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 BAB II  

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Pengertian Motivasi  

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Kata “motif”,diartikan sebagai upaya yang mendorong 

seseorang dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu kondisi 

intern(kesiapsiagaan). Berawal dari kata “motif”itu,maka motivasi 

dapat di artikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. 

Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan 

untuk mencapai tujuan sangat di rasakan atau mendesak. 

Memberikan motivasi kepada seeorang siswa, berarti 

menggerakkan siswa untuk melakukan sesuatu, pada tahap awalnya 

akan menyebabkan si subjek belajar merasa ada kebutuhan dan ingin 

melakukan sesuatu kegiatan belajar
8
. Didalam buku sardiman 

mengatakan menurut Mc. Donald, motivasi adalah perubahan energi 

dalam diri seseorang yang di tandai dengan munculnya ”feeling” dan 

di dahului dengan tanggapan teerhadap adanya tujuan. Dari 

pengertian yang di kemukan Mc. Donald di dalam buku sardiman ini 

ada tiga:
 9
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 Ibid., hlm 77-78  

9
 Sardiman, Op-Cit., hlm 73 
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1) Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada 

diri setiap individu manusia. Perkembangan motivasi akan 

membawa beberapa perubahan energi di dalamsistem 

”neurophysiological” yang ada pada organisme(walaupun 

motivasi itu muncul dari dalam diri manusia), penampakkan nya 

akan menyangkut kegiatan fisik manusia. 

2) Motivasi di tandai dengan munculnya, rasa atau feeling, afeksi 

seseorang. Dalam hal ini motivasi relevan dengan persoalan-

persoalan kejiwaan, afeksi dan emosi yang dapat menentukkan 

tingkah laku manusia. 

3) Motivasi akan dirangsang karena adanaya tujuan. Jadi motivasi 

dalam hal ini sebenernya merupakan respon dari suatu 

aksi,yakni tujuan. Motivasi memang muncul dari dalam diri 

manusia,tetapi kemunculannya karena terangsang atau terdorong 

oleh adanya unsur lain, dalam hal ini adalah tujuan. Tujuan ini 

akan menyangkut soal kebutuhan. 

 

b. Jenis- Jenis Motivasi 

Berbicara tentang macam atau jenis motivasi ini dapat dilihat 

dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian,motivasi atau motiv-

motiv yang aktif itu sangat bervariasi. 

1) Motivasi di lihat dari dasar pembentukkannya yaitu:
 10

 

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 

bekerja, untuk beristirahat, dorongan untuk maju. Motif-

motif ini seringkala di sebut motif-motif yang di isyaratkan 

secara biologis. Relevan dengan ini, maka Arden N. 

Frandsen memberi istilah jenis motif physsological drives.  

b) Motif-motif yang di pelajari 

Maksudnya motif-motif yang timbul karena di pelajari 

sebagai contoh: dorongan untuk belajar suatu cabang ilmu 

pengetahuan, dorongan untuk mengajar sesuatu di dalam 

masyarakat.  

Di samping itu frandsen, masih menambahkan jenis-

jenis motif berikut ini: 

a) Cognitive motives 

                                                           
           

10
 Ibid., hlm 85-87 
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Motif ini menunjukkan pada gejala intrinsic, yakni 

menyangkut kepuasaan individual. Kepuasaan individual 

yang berada di dalam diri manuasia dan biasanya berwujud 

proses dan produk mental. 

b) Self-expression 

Penampilan diri adalah sebagian dari prilaku manusia. 

Yang penting kebutuhan individu itu tidak sekedar tahu 

mengapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi, tetapi juga 

mampu membuat suatu kejadian. 

c) Self-enhancement 

Melalui aktualisasi diri dan pengembangkan 

kompetensi akan meningkatkan kemajuan diri seseorang. 

Ketinggian dan kemajuan diri ini menjadi salah satu 

keinginan bagi setiap individu. 

