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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

1. Pengertian Motivasi Belajar

Sartain menggunakan kata motivasi dan drive untuk pengertian yang

sama. Ia mengatakan pada umummnya suatu motivasi atau dorongan adalah

pernyataan yang kompleks didalam suatu organism yang mengarah tingkah

laku terhadap suatu tujuan (goal).9 Maka, dapat dikatakan bahwa motivasi

merupakan pendorong bagi seseorang untuk melakukan suatu kegiatan.

Dengan motivasi seseorang akan terdorong untuk melakukan aktivitas

belajar dengan baik.

Motivasi (motivation) melibatkan proses yang memberikan energi,

mengarahkan, dan mempertahankan prilaku. Dengan demikian, prilaku yang

termotivasi adalah prilaku yang mengandung energi, memiliki arah, dan

dapat dipertahankan.10 Dan Sardiman menyatakan, motivasi dapat juga

dikatakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu,

sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu.11

Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui

pengalaman (learning is defined as the modification or strengthening of

behavior through experiencing). Menurut pengertian ini belajar merupakan

9 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: CV. Remadja Karya, 1985), hlm. 70
10John W.Santrok, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm. 199
11Sardimn, A.M, Interaksi dan Materi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2004), hlm. 75



10

suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar

bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami.

Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan menlainkan pengubahan

kelakuan.12 Faktor-faktor belajar antara lain:

1) Faktor kegiatan, penggunaan dan ulangan siswa yang belajar melakukan

banyak kegiatan baik kegiatan neural system. Seperti melihat,

mendengar, merasakan, berfikir, kegiatan motoris dan sebagainya

maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang diperlukan untuk memperoleh

pengetahuan, sikap, kebiasaan dan minat.

2) Belajar memerlukan latihan, dengan jalan: relearming, recalling, dan

repiewing, agar pelajaran yang terlupakan dapat dikuasai kembali dan

pelajaran yang belum dikuasai akan dapat lebih mudah dipahami.

3) Belajar siswa lebih berhasil, jika siswa merasa berhasil dan

mendapatkan kepuasannya. Belajar hendaknya dilakukan dalam suasana

yang menyenangkan.

4) Siswa yang belajar perlu mengetahui apakah ia berhasil atau gagal

dalam belajarnya. Keberhasilan akan menimbulkan kepuasan dan

mendorong belajar lebih baik, sedangkan kegagalan akan menimbulkan

frustasi.

12 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), hlm. 27
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5) Faktor asosiasi besar manfaatnya dalam belajar, karena semua

pengalaman belajar antara yang lama dan yang baru, secara berurutan

diasosiasikan, sehingga menjadi satu kesatuan pengalan.13

Faktor-foktor penting yang sangat erat hubungannya dengan proses

belajar ialah: kematangan, penyesuaian diri atau adaptasi, menghapal atau

mengingat, pengertian, berfikir, dan latihan. Namun kita harus dapat

membedakan antara faktor-faktor tersebut dengan pengertian belajar itu

sendiri.14

Dari penjelasan diatas maka motivasi belajar merupakan penggerak

atau pendorong bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Sebagaimana

Martinus Yamin mengungkapkan, motivasi belajar merupakan daya

penggerak psikis dari dalam diri seseorang untuk dapat melakukan kegiatan

belajar dan menambah keterampilan dan pengalaman.

Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai

keseluruhan daya penggerak didalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan

belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar, yang menjamin

kelangsungan dari kegiatan belajar dan  memberi arah pada kegiatan belajar,

sehingga tujuan yang dikehendaki subjek belajar itu dapat tercapai.Karena

makin tinggi dan berarti suatu tujuan, dan makin besar motivasinya akan

semakin kuat kegiatan yang akan dilaksanakan. Motivasi belajar merupakan

faktor psikis yang bersifat non-intelektual. Perannya yang khas adalah

dalam hal menumbuhkan gairah, merasa senang, dan semangat untuk

belajar.

