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ABSTRAK 

ANALISIS MODEL PEMBELAJARAN INTEGRATED 

TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA SDN 2 

KARTASARI KEC. TULANG BAWANG UDIK 

 

Oleh  

Yudha Kurniawan 

 

Penelitian ini berawal dari rendahnya motivasi belajar peserta 

didik, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model 

pembelajaran Intrgrated terhadap motivasi belajar peserta didik. 

Model Integrated merupakan pembelajaran yang memadukan 

beberapa mata pelajaran dengan memprioritaskan konsep-konsep, 

keterampilan-keterampilan dan sikap yang dapat dipadukan dari 

masing-masing mata pelajaran. Sesuai dengan yang di sebutkan oleh 

Trianto dengan menggunakan model Integrated dapat mendorong 

motivasi belajar siswa menjadi berkembang. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subjek dalam 

penelitian ini adalah wali kelas V SDN 2 Kartasari kec. Tulang 

Bawang Udik. Objek penelitian ini yaitu Peran Pendidik Dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik dengan menggunakan 

model pembelajaran Integrated di SDN 2 Kartasari kec. Tulang 

Bawang Udik.Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

guru sudah menerapkan model pembelajaran Integrated, hanya saja 

dalam penerapannya guru belum bisa menerapkan model tersebut 

secara penuh. Masih ada beberapa langkah langkah yang belum di 

laksanakan oleh guru dalam menerapkan model tersebut. Oleh karena 

itu ketika guru tidak menerapkan model tersebut dengan baik 

berdampak pada rendahnya motivasi belajar peserta didik siswa SDN 

2 Kartasari kec. Tulang Bawang Udik. 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Integrated, Motivasi Belajar 
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MOTTO 

 

                                

 

“Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat”. (HR. Bukhari) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Penelitian yang berjudul “Analisis Model Pembelajaran Integrated Terhadap Motivasi Belajar 

Siswa SDN 2 Kartasari Kecamatan Tulang Bawang Udik” ini agar menghindari terjadinya kesalah 

pahaman dalam memahami arti yang terkandung di dalam judul tersebut, peneliti akan memberikan 

penegasan dan batasan-batasan masalah yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu: 

1. Peran 

Peran merupakan keikutsertaan seseorang dalam proses pendidikan peserta didik baik guru 

ataupun orang tua dengan mencurahkan seluruh pikiran dan perhatian kepada peserta didik sehingga 

peserta didik merasa semangat dan termotivasi dalam kegiatan belajar. 

2. Pendidik 

Pendidik adalah seseorang yang profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, 

jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

3. Motivasi Belajar 

Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar diri 

peserta didik. 

4. Model Integrated 

Pembelajaran terpadu model Integrated merupakan pembelajaran yang memadukan beberapa 

mata pelajaran dengan memprioritaskan konsep-konsep, keterampilan-keterampilan dan sikap yang 

dapat dipadukan dari masing-masing mata pelajaran. Pembelajaran terpadu model keterpaduan 

merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. 

5. SDN 2 Kartasari 

SDN 2 Kartasari merupakan tempat yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model Integrated 

diharapkan dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa SDN 2 Kartasari. Dapat dipahami bahwa 

yang dimaksud dengan judul ini adalah suatu penelitian yang berupaya untuk mengetahui peran 

pendidik dalam meningkatkan moivasi belajar peserta didik kelas V SDN 2 Katasari Kec. Tulang 

Bawang Udik. 

B. Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan sebagai salah satu usaha sadar untuk membangun anak bangsa untuk memiliki 

kemampuan secara formal maupun non formal. Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan adalah daya 

upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran dan tubuh anak dalam rangka 

kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunia.
1
 Di era jaman sekarang ini pendidikan 

merupakan ranah yang sangat penting dalam membangun karakter anak bangsa yang terdidik dan 

berbudi pekerti yang baik. Karena jika bangsa ini memiliki anak-anak yang mempunyai kemampuan 

intelektual yang tinggi, maka akan tercapainya suatu tujuan pendidikan. Pendidikan adalah usaha 

sadar yang dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 

                                                           
1
 Saidah, Pengantar Pendidikan (Telaah Pendidikan Secara Global Dan Nasional), (jakarta: pt raja 

grafindo persada, 2016), h. 9 
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keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya dan masyarakat (UU SISDIKNAS No 20 Tahun 2003).
2
 

Secara umum pendidikan juga merupakan dasar kebutuhan hidup yang tidak bisa dipisahkan dari 

lingkungan sosial. Karena jika tidak adanya pendidikan akan membuat anak-anak menjadi orang yang 

tidak memiliki intelektual untuk mengembangkan karakter secara optimal. Pendidikan juga tidak bisa 

dilakukan secara perseorangan, namun harus ada kerjasama antar individu untuk mewujudkan suatu 

cita-cita bangsa sesuai dengan tujuan pendidikan. 

