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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan suatu proses perubahan kegiatan, reaksi 

terhadap lingkungan, perubahan tersebut tidak dapat disebut belajar 

apabila disebabkan oleh pertumbuhan atau keadaan sementara 

seseorang seperti kelelahan atau disebabkan obat-obatan. 

Maksudnya, perubahan kegiatan itu mencangkup pengetahuan, 

kecakapan, tingkah laku. Perubahan itu diperoleh dengan latihan, 

dan bukan perubahan dengan sendirinya.
1
 Pendapat lain mengenai 

belajar dikemukakan oleh Sumadi Suryabrata yang menyatakan 

bahwa (1) belajar merupakan aktifitas yang dapat menghasilkan 

perubahan pada diri individu yang belajar (beharioral changes) 

baik aktual maupun potensial. (2) perubahan itu pada pokonya 

adalah didapatkannya kemampuan baru, yang berlaku dalam waktu 

yang relative lama. (3) perubahan itu bias terjadi karena usaha.
2
 

 Proses pembelajaran atau belajar ini mencakup beberapa 

aspek atau unsur utama yaitu guru yang memiliki tugas penting 

dalam mentrasfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, 

sedangkan peserta didik adalah individu yang berusaha untuk 

mempelajari pengetahuan yang diajarkan, diberikan, dan dijelaskan 

oleh tenanga pendidik. Kegiatan belajar mengajar merupakan 

kegiatan inti yang ada di sekolah. 

Dalam proses pendidikan disekolah, belajar merupakan salah 

satu komponen utama yang harus ada. Ini berarti bahwa sukses 

atau tidaknya suatu pendidikan bergantung pada proses belajar 

yang dilakukan oleh peserta didik. Apabila peserta didik tidak 

memiliki motivasi belajar maka hasil dan tujuan  yang akan dicapai 

tidak akan maksimal. Belajar merupakan Aktivitas fisik dan psikis 

dan aktivitas tersebut merupakan perbuatan yang menimbulkan 

perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku 

melalui proses usaha sehingga proses yang dilakukan mendapatkan 

                                                             
1
 Esti Ismawati dan Faraz Umaya, Belajar bahasa di kelas awal, 

Yogyakarta: Penerbit Ombak,2017.hal.1. 
2
 Ibid,hal.2. 

1 
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beraneka ragam kemampuan (competencies), keterampilan (skills 

dan sikap (attitude). Belajar dilakukan oleh manusia sejak kecil 

hingga akhir hayat. 

Upaya yang ditempuh untuk mencapai tujuan pendidikan 

dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satu upaya yang dapat 

ditempuh yaitu, guru menerapkan pendekatan maupun metode 

pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan karakteristik siswa. 

Upaya guru untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

yaitu dengan cara meningkatkan kualitas pembelajaran dengan 

mengubah situasi belajar menjadi lebih menyenangkan dan 

bermakna bagi siswa. Salah satu solusinya yaitu memperbaiki 

metode pembelajaran yang digunakan.  

Terdapat beragam pengertian motivasi belajar yang 

dipaparkan para ahli. Misalnya, seperti yang dikutip oleh Cetin 

mengungkapkan bahwa motivasi belajar adalah pemelihara atau 

pembimbing perilaku serta kekuatan bawaan dari siswa. Sebagai 

sebuah konsep, motivasi belajar didefinisikan sebagai faktor 

internal yang memilki empat komponen, yaitu peluang untuk 

sukses, kuatir untuk gagal, minat, dan tantangan. Motivasi belajar 

didefinisikan sebagai daya gerak dalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan 

kegiatan belajar serta memberikan arah kegiatan belajar sehingga 

tujuan yang dikehendaki oleh subyek belajar itu dapat tercapai.
3
 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode modelling 

dengan alasan bahwa dapat mengaktifkan siswa. Siswa tidak hanya 

mendengarkan dan menerima tugas dari guru, namun dapat meniru 

apa yang telah dimodelkan dan mengembangkan kreativitasnya 

sendiri. Pada pembelajaran modelling guru dituntut lebih inovatif 

dan benar-benar menguasai materi pembelajaran. Lingkungan 

belajar dibentuk menjadi lingkungan yang kondusif, sehingga 

suasana belajar menjadi lebih menyenangkan, sehingga dapat 

membuat guru dan siswa berpartisipasi lebih aktif dalam 

pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih 

bermakna sehingga hasil belajar yang diperoleh dapat meningkat. 

                                                             
3
 Ricardo , Rini Intansari Meilani, Impak minat dan motivasi belajar 

terhadap hasil belajar siswa, Vol. 2 No. 2, 2017, hal.191. 
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Metode modelling dikembangkan dari pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL). Modelling adalah proses 

pembelajaran dengan memperagakan suatu contoh yang dapat 

ditiru siswa. Siswa diberi kesempatan untuk mempraktikkan yang 

telah diperagakan. Contohnya karya tulis, contoh Soekarno 

berpidato, presiden/raja memimpin rapat, pahlawan memimpin 

perang, kerja paksa, pelaut mengelilingi dunia, dan sebagainya.
4
 

Guru berperan penting dalam mencapai keberhasilan 

pembelajaran. Ada tiga persyaratan utama yang harus dimiliki oleh 

guru agar mampu menjadi guru yang baik, yaitu menguasai bahan 

ajar, keterampilan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Bahan 

ajar yang dikuasai guru bukan terbatas pada bahan yang akan 

disajikan pada siswa saja, melainkan bahan pelajaran lain yang 

relevan. Guru yang profesional juga dituntut mampu mendesain 

pembelajaran dan menyampaikan materi pembelajaran yang 

menarik dan memotivasi siswa, menggunakan berbagai strategi dan 

metode pembelajaran, dan mengelola kelas. Guru melakukan 

evaluasi untuk mengetahui efektivitas pembelajaran. Dalam hal 

melakukan evaluasi, guru harus mampu menyusun instrumen 

evaluasi, melaksanakan ujian secara tertib, menganalisis data hasil 

ujian, menafsirkan data hasil ujian, dan menentukan ketuntasan 

siswa secara objektif. 