13 Ibid, hlm. 32
14 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: CV. Remadja Karya, 1987), hlm. 87
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1. Prinsip Motivasi

Prinsip-prinsip motivasi adalah memberi penguatan, sokongan

dan arahan pada pelaku yang erat kaitannya dengan prinsip-prinsip

dalam pembelajaran yang telah ditemui para ahli ilmu belajar.15Masalah

pokok yang dihadapi mengenai belajar adalah proses yang rumit dan

unik. Kita hanya mengamati prilaku belajarnya, dan hanya dapat

mengamati terjadi perubahan prilaku tersebut setelah dilakukan

penelitian.

2. Ciri-ciri Motivasi

Menurut Sardiman ciri-ciri motivasi yang ada pada diri

seseorang adalah:

a. Tekun dalam menghadapi tugas.

b. Ulet (tidak mudah putu asa) menghadapi kesulitan.

c. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Lebih

senang bekerja mandiri.

d. Cepat bosan dengan tugas-tugas yang rutin. Dapat

mempertahankan pendapatnya.Tidak mudah melepaskan hal yang

diyakini.

e. Senang mencari dan memecahkan masalah.16

Salah satu ciri-ciri di atas juga di terangkan dalam al-quran

bahwa rahmat Allah SWT sentiasa ada di setiap masa dan di mana

sahaja untuk kita. Dia tidak suka kita berputus asa. Yaitu pada Surah

yusuf ayat 87.

15Martinis Yamin, Profesionalisme Guru dan implementasi KTSP, (Jakarta: Gaung Persada
Pres, 2007) hlm.162

16Sardiman . Op.Cit, hlm. 83
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Artinya: “Dan janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah.

Sesungguhnya tiada berputus asa daripada rahmat Allah melainkan

orang-orang yang kufur.” (Q.S. Yusuf: 87)

Arden N. Frandsen mengatakan bahwa, hal yang mendorong

seseorang itu untukbelajar antara lain sebagai berikut:

a. Adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih

luas.

b. Adanya sifat kreatif yang ada pada manusia dan keinginan untuk

maju.

c. Adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru,

dan teman.

d. Adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan dimasa yang lalu

dengan usaha yang baru baik dengan koperasi maupun dengan

kompetensi.

e. Adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman. Adanya ganjaran

atau hukuman sebagai akhir dari pada belajar.17

3. Pembagian Motivasi

Jika dilihat dari sumbernya, maka motivasi dibagi menjadi dua,

yaitu motivasi intrinsik (Intrinsik Motivasition) dan motivasi ekstrinsik

(Ekstrinsik Motivation).

a. Motivasi Intrinsik ( Intrinsik Motivation)

Menurut Sardiman, motivasi intrinsik ini adalah motif-

motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang

17Iskandar, Psikologi Pendidikan Sebuah Orientasi Baru, (Jakarta: Gaung Persada Press,
2009), hlm. 108
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dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan

untuk melakukan sesuatu.18Sedangkan menurut Santrock, Motivasi

Intrinsik adalah motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi

hal itu sendiri (sebuah tujuan itu sendiri).19 Dan dapat disimpulkan

bahwa motivasi, intrinsik itu semua faktor yang berasal dari

individu dan memberi dorongan sesuatu.

Menurut Arden N. Frandren, yang termasuk dalam motivasi

intrinsik untuk belajar antara lain adalah:

1. Dorongan yang ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang

lebih luas.

2. Adanya sifat positif dan kreatif yang ada pada manusia dan

keinginan untuk maju.