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu yang 

bertujuan untuk mengubah dan mengembangkan prilaku serta merupakan sarana atau wadah yang 

sangat dibutuhkan untuk membangun karakter dan budi pekerti anak secara sempurna untuk 

keselarasan dunia. Untuk diberikan pengalaman langsung secara optimal melalui lembaga formal 

maupun non formal seperti sekolah. Sekolah merupakan lembaga utama yang dijadikan untuk 

pengembangan prilaku yang baik agar tujuan pendidikan akan tercapai dengan baik. Sebagai mana 

yang tercantum dalam firman Allah SWT, menjelaskan bahwa manusia harus memiliki ilmu 

pngetahuan agar tidak salah dalam kehidupan. 

Sebagaimana Allah Berfirman didalam Al-Qur’an At-Tahrim ayat 6:  

 
َٰٓ اْ أَنفَُسكُۡم َوأَۡهِليكُۡم نَبٗرا َوقُىدَُهب ٱلنَّبُس َوٱۡلِحَجبَرةُ َعلَۡيَهب َملَ  أَيَُّهب ٱلَِّذيَن َءاَمنُىاْ قُىَٰٓ

َٰٓ َٰٓ أََمَزهُۡم َويَۡفعَلُىَن َمب يَ  َ َمب ئَِكةٌ ِغََلٞظ ِشدَاٞد َّلَّ يَۡعُصىَن ٱَّللَّ

 يُۡؤَمُزونَ 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api yang 

bahan bakarnya adalah manusia-manusia dan batu batu; Diatasnya malaikat yang 

kasarkasar, yang keras-keras, yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang Dia 

perintahkan kepada mereka dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q.S. At-

Tahrim :66 ayat 6).
3
 

Pada Q.S At-Tahrim ayat ke-6 terdapat kata qu anfusakum yang berarti, buatlah sesuatu yang bisa 

menjadi penghalang datangnya siksaan api neraka dengan cara menghindari dari perbuatan maksiat.
4
 

Memperkuat diri supaya tidak tergoda oleh hawa nafsu, dan senantiasa taat melaksanakan segala 

perintah Allah swt. Selanjutnya kata wa ahlikum, maknanya ialah keluarga yang terdiri dari istri, 

anak, saudara, kerabat, pembantu dan budak, diperintahkan kepada mereka agar menjaganya, dengan 

cara memberikan bimbingan, nasehat, dan pendidikan untuk mereka. Perintahkan mereka untuk 

melaksanakannya dan membantu mereka dalam merealisasikannya. Jika melihat dan tahu secara 

sadar ada yang berbuat maksiat kepada Allah SWT maka cegah dan larang mereka untuk berbuat 

maksiat. Ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim, yaitu mengajarkan dan membimbing orang 

yang berada di bawah tanggung jawabnya, segala sesuatu yang telah diwajibkan dan dilarang oleh 

Allah swt. 

Menurut tafsiran M. Quraish Shihab dalam kitab tafsir Al-Misbahnya, menyatakan bahwa QS. 

At-Tahrim ayat 6 adalah gambaran bahwa dakwah serta pendidikan haruslah berawal dari rumah. 

                                                           
2
 Undang – undang sisdiknas (sistem pendidikan nasional) (UU RI No, 20  tahun 2003),(jakarta:sinar 

grafika,2009), h 48 
3
Kementerian Agama RI, Al- Fathan Al- Qur’an Terjemah, (Tangerang: CV Al Fatih Berkah Cipta, 2016), 

h. 447. 
4
Srifariyati, “Pendidikan Keluarga dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Tematik)”, Jurnal Madaniyah, Vol 2, 

Edisi XI(Agustus 2016), h. 231. 
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Walaupun secara redaksional ayat tersebut tertuju kepada kaum pria (ayah) sebagai pepimpin dalam 

keluarga, tetapi hal itu bukan berarti hanya ditujukan kepada mereka. Istilah Ayat tersebut juga 

meliputi wanita dan pria (ibu dan ayah).5 Fakta tersebut mengindikasikan adanya pertangung jawaban 

orang tua terhadap anak-anaknya dan juga kepada pasangannya masing-masing, sebagaimana masing-

masing bertanggung jawab atas prilakunya. 