Bagi siswa kelas IV, Pokok bahasan ini menentukan persegi 

pada mata pelajaran Matematika, merupakan materi yang cukup 

sulit. Hal ini sendiri sudah di paparkan oleh Ibu ira di karenakan 

dalam proses pembelajaran yang dilakukan Ibu ira sudah 

menggunakan metode pembelajaran simulasi. Namun hasil belajar 

yang diperoleh masih kurang memuasakan karena siswa masih 

banyak yang kurang konsentrasi dalam pembelajaran dan kurang 

memperhatikan penjelasan dari guru saat menjelaskan materi 

sehingga saat kegiatan pembelajaran dimulai siswa masih ada yang 

bertanya kembali tentang bagaimana cara kegiatan pembelajaran 

tersebut. Untuk melihat hasil belajar siswa dapat di lihat di bawah 

ini  

                                                             
4
 Susanto Ahmad, Pengembangan Pembelajaran IPS di Sekolah 

Dasar,Jakarta:Prenadamedia Group,2019.hal.107 
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Tabel 1.1 

Hasil Nilai  Ulangan Harian I Kelas IVB SD Negeri 06 Gedong Air 

Tanjung Karang Barat 2020/2021 

No Nilai Kretria Jumlah 

siswa 

% 

1 ≥ 70 Tun‟tas  9 36% 

2 ≤ 70 Belum 

Tuntas 

16 64% 

 Jumlah   25 100% 

Sumber : Ira, S.Pd (Wali kelas SD Negeri 6 Gedong Air Tanjung 

Karang Barat)
5
 

 

Hasil belajar  siswa rendah. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

siswa setelah dilakukan tes pada tengah semester yang hasilnya 

nilai rata-rata masih sama dengan KKM. Persentase siswa yang 

tidak mencapai KKM 66% atau 9 orang dari 25 orang siswa, dan 

jumlah siswa yang tuntas 36% atau 9 orang dari 25 siswa. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap 

wali kelas IVB SD Negeri 6 Gedong Air Ibu Ira yang menjadi 

masalah hasil belajar siswa yang rendah pada pelajaran 

Matematika disebabkan oleh kurangnya keterampilan siswa dalam 

mendengarkan, aspek mendengarkan perlu mendapat perhatian 

lebih, karena keterampilan mendengarkan sangat penting dalam 

kehidupan sehari-hari. Berkomunikasi lisan dengan teman, 

mengikuti pembelajaran menuntut kemahiran seseorang untuk 

menyimak/mendengarkan. Sejalan dengan hal tersebut kurangnya 

motivasi dari diri siswa sehingga siswa menjadi kurang 

bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran Mateatika. 

Siswa menganggap pelajaran Matematika adalah pelajaran yang 

sulit sehingga mereka takut pada pelajaran matematika tersebut. 

Hal tersebut menyebabkan siswa menjadi malas dan tidak 

memperhatikan saat guru menjelaskan materi dan lebih banyak 

bermain main dan diam saja.  

                                                             
5
 IRA,S.Pd, Wali kelas SD Negeri 6 Gedong Air, 13 Januari 2021 
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Berdasarkan apa yang telah diamati peneliti terhadap beberapa 

siswa kelas IV mengenai pembelajaran Matematika bahwasannya 

mereka merasa kurang bersemangat karena pembelajaran 

Matematika kebanyakan guru hanya sekedar menjelaskan 

sehingga siswa sudah mengalami lelah fisik sekaligus lelah fikiran 

karena telah menerima berbagai pelajaran. Sehingga tingkat 

pemahaman, konsentrasi dan daya analisis siswa rendah hal ini 

dapat diatasi dengan cara membangkitkan motivasi siswa 

sehingga siswa bergairah kembali untuk mengikuti kegiatan 

belajar mengajar di kelas.  

Berdasarkan masalah di atas yang mana siswa merasa kurang 

tertarik dalam pembelajaran Matematika dapat diatasi dengan 

kemampuan seorang guru mempunyai keterampilan dalam 

memilih metode yang tepat dalam menyajikan pelajaran. Adapun 

salah satu 5 metode pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil 

belajar Matematika siswa adalah dengan penerapan adalah 

Modeling, dengan metode ini diharapkan siswa dapat mengamati 

dan merasakan atau menirukan prilaku yang muncul atau 

ditampilkan dalam contoh-contoh tersebut yang sesuai dengan 

tingkat perkembangan dan kemampuan siswa. Berbeda dengan 

penggunaan metode Demonstrasi yang mana peran siswa hanya 

sekedar memperhatikan, diharapkan dengan penerapan metode 

pembelajaran Modelling ini dapat meningkatkan motivasi dan 

hasil belajar siswa. Modelling sendiri merupakan metode 

pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mempraktekkan keterampilan spesifik yang dipelajari di kelas 

melalui demonstrasi. Penggunaan metode ini diharapkan siswa 

mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang pada 

akhirnya mampu meningkatkan kualitas hasil dan motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran Matematika kelas IVB SD Negeri 06 

Gedong Air Tanjung Karang Barat Tahun pelajaran 2020/2021. 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

a. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat 

diidentifikasikan bahwa:  

1. Penggunaan metode pembelajaran yang kurang tepat 

sasaran.  
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2. Siswa kurang bersemangat mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

3. Rendahnya motivasi di kelas IVb SDN 6 Gedong Air 

4. Hasil belajar yang masih rendah pada mata pelajaran 

Matematika Kelas IVb SDN 6 Gedong Air. 

b. Batasan Masalah  

Untuk menghindari adanya kemungkinan meluasnya masalah 

yang akan diteliti, maka dengan ini peneliti membatasi masalah 

sebagai berikut:    

1. Rendahnya motivasis siswa Kelas IVb SDN 6 Gedong 

Air.  

2. Hasil Belajar Yang Masih Rendah pada Siswa Kelas IVb 

SDN 6 Gedong Air. 

 

C. Rumusan Masalah 

Bersumber pada latar belakang serta fokus penelitian diatas, 

sehingga bisa dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1. Apakah model pembelajaran Modelling berpengaruh terhadap 

motivasi belajar siswa Kelas IV b SDN 6 Gedong Air. ? 

2. Apakah model pembelajaran modelling berpengaruh terhadap 

hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Matematika 

Kelas IVb SDN 6 Gedong Air? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Bersumber pada rumusan permasalahan yang sudah 

disebutkan maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1. Meningkatkan kualitas performansi guru di SD Negri 6 

Gedong Air. 

2. Meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IVb SD Negri 6 

Gedong Air. 

3. Meningkatkan semangat belajar siswa kelas IVb SD Negri 6 

Gedong Air. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara 

lain:  
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1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis hasil penenlitian ini diharapkan dapat 

membantu guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa 

yang mempengaruhi pada hasil belajar siswa.  

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu 

sumbangan informasi , pemikiran bagi sekolah untuk 

menambah informasi tentang banyaknya model-model 

pembelajaran. 

 

F. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Releva 

Dalam penelitian ini peneliti memperkuat hasil penelitiannya 

dengan memperjelas dan memberikan perbedaan dengan 

penelitian yang telah ada sebelumnya. Ada beberapa penelitian 

yang telah ada sebelumnya yang peneliti gunakan diantaranya:  

1. Ulfa Aiman Haya 2017/2018 dalam penelitian yang berjudul 

“.“Pembelajaran dengan menggunakan metode Modeling The 

Way dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia kelas III SDN 3 Purwodadi 

Lampung Tengah tahun pelajaran 2017/2018” dengan 

indikator nilai yang ditetapkan sebesar ≥70% ada empat 

indikator yang menjadi penilaian dalam melihat peningkatan 

motivasi yakni siswa tekun menghadapi tugas, siswa senang 

bekerja mandiri, siswa berani mengemukakan pendapat, dan 

siswa menunjukan minat dan keantusiasan dalam belajar 

dengan perolehan masing-masing nilai yakni pada siklus I 

47%, 54%, 59%, 57% sedangkan pada siklus II perolehan 

masing-masing yakni, 60%,76%,73%,77%. Masing-masing 

item mengalami peningkatan sebesar 13%, 22%, 14%,20%.
6
 

                                                             
6
 Ulfa Aiman Haya,“Penerapan metode pembelajaran modeling the 

way untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia kelas SDN 3 Purwodadi Kabupaten Lampung 