3. Adnaya keinginan untuk mencapai prestasi.

4. Adanya kebutuhan untuk menguasai ilmu atau mengerahkan

yang berguna bagi dirinya dan lainnya.20

b. Motivasi Ekstrinsik (ekstrinsik motivation)

Menurut Sardiman, motivasi ekstrinsik adalah motif– motif

yang aktif berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Dan

menurut Santrock, motivasi ekstrinsik adalah keinginan untuk

mencapai sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan penghargaan

dan menghindari hukuman.21Maka motivasi ekstrinsik itu juga

18Sardiman .Op.Cit. hlm. 89
19John W.Santrock.Op .Cit. hlm. 204
20Baharudin ,dkk,Teori Belajar dan Pembelajaran .Jogyakarta,Ar.Ruzz Media.2007.hlm.23
21John .W.Santrock.Op.Cit.hlm 476
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disebut factor dari luar diri individu tetapi memberi pengaruh

terhadap kemauan untuk belajar. Seperti pujian, peraturan, tata

tertib, teladan guru dan lain-lain.

Maka motivasi intrinsik dan ekstrinsik inilah yang akan

dikembangkan oleh peneliti, khususnya motivasi dalam belajar

matematika.

4. Fungsi Motivasi

Sardiman mengemukakan beberapa fungsi motivasi dalam proses

pembelajaran:

a. Mendorong manusia untuk berbuat atau melakukan sesuatu.

b. Menentukan arah perbuatan, yakni kearah mana tujuan yang akan

dicapai.

c. Memiliki strategi untuk mencapai sukses.

d. Membuat siswa berani berpartisipasi.

e. Membangkitkan hasrat ingin tahu pada siswa.

f. Menyempurnakan perhatian siswa.22

2. Pengertian Media

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah

berarti tengah, perantara atau pengantar. Gerlach dan ely (1971) mengatakan

bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi,

atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu

memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini,

guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih

22Sardiman , Op.Cit. hlm. 85
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khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cendrung diartikan

sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap,

memproses, dan menyususn kembali informasi visual atau verbal.

Heinich, dan kawan-kawan (1982) mengemukakan istilah medium

sebagai perantara yang mengantar informasi antara sumber dan penerima.

Jadi televisi, film,foto, radio, rekaman audio, gambar yang difroyeksikan,

bahan-bahan cetakan, dan foinformasi yang bertujuan intruksional atau

mengandung maksud-maksud pengajaran maka media itu disebut media

pembelajaran.23

3. Penggunaan Media

Salah satu ciri media pembelajaran adalah media mengandung dan

membawa pesan atau informasi kepada penerima yaitu siswa. Sebagian

media dapat mengolah pesan dan respon siswa sehingga media itu sering

disebut media interaktif. Pesan dan informasi yang di bawa oleh media bisa

berupa pesan yang sederhana dan bisa pula pesan yang amat kompleks.

Akan tetapi, yang terpenting adalah media itu di siapkan untuk memenuhi

kebutuhan belajar dan kemampuan siswa, serta siswa dapat aktif

berpastisipasi dalam proses belajar mengajar. Oleh karna itu, perlu di

rancang dan dikembangkan lingkungan pembelajaran yang interaktif yang

dapat menjawab dan memenuhi kebutuhan belajar dengan menyiapkan

23 Azhar Arsyad, M.A, Media  Pembelajaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010),
hlm. 3-4
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kegiatan pembelajaran dengan medianya yang efektif guna menjamin

terjadinya pembelajaran.

Berikut ini perinsip penggunaan media pembelajaran yaitu media

berbasis manusia (guru, instruktur, tutor, main peran, kegiatan kelompok,

dan lain-lain), media berbasis cetakan (buku, penuntun, buku kerja/latihan,

dan lembaran lepas), media berbasis visual (buku, gerafik, peta,

pigur/gambar transparansi, film, slide, televisi).24

Adapun ciri-ciri umum dari media pendidikan sebagai berikut:

1. Media pendidikan identik artinya dengan pengertian keperagaan

yang berasal dari kata “raga”, artinya suatu benda yang dapat

diraba, dilihat, di dengar, dan yang dapat diamati melalui panca

indra kita.

2. Tekanan utama terletak pada benda atau hal-hal yang bisa dilihat

dan didengar.

3. Media pendidikan digunakan dalam rangka hubungan

(komunikasi) dalam pengajaran, antara guru dan siswa.