 

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 istirahat. Ini sesuai dengan jenis physiological 

drives dari frandsen seperti telah di singgung di depan. 

b) Motif-motif darurat. Yang termasuk dalam jenis motif ini 

antara lain: dorongan untuk menyelamatkan diri, dorongan 

untuk membalas, untuk berusaha, untuk memburu. 

c) Motif-motif objektif. Dalam hal ini menyangkut kebutuhan 

untuk melakukan manipulasi, untuk melakukan eksplorasi, 

untuk menaruh minat. Motif- motif ini muncul karena 

dorongan untuk dapat mengahadapi dunia luar secara 

efektif. 

 

3) Motivasi jasmaniah dan rohaniah 

Ada beberapa yang menggolongkan jenis motivasi itu 

menjadi dua jenis yakni motivasi jasmaniah di motivasi 

rohaniah. Soal  kemauan itu pada setiap diri manusia terbentuk 

melalui empat momen 

a) Momen timbulnya alasan 

Sebagai contoh seorang pemuda yang sedang giat 

berlatih olahraga untuk menghadapi suatu proseni di 

sekolahnya, tetapi tiba-tiba di suruh ibunya untuk 

mengantarkan seseorang tamu membeli tiket karena tamu 

itu mau kembali ke jakarta. 
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b) Momen pilih 

Momen pilih, maksudnya dalam keadaan pada waktu 

ada alternatif-alternatif yang mengakibatkan persaingan di 

antara alternatif atau alasan-alasan itu. 

 

c) Momen putusan 

Dalam persaingan antara berbagai alasan, sudah barang 

tentu akan berakhir dengan di pilihannya satu altenatif. 

 

d) Momen terbetuknya kemauan 

Kalau seseorang sudah menetapkan satu putusan untuk 

di kerjakan, timbullah dorongan pada diri seseorang untuk 

bertindak, melaksanakan putusan itu. 

 

4) Motivasi intrinsik dan ekstrinsik 

a) Motivasi intirinsik 

Yang di maksud dengan motivasi intrinsik adalah 

motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak 

perlu di rangsang dari luar, karena dalam diri setiap 

individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 

Sebagai contoh seseorang yang senang membaca, tidak 

usaha ada yang menyuruh atau mendorongnya, ia sudah 

rajin mencari buku-buku untuk di bacanya. Kemudian kalau 

di lhat dari segi tujuan kegiatan yang di lakukan nya( 

misalnya kegiatan belajar), maka yang di maksud dengan 

motivasi intirinsik ini adalah ingin mencapai tujuan yang 

terkandung di dalam perbuatan belajar itu sendiri.  

Sebagai contoh konkret, membaca pelajaran terlebih 

dahulu, memiliki keingintahuan yang tinggi, dapat 

mempertahankan pendapatnya. Intrinsic motivations are 
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inherent in the learning situations and meet pupil-needs and 

purposes. Itulah sebabnya motivasi intirinsik dapat juga di 

katakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas 

belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan suatu dorongan 

dari dalam diri dan secara mutlak berkait dengan aktifitas 

belajarnya. 

b) Motivasi ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan 

berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Sebagai 

contoh seseorang itu belajar, karena tahu besok paginya 

akan ujian dengan harapan mendapatkan nilai baik, 

sehingga akan dipuji temannya
11

. Contohnya belajar demi 

memperoleh materi yang akan diajarkan, belajar demi 

menghindari hukuman, belajar demi meningkatkan gengsi 

sosial, belajar demi memenuhi persyaratan kenaikam kelas.  

Jadi motivasi belajar merupakan penggerak atau 

pendorong bagi siswa-siswa untuk melakukan keiatan 

belajar yang pada hakikatnya untuk mengadakan perubahan 

tingkah laku. 

Pada umumnya di dukung oleh beberapa unsur: 

(1) Adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil 

(2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

(3) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam 

masalah 

                                                           
11

 Ibid., hlm 88-91  
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(4) Adanya harapan dan cita-cita masa depan 

(5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar  

(6) Adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga 

memungkinkan seorang siswa dapat belajar dengan 

baik. 