Tengah2017/2018.https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2109/1/skripsi

%20ulfa%20aiman%20haya.pdf 
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2. Fitria Dayu Arfiana 2018/2019 dalam penelitian yang berjudul  

“Kesimpulan penelitian ini yaitu Modelling The Way dengan 

Media Gambar berpengaruh positif terhadap keterampilan 

menulis dasar pada siswa kelas II di SD Negeri Donorojo 

tahun pelajaran 2018/2019”. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

uji statistik yang menunjukkan dengan adanya nilai rata-

ratasebelumdilakukan treatment adalah 60,55 sedangkan nilai 

rata-rata setelah dilakukan treatment adalah 84,3. Sehingga 

selisih nilai yang diperoleh cukup signifikan yaitu 23,75. Test 

uji Wilcoxon diperoleh hasil nilai Z -3.953b  dan nilai Asymp 

Sig (2-tailed) adalah 0,000 < 0,05..
7
 

 

G. Sistematika Penulisan        

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab yaitu yang masing-

masing mempunyai titik berat yang berbeda-beda, namun dalam 

satu kesatuan saling mendukung dan melengkapi. 

Bab 1, pada bab ini berisi pendahuluan yang merupakan 

garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam 

konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi 

diawali dengan latar masalah yang terangkum di dalamnya tentang 

apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana pokok 

permasalahannya. Dengan penggambaran secara sekilas sudah 

dapat ditangkap substansi skripsi. Selanjutnya untuk lebih 

memperjelas maka dikemukakaan pula tujuan penelitian baik 

ditinjau secara teoritis maupun praktis. Penjelasan ini akan 

mengungkapkan seberapa jauh signifikansi tulisan ini. Kemudian 

agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan maka dibentangkan 

pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam 

tinjauan pustaka. Demikian pula metode penulisan diungkap apa 

adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi jenis 

penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumupulan data 

dan analisis data. Pengembangannya kemudian tampak dalam 

                                                             
7
 Fitria Dayu Arfiana,” Kesimpulan penelitian ini yaitu Modelling The 

Way dengan Media Gambar berpengaruh positif terhadap keterampilan 

menulis dasar pada siswa kelas II di SD Negeri Donorojo tahun pelajaran 

2018/2019.http://eprintslib.ummgl.ac.id/1376/1/15.0305.0164_BAB%20I_B

AB%20II_BAB%20III_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf 
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sistematika penulisan. Dengan demikan, dalam bab pertama ini 

sudah terlihat pengambaran isi skripsi secara keseluruhan namun 

dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi 

pedoman untuk bab kedua, bab ketiga, bab keempat, dan bab 

kelima. 

Bab kedua, berisi tentang landasan teori dan pengajuan 

hipotesis dimana landasan teori yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah mencakup variable yang diteliti diantaranya pengaruh 

model pembelajaran modelling terhadap motivasi dan hasil belajar 

siswa berbantuan model pembelajaran modelling dan motivasi diri 

hipotesis atau anggapan dari penelitian ini adalah bahwa pengaruh 

model pembelajaran modelling terhadap motivasi dan hasil belajar 

siswa di anggap efektif untuk membantu hasil belajar siswa. 

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang 

mencakup waktu, tempat penelitian yang disesuaikan dengan 

keadaan pandemi saat ini, pendekataan dan jenis penelitian, 

populasi, sampel, teknik penelitian, definisi operasional, uji 

validitas data dan teknik analisi data 

Bab keempat, berisi tentang data yang didapat baik 

sebelum dan sesudah dilakukan pengumpulan data, disertai pengan 

pembahasan hasil penelitian dan analisis 

Bab kelima, berisi penutupan yang meliputi kesimpulan 

dan rekomendasi. 

  



 10 
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BAB II 

PENDAHULUAN 

A. Motifasi Belajar 

a. Pengertian motivasi belajar 

Motivasi adalah perubahan tenaga didalam diri seseorang 

yang ditandai dengan dorongan yang berasal dari diri seseoarng 

untuk mencapai tujuan. Dorongan dan reaksi-reaksi usaha yang 

disebabkan karena adanya kebutuhan untuk berprestasi dalam 

hidup. Hal tersebut menjadikan individu memiliki usaha, 

keinginan dan dorongan untuk mencapai hasil belajar yang 

tinggi.
8
 

Belajar adalah suatu adaptasi atau penyesuaian tingkah 

laku yang berlangsung secara progresif. Menurut. Vernon S 

Gerlach dan Donald P. Ely mengemukakan bahwa belajar 

adalah perubahan perilaku, sedangkan perilaku itu adalah 

tindakan yang dapat diamati. Dengan kata lain perilaku adalah 

suatu tindakan yang dapat diamati atau hasil yang diakibatkan 

oleh tindakan atau beberapa tindakan yang dapat diamati. 

Selanjutnya Abdillah dalam Aunurrahman menyimpulkan 

bahwa belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh 

individu dalam perubahan tingkah laku baik melalui latihan dan 

pengalaman yang menyangkut aspek-aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor untuk memperoleh tujuan tertentu. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa belajar akan membawa 

perubahan-perubahan pada individu yang belajar, baik dari ilmu 

pengetahuan, keterampilan, sikap, minat, watak dan juga 

penyesuaian diri.
9
 

Definisi motivasi belajar banyak diungkapkan oleh para 

ahli antara lain menurut M. Dalyono memaparkan bahwa 

motivasi belajar adalah daya penggerak/pendorong untuk 

melakukan sesuatu pekerjaan, yang bisa berasal dari dalam diri 

dan juga dari luar. 

                                                             
8
 Maryam Muhammad, pengaruh model dalam pembelajaran”, Jurnal 

Lamadina 4 (2016):1. 
9
 Amna Emda, “Kedudukan Motivasi Belajar Sisa Dalam 

Pembelajaran,” Jurnal Lantadina 5 (2017): 173. 

11 
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Terdapat beragam pengertian motivasi belajar yang 

dipaparkan para ahli. Misalnya, seperti yang dikutip oleh Cetin 

mengungkapkan bahwa motivasi belajar adalah pemelihara atau 

pembimbing perilaku serta kekuatan bawaan dari siswa. 

Sebagai sebuah konsep, motivasi belajar didefinisikan sebagai 

faktor internal yang memilki empat komponen, yaitu peluang 

untuk sukses, kuatir untuk gagal, minat, dan tantangan. 

