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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Metode Beach Ball

Metode beach ball adalah metode pembelajaran yang melibatkan

antara guru dan siswa untuk saling bertukar pendapat tentang suatu

permasalahan bersama-sama guna mencari pemecahan permasalahan. Trianto

menjelaskan metode beach ball merupakan pembelajaran diskusi yang

diberikan guru dengan memberikan bola kepada salah seorang siswa untuk

memulai diskusi dengan pengertian bahwa, hanya siswa yang memegang bola

yang dapat berbicara. Siswa lain mengangkat tangan agar mendapat bola jika

ingin mendapat giliran berbicara. Sehingga meetode ini dapat menimbulkan

aktivas belajar siswa dengan saling bersaing untuk berbicara satu sama lain.7

Ada beberapa langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam metode

pembelajaran Beach Ball, yaitu :8

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan topik yang akan di
diskusikan. Guru menyampaikan aturan dalam melakukan diskusi
dengan menggunakan metode beach ball

b. Guru mempersiapkan sebuah bola, kemudian memberikannya
kepada seorang peserta didik yang diminta untuk mulai
mendiskusikan topik yang telah di tetapkan

c. Peserta didik lain yang ingin berbicara harus mengangkat tangan
untuk meminta bola dan berbicara jika bola telah dipegangnya

7 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, Pekanbaru, Kencana, 2009,
hlm. 128

8 Ridwan Abdullah Sani, Loc. Cit
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d. Diskusi dilanjutkan sampai batas waktu yang di tetapkan atau
beberapa konsep yang telah disampaikan peserta didik

e. Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan
f. Guru melakukan evaluasi pada akhir pembelajaran.

Kelebihan metode pembelajaran beach ball : 9

a) Suasana kelas akan hidup. Sebab anak-anak mengarahkan
pikirannya kepada masalah yang sedang didiskusikan

b) Menyadarkan anak didik bahwa masalah dapat dipecahkan dengan
berbagai jalan

c) Membiasakan anak didik mendengarkan pendapat orang lain
sekalipun berbeda dengan pendapatnya

d) Dapat menaikkan prestasi kepribadian individu seperti toleransi,
demokratis, kritis, berfikir sistematis dan membuat siswa lebih
kreatif

e) Kesimpulan-kesimpulan diskusi mudah dipahami anak karena
anak didik mengikuti proses berfikir sebelum sampai kepada
kesimpulan.

Kekurangan dari metode beach ball : 10

a) Kadang-kadang bisa terjadi adanya pandangan dari berbagai sudut
bagi masalah yang dipecahkan

b) Dalam diskusi menghendaki pembuktian logis, yang tidak terlepas
dari faktor-faktor dan tidak merupakan jawaban yang hanya
dugaan atau coba-coba saja

c) Tidak dapat dipakai dalam kelompok yang besar
d) Peserta mendapat informasi yang terbatas
e) Mungkin dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara

2. Motivasi Belajar

a. Pengertian Motivasi Belajar

Dalam proses belajar IPS, motivasi sangat diperlukan sebab

seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak akan

mungkin melakukan aktivitas belajar. Sebagaimana yang dimyatakan oleh

Martinis Yamin motivasi belajar merupakan daya penggerak

9 Buchari  Alma, Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Mengajar, Bandung,
Alfabeta, 2008, hlm. 53

10 Dispendik. Surabaya. 90.id/surabaya belajar/jurnal/199/6.3. pdf. Tanggal download 10
Februari 2015 jam 10.30 wib
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psikis dari dalam diri seseorang untuk dapat melakukan kegiatan belajar,

menambah keterampilan dan menambah pengalaman.11 Dalam proses

belajar juga harus diperhatikan apa yang dapat mendorong siswa agar

dapat belajar dengan baik atau padanya mempunyai motif berfikir dan

memusatkan perhatian, melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan

menimbang atau menunjang pelajaran.12

Jadi, motivasi belajar adalah faktor psikis yang bersifat non-

intelektual. Peranannya yang khas ialah dalam hal penumbuhan gairah,

merasa senang dan semangat untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi

yang kuat akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan

belajar. Sehingga dalam hal ini, guru harus mampu memberikan motivasi

terhadap siswa untuk membangkitkan semangat dan kegiatan siswa untuk

berbuat ataupun untuk belajar. Jadi, tugas seorang guru ialah bagaimana

menumbuh kembangkan dan mendorong para siswa agar pada diri siswa

tersebut tumbuh dan berkembang terhadap motivasi dalam belajar.

b. Ciri-ciri Motivasi Belajar

Untuk melengkapi uraian mengenai makna dan teori tentang

motivasi perlu dikemukakan adanya beberapa ciri-ciri motivasi. Motivasi

yang ada pada setiap orang itu termasuk pada seorang yang belajar

memiliki ciri-ciri : 13

11 Martinis Yamin, Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi, Jakarta, GP Persada Press,
2009, hlm. 80

12 Djamarah, Psikologi Belajar, Banjarmasin, Rineka Cipta, 2000, hlm. 15
13 Sardiman, Op.Cit, hlm. 82
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1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam
waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai)