Sesuai dengan ayat di atas makna yang dimaksudkan kepada mereka yang mampu untuk berdiri 

dan melapangkan maka allah akan meninggikan derajat untuk memperoleh ilmu pengetahuan. 

Berbeda dengan orang yang tidak mau berusaha untuk memperoleh ilmu tidak akan mendapatkan 

ilmu pengetahuan lebih tinggi. Sehingga dalam pemerolehan ilmu pengetahuan harus adanya 

pembelajaran untuk memperdalam ilmu pengetahuan. 

Seorang mendapatkan ilmu pengetahuan dengan adanya lembaga yang menunjang seperti 

lembaga formal sekolah. Dalam sekolah pasti akan mendapatkan ilmu pengetahuan dengan proses 

pembelajaran. Pembelajaran merupakan kegiatan yang dirancang untuk mendukung proses belajar 

siswa, dengan adanya interaksi antara guru dengan siswa secara langsung.
6
 Pembelajaran sangat 

penting untuk berlangsungnya kegiatan belajar. Karena jika tidak ada pembelajaran maka tidak akan 

adanya pengalaman yang di rasakan oleh peserta didik secara langsung. Pembelajaran juga 

merupakan suatu usaha yang digunakan dalam proses melangsungkanya kegiatan belajar, yang 

didalamnya mengandung model pembelajaran yang sangat beragam, dalam model pembelajaran 

banyak sekali yang bisa digunakan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan di SDN 2 Kartasari dapat di ketahui guru sudah 

menerapkan atau menggunakan model pembelajaran yang berfariatif salah satunya model Integrated 

akan tetapi peserta didik kurang termotivasi dalam mengikuti proses belajar mengajar, hal ini dapat di 

ketahui dari penyebaran angket motivasi belajar sebagai berikut. 

Table 1.1 

                                                           
5
Syahrial Labaso, “Konsep Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif  Al-Qur`An dan Hadis”, Jurnal 

Pendidikan Agama Islam, Vol. 15, No. 1(Juni 2018), h. 58. 
6
 Rusman, pembelajaran tematik terpadu ( teori, praktik dan penilaian ), ( jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2015), h 21  
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Table Motivasi Pra Penelitian 

Berdasarkan data di atas dapat di ketahui bahwasannya peserta didik motivasinya masih sangat 

kurang dimana di dalam aspek penilaian motivasi ini terdapat enam aspek dimana dalam setiap aspek 

mendapatkan nilai dengan skor rata rata 46,34%, ini sanggat jauh dibandingkan dengan tujuan 

dilaksanakannya penerapan model pembelajaran Integrated diman bertujuan untuk menumbuhkan 

motivasi peserta didik. 

Padahal dalam proses pembelajaran model pembelajaran terpadu tipe Integrated sangat 

mendukung terbentuknya motivasi belajar sesuai dengan manfaat pembelajaran terpadu yang di 

kemukakan oleh Hermawan dan Rusmini. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimanakah 

proses pembelajaran itu di langsungkan dan mengapa peserta didik memiliki motivasi yang rendah 

dalam mengikuti kegiatan proses kegiatan belajar mengajar. 

Salah satu model pembelajaran yang menyenangkan adalah menggunakan model pembelajaran 

terpadu tipe Integrated, model pembelajaran ini menggunakan pendekatan tematik. Pengembanagan 

pendekatan tematik ini dimulai dengan menentukan tema yang akan di ajarakan menggunakan model 

Integrated. Penetapan tema dapat dilakukan dengan diskusi bersama siswa atau bernegosiasi dengan 

siswa.
7
 Karena dengan bermusyawarah dengan siswa maka akan terlaksana dan terbentuk tema sesuai 

dengan materi pelajran yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan model ini 

pada pembelajaran terpadu dapat menumbuhkan daya fikir dan berfikir kritis siswa dalam 

pembelajaran tematik.
8
 Penumbuhan suatu pemikiran peserta didik dapat berkembang dengan 

menggunakan model pembelajaran terpadu tipe Integrated. 