Motivasi belajar didefinisikan sebagai daya gerak dalam diri 

siswa yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin 

kelangsungan kegiatan belajar serta memberikan arah kegiatan 

belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subyek belajar 

itu dapat tercapai.
10

 

McCoach & Siegle, dalam Garn & Jolly mengatakan ba 

hwa motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang dapat 

membedakan siswa yang memaksimalkan potensi belajarnya 

dengan siswa yang kurang berprestasi secara akademik. Selain 

sebagai salah satu faktor yang menentukan arah sikap, besarnya 

kemauan, dan ketekunan peri  laku siswa, motivasi belajar juga 

merujuk kepada harapan dan nilai, dimana harapan 

menunjukkan bahwa siswa mampu untuk menyelesaikan tugas 

yang diberikan dan nilai menunjukkan keyakinan siswa secara 

kuat untuk berhasil dalam belajar.
11

 

Berdasarkan pemaparan di atas tentang motivasi belajar, 

dapat di simpulkan bahwa siswa dapat mendorong dirinya 

supaya mau dan tekun untuk belajar, dan siswa juga dapat 

melakukan usaha yang baik dan terarah dalam proses 

pembelajaran supaya mendapatkan nilai yang baik dalam setiap 

pembelajaran untuk mencapai hasil yang maksimal. 

Ada beberapa Upaya Peningkatan Motivasi Belajar yang 

dapat dilakukan siswa Menurut Keller‟s dalam Tseng & Walsh 

peningkatan motivasi belajar dapat dilakukan dengan cara:  

1. Perhatian, yaitu guru perlu mempertahankan perhatian 

dalam kaitannya dengan materi ajar.  

                                                             
10

 Ricardo , Rini Intansari Meilani, Impak minat dan motivasi belajar 

terhadap hasil belajar siswa, Vol. 2 No. 2, 2017, hal.191. 
11

 Ibid,hal.192 
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2. Relevansi, yaitu guru dapat menjabarkan tujuan 

pembelajaran dan relevansinya di masa mendatang.  

3. Keyakinan, yaitu guru perlu membangun kepercayaan diri 

siswa dalam belajar dalam menggapai keberhasilan.  

4. Kepuasan, yaitu guru memperkuat kepuasan belajar siswa 

baik secara intrinsik maupun ekstrinsik.
12

 

Dari beberapa upaya peningkatan motivasi belajar diatas 

di, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa, guru harus memberikan perhatian pada 

keseluruhan proses pembelajaran, mulai dari mengenali 

karakteristik siswa, pelaksanaan proses pembelajaran di kelas 

yang dibuat dengan baik, sampai dengan pemberian komplemen 

bagi para siswa. 

Belajar dan motivasi memiliki keterkaitan yang sangat erat, 

motivasi akan mendorong akan mendorong hasil belajar agar 

lebih baik. Motivasi bagi guru dan peserta didiksangat penting, 

bagi peserta didik motivasi dapat menunjukkan adanya proses 

belajar yang berkesinambungan . sedangkan bagi gutu motivasi 

membangkitkan semangat siswa, memahami masing-masing 

motivasi siswa, memahami peran guru, peluang untuk kerja. 

Secara garis besar dapat disimpulkan peran motivasi belajar 

diantaranya
13

: 

a) Motivasi sebagai penentu pembelajaran yang efektif, 

ataupun penentu keberhasilan ataupun kegagalan belajar, 

karena motivasi sebagai sumber dorongan untuk berhasil 

dalam belajar. 

b) Pembelajaran yang memiliki motivasi akan menyesuaikan 

dengan kebutuhan, dorongan, motiv, dan minat dari peserta 

didik. 

c) Motivasi mendorong peserta didik untuk kreatif dan 

inovatif dalam mencapai tujuan dari pembelajaran. 

d) Berhasil atau tidaknya membutuhkan motivasi dalam 

pembelajaran terkait dengan pengelolaan kelas. 

                                                             
12

 Ibid,hal.192-193 
13

 Setiawan Andi, belajar dan pembelajaran,Ponorogo:Uwais Inspirasi 

Indonesia,2017.hal.31-32 
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b. Macam- macam motivasi 

Menutut Djamarah dikenal dua macam motivasi, yaitu 

motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

1. Motivasi Intrinsik 

Djamarah berpendapat bahwa motivasi intrinsik adalah 

motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu di 

rangsang dari luar, karena dalam diri individu sudah ada 

dorongan untuk melakukan sesuatu. 

Sedangkan menurut Gunarsa motivasi intrinsik 

merupakan dorongan atau kehendak yang kuat yang berasal 

dari dalam diri seseorang. Semakin kuat motivasi intrinsik 

yang dimiliki oleh seseorang, semakin besar kemungkinan 

ia memperlihatkan tingkah laku yang kuat untuk mencapai 

tujuan. 

Menurut Sardiman motivasi intrinsik adalah motif-

motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu di 

rangsang dari luar karna dalam diri setiap individu sudah 

ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Seseorang siswa 

yang memiliki motivasi intrinsik pasti akan rajin dalam 

belajar, karena tidak memerlukan dorongan dari luar. Siswa 

melakukan belajar karena ingin mencapai tujuan untuk 

mendapatkan  pengetahuan, nilai dan keterampilan. Dalam 

proses belajar, siswa yang mempunyai motivasi intrinsik 

dapat terlihat dari belajarnya. Aktivitas belajar dimulai dan 

di teruskan berdasarkan suatu dorongan yang ada di dalam 

dirinya dan akan terkait dengan belajarnya. Seseorang siswa 

merasa butuh dan mempunyai keinginan untuk belajar 

sehingga dapat mencapai tujuan belajar, bukan karena 

hanya ingin suatu pujian atau ganjaran. 

Menurut Sardiman, “Siswa yang memiliki motivasi 

intrinsik akan memiliki jutuan menjadi orang yang terdidik, 

yang berpengetahuan, yang ahli dalam bidang tertentu. 

Siswa yang benar-benar ingin mancapai tujuan maka harus 

belajar, karena tanpa pengetahuan maka tujuan belajar tidak 

akan tercapai”. Jika dorongan itu muncul dalam dirinya 
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sendiri yang bersumber dari kebutuhan menjadi orang yang 

terdidik.
14

 

2. Motivasi ekstrinsik  

Motivasi ekstrinsik dinamakan demikian karena 

tujuan utama individu melakukan kegiatan adalah untuk 

mencapai tujuan yang terletak di luar aktivitas belajar itu 

sendiri, atau tujuan itu tidak terlibat di dalam aktivitas 

belajar. Menurut Gunarsa motivasi ekstrinsik adalah segala 

sesuatu yang diperboleh melalui pengamatan sendiri, 

ataupun melalui saran, anjuran atau dorongan dari orang 

lain. 

Menurut Sardiman adalah motif-motif yang aktif dan 

berfungsinya karena  adanya perangsangan dari luar. 

Motivasi ekstrinsik apabila dilihat dari segi tujuannya, tidak 

secara langsung bergayut pada esensi yang di lakukan. 

Motivasi ekstrinsik dapat juga di katakan sebagai bentuk 

motivasi  didalam aktivitas belajar yang dimulai dan di 

teruskan berdasarkan dorongan dari luar. 

Sedangkan menurut Djamarah motivasi belajar 

ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi 

karena adanya perangsangan dari luar, motivasi belajar 

dikatakan ekstrinsik bila siswa menempatkan tujuan 

belajarnya di luar factor-factor situasi belajar ( resides in 

some factors outside the learning siruation). Siswa belajar 

karena hendak mencapai tujuan yang terletak di luar hal 

yang dipelajari. 