2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak pernah putus asa) putus asa
dengan prestasi yang di dapatnya

3) Menunjukkan minat yang besar terhadap bermacam-macam
masalah belajar

4) Lebih senang bekerja sendiri dan tidak tergantung pada orang
lain

5) Dapat mempertahankan pendapatnya
6) Tidak mudah melepaskan apa yang diyakini
7) Senang, mencari dan memecahkan masalah soa-soal

Menurut Frymier dalam Farida Rahim ada lima ciri murid yang

mempunyai motivasi belajar yng bisa diarahkan guru yaitu : 14

a) Persepsinya terhadap waktu. Murid menggunakan waktu secara
relistis dan efesien

b) Keterbukaannya pada pengalaman. Murid termotivasi mencari
dan terbuka pada pengalaman baru

c) Konsepsi tentang diri sendiri yaitu murid mempunyai diri yang
lebih jelas dibandingkan dengan murid yang tidak termotivasi
dan merasa dirinya seolah-olah orang penting dan berharga

d) Murid cenderung menilai hal-hal yang abstrak dan teoritis
e) Tolerensi dan abiguitas adalah murid lebih tertarik pada hal-hal

yang kurang jelas yang belum diketahui tetapi berharga untuk
mereka.

Apabila seseorang memiliki ciri-ciri di atas, berarti orang itu

memiliki motivasi belajar yang cukup kuat yang sangat penting dalam

kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan ciri-ciri motivasi belajar di atas

dapat dijadikan sebagai indikator pengukuran tingkat motivasi dalam

murid dalam belajar yang terdiri dari :15

1) Siswa aktif menghadapi tugas
2) Siswa ulet menghadapi kesulitan dalam belajar
3) Siswa menunjukkan motivasi terhadap bermacam

14 Farida Rahim, Pengajaran Membaca di SD, Jakarta, Bumi Aksara, 2007, hlm. 20
15 Sardiman, Op.Cit, hlm. 87
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4) Siswa lebih senang belajar atau bekerja secara sendiri
5) Siswa cepat bosan terhadap kegiatan yang rutin, sehingga

menyebabkan siswa tidak kreatif
6) Siswa dapat mempertahankan pendapatnya
7) Siswa tidak mudah melepaskan hal yang telah diyakininya
8) Siswa senang mencari dan menyelesaikan soal-soal pembelajaran.

c. Teknik atau cara Memberikan Motivasi Belajar Kepada Siswa

Didalam kegiatan belajar peranan motivasi baik instrinsik maupun

ekstrinsik sangat diperlukan. Dengan motivasi belajar dapat

mengembangkan akivitas dan inisiatif, dapat mengarahkan dan

memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar.

Menurut Hudoyo mengemukakan cara atau teknik memberikan

motivasi kepada murid yaitu : 16

1) Berikan kepada murid rasa puas sehingga dia berusaha
mencapai keberhasilan selanjutnya

2) Kembangkan pengertian konsep
3) Buatlah suasana kelas yang menyenagkan murid
4) Buatlah murid mersa ikut ambil bagian dalam progaram yang

disusun
5) Usahakan pengaturan kelas yang bervariasi sehingga rasa

bosan berkurang dan perhatian murid meningkat
6) Timbulkan minat murid terhadap materi yang di sajikan
7) Berikan komentar terhadap hasil-yang dicapai
8) Berikan kepada murid kesempata berkompetensi.

Hamzah B. Uno mengemukakan teknik-teknik memberikan

motivasi belajar kepada murid dapat dilakukan dengan cara sebagai

berikut : 17

16 Kusnadi, dkk, Strategi Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, Pekanbaru, Yayasan
Pusaka Riau, 2008, hlm. 41
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a) Pernyataan penghargaan secara verbal
a) Menggunakan nilai-nilai ulangan sebagai pemacu keberhasilan
b) Menimbulkan rasa ingin tahu
c) Memberikan motivasi kesempatan murid untuk

memperlihatkan kemahirannya didepan umum
d) Menggunakan simulasi dan permainan
e) Mengurangi akibat yang tidak menyenangkan dan keterlibatan

murid dalam kegiatan belajar
f) Memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai
g) Membuat suasana persaingan yang sehat diantara para murid
h) Memberitahukan hasil kerja yang telah dicapai
i) Memberikan contoh yang positif.

Dari kedua pendapat para ahli mengenai cara memberikan motivasi

kepada murid tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses belajar

guru hendaknya selalu memperhatikan kemampuan, bakat dan kesulitan

yang dihadapi siswa. Guru dituntut kreatif untuk menciptakan kondisi

belajar yang menyenangkan murid dalam belajar. Jadi guru harus

menyadari betapa pentingnya menumbuhkan motivasi belajar.

