
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sebagai alat evaluasi didasarkan atas tiga prinsip dalam teori kognitif 

Ausubel, yaitu: 

(1) Struktur kognitif diatur secara hierarkis dengan konsep-konsep 

dan proposisi-proposisi yang lebih inklusif, lebih umum, 

superkoordinat terhadap konsep-konsep, dan proposisi-proposisi 

yang kurang inklusif dan lebih khusus. 

(2) Konsep-konsep dalam struktur kognitif mengalami diferensiasi 

progresif. Prinsip ini menyatakan bahwa belajar bermakna 

merupakan proses yag kontinu, di mana konsep-konsep baru 

memperoleh lebih banyak arti dengan dibentuk lebih banyak 

kaitan-kaitan proposisional. Jadi, konsep-konsep tidak pernah 

tuntas dipelajari, tetapi selalu dipelajari, dimodifikasi, dan dibuat 

lebih inklusif. 

(3) Prinsip penyesuaian integrative menyatakan bahwa belajar 

bermakna akan mengingat bila siswa menyadari akan perlunya 

kaitan-kaitan baru antara segmen-segmen konsep atau proposisi. 

Dalam peta konsep penyesuaian integrative ini diperlihatkan 

dengan kaitan-kaitan silang antara segmen-segmen konsep. 

Karena peta konsep bertujuan untuk memperjelas pemahaman 

suatu bacaan, sehingga dapat dipakai sebagai alat evaluasi dengan 

cara meminta siswa untuk membaca peta konsep dan menjelaskan 

hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lain dalam satu 

peta konsep.    
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2.1.3. Motivasi 

2.1.3.1.Pengertian Motivasi 

Kata “motif”, diartikan sebagai daya upaya yang mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai 

daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Bahkan 

motif dapat diartikan sebagai suatu kondisi intern (kesiapsiagaan). 

Berawal dari kata “motif” itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai 

daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada 

saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan 

sangat dirasakan/mendesak. Motivasi berasal dari kata Latin moveers 

yang berarti menggerakan. Kata motivasi selalu diartikan sebagai 

usaha menggerakkan (Printich & Schunk, 1996) dalam (Esa Nur 

Wahyuni, 2009: 12).  

Menurut Mc. Donald dalam Sardiman, 2011:73, motivasi 

adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan 

muculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap 

adanya tujuan. Dari pengertian yag dikemukakan Mc. Donald dalam 

Sardiman, 2011: 74 ini mengandung tiga elemen penting, sebagai 

berikut: 

1. Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada 

diri setiap individu manusia. Perkembangan motivasi akan 

membawa beberapa perubahan energi di dalam sistem 
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“neurophysiological” yang ada pada organisme manusia. Karena 

menyangkut perubahan energi manusia (walaupun motivasi itu 

muncul dari dalam diri manusia), penampakkannya akan 

menyangkut kegiatan fisik manusia. 

2. Motivasi ditandai dengan munculnya, rasa/”feeling”, afeksi 

seseorang. Dalam hal ini motivasi relevan dengan persoalan-

persoalan kejiwaan, afeksi dan emosi yang dapat menentukan 

tingkah-laku manusia. 

3. Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi 

dalam hal ini sebenarnya merupakan respons dari suatu aksi, 

yakni tujuan. Motivasi memang muncul dari dalam diri manusia, 

tetapi kemunculannya karena terangsang/terdorong oleh adanya 

unsur lain, dalam hal ini adalah tujuan. Tujuan ini akan 

menyangkut soal kebutuhan. 

Dengan ke tiga elemen di atas, maka dapat dikatakan bahwa 

motivasi itu sebagai sesuatu yang kompleks. Motivasi akan 

menyebabkan terjadinya suatu perubahan energi yang ada pada diri 

manusia, sehingga akan bergayut dengan persoalan gejala kejiwaan, 

perasaan dan juga emosi, untuk kemudian bertindak atau melakukan 

sesuatu. Semua ini didorong karena adanya tujuan, kebutuhan atau 

keinginan. 