Priyatno adanya beberapa dorongan ekstrinsik yang 

digunakan agar dapat merangsang minat siswa dalam 

belajar , seperti memberikan penghargaan atau celaan, 

persaingan atau kompetisi, hadiah atau hukuman, serta 

pemberitahuan tentang kemajuan belajar siswa.
15

 

 

 

                                                             
14

 Lestari ending titik, “cara peraktis meningkatkan motivasi siswa 

sekolah dasar”,penerbit deepublish,( Sleman 2020).hal.6 
15

 Ibid,hal.7-8 
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c. Fungsi dan Manfaat Motivasi Belajar 

Motivation is an essential condition of learning. Hasil 

belajar agar menjadi berhasil, harus ada motivasi. Maka dari 

itu makin tepat motivasi yang diberikan, akan menjadi sukses 

juga pelajaran itu. Jadi motivasi akan selalu menentukan 

intensitas usaha belajar bagi siswa. Ada tiga fungsi motivasi
16

: 

1. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak 

atau roda yang lepas energi. Motivasi dalam hal ini adalah 

sepeda yang dapat bergerak dari setiap kegiatan yang akan 

dikerjakan.  

2. Menetukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang ingin 

dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan 

arahan dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan 

tujuann yang ingin di capai.  

3. Menyeleksi perbuatan, yakni perbuatan-perbuatan apa 

yang harus dikerjakan yang serasi unuk mencapai tujuan, 

dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak 

bermanfaat untuk menghambat tujauan tersebut. 

Sebagai salah satu pendorong dan penggerak didalam diri 

seseorang siswa, motivasi dapat dikatakan sebagai syarat yang 

wajib dalam belajar. banyak bakat dari anak yang tidak 

berkembang dikarenakan tidak didapatkannya motivasi yang 

tepat. jika motivasi anak dikembangan secara tepat, maka 

seorang anak akan mendapatkan hasil belajar secara lebih 

maksimal. 

 

d. Indikator Motivasi Belajar 

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan 

eksternal pada siswa yang sedang belajar mengadakan 

perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa 

indikator atau unsur yang mendukung. Hal itu mempunyai 

peranan besar dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. 

                                                             
16

Ibidt,hal.8 
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Menurut uno indikator motivasi belajar dapat diklasifikasi 

sebagai berikut
17

: 

1. Adanya hasrat dan keinginan berhasil; 

Hasrat dan keinginan berhasil dalam belajar dan dalam 

kehidupan sehari-hari pada umumnya di sebut motifasi 

berprestasi, yaitu motif untuk berhasil dalam melakukan 

suatu tugas atau pekerjaan atau motif untuk memperoleh 

kesempurnaan. Motif berprestasi adalah motif yang dapat 

di pelajari, sehingga motif itu dapat diperbaiki dan 

dikembangkan melalui proses belajar. Seseorang yang 

mempunyai motif berprestasi tinggi cendrung untuk 

berusaha menyelesaikan tugas secara tuntas, tanpa 

berusaha menunda-nunda pekerjaannya.penyelesaian tugas 

seperti ini bukan karena dorongan dari luar melainkan 

usaha pribadi atau dorongan diri sendiri. 

2. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar;  

Penyelesaian suatu tugas tidak selamanya dilatarbelakangi 

oleh motif berprestasi atau keinginan untuk berhasil, 

kadang kala seseorang individu menyelesaikan suatu 

pekerjaan sebaik orang yang memiliki motif berprestasi 

tinggi, justru karena dorongan menghindari kegagalan 

yang bersumber pada ketakutan akan kegagalan itu. 

Seseorang siswa mungkin tampak bekerja dengan tekun 

karna kalau tidak dapat menyelesaikan tuganya dengan 

baik makan dia akan mendapat malu dari gurunya, atau di 

olok-olok temannya, atau bahkan di hukum oleh orang 

tuanya. Dari pernyataan diatas dapat di simpulkan bahwa 

keberhasilan siswa tersebut disebabkan dari dorongan atau 

rangsangan dari luar dirinya. 

3. Adanya tahapan dan cita-cita masa depan; 

Harapan didasarkan dengan keyakinan bahwa orang 

dipengaruhi oleh perasaan mereka tentang gambaran hasil 

tindakan mereka. Contohnya orang yang menginginkan 

kenaikan pangkat akan menunjukan kinerja yang tinggi 

diakui dan di hargai dengan kenaikan pangkat. 

                                                             
17

 Ibid,hal.9 
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4. Adanya pengahrgaan dalam belajar; 

Pernyataan verbal atau penghargaan dalam bentuk lainnya 

terhadap prilaku yang baik atau hasil belajar siswa yang 

baik merupakan cara paling mudah dan efektif untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa kepada hasil belajar 

yang lebih baik. Pernyataan bagus atau hebat disamping 

atau hebat di samping akan menyenangkan siswa, 

pernyataan verbal di samping itu juga mengandung makna 

interaksi dan pengalaman pribadi yang langsung antar 

siswa dan guru, dan penyampaiannya konkret, sehingga 

merupakan suatu persetujuan pengakuan sosial, apalagi 

kalau benghargaan verbaal itu diberikandidepan orang 

banyak. 

5. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar; 

Baik simulasi ataupun permainan merupakan salah satu 

proses yang sangan menarik untuk siswa sendiri. Suasana 

yang menarik dapat menjadi bembelajaran yang bermakna. 

Apapun yang bermakna akan selalu diingat, dipahami, dan 

di hargai. Sebagaimana kegiatan belajar seperti diskusi, 

brainistorming, pengabdian masyarakan dan sebagainya. 

6. Adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga 

memungkinkan seseorang siswa dapat belajar dengan baik. 

Pada umumnya motif dasar yang bersifat pribadi muncul 

dalam tindakan individu setelah dibentuk oleh 

lingkungannya. Oleh karena itu motif individu untuk 

melakukan sesuatu misalnya untuk belajar dengan baik, 

dapat dikembangkan, diperbaiki, atau diubah melelui 

belajar dan latihan, dengan oerkataan lain melalui 

pengaruh lingkungan belajar anak didik, dengan demikian 

anak didik mampu mendapatkan bantuan yang tepat dalam 

memecahkan suatu kesulitan atau masalah dalam belajar. 

Dari penjelasan-penjelasan diatas, indikator motivasi 

belajar adalah adanya keinginan dan kemauan untuk 

berhasil, adanya dorongan dan keharusan dalam belajar, 

adanya kemauan dan cita-cita masa depan, adannya 

penghargaan untuk belajar, adanya kegiatan yang menarik 

di dalam sebuah pembelajaran tersebut, adanya lingkungan 
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belajar yang kondusif yang mampu membuat seorang 

siswa bisa belajar dengan baik dan juga membuat siswa 

lebih nyaman untuk belajar.
18

 

 

e. Bentuk-bentuk motivasi di sekolah 

Peranan motivasi dalam bentuk belajar mengajar 

sangatlah penting baik motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. 