3. Motivasi

a. Pengertian Motivasi

Istilah motivasi  berasal dari kata “motif” yang dapat diartikan

segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan

sesuatu. Sardiman mengartikan motivasi itu sebagai suatu perubahan

energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya ”feeling”

17 Hamzah B. Uno, Op. Cit, hlm. 35
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dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Motivasi ini

mengandung tiga elemen penting antara lain : 18

1) Bahwa motivasi mengawali terjadinya perubahan energi pada
diri setiap individu. Perkembangan motivasi akan membawa
eberapa perubahan energi di dalam sistam
“neurophysiological” yang ada pada organisme manusia.
Karena menyangkut perubahan energi manusia (walaupun
motivasi itu muncul dari dalam diri manusia), namun
penampakannya akan menyangkut kegiatan fisik manusia

2) Motivasi ditandai dengan munculnya rasa “feeling”  atau afeksi
seseorang. Dalam hal ini motivasi relevan dengan persoalan-
persoalan kejiwaan, afeksi, serta emosi yang dapat menentukan
tingkah laku manusia

3) Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi
dalam hal ini sebenarnya merupakan respon dari suatu aksi,
yakni tujuan. Motivasi memang muncul dari dalm diri manusia,
tetapi kemunculannya karena terangsang/terdorong oleh unsur
lain, dalam hal ini ialah tujuan. Tujuan ini akan menyangkut
soal kebutuhan.

Berdasarkan ketiga elemen tersebut maka dapat dikatakan bahwa
motivasi itu sebagai suatu yang kompleks dan motivasi akan
menyebabkan terjadinya suatu perubahan energi yang ada pada diri
manusia. Sehingga akan bergaul dengan persoalan kejiwaan, perasaan dan
juga emosi untuk kemudian bertindak atau melakukan sesuatu.

Menurut Muhammad Ustman yang dikutip oleh M. Sayyad

motivasi adalah kekuatan penggerak yang menggerakkan vitalitas pada

diri makhluk hidup, menampilkan perilaku dan mengarahkannya kesatu

atau beberapa tujuan tertentu. Sedangkan menurut Nabiil motivasi dapat

diartikan sebagai kondisi (fisik ataupun mental, fitrah maupun perolehan)

yang merangsang perilaku, menentukan dan orientasi nya dan

mengantarkannya untuk mencapai tujuan-tujuan

18 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta, Grafindo Persada, 2007, hlm.
3
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tertentu yang dapat memuaskan salah satu aspek dari kehidupan

manusia.19 Dengan demikian seorang guru harus mampu mengubah setiap

pribadi siswanya ataupun dengan kata lain guru harus mampu memberikan

motivasi kepada siswa dalam proses pembelajaran agar siswa dapat

mencapai tujuan pembelajaran.

Motivasi merupakan kekuatan (power motivation), daya pendorong

(driving force), atau alat pembangun kesediaan dan keinginan yang kuat

dalam diri peserta didik untuk belajar secara aktif, kreatif, efektif, inovatif,

dan menyenangkan dalam rangka perubahan perilaku, baik dalam aspek

kognitif, afektif, maupun psikomotor.20

Dengan demikian motivasi itu muncul dan timbul dalam diri

seseorang dan disebabkan oleh keinginan untuk mencapai sesuatu.

Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:


















 :Artinya
Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu:
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah
niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila

19 Sayyid Muhammad, Pendidikan Remaja Antara Islam dan Ilmu Jiwa, Jakarta, Gema Insani,
2007,  hlm. 191

20Hanafiah dan Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran, Bandung, Refika Aditama,
2009,  hlm. 26
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dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah
akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan
orang-orang yang diberi

ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan.21

Dalam ayat lain Allah juga menyebutkan:















 :Artinya
apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah
orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan
berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan
mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama
orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak
mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat
menerima pelajaran.22

Berdasarkan ayat di atas, sangat jelas sekali bahwa memberikan

motivasi kepada manusia. Allah juga mewajibkan manusia khususnya

muslim laki-laki dan muslim perempuan agar senantiasa selalu belajar dan

menuntut ilmu, dan kedudukan orang-orang yang berilmu itu melebihi

dari pada orang yang beribadah (yang bodoh) yang tanpa ilmu

pengetahuan bagaikan bulan diantara bintang-bintang.

21 Qs.Al-Mujadilah. 11
22 Qs.AZ-Zumar. 9
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Sementara itu Gates dan kawan-kawan mengemukakan bahwa

motivasi adalah suatu kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat

dalam diri seseorang yang mengatur tindakannya dengan cara tertentu.

Adapun Greenberg menyebutkan bahwa motivasi adalah proses

membangkitkan, mengarahkan dan memantapkan perilaku arah suatu

seseorng yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna

mencapai suatu tujuan ( kebutuhan ).23

Dalam kegiatan belajar motivasi sangat diperlukan, dengan kata lain

belajar akan menjadi optimal kalau ada motivasi. Karena motivasi dapat

berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Seseorang

melakukan usaha karena adanya motivasi. Adanya motivasi yang baik

dalam belajar akan menunjukkan hasil belajar yang baik. Motvasi

merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses belajar,

apabila tidak ada motivasi maka mutu hasil belajar akan menjadi rendah

oleh karena itu motivasi belajar pada siswa perlu diperkuat terus menerus

agar murid memiliki motivasi belajar yang kuat.

b. Jenis-jenis Motivasi

Secara garis besar motivasi berdasarkan sumbernya dibedakan atas

dua jenis, yaitu motivasi yang yng murni timbul dari dalam dirinya sendiri

yang lebih dikenal dengan istilah motivasi intrinsik dan adapula berkat

dorongan dari luar dirinya yang dikenal dengan istilah motivasi ekstrinsik.