4. Media pendidikan adalah semacam alat bantu belajar mengajar,

baik diluar kelas maupun didalam kelas.

5. Berdasarkan (c) dan (d), maka pada dasarnya media pendidikan

merupakan suatu “perantara” (medium, media) dan digunakan

dalam rangka pendidikan.

24Ibid. hlm. 81-82
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6. Media pendidikan mengandung aspek ; sebagai alat dan sebagai

teknik, yang sangat erat pertaliannya dengan metode mengajar.

7. Karena itu, sebagai tindakan operasional, dalam buku ini kita

menggunakan pengertian “ media pendidikan ”.25

4. Memotong Kertas Berwarna-warni

Memotong kertas berwarna-warni merupakan suatu aktifitas

pembelajaran yang sangat sederhana dan tidak mengeluarkan banyak biaya,

tenaga, dan waktu. Selain itu, pelaksanaannya pun sangat sederhana dan

dapat dilakukan oleh guru dimanapun berada termasuk guru yang berada di

pelosok-pelosok desa. Potongan kertas tersebut berisi bahan ajar yang

hendak diberikan kepada peserta didik yang sudah disederhanakan kedalam

kata-kata kunci. Selain itu, dapat pula menggunakan kalimat lengkap namun

dipotong sesuai dengan panjang dan lebar kertas. Kata-kata tersebut dapat

juga ditulis atau diketik dengan warna yang sesuai atau kontras dengan

warna kertas agar kelihatan menarik dan dapat dilihat secara nyata oleh

peserta didik.

Aktifitas pembelajaran dengan membuat potongan kertas tersebut

sangat cocok untuk mengajarkan semua mata pelajaran tergantung dari

kesiapan guru untuk merancangnya. Bagi guru-guru yang mengajar pada

kelas-kelas rendah dapat menyediakan gambar–gambar yang sudah jadi

untuk diberi warna-warni. Dapat pula memotong yang berisi cerita

bergambar tanpa kata sehingga peserta didik dapat melakukannya.

25 Oemar Hamalik, Media Pendidkan, (Bandung: PT. Citra Aditia Bakti,1994), hlm. 11-12
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Adapun langkah-langkah memotong kertas berwarna–warni adalah

sebagai berikut:

1. Guru menyediakan kertas yang berwarna-warniyang berisi  bilangan

bulat (setiap potongan kertas berisi bilangan positif dan  bilangan

negatif).

2. Guru menanyakan warna kesukaan kepada peserta didik dan memberikan

potongan kertas kemudian siswa dibagi berkelompok (sebaiknya

kelompok positif dibedakan dengan kelompok bilangan negatif).

3. Semua peserta didik yang telah memiliki kertas yang berisi bilangan

positif diminta berdiri di depan kelas dan yang memiliki bilangan negatif

ditampilkan kemudian.

4. Masing-masing peserta didik yang  memegang bilangan positif dalam

kertas diminta menjelaskannya di papan tulis dan peserta didik yang lain

memperhatikannya.

5. Guru meminta peserta didik yang telah menjelaskan bilangan positif

duduk kembali.

6. Guru meminta kelompok bilangan negatif maju ke depan berdasarkan

susunan bilangannya.

7. Peserta didik mengerjakan bilangan negatif mencari pasangan bilangan

positif.
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8. Setelah mendapatkan bilangan positif dan negatif, masing-masing

pasangan maju ke depan untuk menjelaskannya dan peserta didik yang

lain memperhatikannya.26 .

Adapun kelebihan dan kekurangan dari aktifitas memotong kertas

berwarna-warni sebagai berikut :

1. Kelebihannya antara lain :

a. Siswa dapat menerima pesan–pesan pembelajaran dengan mudah,

cepat,dan akurat.

b. Siswa terlibat langsung untuk mengalami proses pembelajaran.

c. Bisa membuat siswa aktif.

2. Kekurangannya antara lain:

a. Memakan waktu yang lama.

b. Membuat siswa kadang ribut.

c. Siswa kurang teratur.