Dalam kegiatan belajar mengajar, apabila ada seseorang siswa, 

misalnya tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dikerjakan, maka 
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perlu diselidiki sebab-sebabnya. Sebab-sebab itu biasanya 

bermacam-macam, mungkin ia tidak senang, mungkin sakit, lapar, 

ada problem pribadi dan lain-lain. Hal ini berarti pada diri anak tidak 

terjadi perubahan energi, tidak terangsang afeksinya untuk 

melakukan sesuatu, karena tidak memiliki tujuan atau kebutuhan 

belajar. Keadaan semacam ini perlu dilakukan daya upaya yang 

dapat menemukan sebab-musababnya kemudian mendorong 

seseorang siswa itu mau melakukan pekerjaan yang seharusnya 

dilakukan, yakni belajar. Dengan kata lain, siswa perlu diberikan 

rangsangan agar tumbuh motivasi pada dirinya. Atau singkatnya 

perlu diberikan motivasi. 

Motivasi dapat juga dikatakan serangkaian usaha untuk 

menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan 

ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha 

untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu. Jadi 

motivasi itu dapat dirangsang oleh faktor dari luar tetapi motivasi itu 

adalah tumbuh di dalam diri seseorang. 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 oleh 

subjek belajar itu dapat tercapai. Dikatakan “keseluruhan”, karena 

pada umumnya ada beberapa motif yang bersama-sama 
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menggerakkan siswa untuk belajar. Motivasi belajar adalah 

merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual. Peranannya 

yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, merasa senang dan 

semangat untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi kuat, akan 

mempunyai bayak energi untuk melakukan kegiatan belajar. 

Ibaratnya seseorang itu menghindari suatu ceramah, tetapi karena ia 

tidak tertarik pada materi yang diceramahkan, apalagi mencatat isi 

ceramah tersebut. Seseorang tidak memiliki motivasi, kecuali karena 

paksaan atau sekadar seremonial. Seorang siswa yang memiliki 

inteligensia cukup tinggi, mentak (boleh jadi) gagal karena 

kekurangan motivasi. Hasil belajar akan optimal kalau ada motivasi 

yang tepat. Bergayut dengan ini maka kegagalan belajar siswa 

jangan begitu saja mempersalahkan pihak siswa, sebab mungkin saja 

guru tidak berhasil dalam memberi motivasi yang mampu 

membangkitkan semangat dan kegiatan siswa untuk berbuat /belajar. 

Jadi tugas guru bagaimana mendorong para siswa agar pada dirinya 

tumbuh motivasi.   

 

2.1.3.2.Fungsi Motivasi Dalam Belajar 

Dengan mantapnya di siang bolong, si abang becak 

mendayung becak untuk mengangkut penumpangnya, demi mencari 

makan untuk anak-istrinya. Dengan teguhnya anggota ABRI itu 

melintas sungai dengan meniti tambag. Berjam-jam tanpa mengenal 
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lelah para pemain sepak bola itu berlatih untuk menghadapi babak 

kualifikasi pra-piala dunia. Para pelajar mengurung dirinya dalam 

kamar untuk belajar, karena akan menghadapi ujian pada pagi 

harinya. Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing 

pihak itu sebenarnya dilatarbelakangi oleh sesuatu atau yang secara 

umum dinamakan motivasi. Motivasi inilah yang mendorong mereka 

untuk melakukan suatu kegiatan/pekerjaan. 

Begitu juga untuk belajar sangat diperlukan adanya motivasi. 

Motivasi is an essential condition of learning. Hasil belajar akan 

menjadi optimal, kalau ada motivasi. Makin tepat motivasi yang 

diberikan, akan makin berhasil pula perjalanan itu. Jadi motivasi 

akan senantiasa menentukan intensitas usaha belajar bagi para siswa. 

Perlu ditegaskan, bahwa motivasi bertalian denga suatu tujuan. 

Seperti disinggung di atas, bahwa walaupun di saat siang bolong si 

abang becak itu juga menarik becaknya karena bertujuan untuk 

mendapatkan uang guna menghidupi anak dan istrinya. Juga para 

pemain sepak bola rajin berlatih tanpa mengenal lelah, karena 

mengharapkan akan mendapatkan kemenangan dalam pertandingan 

yang akan dilakukannya. Dengan demikian, motivasi mempengaruhi 

adanya kegiatan. 

Sehubungan dengan hal tersebut ada tiga fungsi motivasi: 

1. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau 

motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini 
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merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan 

dikerjakan. 

2. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak 

dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan 

kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan 

tujuannya. 

3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan 

apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, 

dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat 

bagi tujuan tersebut. Seseorang siswa yang akan menghadapi 

ujian dengan harapan dapat lulus, tentu akan melakukan kegiatan 

belajar dan tidak akan menghabiskan waktunya untuk bermain 

kartu atau membaca komik, sebab tidak serasi dengan tujuan.  