 

c. Ciri- Ciri Motivasi 

Sardiman mengungkapkan bahwa ciri-ciri motivasi yang ada 

pada diri seseorang meliputi: 

1) Tekun dalam menghadapi tugas 

2) Ulet dalam menghadapi kesulitan 

3) Menunjukkan minat bermacam-macam masalah 

4) Lebih senang bekerja mandiri 

5) Cepat bosan dengan tugas-tugas yang rutin 

6) Dapat mempertahankan pendapatnya 

7) Tidak mudah melepaskan hal-hal yang di yakini 

8) Senang mencari dan memecahkan
12

. 

 

2. Media Telepon Gelas 

1) Pengertian Media 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah 

berarti” tengah”,”perantara”,atau”pengantar”. Gerlach & Ely 

mengatakan bahwa media apabila di pahami secara garis besar 

manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang 

membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau 

sikap. Adapun pengertian media dari pendapat lain, media yaitu 

segala bentuk yang di pergunakan untuk suatu proses penyaluran 

informasi.
13
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 Ibid., hlm 83 
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 Nurhasnawati, media pembelajaran, Pekanbaru: yayasan Pustaka Riau,2011, hlm 25 
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1)  Jenis-jenis media  

a) Media audio visual gerak, seperti : film bersuara, film pada 

televisi, televisi dan animasi. 

b) Media audio visual diam, seperti : slide 

c) Audio semi gerak, seperti : tulisan bergerak suara 

d) Media visual bergerak, seperti : slide bisu, halaman cetak, 

foto. 

e) Media visual bergerak, seperti : film bisu 

f) Media audio, seperti: radio, telepon, pita audio 

g) Media cetak, seperti : buku, modul 

2) Fungsi media 

Lima Fungsi dan manfaat media Levie & Lentz ada empat 

fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu: 

a) Fungi Atensi 

Media visual merupakan inti, yaitu menarik dan 

mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada 

isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang di 

tampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. 

b) Fungsi Afektif 

Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan 

siswa ketika belajar ( atau membaca ) teks yang bergambar. 

c) Fungsi Kognitif 
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Media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian 

yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar 

memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami an 

mengingat informasi atau pean yang terkanung dalam 

gambar. 

d) Fungsi Kompensatotis 

Media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa 

media visual yang memberikan konteks untuk memahami 

teks, membantu siswa yang lemah dalam membaca, untuk 

mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya 

kembali
14

.  

2) Media telepon gelas 

Sedangkan yang di maksud dengan media telepon gelas adalah 

salah satu media yang dapat di gunakan didalam pembelajaran di 

Sekolah Dasar, media ini merupakan salah satu alat permaianan 

edukatif yang sangat sederhana, tetapi memiliki fungsi yang baik 

untuk menunjang kegiatan pembelajaran.
15

 

Melalui media telepon gelas siswa dapat mengetahui tentang 

pembuktian adanya perambatan bunyi, jika media yang digunakan 

menyenangkan siswa maka secara langsung akan meningkatkan 

motivasi belajar siswa terutama motivasi ekstrinsik.  

a) Langkah- langkah menggunakan media telepon gelas 
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Langkah-langkah dalam menggunakan media telepon gelas 

menurut Tina Dahlan adalah sebagai berikut :  

(1) Anak bermain secara berpasangan. 

(2) Lubangi dasar gelas plastik dengan korek api yang di 

nyalakan (jika menggunakan kaleng bekas, lubangi dasar 

kaleng bekas dengan paku). 

(3) Lubang cukup satu buah dan pastikan berada di tengah-

tengah dasar gelas plastik/kaleng bekas. 

(4) Masukkan benang kasur melalui lubang,kemudian ikatkan 

agar tidak lepas. 

(5) Panjang benang kasur dapat diatur sesuai dengan yang di 

inginkan. 

(6) Gunakan gelas plastik atau kaleng bekas tersebut sebagai 

media berbicara atau mendengarkan(seperti pesawat telepon 

pada zaman dahulu)
16

. 