Dengan motivasi siswa dapat mengembangkan aktivitas dan 

inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam 

melaksanakan belajar. 

Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu diketahui 

bagaimana cara dan jenis menumbuhkan motivasi yang 

bermacam-macam. Tetapi untuk motivasi intrinsik kadang-

kadang tepat, dan kadang-kadang tidak sesuai. Dengan begitu 

seorang guru wajib hati-hati untuk menumbukan dan memberi 

motivasi dalam kegiatan belajar siswa. Sebab bisa saja 

maksudnya memberi motivasi tapi nyatanya malah tidak 

menguntungkan perkembangan belajar siswa.
19

 

Ada beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi dalam 

kegiatan belajar di sekolah: 

1. Memberi angka 

 Angka merupakan simbol dari hasil nilai belajarnya. 

Banyak siswa yang belajar, yang penting dan terutama 

adalah mendapatkan nilai/angka yang baik. Sehingga 

kebanykan siswa mengejar nilai ulangan dan nilai rapor 

tinggi atau baik. 

 Angka-angka yang baik bagi siswa merupakan motivasi 

yang sangat kuat sehingga hasil dari kegiatan belajar. 

Namun ada juga siswa yang belajar untuk dapat naik kelas 

saja. Ini juga dapat dilihat dari motivasi yang ada kurang 

dan tidak berbobot bila dibandingkan dengan siswa yang 

ingin angka tinggi. Tetapi itu juga dapat diingat oleh guru 

bahwa pencapaian angka juga belum tentu dari hasil 

                                                             
18

 Ibid,hal.9-11 
19

 Ibidt,hal.12 
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belajar yang sejati atau bermana. Maka dari itu tahapan 

selanjutnya yang dilakukan guru adalah bagaimana cara 

memberikan angka dapat dihubungkan dengan values yang 

terkadang di setiap pengetahuan yang diberikan kepada 

siswa bisa hanya tidak dengan kognitif saja tetapi juga 

dapat dengan menggunakan keterampilan dan afektifnya. 

2. Hadiah  

 Hadiah merupakan salah satu motivasi bagi siswa. Tetapi 

bisa juga karena seseorang siswa tidak merasa senang bila 

diberikan hadiah dari hal kegiatan yang merupakan 

kegiatan yang tidak berbakat paada dirinya. 

 Contohnya siswa yang tidak berbakat dalam hal menulis, 

mendapatkan hadiah juara pertama, siswa tersebut tidal 

merasa tertarik atau bahkan biasa saja. 

3. Saingan/kompetisi 

 Dapat dijadikan sebagai alat motivasi untuk mendorong 

semangat belajar siswa. Kompetisi yang bersifat individual 

ataupun kompetisi yang bersifat kelompok dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

4. Ego-involvement 

Menumbuhkan kesadaran siswa supaya merasakan betapa 

pentingnya tugas dan menerimanya sebagaimana tantangan 

yang ada sehingga dapat bekerja keras dengan 

mempertaruhkan harga diri yaitu sebagai salah satu bentuk 

motivasi yang cukup penting. Siswa akan belajar dengan 

keras bisa jadi karena harga dirinya. 

Jadi bentuk-bentuk motivasi di sekolah adalah memberikan 

motivasi dengan angka yaitu sebuah penilaian pencapaian peserta 

didik dalam belajar, kita juga bisa memberikan hadiah sebagai 

pencapaian belajar siswa yang sudah susah payah untuk belajar 

dan mendapatkan nilai yang bagus bisa jugadi jadikan sebagai 

moivasi siswa untuk bersaing, dan juga kita bisa membuat 

kompetisi saat sedang belajar hal itu juga dapat membantu siswa 

untuk meningkatkan nilai nya dengan adanya minat bersaing 

dengan teman sebayanya dalam hal belajar tentunya, setelah 
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semua itu kita dapat menyadarkan siswa dengan memberitahukan 

betapa pentingnya tugas.
20

 

 

B. Metode Modeling 

a. Pengertian Metode  

Teknik modelling adalah salah satu teknik dalam 

pendekatan belajar sosial yang memandang bahwa segala 

tingkah laku manusia merupakan hasil belajar dan hasil 

interaksi dengan lingkungan sekitar. Pembentukan atau 

perubahan prilaku melalui proses bagaimana individu belajar 

dari mengamati orang lain.
21

 

Peery dan mendefinisikan modelling sebagai “proses 

belajar melalui  observasi  dari  seseorang individu atau 

kelompok sebagai model dan berperan   memberikan   

rangsangan   bagi pikiran pikiran,   sikap-sikap   atau   

tingkah laku dari individu yang lain.
22

 

Komalasari, Wahyuni, dan Karsih mendefinisikan 

modelling merupakan belajar melalui observasi dengan 

menambahkan atau mengurangi tingkah laku yang teramati, 

menggeneralisir berbagai pengamatan sekaligus, dan 

melibatkan proses kognitif. Siswa dapat mengamati tingkah 

laku model yang digunakan sehingga diharapkan siswa 

termotivasi dengan apa yang ditampilkan. Teknik modelling 

memilki konsep komponen dari suatu setrategi dimana 

konselor menyediakan demonstrasi tentang tingkah laku 

yang menjadi tujuan.Model yang digunakan dapat 

sesungguhnya (langsung) dan simbolis. Model yang 

                                                             
20

 Ibid,hal.12-14 
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 Farikha Wahyu Lestari, “Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Siswa 

Dalam Mentaati Tata Tertib Melalui Layanan Penguasaan Konten Dengan 

Tehnik Modelling Pada Siswa Kelas Vii Smp Negeri 11 Semarang Tahun 

Ajaran 2010/2011,” Skripsi, 2017, 31. 
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 Renatha Ernawati Dan Afdal, “Peningkatan Disiplin Siswa Dalam 

Menaati Tata Tertib Dengan Menggunakan Tehnik Modelling Melalui 

Layanan Penguasaan Konten Di Smp 49 Jakarta Pada Siswa Kelas 8 Tahun 

Ajaran 2018/2019,” Jurnal Selaras Kajian Bimbingan Dan Konseling Serta 

Psikologi Pendidikan 1 (2018): 85. 
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sesungguhnya adalah orang, yaitu konselor, guru, dan 

simbolis menggunakan model berupa tayangan video.
23

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa teknik modelling adalah sebagai suatu strategi dalam 

bimbingan dan konseling yang menggunakan proses belajar 

dengan cara mengobservasi tingkah laku orang lain. Model 

yang ditampilkan diharapkan dapat berperan sebagai 

rangsangan terhadap pikiran-pikiran, sikap-sikap atau 

tingkah laku khususnya dalam penelitian ini motivasi belajar. 