 

2.1.3.3.Macam-macam Motivasi 

Berbicara tentang macam atau jenis motivasi ini dapat dilihat 

dari beberapa sudut pandang. Dengan demikian, motivasi atau motif-

motif yang aktif itu sangat bervariasi, yaitu: 

1. Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya 

a. 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 
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untuk minum, dorongan untuk bekerja, untuk beristirahat, 

dorongan seksual. Motif-motif ini seringkali disebut motif-

motif yang disyaratkan secara biologis. Relevan dengan ini, 

maka Arden N. Frandsen dalam Sardiman, 2011: 86 memberi 

istilah jenis motif Physiological drives. 

b. Motif-motif yang dipelajari 

Maksudnya motif-motif yang timbul karena dipelajari. 

Sebagai contoh: dorongan untuk belajar suatu cabang ilmu 

pengetahuan, dorongan untuk mengajar sesuatu di dalam 

masyarakat. Motif-motif ini seringkali disebut dengan motif-

motif yang diisyaratkan secara sosial. Sebab manusia hidup 

dalam lingkungan sosial dengan sesama manusia yang lain, 

sehingga motivasi itu terbentuk. Frandsen mengistilahkan 

dengan affiliative needs. Sebab justru dengan kemampuan 

berhubungan, kerja sama di dalam masyarakat tercapailah 

suatu kepuasan diri. Sehingga manusia perlu 

mengembangkan sifat-sifat ramah, kooperatif, membina 

hubungan baik dengan sesama, apalagi orang tua dan guru. 

Dalam kegiatan belajar-mengajar, hal ini dapat membantu 

dalam usaha mencapai prestasi. 
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2. Jenis motivasi menurut pembagian dari Woodworth dan 

Marquis 

a. Motif atau kebutuhan organis, meliputi misalnya: kebutuhan 

untuk minum, makan, bernapas, seksual, berbuat dan 

kebutuhan untuk beristirahat. Ini sesuai dengan jenis 

Physiological drives dari Frandsen dalam Sardiman, 2011: 88 

seperti telah disinggung di depan. 

b. Motif-motif darurat. Yang termauk 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. 

c. 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. 

 

3. Motivasi jasmaniah dan rohaniah 

Ada beberapa ahli yang menggolongkan jenis motivasi itu 

menjadi dua jenis yakni motivasi jasmaniah di motivasi rohaniah. 

Yang termasuk motivasi jasmani seperti misalnya: refleks, 

insting otomatis, nafsu. Sedangkan yang termasuk motivasi 

rohaniah adalah kemauan. 
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4. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik 

a. 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 

menyuruh atau mendorongnya, ia sudah rajin mencari buku-

buku untuk dibacanya. Kemudian kalau dilihat dari segi 

tujuan kegiatan yang dilakukannya (misalnya kegiatan 

belajar), maka yang dimaksud dengan motivasi intrinsik ini 

adalah ingin mencapai tujuan yang terkandung di dalam 

perbuatan belajar itu sendiri. Sebagai contoh konkret, seorang 

siswa itu melakukan belajar, karena betul-betul ingin 

mendapat pengetahuan, nilai atau keterampilan agar dapat 

berubah tingkah lakunya secara konstruktif, tidak karena 

tujuan yang lain-lain. 

Perlu diketahui bahwa siswa yang memiliki motivasi 

intrinsik akan memiliki tujuan menjadi orang yang terdidik, 

yang berpengetahuan, yang ahli dalam bidang studi tertentu. 

Satu-satunya jalan untuk menuju ke tujuan yang ingin dicapai 

ialah belajar, tanpa belajar tidak mungkin mendapat 

pengetahuan, tidak mungkin menjadi ahli. Dorongan yang 
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menggerakkan itu bersumber pada suatu kebutuhan, 

kebutuhan yang berisikan keharusan untuk menjadi orang 

yang terdidik dan berpengetahuan. Jadi memang motivasi itu 

muncul dari kesadaran diri sendiri dengan tujuan secara 

esensial, bukan sekadar simbol dan seremonial. 

b. 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. Jadi yang penting bukan 

karena belajar ingin mengetahui sesuatu, tetapi ingin 

mendapatkan nilai yang baik, atau agar mendapat hadiah. 