Berdasarkan dari uraian diatas yang telah dikemukakan diatas, maka perlu dilakukan penelitian 

lebih mendalam terkait dengan judul: “Analisis Model Pembelajaran Integrated Terhadap Motivasi 

Belajar Peserta Didik kelas V SDN 2 Karta Sari”. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan rumusan 

masalah peneliti ini adalah sebagai berikut. 

“Bagaimanakah Proses Penerapan Model Pembelajaran Integrated Pada Kelas V SDN 2 

Kartasari?” 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui Bagaimanakah Penerapan Model Pembelajaran 

Integrated Terhadap Motivasi Belajar dikelas V SDN 2 Kartasari. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian terbagi menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Penjelasannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

                                                           
7
 Trianto, model pemebelajaran terpadu, jakarta: PT Bumi Aksara, thn 2015 hlm 41 

8
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564 
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Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi pada mata 

pelajaran tematik khususnya dengan penggunaan model pembelajaran terpadu tipe Integrated. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Untuk mengetahui proses penerapan model integrated dan sebagai bekal untuk menjadi calon 

pendidik dengan menggunakan model–model pembelajaran yang beragam dan inofatif serta kreatif 

dan lebih efektif. 

b. Bagi Siswa 

Di harapkan siswa mampu untuk meningkatkan daya berfikir kritis dan lebih terkonsep dalam 

setiap proses pembelajaran dengan pengalaman langsung. 

c. Bagi Guru 

Dapat digunakan sebagai suatu bahan baru dalam proses kegiatan pembelajaran agar kualitan 

dalam belajar menjadi lebih baik, dengan pengembangan model pembelajaran yang kreatif dan 

inovatif. 

 

 

d. Bagi Sekolah 

Dari hasil penelitian ini diahrapkan sebagai masukan bagi lembaga pendidikan sekolah untuk 

lebih mngembangkan dan memperbaiki kualitas disetiap pembelajaran. 

F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya antara 

lain:  

1. Widya Wanelly dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Integrated Dan Keterampilan 

Berpikir Kritis Terhadap Hasil Belajar Ipa” melalui hasil penelitian yang di lakukan oleh Widya 

Wanelly di simpulkan bahwa Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, diketahui bahwa 

penerapan model pembelajaran tematik lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Hal 

ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh hasil analisis data menggunakan ANOVA dua arah 

pada taraf signifikansi α = 0,05, di atas, memberikan nilai F = 6,72 lebih besar dari F tabel = 4,08. 

Ini berarti bahwa H 0 ditolak, berarti bahwa hasil belajar IPA siswa rata-rata dengan model 

pembelajaran integrated tematik lebih tinggi daripada rata-rata siswa dengan model pembelajaran 

yang terfragmentasi. Karena skor rata-rata hasil belajar IPA siswa dengan model pembelajaran 

tematik integrated 74,14 lebih tinggi daripada skor rata-rata hasil belajar IPA siswa yang 

menggunakan model terfragmentasi 68,64 disimpulkan hasil belajar IPA siswa yang 

menggunakan tematik model integrated lebih tinggi daripada menggunakan model yang terpecah-

pecah (Fragmentasi).
9
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2. Sabrina Hidayana Harahab dengan judul “Penerapan Strategi Pembelajaran Integrated Terhadap 

Kreativitas Belajar Mahasiswa Pada Mata Kuliah Organisasi Dan Ekstrakurikuler” menyatakan 

bahwa Penerapan strategi Pembelajaran integrated dapat meningkatkan kreativitas belajar 

mahasiswa pada Mata Kuliah Organisasi Dan Ekstrakurikuler. Kreativitas belajar mahasiswa 

sebelum diberikan strategi pembelajaran integrated pada mata kuliah Organisasi Dan 

Ekstrakurikuler tergolong cukup yaitu 44,1 dengan standar deviasi 9,65. Kreativitas belajar 

mahasiswa setelah diterapkan strategi pembelajaran integrated pada mata kuliah Organisasi Dan 