5. Hubungan Media Kertas Berwarna-warni dengan Motivasi Belajar

Motivasi menggerakkan manusia untuk meraih sasaran, emosi menjadi

bahan bakar untuk motivasi, dan motivasi pada gilirannya menggerakkan

persepsi dan membentuk tindakan-tindakan.27 Dalam hubungan media dengan

motivasi menurut Arief Sadiman menyatakan peran media pembelajaran

adalah: 1) Memperjelas penyajian, 2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu,

dan indera, 3) Meningkatkan motivasi belajar, 4) Menimbulkan persepsi yang

26 Muhammad Yaumi, M.Hum, M.A, Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligences,
(Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2012), hal. 92-94.

27 Desmita, Psikologi Perkembangan, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009), hal. 171
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sama yaitu memberikan perangsangan, pengalaman dan persepsi yang sama.28

Berdasarkan pendapat Arief Sadiman diatas, maka antara media dengan

motivasi sangat berhubungan erat.

B. Penelitian Relevan

Salah satu kajian tentang penelitian relevan yang penulis baca yaitu

penelitian yang sama-sama menggunakan media yang dilakukan oleh Dewi

Kumala Sari mahasiswa Uin Suska Riau Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

tahun 1431 H/2010 M yang berjudul Meningkatkan Motivasi Belajar IPS

Melalui Media Gambar Pada Murid Kelas V Sekolah Dasar Negeri 008 Bukit

Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak29. Berdasarkan hasil

penelitian yang telah dilaksanakan melalui 2 siklus, pada siklus 1 diketahui

bahwa hasil belajar ips siswa yang mencapai ketuntasan berjumlah 20 orang

dari 30 orang siswa dengan ketuntasan kelas 78% dan setelah dilakukan

perbaikan pada siklus kedua maka meningkat lagi dengan jumlah siswa yang

mencapai ketuntasan 25 dari 30 orang siswa dengan ketuntasan kelas mencapai

90,95%. Relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan sama-sama

menggunakakan media dan sama-sama meningkatkan motivasi.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh saudari Fatimah Beti

mahasiswa UIN Tahun 2008 yang berjudul Penerapan Strategi Indeks Card

Match untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS di

28 Melly Andriani dan Mimi Hariyani, Op.Cit. hlm. 56
29 Dewi Kumala Sari, Meningkatkan Motivasi Belajar IPS Melalui Media Gambar Pada Murid

Kelas V Sekolah Dasar Negeri 008 Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.2010
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Kelas V SDN 008 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru30.

Penelitiannya dilakukan 2 siklus yang mana motivasi siswa mengalami

peningkatan dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I motiva siswa dalam belajar

IPS hanya 60% dan pada siklus II meningkat menjadi 84,7%. Relevansi

penelitian yang penulis lakukan sama-sama meningkatkan motivasi dan

langkah-langkahnya hampir sama yaitu sama-sama mencari pasangan.

C. Indikator Keberhasilan

1. Indikator Kinerja

a. Aktivitas Guru

Indikator kinerja aktivitas guru dengan penggunaan media kertas

berwarna-warni adalah sebagai serikut:

1. Guru menyampaikan materi pelajaran dengan menyediakan kertas

yang berwarna-warni yang berisi bilangan bulat. (setiap potongan

berisi bilangan positif dan yang lainnya negatif).

2. Guru menanyakan warna kesukaan kepada siswa dan memberikan

potongan kertas kemudian berkelompok. (sebaiknya kelompok poitif

dibedakan dengan kelompok negatif).

3. Guru mminta peserta didik yang telah memiliki kertas yang berisi

bilangan positif diminta berdiri di depan kelas  dan yang memiliki

bilangan negatif ditampilkan kemudian

30 Fatimah Beti, Penerapan Strategi Indeks Card Match untuk Meningkatkan Motivasi Belajar
Siswa pada Mata Pelajaran IPS di Kelas V SDN 008 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan
Pekanbaru.2008
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4. Guru meminta peserta didik yang  memegang bilangan positif dalam

kertas diminta menjelaskannya dan peserta didik yang lain

memperhatikannya.