Jadi kalau dilihat dari segi tujuan kegiatan yang 

dilakukannya, tidak secara langsung bergayut dengan esensi 

apa yang dilakukannya itu. Oleh karena itu, motivasi 

ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang 

di dalamnya 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 
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keadaan siswa itu dinamis, berubah-ubah, dan juga mungkin 

komponen-komponen lain dalam proses belajar-mengajar ada 

yang kurang menarik bagi siswa, sehingga diperlukan 

motivasi ekstrinsik. 

 

2.1.3.4.Bentuk-bentuk Motivasi Di Sekolah 

Ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi 

dalam kegiatan belajar di sekolah, sebagai berikut:  

1. Memberi angka 

Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan 

belajarnya. Banyak siswa belajar, yang utama justru untuk 

mencapai angka/nilai yang baik. Sehingga siswa biasanya yang 

dikejar adalah nilai ulangan atau nilai-nilai pada raport angkanya 

baik-baik. 

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 oleh guru bahwa pencapaian angka-angka seperti itu 

belum merupakan hasil belajar yang sejati, hasil belajar yang 

bermakna. Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang ditempuh 
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oleh guru adalah bagaimana cara memberikan angka-angka dapat 

dikaitkan dengan values yang terkandung di dalam setiap 

pengetahuan yang diajarkan kepada para siswa sehingga tidak 

sekadar kognitif saja tetapi juga keterampilan dan afeksinya. 

 

2. Hadiah  

Hadiah dapat juga 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 sesuatu pekerjaan tersebut. Sebagai 

contoh hadiah yang diberikan untuk gambar yang terbaik 

mungkin tidak akan menarik bagi seseorang siswa yang tidak 

memiliki bakat menggambar. 

 

3. Saingan/kompetisi 

Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat 

motivasi untuk mendorong belajar siswa. Persaingan, baik 

persaingan individual maupun persaingan kelompok dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Memang unsur persaingan 

ini banyak dimanfaatkan di dalam dunia industry atau 

perdagangan, tetapi juga sangat baik digunakan untuk 

meningkatkan kegiatan belajar siswa. 
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4. 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. Penyelesaian tugas dengan 

baik adalah simbol kebanggaan dan harga diri, begitu juga untuk 

siswa s subjek belajar. Para siswa akan belajar dengan keras bias 

jadi karena harga dirinya. 

 

5. Memberi ulangan  

Para siswa akan menjadi giat belajar kalau mengetahui 

akan ada ulangan. Oleh karena itu, memberi ulangan ini juga 

merupakan sarana motivasi. Tetapi yang harus diingat oleh guru, 

adalah jangan terlalu sering (misalnya setiap hari) karena bisa 

membosankan dan bersifat rutinitis. Dalam hal ini guru harus 

juga terbuka, maksudnya kalau akan ulangan harus diberitahukan 

kepada siswanya. 

 

6. Mengetahui hasil 

Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau terjadi 

kemajuan, akan mendorong siswa untuk lebih giat belajar. 
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Semakin mengetahui bahwa grafik hasil belajar meningkat, maka 

ada motivasi pada diri siswa untuk terus belajar, dengan suatu 

harapan hasilnya terus meningkat. 

     

7. 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. Dengan pujian 

yang tepat akan memupuk suasana yang menyenangkan dan 

mempertinggi gairah belajar serta sekaligus akan membagkitkan 

harga diri. 

 

8. Hukuman 

Hukuman sebagai reinforcement yang negatif tetapi kalau 

diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. Oleh 

karena itu guru harus memahami prinsip-prinsip pemberian 

hukuman. 

 

9. Hasrat untuk belajar 

Hasrat untuk belajar, berarti ada unsur kesengajaan, ada 

maksud untuk belajar. Hal ini akan lebih baik, bila dibandingkan 
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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. 

 

10. Minat 

Soal motivasi sangat erat hubungannya dengan unsur 

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. Mengenai minat ini antara lain dapat dibangkitkan 

dengan cara-cara sebagai berikut: 

a. Membangkitkan adanya suatu kebutuhan  

b. Menghubungkan dengan persoalan pengalaman yang lampau 

c. Memberi kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik 

d. Menggunakan berbagai macam bentuk mengajar 

 

11. 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.   
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2.1.4. Hasil Belajar 

2.1.4.1.Pengertian Belajar 

Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu 

proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh 

aspek tingkah laku. Sedangkan menurut Slameto, 2010: 2 belajar 

adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungan.  

Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Baharuddin dan Esa 

Nur Wahyuni, 2007: 13 secara etimologis belajar memiliki arti 

“berusaha  memperoleh kepandaian atau ilmu”. Definisi ini memiliki 

pengertian bahwa belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai 

kepandaian atau ilmu. 

Sedangkan menurut Hilgrad dan Bower (Fudyartanto, 2002) 

dalam (Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, 2007: 13) belajar 

memiliki pengertian memperoleh pengetahuan atau menguasai 

pengetahuan melalui pengalaman, mengingat, menguasai 

pengalaman, dan mendapatkan informasi atau menemukan. 
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2.1.4.2.Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Horward 

Kingsley dalam Nana Sudjana, 2010: 22 membagi tiga macam hasil 

belajar, yakni: (a) keterampilan dan kebiasaan, (b) pengetahuan dan 

pengertian, (c) sikap dan cita-cita. Sedangkan Gagne dalam Nana 

Sudjana, 2010: 22 membagi lima kategori hasil belajar, yakni: (a) 

informasi verbal, (b) keterampilan intelektual, (c) strategi kognitif, 

(d) sikap, dan (e) keterampilan motoris. 

Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, 

baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan 

klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom dalam Nana Sudjana, 

2010: 22-23 yang secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah, 

yakni: 

(a) Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua 

aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah dan keempat aspek 

berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. 

(b) Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima 

aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, 

organisasi, dan internalisasi. 
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(c) Ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar keterampilan 

dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotoris, 

yakni (a) gerakan refleks, (b) keterampilan gerakan dasar, (c) 

kemampuan perceptual, (d) keharmonisan atau ketepatan, (e) 

gerakan keterampilan kompleks, dan (f) gerakan ekspresif dan 

interpretative. 

Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Di 

antara ketiga ranah itu, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai 

oleh para guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para 

siswa dalam menguasai isi bahan pengajaran.  

 

2.1.4.3.Faktor-faktor Yang Mempengarui Hasil Belajar 

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

dibedakan atas dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi dalam proses 

belajar individu sehingga menentukan kualitas hasil belajar. 

a. Faktor  Internal 

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam 

diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. 

Faktor-faktor internal ini meliputi faktor fisiologis dan psikologis. 

1) Faktor Fisiologis 

Faktor-faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor-faktor ini 
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dibedakan menjadi dua macam. Pertama, keadaan tonus 

jasmani. Keadaan tonus jasmani pada umumnya sangat 

mempengaruhi aktivitas belajar seseorang. Kedua, keadaan 

fungsi jasmani/fisiologis. Selama proses belajar berlangsung, 

peran fungsi fisiologis pada tubuh manusia sangat 

mempengaruhi hasil belajar, terutama pancaindra. Pancaindra 

yang berfungsi dengan baik akan mempermudah aktivitas 

belajar dengan baik pula. Dalam proses belajar, pancaindra 

merupakan pintu masuk bagi segala informasi yang diterima 

dan ditangkap oleh manusia, sehingga  manusia dapat 

mengenali dunia luar. Pancaindra yang memiliki peran besar 

dalam aktivitas belajar adalah mata dan telinga.  

2) Faktor Psikologis 

Faktor-faktor psikologis adalah keadaan psikologis 

seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar. 

Beberapa faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses 

belajar adalah: 

1. Kecerdasan/inteligensi siswa 

Pada umumnya kecerdasan diartikan sebagai 

kemampuan psiko-fisik dalam mereaksi rangsangan atau 

menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui cara yang 

tepat.  Dengan demikian, kecerdasan bukan hanya 

berkaitan dengan kualtas otak saja, tetapi juga organ-



52 
 

 
 

organ tubuh tubuh yang lain. Kecerdasan merupakan 

faktor psikologis yang paling penting dalam proses 

belajar siswa, karena itu menentukan kualitas belajar 

siswa. Semakin tinggi tingkat intelegensi seseorang 

individu, semakin besar peluang individu tersebut meraih 

sukses dalam belajar. Sebaliknya, semakin rendah tingkat 

inteligensi individu, semakin sulit individu itu mencapai 

kesuksesan belajar.  

2. Motivasi  

Motivasi adalah salah satu faktor yang 

mempengaruhi keefektifan kegiatan belajar siswa. 