 

Sedangkan langkah-langkah media telepon gelas menurut 

R. Masita sebagai berikut:
17

 

(1) Gunakan pensil yang cukup runcing untuk membuat lubang 

pada dasar gelas kertas. Buatlah lubang pada kedua gelas 

kertas. Masukkan benang melalui lubang yang telah kamu 

buat 

(2) Buatlah simpul pada ujung benang yang telah masuk 

melalui lubang dasar gelas. Jangan lupa untuk mengikatkan 

simpul yang kamu buat pada kedua ujung benang dalam 

gelas telepon. 

(3) Ajaklah seorang temanmu untuk mengambil salah satu 

gelas. Bergeraklah saling menjauh hingga posisi benang 

terentang kencang dan tidak kendor. Jika kamu berbicara ke 

dalam gelas. Suruh teman mu menaruh mulut gelas ke 

telinganya. Jika temanmu yang berbicara kamu harus 

meletakkan mulut gelas di telingamu. Demikian seterusnya 

hingga kamu bisa berkomunikasi layaknya menggunakan 

telepon sungguhan. 

 

Berdasarkan langkah-langkah di atas peneliti membuat 

modifikasi penggunaan media telepon gelas sebagai berikut:  

(1) Guru membagi kelas ke dalam beberapa kelompok. 
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 Tina Dahlan, Op-Cit, hlm.109 
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 R. Masita, mari bereksperimen., hlm 28-29 
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(2) Guru menyediakan bahan untuk membuat telepon gelas 

(3) Siswa melubangi dasar gelas plastik dengan korek api yang 

dinyalakan (jika menggunakan kaleng bekas, lubangi dasar 

kaleng bekas dengan paku). Kemudian lubang cukup satu 

buah dan pastikan berada di tengah-tengah dasar gelas 

plastik/kaleng bekas 

(4) Siswa memasukkan benang kasur melalui lubang, kemudian 

ikatkan agar tidak lepas 

(5) Salah satu siswa untuk mengambil salah satu gelas yang 

telah di buat dan bergeraklah saling menjauh hingga posisi 

benang terentang kencang dan tidak kendor 

(6) Guru menyuruh siswa berbicara kedalam gelas 

(7) Salah satu siswa untuk menaruh mulut gelas di telinganya, 

jika temanmu sedang berbicara 

(8) Kemudian siswa yang mendengarkan, mengungkapkan apa 

yang di bicarakan di hadapan siswa lain 

(9) Guru menyimpulkan bahwa di dalam media telepon gelas 

tersebut adanya perambatan bunyi dalam benang tersebut 

Penelitian ini memodifikasi langkah-langkah pembelajaran 

telepon gelas karena langkah-langkah pembelajaran menurut 

Tina Dahlan hanya  cara membuat telepon gelas kemudian 

menurut R. Masita cara membuat dan sedikit membahas tentang 

cara penggunaan pembelajaran, maka dari itu peneliti 
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memoifikasi langkah-langkah pembelajaran sehingga dengan 

bisa diterapkan nya dalam pembelajaran yang memiliki langkah-

langkah yang padu. Dari paparan diatas dapat dikatakan bahwa 

dengan menggunakan media telepon gelas. memperoleh cara 

yang tepat dalam peningkatan motivasi belajar siswa. 

a) Kelebihan dan kekurangan menggunakan media telepon gelas
18

 

(1) Kelebihan menggunakan media telepon gelas 

(a) Alatnya sangat sedehana 

(b) Mudah dibuat dan dipergunakan 

(c) Harganya relatif murah 

(d) Anak lebih mudah dipahami 

(2) Kekurangan nya dalam menggunakan media telepon gelas 

(a) Sulit dikontrol 

(b) siswanya ribut 

b) Bahan yang di perlukan untuk membuat telepon gelas 

(1) Gelas plastik atau kaleng bekas susu kental 

(2) Benang kasur 

(3) Gunting 

(4) Korek api 
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B. Hubungan antara penggunaan media telepon gelas dengan motivasi 

belajar IPA 

Dari paparan diatas dapat dikatakan bahwa dengan menggunakan media 

telepon gelas. Memperoleh cara yang tepat dalam peningkatan motivasi 

belajar untuk menghubungkan motivasi belajar siswa dengan penggunaan 

media telepon gelas. Berdasarkan Encyclopedia aof Educationl research 

dalam Hamalik siswa dikatakan termotivasi dalam belajar apabila merincikan 

manfaat media pendidikan sebagai berikut: 