5. Guru meminta peserta didik yang telah menjelaskan bilangan positif

duduk kembali.

6. Guru meminta kelompok bilangan negatif maju kedepan berdasarkan

susunan bilangannya.

7. Guru meminta yang mengerjakan bilangan negatif mencari pasangan

bilangan positif.

8. Guru menyuruh masing-masing pasangan maju kedepan untuk

menjelaskannya dan peserta didik yang lain memperhatikannya.

Adapun klasifikasi standar yang digunakan adalah:

a. Apabila persentase antara 76%-100% kinerja guru

tergolong baik

b. Apabila persentase antara 56%-75% kinerja guru tergolong

cukup

c. Apabila persentase antara 40%-55% kinerja guru tergolong

kurang

d. Apabila persentase antara Kurang dari 40% kinerja guru

tergolong tidak baik

b. Aktivitas Siswa
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Berdasarkan langkah-langkah pembelajaran  maka indikator

aktivitas siswa dengan penggunaan media kertas berwarna-warni

adalah sebagai berikut:

1. Siswa memperhatikan pada saat guru menyampaikan materi

pelajaran dengan kertas berwarna-warni yang berisi bilangan bulat

(setiap potongan berisi bilangan bulat positif dan negatif)

2. Siswa menjawab warna kesukaannya dan mengambil potongan

kertas kemudian siswa membentuk kelompok (sebaiknya kelompok

positif dibedakan dengan kelompok negatif).

3. Siswa yang memiliki kertas yang berisi bilangan positif berdiri

depan kelas dan siswa yang memiliki bilangan negatif di

tampilakan kemudian.

4. Siswa yang memegang bilangan positif dalam kertas

menjelaskannya dan peserta lain memperhatikannya.

5. Siswa yang telah menjelaskan bilangan positif tersebut disuruh

duduk kembali.

6. Siswa yang kelompok positif dan negatif mencocokkan bilangan

mereka.

7. Siswa yang mengerjakan bilangan negatif mencari bilangan positif.

8. Siswa yang mendapatkan bilangan positif dan negatif maju ke

depan untuk menjelaskannya dan siswa lain memperhatikannya.

Adapun klasifikasi standar yang digunakan adalah:
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a. Apabila persentase antara 76%-100% aktivitas siswa

dikatakan “baik”

b. Apabila persentase antara 56%-75% aktivitas siswa

dikatakan “cukup”

c. Apabila persentase antara 40%-55% aktivitas siswa

dikatakan “kurang”

d. Apabila persentase antara Kurang dari 40% aktivitas siswa

dikatakan “tidak baik”

2. Indikator Motivasi Belajar

Berdasarkan ciri-ciri motivasi belajar siswa yang dikemukakan oleh

Sardiman dan pendorong seseorang untuk belajar yang dikemukakan oleh

Arden N.Frendsen, dalam kajian teori sebelumnya maka peneliti menetap

indikator motivasi siswa adalah:

1. Siswa  mengerjakan tugas yang diberikan guru sampai selesai.

2. Siswa ulet (tidak mudah putus asa) menghadapi kesulitan dalam belajar.

3. Siswa dapat mengerjakan sendiri tugas yang diberikan guru.

4. Siswa dapat mempertahankan pendapatnya.

5. Siswa senang ketika memecahkan suatu masalah yang diberikan guru.

6. Siswa kreatif dalam menyelesaikan tugas.

7. Siswa lekas bosan mengerjakan tugas yang berulang-ulang.

D. Hipotesis Tindakan
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Berdasarkan uraian teori yang telah dipaparkan, maka peneliti dapat

merumuskan hipotesis tindakan dalam penelitian ini yaitu melalui media

Kertas Berwarna-warni dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata

pelajaran matematika kelas IV SDN 004 Sungai Jalau.