Motivasilah yang mendorong siswa ingin melakukan 

kegiatan belajar. Menurut para ahli psikologi 

mendefinisikan motivasi sebagai proses di dalam diri 

individu yang aktif, mendorong, memberikan arah, dan 

menjaga perilaku setiap saat (Slavin, 1994) dalam 

(Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, 2008: 22). Motivasi 

juga diartikan sebagai pengaruh kebutuhan-kebutuhan dan 

keinginan terhadap intensitas dan arah perilaku seseorang. 

3. Minat 

Secara sederhana, minat/interest berarti 

kecendrungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan 

yang besar terhadap sesuatu. Menurut Reber (Syah, 2003) 
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dalam (Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, 2008: 24), 

minat bukanlah istilah yang populer dalam psikologi 

disebabkan ketergantungannya terhadap berbagai faktor 

internal lainnya, seperti pemusatan perhatian,  

keingintahuan, motivasi, dan kebutuhan.  

4. Sikap 

Dalam proses belajar, sikap individu dapat 

mempengaruhi keberhasilan proses belajarnya. Sikap 

adalah gejala internal yang berdimensi aktif berupa 

kecendrungan untuk mereaksi atau merespons dengan 

cara yang relatif tetap terhadap objek, orang, peristiwa 

dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif (Syah, 

2003) dalam (Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, 2008: 

24). 

5. Bakat  

Faktot psikologis  lain yang mempengaruhi proses 

belajar adalah bakat. Secara umum, bakat/aptitude 

didefinisikan sebagai kemampuan potensial yang dimiliki 

seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang 

akan datang (Syah, 2003) dalam (Baharuddin dan Esa Nur 

Wahyuni, 2008: 25). Berkaitan dengan belajar, Slavin 

(1994) dalam Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni (2008: 

25) mendefinisikan bakat sebagai kemampuan umum 
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yang dimiliki seorang siswa untuk belajar. Dengan 

demikia, bakat adalah kemampuan seseorang yang 

menjadi salah satu komponen yang diperlukan dalam 

proses belajar seseorang.  

b. Faktor-Faktor Eksogen/Eksternal  

Selain karakteristik siswa atau faktor-faktor endogen, 

faktor-faktor eksternal juga dapat mempengaruhi proses belajar 

siswa. Dalam hal ini, Syah (2003) dalam Baharuddin dan Esa 

Nur Wahyuni (2008: 26) menjelaskan bahwa faktor-faktor 

eksternal yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi 

dua golongan, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor 

lingkungan nasional. 

1) Lingkungan Sosial 

(a) Lingkungan sosial sekolah, Seperti guru, administrasi, 

dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi proses 

belajar seorang siswa. Hubungan yang harmonis antara 

ketiganya dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk 

belajar lebih  baik di sekolah. Perilaku  yang simpatik dan 

dapat menjadi teladan seorang guru atau administrasi 

dapat menjadi pendorong bagi siswa untuk belajar.. 

(b) Lingkungan sosial masyarakat, Kondisi lingkungan 

masyarakat tempat tinggal siswa akan mempengaruhi 

belajar siswa. Lingkungan siswa yang kumuh, banyak 
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penganguran dan anak telantar juga dapat mempengaruhi 

aktivitas belajar siswa, paling tidak siswa kesulitan ketika 

memerlukan teman belajar, diskusi, atau meminjam alat-

alat belajar yang kebetulan belum dimiliki. 

(c) Lingkungan sosial keluarga, Lingkungan ini sangat 

mempengaruhi kegiatan belajar. Ketegangan keluarga, 

sifat-sifat orangtua, demografi keluarga (letak rumah), 

pengelolaan keluarga, semuanya dapat memberi dampak  

terhadap aktivitas belajar siswa. Atau adik yang harmonis 

akan membantu siswa melakukan aktivitas belajar dengan 

baik. 

2) Faktor nonsosial 

(a) Lingkungan alamiah, seperti kondisi udara yang segar, 

tidak panas dan tidak dingin, sinar yang tidak terlalu 

silau/kuat, atau tidak terlalu lemah/gelap,  suasana yang 

sejuk dan dingin. Lingkungan alamiah tersebut 

merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

aktivitas belajar siswa. Sebaliknya, bila kondisi  

lingkungan alam tidak mendukung, proses belajar siswa 

akan terhambat. 

(b) Faktor instrumental, yaitu perangkat belajar yang dapat 

digolongkan dua macam. Pertama, hardware, seperti 

gedung sekolah, alat-alat belajar, fasilitas belajar, 
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lapangan olahraga dan lain sebagainya. Kedua, software, 

seperti kurikulum sekolah, peraturan-peraturan sekolah, 

buku panduan, silabi, dan lain sebagainya. 