1. Menetapkan dasar-dasar yang konkrit untuk berfikir  

2. Memperbesar perhatian siswa 

3. Memberikan pengalaman yang nyata yang dapat menumbuhkan kegitan 

berusaha sendiri. 

4. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontiniu 

5. Membantu tumbunhya pengertian yang dapat membantu perkembangan 

kemampuan bahasa. 

6. Memberikan pengalaman yang tidak mudah di peroleh dengan cara lain 

membantu efesiensi dan keragaman yang lebih banyak dalam belajar. 

 

C. Penelitian yang Releven 

Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sucianti dengan 

judul “Penggunaan Media Gambar Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar 

Sains Siswa Kelas VI Sekolah Dasar 013 Pekanbaru. Analisis yang di 

gunakan untuk menganalisis data adalah menggunakan analisis data deskritif 
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dan analisis statistik inferensial denagn t= 7,805 di mana df= 32 diperoleh 

angka 2,04 untuk taraf signifikan 5% dan 2,75% untuk taraf 1%. Jika di lihat 

dari nlai berarti hipotesis alternatif diterma. Hasil penelitiannya diterima 

bahwa adanya peningkatkan motivasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam 

siswa.
19

 

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Imran pulungan dalam 

skripsinya yang berjudul ”Penerapan Pembelajaran Kooperatif dengan 

menggunakan  media gambar untuk  meningkatkan  motivasi belajar sains 

siswa Sekolah Dasar 007 Pekanbaru. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa 

penerapan pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi belajar sains 

siswa.
20

  

 

D. Kerangka Berfikir 

Media telepon gelas ini dirancang untuk mengatasi kesulitan belajar 

siswa secara individual. Melalui media telepon gelas suasana belajar siswa 

akan menyenangkan, jika suasana belajar menyenangkan maka secara 

langsung akan meningkatkan motivasi belajar siswa terutama motivasi 

ekstrinsik. Oleh karena itu motivasi yang di gunakan dalam penelitian ini 

lebih banyak terlihat di motivasi ekstrinsik sebagaimana terdapat dibawah ini:  

 

 

                                                           
19

 Sucianti, Penggunaan Media Gambar Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Sains 

Siswa Kelas VI SD 013 Pekanbaru. UIN SUSKA RIAU.2005 
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Tabel 2.1 indikator motivasi instrinsik dan ekstrinsik 

No Motivasi Indikator 

1 Intrinsik  Membaca sebelum diperintah 

2 Ekstrinsik Semangat dalam membuat media telepon 

gelas 

Fokus dalam menyampaikan materi energi 

bunyi dalam media telepon gelas 

Kerja sama dalam membuat media 

telepon gelas 

Memberikan hadiah kepada siswa yang 

dapat menyelesaikan media telepon gelas 

dengan tepat waktu. 

Dapat menyimpulkan pelajaran tentang 

energi bunyi 

 

Oleh sebab itu penulis berfikir bahwa dengan menggunakan media 

telepon gelas dapat meningkatkan motivasi belajar Ilmu Pengetahuan Alam 

pada kelas IV Sekolah dasar Negeri 09 Buatan Baru. 

 

E. Indikator keberhasilan 

1. Indikator Kinerja  

a. Aktivitas Guru 

Adapun indikator kinerja guru dengan meningkatkan media 

telepon gelas adalah: 

1) Guru membagi kelas ke dalam beberapa kelompok  

2) Guru meminta tiap-tiap kelompok membuat apa yang di suruh 

oleh guru yaitu membuat media telepon gelas 

3) Guru menyuruh siswa melubangi dasar gelas plastik dengan 

korek api yang dinyalakan (jika menggunakan kaleng bekas, 

lubangi dasar kaleng bekas dengan paku). Kemudian lubang 
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cukup satu buah dan pastikan berada di tengah-tengah dasar 

gelas plastik/kaleng bekas. 