23 Djaali, Psikologi Pendidikan, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2011, hlm. 101
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Seperti yang dikemukakan oleh Suciati bahwa motivasi dibedakan atas

dua macam : 24

1. Motivasi intrinsik, adalah suatu cita-cita atau daya yang telah
ada dalam diri individu yang mendorong seseorang untuk
berbuat atau melakukan sesuatu. Dalam hal nelajar motivasi ini
seperti perasaan menyenangi materi dan kebutuhan terhadap
materi tersebut.

2. Motivasi ekstrisik, adalah motivasi yang timbul yang
dipengaruhi oleh faktor luar.

Hal senada dikemukakan oleh Oemar Hamalik bahwa motivasi

instrinsik adalah motivasi yang tercakup di dalam situasi belajar dan

kebutuhan dan tujuan-tujuan murid. Motivasi ini sering juga disebut

dengan motivasi murni. Motivasi yang sebenarnya yang timbul dari dalam

diri murid sendiri, misalnya keinginan, menyenangi kehidupan dan

harapan. Jadi motivasi ini timbul tanpa pengaruh dari luar. Sedangkan

motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang disebabkan oleh faktor dari luar

situasi belajar, seperti angka kredit, ijazah, hadiah dan persaingan yang

bersifat negatif dan hukuman.25

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan

bahwa secara garis besar para ahli mengelompokkan motivasi atas dua

jenis saja, yaitu motivasi instrinsik (bersumber dari dalam diri) dan

motivasi ekstrinsik (bersumber dari luar diri individu). Terlihat juga

bahwa para ahli mengelompokkan motivasi berdasarkan sumber atau asal

dorongan yang timbul untuk mencapai tujuan yag diinginkannya.

24 Suciati, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta, Universiitas Terbuka, 2007, hlm.34
25 Oemar Hamalik, Op.Cit, hlm. 87
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c. Fungsi Motivasi dalam Belajar

Baik motivasi instrinsik maupun motivasi ekstrinsik sama-sama

berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penyeleksi perbuatan.

Ketiganya menyatu dalam sikap terimplikasi dalam perbuatan. Dorongan

adalah fenomena yang melahirkan hasrat untuk bergerak dalam

menyeleksi perbuatan yang akan dilakukan.

Untuk jelasnya ketiga fungsi motivasi dalam belajar tersebut akan

diuraikan dalam pembahasan sebagai berikut : 26

1) Motivasi sebagai pendorong perbuatan
Pada mulanya siswa tidak ada hasrat untuk belajar, tetapi
karena ada sesuatu yang dicari muncullah minatnya untuk
belajar. Sesuatu yang akan dicari itu dalam angka untuk
memuaskan rasa ingin tahunya dari sesuatu yang akan
dipelajari. Jadi, motivasi yang berfungsi sebagai pendorong ini
mempengaruhi sikap apa yang seharusnya siswa ambil dalam
rangka belajar

2) Motivasi sebagai penggerak perbuatan
Dorongan psikologis yang melahirkan sikap terhadap siswa itu
merupakan suatu kekuatan yang tidak terbendung, yang
kemudian terjelma dalam bentuk gerakan psikofisik, disini
siswa sudah mlakukan aktivitas dengan segenap jiwa dan raga.

3) Motivasi sebagai pengarah perbuatan
Siswa yang mempunyai motivasi dapat menyeleksi mana
perbuatan yang harus dilakukan dan mana prbuatan yang
diabaikan. Seorang siswa yang ingin mendapatkan sesuatu dari
suatu mata pelajaran tertentu, tidak mungkin dipaksakan untuk
mempelajari mata pelajaran yang lain. Pasti siswa mempelajari
mata pelajaran dimana tersimpan sesuatu yang akan dicari itu.
Sesuatuyang akan dicari siswa merupakan tujuan belajar yang
akan dicapainya. Tujuan belajar itulah sebagai pengarah yang
memberikan motivasi kepada siswa dalam belajar.

d. Bentuk-bentuk Motivasi

26 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, Jakarta, Rineka Cipta, 2011,  hlm. 149-157
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Guru dapat menggunakan bermacam-macam motivasi agar siswa-

siswa giat belajar. Bentuk-bentuk  motivasi yang dapat digunakan oleh

guru guna mempertahankan minat anak didik terhadap bahan pelajaran

yang diberikan adalah : 27

1) Memberikan angka
Banyak siswa belajar untuk mencaoai angka baik, dan

untuk itu berusaha segenap tenaga. Angka itu bagi mereka
merupakan motivasi yang kuat. Akan tetapi ada yang belajar
untuk naik kelas saja. Angka itu harus benar-benar
menggambarkan hasil belajar siswa. Namun belajar semata-
mata untuk mencapai angka tidak akan memberi hasil belajar
yang yang sejati dan tidak mendorong seseorang belajar
sepanjang hidup.