Pembelajaran pada hakikatnya berlangsung melalui proses 

peniruan (imitation) atau pemodelan (modeling). Dalam 

imitation atau modeling individu dipahami sebagai pihak yang 

memainkan peran aktif dalam menentukan perilaku mana 

yang hendak ia tiru dan juga frekuensi serta intensitas 

peniruan yang hendak ia jalankan. Imitation atau modeling 

adalah jenis pembelajaran perilaku tertentu yang dilakukan 

tanpa harus melalui pengalaman langsung. Dalam Imitation 

atau modeling terjadi penguatan tidak langsung pada perilaku 

tertentu yang sama efektifnya dengan penguatan langsung 

untuk memfasilitasi dan menghasilkan peniruan. Individu 

dalam penguatan tidak langsung perlu menyumbangkan 

komponen kognitif tertentu (seperti kemampuan mengingat 

dan mengulang) pada pelaksanaan proses peniruan. Mediasi 

internal sangat penting dalam pembelajaran, karena saat 

terjadi adanya masukan indrawi yang menjadi dasar 

pembelajaran dan perilaku dihasilkan, terdapat operasi 

internal yang mempengaruhi hasil akhirnya.
24

 

1. Macam-macam Teknik Modelling 

     Menurut Hackney dan Cornier, ada tiga tipe dasar 

modeling yang pertama yaitu : 

                                                             
23
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1.Penokohan nyata (live model) seperti: terapis, guru anggota 

yang di kagumi oleh keluarganya dijadikan model oleh 

konseli 

2.Penokohan simbolik (symbolic modelling)  seperti: tokoh 

yang di lihat melalui film, video atau media lain dan  

3.Penokohan ganda (multiple model) seperti: terjadi dalam 

kelompok seorang anggota mengubah sikap dan 

mempelajari sikap setelah mengamati anggota lain 

bersikap
25

 

 

2. Tujuan Teknik Modelling 

Tujuan dari penggunaan teknik modelling dalam 

pelaksanaan layanan konseling kelompok ini peserta didik 

dapat meniru tingkah laku yang dilihatnya sesuai dengan 

lingkungannya menurut Abimanyu dan Manhiru, tujuan dari 

teknik modelling adalah untuk mengajarkan kepada 

konseling  mengenai tingkah laku yang sesuai dengan apa 

yang ingi diubah serta dapat mempengaruhi sifat dan nilai-

nilai serta mengajarkan keterampilan-keterampilan sosial 

melalui Symbolic modeling.26 

Dalam islam, terdapat ayat mengenai modelling 

(penokohan) atau suri tauladan yang terdapat dalam surah 

Al-Ahzab Ayat : 21;  

 

ِْ َرُسْولِْ فِيْْ لَُكمْْ َكانَْ لَقَدْْ
َْ يَْرُجوا َكانَْ لَِّمهْْ َحَسنَة ْ اُْسَوة ْ للّاٰ

ِخرَْ َواْليَْومَْ للّاٰ َْ َوَذَكرَْ اْْلٰ
َْْكثِْيًراْ  للّاٰ

 

Artinya : “Sesungguhnya telah ada pada (diri) 

Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang 

yang mengharap (rahmat) Allah dan (Kedatangan) hari kiamat 

dan dia banyak menyebut Allah”. 

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa suatu pendidikan 

dengan keteladanan berarti pendidikan dilakukan dengan cara 

                                                             
25

Bradley T Erford, 40 raknik yang harus dikuasai konselor, 2 Ed, 

2019 (Yogyakarta: Puataka Pelajar, T.T.) 340.  
26

 Taty Fauzi, “Efektivitas Layanan Bimbingan Kelompok Dengan 

Tehnik Modelling Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa SMA Negeri 

8 Palembang,” Jurnal UM Palembang, 2017,hal 6. 
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memberi contoh dan mencontoh atau meniru baik berupa tingkah 

laku, sifat, cara berfikir dan sebagainya. 

 

3. Tahap-tahap Teknik Modelling 

Dalam teknik modelling ada beberapa tahapan yang dapat 

digunakan dalam memberikan layanan kepada individu atau 

kelompok agar dalam proses pemberian layanan dapat berjalan 

dengan baik. Bandura menemukan tahapan dalam proses yang 

mengatur pembelajaran melalui modeling, yaitu: 

1. Tahap memperhatikan 

Beberapa variabel yang turut berpengaruh terhadap 

proses belajar diantaranya berkaitan dengan karakteristik 

model, sifat kegiatan, dan orang yang menjadi subjek. 

Model yang sangat menarik lebih diperhatikan 

dibandingkan dengan model yang memiliki daya tarik 

interpersonal yang rendah. 

2. Tahap Retensi  

Ketika mengamati prilaku seseorang dan segera 

menirunya, maka kita akan menggunakannya sebagai 

panduan untuk bertindak pada kesempatan lain. Ada dua 

bentuk sistem simbol atau representasi yang membantu 

belajar observasional, yaitu imaginatif dan verbal. 

Representasi modeling dapat mengarahkan pada pola 

respon yang baru harus dapat direpresentasikan secara 

simbolis dalam ingatan. Representasi perlu 

disimbolisasikan dalam bentuk verbal, karena beberapa 

observasi dipertahankan dalam bentuk gambaran dan alat 

dimunculkan tanpa adanya model secara fisik. 

3. Tahap  perilaku.  

Setelah memfokuskan pikiran pada model yang 

dihadirkan kemudian mempertahankan apa yang sudah 

diamati, lantas kita akan menghasilkan perilaku yang 

baru. Untuk mengubah konsep yang tertanam di otak 

mengenai model tersebut menjadi sebuah tindakan yang 

tepat, kita harus menanyakan pada diri sendiri tentang 

perilaku yang dijadikan model. 
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4. Kelebihan dan Kekurangan Metode Modeling  

a) Kelebihan Metode Modeling adalah Sebagai Berikut:  

Kelebihan metode modelling yaitu sangat 

memudahkan siswa untuk menyerap materi pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran akan dirancang melalui 

pengamatan melibatkan proses modelling dan imitation 

karena sesuai dengan karakteristik perkembangan emosi, 

adaptasi sosial dan mental anak SD. Pada proses 

pembelajaran siswa diberi kebebasan untuk berkreasi 

namun tetap sesuai dengan model yang diperagakan. 

Pemberian motivasi berupa nilai, pujian, atau 35 hadiah 

akan memunculkan motivasi tersendiri bagi siswa. Siswa 

yang belum memperoleh penguatan akan termotivasi 

ingin mendapatkan penguatan seperti yang diperoleh 

temannya. Penguatan yang diterima akan mengakibatkan 

aktivitas siswa meningkat.  

b) Kekurangnya Modeling Adalah Sebagai Berikut: 

Kekurangan metode modelling yaitu membutuhkan 

penguasaan materi maupun kompeten si yang akan 

ditirukan, jadi memerlukan latihan sebelum disampaikan 

kepada siswa. Tanpa adanya penguasaan materi atau 

kompetensi tersebut pembelajaran tidak akan bermakna. 