4) Guru menyuruh siswa memasukkan benang kasur melalui 

lubang, kemudian ikatkan agar tidak lepas. 

5) Guru menyuruh siswa untuk mengambil salah satu gelas yang 

telah di buat dan bergeraklah saling menjauh hingga posisi 

benang terentang kencang dan tidak kendor. 

6) Guru menyuruh siswa berbicara kedalam gelas. 

7) Guru menyuruh salah satu siswa untuk mendengarkannya. 

8) Guru memperhatikkan siswa yang sedang melalukan media 

telepon gelas. 

9) Guru menyimpulkan bahwa didalam media telepon gelas 

tersebut adanya perambatan bunyi dalam benang tersebut. 

b. Aktivitas siswa 

Adapun indikator motivasi siswa dengan meningkatkan motivasi 

belajar siswa dengan media telepon gelas adalah: 

1) Siswa mendengarkan instruksi dari guru  

2) Tiap-tiap kelompok membuat yang diperintahkan oleh guru 

yaitu membuat media telepon gelas. 

3) Siswa melubangi dasar gelas plastik dengan korek api yang 

dinyalakan (jika menggunakan kaleng bekas, lubangi dasar 

kaleng bekas dengan paku). Kemudian lubang cukup satu buah 
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dan pastikan berada di tengah-tengah dasar gelas plastik/kaleng 

bekas. 

4) Siswa memasukkan benang kasur melalui lubang, kemudian 

ikatkan agar keras. 

5) Siswa mengambil telepon gelas yang telah dibuatnya. 

6) Siswa berbicara ke dalam telepon gelas. 

7) Kemudian salah satu siswa lain meletakkan mulut gelas 

ditelinga, sehingga siswa bisa mendengarkan apa yang 

dibicarakan oleh temannya. 

8) Siswa yang mendengarkan, mengungkapkan apa yang 

dibicarakan dihadapan siswa lain. 

9) Kemudian siswa mendengarakan guru menyimpulkan bahwa 

didalam media telepon gelas tersebut adanya perambatan bunyi 

dalam benang tersebut.  

Jadi, dengan eksperimen dengan menggunakan media telepon 

gelas siswa dapat mempelajari langsung prinsip kerja perambatan 

gelombang bunyi.  

2. Indikator Motivasi Belajar 

Berdasarkan jenis-jenis motivasi instrinsik dan ekstrinsik yang 

menetapkan dalam kajian teori sebelumnya maka peneliti menetapkan 

indikator motivasi siswa adalah :  

a. Membaca sebelum diperintah. 

b. Semangat dalam membuat media telepon gelas 
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c. Fokus dalam menyampaikan materi energi bunyi dalam media telepon 

gelas. 

d. Kerja sama dalam membuat media telepon gelas  

e. Memberikan hadiah kepada siswa yang dapat menyelesaikan media telepon 

gelas dengan tepat waktu. 

f. Dapat menyimpulkan pelajaran tentang energi bunyi. 

Motivasi belajar siswa dari banyaknya siswa yang lebih 

memperhatikan pembelajaran dan dengan menggunakan media 

permainan akan lebih menarik perhatian siswa untuk melakukan kegiatan 

belajar. Peneliti ini dikatakan berhasil apabila siswa yang memiliki 

motivasi belajar yang tinggi di dalam IPA  mencapai 75%
21

, artinya 

dengan persentase tersebut motivasi belajar IPA siswa tergolong baik, hal 

ini berpedoman pada teori yang di kemukakan oleh Agus Suprijono. 

 

F. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka teoretis di atas maka hipotesis tindakan pada 

penelitian ini adalah” jika media telepon gelas ini diterapkan pada 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas IV di Sekolah Dasar Negeri 09 

Buatan Baru maka motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam akan meningkat”. 
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