2) Teguran atau kecaman
Digunakan untuk memperbaiki siswa yang membuat

kesalahan, yang malas dan yang berkelakuan tidak baik, namun
harus digunakan dengan hati-hati dan bijaksana agar jangan
merusak harga diri siswa.

3) Saingan
Saingan sering digunakan sebagai alat untuk mencapai

prestasi yang lebih tinggi dilapangan industri, perdagangan,
sekolah dan juga lain-lain. Persaingan sering mempertinggi
hasil belajar, baik persaingan individual maupun persaingan
antar kelompok. Persaingan dapat merusak, yang tampil hanya
siswa yang baik saja dengan merendahkan harga diri siswa-
siswa lain. Dalam persaingn setiap peserta diancam rasa takut
akan kegagalan.

4) Ego-involvement
Seorang merasa ego-involvement atau keterliban diri

bila ia merasa pentingnya suatu tugas, dan menerimanya
sebagai suatu tantangan dengan mempertaruhkan harga dirinya.
Kegagalan akan berarti berkurangnya harga dirinya. Itu
sebabnya ia berusaha dengan segenap tenaganya untuk
mencapai hasil yang baik utuk menjaga harga dirinya. Ego-

27 Nasution, Didaktik Asas-asas Mengajar, Jakarta, Bumi Aksara, 2010,  hlm. 78-80
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involved artinya bahwa (harga) diri siswa itu terlibat dalam
tugas itu. Bahayanya ialah bahwa kegagalan akan
menimbulkan “sense of filure” pada anak. Harga dirinya rusak
dan timbul rasa berdosa.

5) Sering memberi ulangan
Siswa siswi lebih giat belajar apabila tahu akan

diadakan ulagan atau tes dalam waktu singkat. Akan tetapi bila
ulangan terlampau sering dilakukan, misalnya setiap hari maka
pengaruhnya tidak berarti lagi. Agaknya ulangan sekali dua
minggu lebih merangsang siswa-siswa untuk belajar dengan
giat daripada ulangan setiap hari. Tentu saja diberitahukan
lebih dahulu akan diadakannya ulangan itu. Tes tiba-tiba
(surprise) dalam hal ini tidak berfaedah.

6) Pujian
Pujian sebagai akibat pekerjaan yang diselesaikan yang

baik merupakan motivasi yang baik. Pujian yang tak beralasan
dan tak karuan serta terlampau sering diberikan, hilang artinya.
Dalam percobaan percobaan-percobaan ternyata bahwa pujian
lebih bermanfaat daripada atau celaan. Guru hendaknya
mencari hal-hal pada setiap siswa yang dapat dipuji, seperti
tulisannya, ketelitian, tingkah laku dan sebagainya. Pujian
memupuk suasana yang menyenangkan dan mempertinggi
harga diri siswa.

Guru dalam melaksanakan proses pembelajaran harus mendesain

sistem pembelajaran dengan baik, agar siswa bisa mengikuti proses

pembelajaran itu dengan baik, agar siswa bisa mengikuti proses

pembelajaran itu dengan baik pula, agar tujuan pembelajaran tersebut

tercapai. Agar siswa semangat mengikuti proses pembelajaran, guru harus

mampu memberikan motivasi yang bervariasi berupa pujian, karena

pujian akan memupuk suasana yang menyenangkan. Setelah siswa

mengikuti proses pembelajaran, diakhir pembelajaran guru harus

mengadakan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui hasil dari

pembelajaran tersebut tercapai atau tidaknya.

4. Belajar
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a. Pengertian Belajar

Belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang

menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari pada reaksi yang berupa

kecakapan, sikap dan tingkah laku, keterampilan, kepandaian serta

perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar.28

Perubahan  yang terjadi di dalam diri seseorang banyak sekali baik

sifat maupun jenisnya, karena itu sudah tentu tidak setiap perubahan

dalam diri seseorang merupakan dalam arti belajar.

Menurut Gronbagh, learning is shown by a change in behavior as a

result of experience. Belajar yang sebaik-baiknya adalah dengan

mengalami, dan dalam mengalami itu si pelajar mempergunakan panca

inderanya.29 Belajar adalah proses terjadinya perubahan tingkah laku dari

seseorang yang ditunjukkan dalam perubahan yang bersifat kognitif,

efektif, maupun psikomotorik atau perubahan dalam bentuk pengetahuan,

pemahaman, sikap, keterampilan, kemampuan mereaksi (menerima atau

menolak) serta berkembangnya kemampuan dan kecakapan lainnya.30

Berdasarkan pengertian di atas, dapat di simpulkan bahwa belajar

merupakan suatu perilaku yang terjadi pada siswa yang menggunakan

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik sehingga respon siswa terhadap

perilaku belajar menjadi leih baik. Belajar juga tidak dapat di pisahkan

dari kehidupan manusia. Kegiatan belajar dapat berlangsung di mana-

28 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, Bandung, Remaja Rosdakarya,  2007, hlm. 84
29Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, Jakarta, Rajawali Pers, 2012,  hlm. 23
30Didi Supriadie dan Deni Dermawan, Komunikasi Pembelajaran, Bandung, Remaja

Rosdakarya,  2012, hlm. 29-30
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mana, misalnya dilingkungan keluarga, di sekolah dan di lingkungan

masyarakat, baik disadari maupun tidak disadari, disengaja ataupun tidak

di sengaja.