 

C. Matematika  

Hakikat pembelajaran Matematika merupakan 

pelajaran yang penting untuk diajarkan di MI karena 

matematika sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari 

siswa-siswi dan diperlukan sebagai dasar untuk mempelajari 

Matematika lanjut dan mataprlajaran lain. Hakikat 

Matematika dapat diketahui, karena objek penelaahan 

Matematika yaitu sasarannya telah diketahui sehingga dapat 

diketahui pula bagaimana cara berpikir Matematika itu 

sendiri.
27

 

                                                             
27
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Menurut Tinggih Matematika tidak hanya 

berhubungan dengan bilangan-bilangan serta oprasi-

oprasinya, melainkan juga ruang sebagai sasarannya. Namun 

petunjuk kuantitas seperi ini belum memenuhi sasaran 

Matematika yang lain, yaitu yang ditunjuk kepada hubungan, 

pola, bentuk dan struktur. Bagle menyatakan bahwa sasaran 

atau objek penelaahan Matematika adalah Fakta, konsep, 

oprasi dan prinsip. Objek penelaahan tersebut menggunakan 

symbol-simbol yang kosong dari arti, dalam arti ciri ini yang 

memungkinkan dapat memasuki wilayah bidang study atau 

cabang lain nya. 

a. Konsep Matematika 

Menurut Runtukahu, konsep matematika adalah objek 

mental murni. Sebuah  

konsep adalah abstrak karena konsep tidak dapat dilihat dan 

didengar secara fisik. Oleh karena diperlukan cara-cara agar 

dapat memahami konsep tersebut dengan memfungsikan indra 

pendengaran dan penglihatan secara berarti. 

Konsep matematika terdiri atas konsep primer dan 

sekunder. Konsep primer tidak berhubungan dengan simbol 

matematika, tetapi dapat berfungsi sebagai penunjuk verbal. 

Misalnya saja untuk menjelaskan warna biru, guru 

memperlihatkan beberapa objek berwarna biru sambil berkata 

“ ini buku biru”, “ini pensil biru”, dan “ini tas biru”. Ketiga 

kalimat itu menyatakan keragaman dan ketetapan warna biru. 

Siswa secara intuitif dapat mengasosiasikan objek-objek yang 

ditunjukkan guru dengan kata “biru” dan mengerti konsep 

biru. Konsep Sekunder berhubungan dengan konsep 

matematika. Salah satu cara mengkomunikasikan konsep 

sekunder ialah memeragakan dengan contoh. Misalnya, guru 

hendak menjelaskan bangun-bangun datar (segitiga, persegi 

panjang, persegi, jajar genjang, trapesium, dan lain-lain) dan 

mengatakan “semua benda ini disebut bangun datar”. Dengan 

manipulasi kata-kata disertai dengan peragaan, diharapkan 

guru memanipulasi jalan pikiran siswa sehingga siswa 

mengerti konsep bangun datar. Cara lain adalah memberikan 
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contoh yang telah diketahui siswa. Misalnya, guru hendak 

menyampaikan konsep layang-layang (geometri). Dengan 

sketsa tersebut guru menjelaskan bentuk layang-layang, 

membuat sketsa layang-layang dan bertanya “apakah seperti 

ini? (pertanyaan lacak). Dalam hal ini guru menjelaskan 

bentuk layang-layang dengan menggunakan sketsa.  

 

c. Langkah Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Merujuk pada berbagai pendapat para ahli Matematika 

SD dalam mengembangkan kreativitas dan kompetenasi 

siswa, maka guru hendaknya dapat menyajikan pembelajaran 

yang efektif dan efisien, sesuai dengan kurikulum dan pola 

pikir siswa. Dalam mengajarkan matematika , guru harus 

memahami bahwa kemampuan setiap siswa berbeda-beda, 

serta tidak semua siswa menyenangi mata pelajaran 

matematika.  

Konsep-konsep pada kurikulum matematika SD dapat 

dibagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu penanaman konsep 

dasar (penanaman konsep), pemahaman konsep, dan 

pembinaan keterampilan. Penanaman konsep yaitu 

pembelajaran suatu konsep baru matematika, ketika siswa 

belum pernah mempelajari konsep tersebut. Kita dapat 

mengetahui konsep ini dari isi kurikulum, yang dicirikan 

dengan kata “mengenal”. Pembelajaran penanaman konsep 

merupakan jembatan yang harus dapat menghubungkan 

kemampuan kognitif siswa yang konkret dengan konsep baru 

matematika yang abstrak. Dalam kegiatan pembelajaran 

konsep dasar ini, media atau alat peraga diharapkan dapat 

digunakan untuk membantu kemampuan pola pikir siswa. 

 Pemahaman konsep yaitu pembelajaran lanjutan dari 

penanaman konsep yang bertujuan agar siswa lebih 

memahami suatu konsep matematika. Pemahaman konsep 

terdiri atas dua pengertian. Pertama, merupakan kelanjutan 

dari pembelajaran penanaman konsep dalam satu pertemuan. 

Kedua, pembelajaran pemahaman konsep dilakukan pada 

pertemuan yang berbeda,tetapi masih merupakan lanjutan dari 

penanaman konsep. Pada pertemuan tersebut, penanaman 
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konsep dianggap sudah disampaikan pada pertemuan 

sebelumnya, di semester atau kelas sebelumnya. Pembinaan 

keterampilan, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman 

konsep dan pemahaman konsep. Pembelajaran pembinaan 

keterampilan bertujuan agar siswa lebih terampil dalam 

menggunakan berbagai konsep matematika.  

Pembinaan keterampilan terdiri atas dua pengertian. 

Pertama, kelanjutan dari pembelajaran penanaman konsep dan 

pemahaman konsep dalam satu pertemuan. Kedua, 

pembelajaran pembinaan keterampilan dilakukan pada 

pertemuan berbeda, tapi masih merupakan lanjutan dari 

penanaman dan pemahaman konsep. Pada pertemuan tersebut, 

penanaman dan pemahaman konsep dianggap sudah 

disampaikan pada pertemuan sebelumnya, di semester atau 

kelas sebelumnya. 

   

D. Pengajuan Hipotesis Penelitian 

   Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Dikatakan sementara karena jawaban belum didasarkan pada 

fakta-fakta empiris dengan data. 

Ho= Pengaruh model pembelajaran modelling tidak dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada 

kelas IV Tema di SD Negri 6 Gedong Air. 

Ha= Pengaruh model pembelajaran modelling dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada 

Kelas IV di SD Negri 6 Gedong Air. 

 

Hipotesis Statistiknya: 

Ho : ul = u2 

Ha : ul ≠ u2 

ul = motivasi peserta dididk sebelum menggunakan model 

pembelajaran modelling untuk peserta didik kelas IV  
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u2 = motivasi peserta dididk sesudah menggunakan model 

pembelajaran modelling untuk peserta didik kelas IV 

E. Kerangka Berfikit 

  

Kondisi Awal 

Guru belum 

menggunakan mwtode 

modelling 

Motivasi belajar siswa 

yang masih rendah 

dalam pembelajaran 

matematika 

Tindakan 

Guru menggunakan 

metode modelling 

untuk memotivasi 

belajar siswa pada 

mata pelajaran mtk  

Kondisi Akhir 

Dengan 

menggunakan Teknik 

modelling motivasi 

belajar siswa pada 

mata pelajaran mtk 

meningkat 

Melalui metode modelling motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran 

mtk dapat di tingkatkan 
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