(c) Faktor materi pelajaran (yang diajarkan ke siswa). Faktor 

ini hendaknya disesuaikan dengan usia perkembang 

siswa, begitu juga  dengan metode mengajar guru, 

disesuaikan dengan kondisi perkembanga siswa. Karena 

itu, agar guru dapat memberikan kontribusi yang positif  

terhadap aktivitas belajar siswa, maka guru harus 

menguasai materi pelajaran dan berbagai metode 

mengajar yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi 

siswa. 

 

2.1.5. IPA 

2.1.5.1.Latar Belakang IPA 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan berupa fakta-fakta, konsep-

konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan proses 

penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi 

peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta 

prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam 

kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya menekankan pada 
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pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi 

agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. 

Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat 

membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam tentang alam sekitar.  

IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi 

kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat 

diidentifikasikan. Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana 

agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Di tingkat SD/MI 

diharapkan ada penekanan pembelajaran Salingtemas (Sains, 

lingkungan, teknologi, dan masyarakat) yang diarahkan pada 

pengalaman belajar untuk merancang dan membuat suatu karya 

melalui penerapan konsep IPA dan kompetensi bekerja ilmiah secara 

bijaksana.  

Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri 

ilmiah (scientific inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, 

bekerja, dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai 

aspek penting hidup. Oleh karena itu pembelajaran IPA di SD/MI 

menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung 

melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan 

sikap ilmiah.  

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) IPA di 

SD/MI merupakan standar minimum yang secara nasional harus 



58 
 

 
 

dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam pengembangan 

kurikulum di setiap satuan pendidikan. Pencapaian SK dan KD 

didasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk membangun 

kemampuan, bekerja ilmiah, dan pengetahuan sendiri yang 

difasilitasi oleh guru. 

  

2.1.5.2.Tujuan IPA 

Mata pelajaran IPA SD/MI betujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha 

Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam 

ciptaan-Nya 

2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep 

IPA yang bermanfaat dan dapat 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 berperanserta dalam memelihara, 

menjaga dan melestarikan lingkungan alam 
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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. 

 

2.1.5.3.Ruang Lingkup IPA 

Ruang lingkup bahan kajian IPA untuk SD/MI meliputi aspek-

aspek berikut:  

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.  

 

2.2. Kerangka Berpikir 

Uma Sekaran dalam bukunya Business Research (1992) dalam 

Sugiyono (2010: 91) kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di 

identifikasi sebagai masalah yang penting. 
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Salah satu faktor yang berpengaruh dalam hasil belajar adalah dari 

faktor strategi belajar yang digunakan berpengaruh terhadap hasil belajar 

karena strategi belajar sangat penting untuk keberhasilan seseorang dalam 

belajar. Dalam pembelajaran dengan menggunakan strategi belajar peta 

konsep (concept mapping) ini bagaimana membuat konsep-konsep 

pembelajaran, sehingga masalah dalam belajar dapat diselesaikan bersama 

dan akan disimpulkan bersama. Peran guru hanya sebagai fasilitator yang 

mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan belajar.  

Strategi belajar peta konsep (concept mapping) dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa dan siswa. akan terdorong untuk belajar secara aktif, 

karena strategi belajar ini sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan meningkatkan 

motivasi siswa. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa strategi belajar 

peta konsep (concept mapping) dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 
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Gambar 2.5 Kerangka Berpikir 
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Dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan antara kelas 

kontrol dan kelas eksperimen dimana kelas kontrol dalam pembelajaran 

dengan menggunakan metode pembelajaran konvensional yang sudah biasa 

digunakan dalam kelas sedangkan kelas eksperimen dalam pembelajaran 

dengan menggunaakan strategi belajar peta konsep (concept mapping). 

Dalam alat ukur hasil evaluasi antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

adalah sama. Untuk pretest diambil dari alat evaluasi  pada kelas uji coba 

dan hasil pretest kedua kelas yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen tidak 

menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. 

 

2.3. Hipotesis Penelitian 

Diduga ada pengaruh penggunaan strategi belajar peta konsep 

(concept mapping) terhadap motivasi dan hasil belajar IPA siswa kelas IV 

semester II SD Negeri Gedong 02 kecamatan Banyubiru  tahun pelajaran 

2011/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