Ada beberapa teori belajar, diantaranya : 31

1) Teori belajar menurut Gestald

Teori ini dikemukakan oleh Kofla dan Kohler dari jerman yang

sekarang menjadi tenar diseluruh dunia. Hukum yang berlaku pada

pengamatan adalah sama dengan hukum dalam belajar yaitu :

a) Gestald mempunyai sesuatu yang melebihi jumlah unsur-
unsurnya.

b) Gestald timbul lebih dahulu dari pada bagian-bagiannya.

2) Teori belajar menurut J. Brunner

Dalam proses belajar Brunner mementingkan partisipasif aktif dari tiap

siswa dan mengenal dengan baik adanya perbedaan kemampuan.

Untuk meningkatkan proses balajar perlu lingkungan yang dinamakan

“discover learning environment”, ialah lingkungan dimana siswa apat

melakukan eksplorasi, penemuan-penemuan baru yang elum dikenal

atau pengertian yang mirip dengan yang sudah diketahui, hubungan-

hubungan dan hambatan yang dihayati oleh siswa secara berbeda-beda

pada usia yang berbeda pula.

3) Teori belajar dari Piaget

Pendapat Piaget mengenai perkembangan proses belajar mengajar

pada anak-anak adalahsebagai berikut :

31 Daryanto, Belajar dan Mengajar, Bandung, Yrama Widya, 2010,  hlm. 8-12
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a) Anak mempunyai struktur mental yang berbeda dengan
orang dewasa. Mereka bukan merupakan orang dewasa
dalam bentuk kecil, mereka mempunyai cara yang khas
untuk menyatakan kenyataan dan untuk menghayati

dunia sekitarnya. Maka memerlukan pelayanan tersendiri
dalam belajar

b) Perkembangan mental anak melalui tahap-tahap tertentu
menurut suatu urutan yang sama bagi semua anak.

c) Walaupun berlangsungnya tahap-tahap perkembangan itu
melalui suatu urutan tertentu, teatpi jangka waktu untuk
berlatih dari tahap ke tahap yang lain tidaklah selalu sama
pada setiap anak.

4) Teori belajar menurut R. Gagnne

Gagne memberikan dua definisi tentang belajar yaitu :

a) Belajar ialah suatu proses untuk memperoleh motivasi
dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan dan tingkah
laku

b) Belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan
yang diperoleh dari instruksi.

Oleh sebab itu sebagai seorang guru dalam proses pembelajaran

bukan hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, akan tetapi sebagai

seorang guru juga harus mampu melihat dan menilai bagaimana sikap

siswa dalam belajar. Guru juga harus mengetahui apakah dalam belajar

siswa mengalami perubahan tingkah laku seperti sikap, pemahaman,

keterampilan, dan sebagainya yang berkaitan dengan perubahan tingkah

laku siswa itu sendiri.

Menurut Ausubel belajar dapat diklasifikasikan kedalam dua

dimensi. Dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi
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pelajaran yang disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan.

Dimensi kedua menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan

informasi itu pada struktur kognitif yang telah ada.

Struktur kognitif adalah fakta, konsep dan generalisasi yang telah

dipelajari dan diingat oleh siswa.32

Selanjutnya Slameto menyebutkan bahwa belajar adalah: 33

1) Suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai
hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi
hidupnya. Perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek
tingkah laku.

2) Suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk
memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara
keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam
interaksi dengan lingkungannya.

Disamping pengertian-pengertian tersebut ada beberapa pengertian

lain dan cukup banyak, baik di lihat secara mikro, di lihat dalam arti luas

ataupun terbatas/khusus. Dalam arti luas belajar dapat diartikan sebagai

kegiatan psiko-fisik menuju ke perkembangan pribadi seutuhnya.

Kemudian dalam arti sempit belajar dimalksud sebagai usaha penguasaan

materi ilmu pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan menuju

terbentuknya kepribadian seutuhnya.34

b. Prinsip-prinsip Belajar

32 Ratna Wilis Dahar, Teori-teori Belajar dan Pembelajaran, Jakarta, Erlangga, 2006, hlm. 94
33 Mudasir, Desain Pembelajaran, STAI Nurul Falah Air Molek, 2013, hlm. 8
34 Sardiman, Op.Cit, hlm. 20



26

Banyak teori dan prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh

para ahli yang satu dengan yang lain memliki persamaan dan juga

perbedaan. Dari berbagai prinsip belajar tersebut terdapat beberapa prinsip

yang relatif berlaku umum yang dapat kita pakai sebagai dasar dalam

upaya pembelajaran, baik bagi siswa yang perlu  meningkatkan

upaya belajarnya maupun bagi guru dalam upaya meningkatkan cara

mengajarnya. Prinsip-prinsip itu berkaitan dengan perhatian dan motivasi,

keaktifan, keterlibatan langsung/pengalaman, pengulangan, tantangan,

balikan dan penguatan, serta perbedaan individual.35

Prinsip-prinsip belajar adalah sebagai berikut : 36

1) Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif,
meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan
instuksional.

2) Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki
struktur, penyajian yang sederhana sehingga siswa mudah
menangkap pengertiannya.

3) Belajar harus dapat menimbulkan motivasi yang kuat pada
siswa untuk mencapai tujuan instruksional.

4) Belajar itu proses kontinyu maka harus tahap demi tahap
menurut perkembangannya.

5) Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi dan
discovery.

6) Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu
sesuai tujuan instruksional yang harus dicapainya.

7) Belajar memerlukan sarana yang cukup sehingga siswa dapat
belajar dengan tenang.

8) Belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya.
9) Belajar adalah proses hubungan antara pengertian yang satu

dengan yang lain, sehingga mendapatkan pengertian yang
diharapkan, stimulus yang diberikan response yang diharapkan.

10) Repetisi, dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali agar
pengertian dan keterampilan atau sikap itu mendalam pada
siswa.

35 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta, Rineka Cipta, 2013,  hlm. 42
36 Daryanto, Op.Cit, hlm. 24
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B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lakukan in relevan dengan

penelitian yang telah dilakukan oleh Nailiza pada tahun 2011 dengan judul :

Peningkatan Aktivitas Belajar Pendidikan Agama Islam melalui Strategi

Pembelajaran Beach Ball pada Siswa Kelas V SDN 001 Binamang

Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.37

Sebelum tindakan dilaksanakan, rata-rata Aktivitas belajar siswa hanya

53,90%, setelah dilakukan tindakan perbaikan ternyata Aktivitas belajar siswa

meningkat yaitu pada siklus 1 dengan mencapai 65,26% atau aktivitas belajar

siswa tergolong “tinggi”, kemudian pada siklus 11 terjadi peningkatan hingga

mencapai 77,92%  atau aktivitas belajar siswa telah tergolong “sangat tinggi”,

yang artinya bahwa dengan diterapkannya strategi pembelajaran beach ball

keberhasilan siswa telah mencapai indikator yang telah ditetapkan. Oleh karena

itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan strategi

pembelajaran beach ball untuk meningkatkan motivasi belajar siswa.

37 Nailiza, Peningkatan Aktivitas Belajar Pendidikan Agama Islam melalui Strategi
Pembelajaran Beach Ball pada Siswa Kelas V SDN 001 Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar
Kabupaten Kampar, Sripsi, Pekanbaru, UIN Suska Riau, 2011
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Adapun perbedaan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan Nailiza

bertujuan untuk meningkatkan aktivitas diterapkan pada siswa kelas V di Sekolah

Dasar Negeri 001 Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

Sedangkan dalam penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar

siswa, diterapkan pada siswa Kelas V di Sekolah Dasar Negeri 005 Kecamatan

Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. langkah-langkah yang sama.

C. Penelitian yang relevan

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lakukan ini relevan dengan

penelitian yang telah dilakukan oleh Ermayeti pada tahun 2010 dengan judul

Penerapan Strategi Beach Ball untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Sains

Siswa Kelas IV Pada Materi Struktur dan Fungsi Bagian Tumbuhan di

SDN 023 Muaro Sentajo Kuantan Tengan Kabupaten Kuantan Sengingi

Sebelum tindakan ini dilakukan,rata-rata Motivasi belajar siswa hanya

54,55%, setelah dilakukan tindakan perbaikan ternyata motivasi belajar siswa

meningkat yaitu rata-rata mencapai 67,73% motivasi belajar siswa tergolong

tinggi karena 67,73% berada pada rentang 56-75%. Sedangkan pada siklus II

meningkatan dengan rata-rata 80,91% atau tergolong sangat tinggi karena

80,90% berada pada rentang 76-100%. Artinya keberhasilan siswa telah

mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu di atas ditetapkan

yaitu 85%.
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Adapun perbedaan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh

Ermayeti dilakukan pada mata pelajaran Sains sedangkan penelitian yang akan

dilakukan oleh peneliti diterapkan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial.

Persamaan dari penelitian Ermayeti dengan penelitian ini adalah sam-sama

menggunakan strategi beach ball dan sama-sama meneliti tentang meningkatkan

motivasi belajar siswa.

D. Kerangka Berfikir

Berdasarkan pengamatan di kelas V Sekolah Dasar Negeri 005 Tanah

Putih Rokan Hilir, pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial masih monoton.

Permasalahan yang Nampak tentunya tidak dapat dilepaskan dari beberapa

penyebab. Penyebab tersebut antara lain yaitu pembelajaran masih berpusat pada

guru, masih menggunakan pembelajaran konvensional, metode yang digunakan

masih menggunakan metode ceramah sehingga membuat siswa kurang

termotivasi dalam belajar.

Permasalahan tersebut berdampak pada proses belajar siswa itu sendiri

dalam mengikuti kegiatan belajar ilmu pengetahuan sosial. Mereka masih

bergantung pada guru dan cenderung ingin belajar pada jadwal pembelajaran saja.

Fakta permasalahan di atas mendorong peneliti untuk menemukan suatu

alternative, yaitu perlunya suatu model pembelajaran yang tidak hanya berpusat

pada guru tetapi juga dapat belajar dengan menerapkan metode beach ball. Siswa

akan dapat belajar untuk mengembangkan pengetahuannya, untuk lebih mandiri
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dan berani dalam menyampaikan pendapatnya, bisa bekerjasama, dan sebagainya.

Situasi ini akan membuat siswa menjadi lebih bersemangat dan termotivasi dalam

belajar.

Metode pembelajaran beach ball diharapkan dapat memecahkan masalah

ini. Caranya adalah dengan melatih guru ilmu pengetahuan sosial, kemudian

mengaplikasikannya secara kolaboratif dengan peneliti. Metode pembelajaran

beach ball adalah strategi yang mengajarkan siswa untuk dapat

bekerja sama dalam kelompok dan lebih berani dalam menyampaikan

pendapatnya.

Peneliti tertarik untuk menggunakan metode  pembelajaran beach ball,

Siswa diharapkan melakukan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran

beach ball dari guru. Tujuan dari penerapan metode pembelajaran beach ball

diantaranya yaitu siswa dapat mendengar, berbicara, berfikir, dan sebagainya.

Kemudian juga diharapkan agar dengan di terapkannya metode pembelajaran

beach ball ini pembelajaran di dalam kelas tidak lagi monoton ataupun hanya

terfokus kepada guru saja sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa dalam

belajar.

E. Indikator Keberhasilan

1. Indikator Keberhasilan

a. Indikator Aktivitas Guru
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Adapun indikator penerapan metode pembelajaran Beach Ball oleh

guru dalam kegiatan pembelajaran adalah :

1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan topik yang akan di

diskusikan. Guru menyampaikan aturan-aturan dalam melakukan

diskusi dengan menggunakan metode beach ball

2) Guru mempersiapkan sebuah bola, kemudian  memberikan kepada

seorang peserta didik yang diminta untuk mulai mendiskusikan topik

yang telah ditetapkan

3) Peserta didik yang lain yang ingin berbicara harus mengangkat tangan

untuk meminta bola dan berbicara jika bola telah dipegangnya

4) Diskusi dilanjutkan sampai batas waktu yang ditetapkan atau beberapa

konsep telah di sampaikan

5) Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan

6) Guru melakukan evaluasi pada akhir pembelajaran.

b. Indikator Aktivitas Siswa

1) Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang tujuan dan aturan dalam

melakukan diskusi dengan menggunakan metode beach ball

2) Siswa memulai diskusi dengan topik yang telah ditetapkan

3) Siswa yang ingin berbicara harus mengangkat tangan untuk meminta

bola dan berbicara apabila bola telah dipegang

4) Siswa melanjutkan diskusi sampai batas waktu yang ditetapkan atau

beberapa konsep yang telah di sampaikan
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5) Siswa membuat kesimpulan dengan mendengarkan arahan dari guru

6) Siswa menjawab soal-soal evaluasi yang diberikan oleh guru

2. Indikator Hasil

Dalam motivasi belajar ada dorongan internal dan eksternal pada siswa-

siswa yang sedang mengajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada

umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Hal itu

mempunyai peranan yang besar dalam keberhasilan seorang dalam belajar.

Adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan

seseorang siswa dapat belajar dengan baik. Indikator keberhasilan dapat dilihat

dari lembar observasi setelah proses pembelajaran yang dikerjakan siswa

sewaktu proses pembelajaran berlangsung, selain itu tugas dapat dirancang

untuk mendapatkan informasi tentang pencapaian beberapa indikator serta hasil

dari observasi. Indikator motivasi belajar siswa antara lain :

a. Siswa masuk kelas tepat pada waktu

b. Siswa memperhatikan penjelasan guru

c. Siswa memiliki buku paket IPS serta membawanya setiap belajar IPS

d. Siswa aktif bertanya kepada guru tentang materi yang belum dpahami

e. Siswa dapat menjawab pertanyaan yang diberikan guru

f. Siswa mempresentasikan lembar kerja siswa yang telah dibuat

g. Siswa membuat catatan yang dianggap penting

h. Ketepatan waktu mengumpulkan tugas
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F. Hipotesis Tindakan

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang

telah dikemukakan. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah jika

menggunakan metode pembelajaran beach ball pada mata pelajaran Ilmu

Pengetahuan Sosial maka dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di Kelas V

Sekolah Dasar Negeri 005 Tanah Putih Rokan Hilir.