Ekstrakurikuler tergolong baik yaitu 67 dengan standar deviasi 11,5. Terdapat peningkatan 

kretivitas belajar mahasiswa yang signifikan setelah diterapkan strategi pembelajaran integrated 

pada mata kuliah Organisasi Dan Ekstrakurikuler dengan peningkatannya tergolong sedang.
10

 

3. Yanti Hardianti Oktavia dengan judul “Implementasi Pembelajaran Terpadu Dalam Peningkatan 

Kualitas Pendidikan Tinjauan Literatur Sistematis” menyatakan bahwa Pembelajaran inovatif dan 

menyenangkan bagi pembelajar dapat memicu peningkatan terhadap hasil belajar. Penerapan 

pembelajaran terpadu yakni dengan mengaitkan antara konsep dan proses, mata pelajaran maupun 

model pembelajaran yang digunakan oleh pengajar, sehingga pembelajaran berlangsung secara 

inovatif dengan bersifat luwes maupun fleksibel. Dengan demikian pembelajar tidak merasa 

tertekan saat sedang belajar, tumbuh rasa cinta terhadap belajar dan secara tidak langsung 

berdampak positif terhadap peningkatan hasil belajar. Oleh karena itu, penerapan pembelajaran 

terpadu memungkinkan seorang pengajar untuk aktif mencari model pembelajaran yang tepat 

dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan.
11

 

4. Noval Yusdian Putra, Risda Amini, dengan judul “Pengembangan Bahan Ajar Berbasis 

Integrated Model di Kelas IV Sekolah Dasar” dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan 

ajar berbasis integrated model yang dikembangkan sudah memenuhi kriteria praktis baik dari 

aspek kemudahan penggunaan dan implementasi oleh peserta didik.
12

 

5. Nurhikmah Sasna Junaidi, Afdhal Ridho, dengan juduk “Analysis Of Implementation The 

Thematic Integrated Learning Science In The Junior High School (Smp) Negeri 1 

Tambusai” dari hasil penelitian diperoleh bahwa aspek perancangan perencanaan pembelajaran 

IPA terpadu dengan persentase 75% dikategorikan baik, aspek pelaksanaan pembelajaran IPA 

terpadu dikategorikan cukup dengan persentase 72,5%, dan aspek penilaian proses dan hasil 

belajar dengan persentase 77,5% dan dikategorikan baik. Sehingga rata-rata keseluruhan aspek 

yaitu 75% dikategorikan baik. Sehingga keterlaksanaan penerapan pembelajaran IPA terpadu 

tematik di SMPN 1 Tambusai sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan Kurikulum 

2013.
13

 

6. Diniya, dengan judul “Analysis Of Implementation The Thematic Integrated Learning Science In 

The Junior High School (Smp) Negeri 1 Tambusai” berdasarkan hasil analasis 16 jurnal dan 10 

buku dapat diketahui bahwa model inkuiri terbimbing dianggap sesuai untuk pembelajaran tipe 
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integrated karena mampu menggali pengetahuan siswa di berbagai displin ilmu melalui 

penyelidikan yang di dalamnya terdapat kegiatan eksperimen dan mengomunikasikan melalui 

diskusi.14 

7. Dewi Krisdiyanti, Harto Nuroso, Fine Reffiane,  dengan judul “Model Integrated Berbantu Mind 

Mapping Terhadap Hasil Belajar” pada penelitian ini diperoleh rata-rata nilai pretest 67,89 

sedangkan rata-rata nilai posttest sebesar 81,26. Berdasarkan analisis data pada perhitungan uji 

regresi linier sederhana hasil penelitian menunjukkan model integrated berbantu mind map 

memiliki pengaruh dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SD Negeri Tlogosari Wetan 

01 Semarang sebesar 0,035%.
15

 

8. Siti Nur Rahma, Hikmasanti Agustin, dengan judul “Profil Implementasi Model Integrated pada 

Pembelajaran IPA di Indonesia (2012-2021)” diperoleh bahwa pengembangan dan penerapan 

bahan ajar ipa terpadu model integrated terbukti secara umum efektif diterapkan dalam 

pembelajaran, serta dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, prestasi belajar, dan 

membentuk karakter peserta didik. Oleh karenanya, pembelajaran IPA terpadu model integrated 

dapat dijadikan solusi alternatif guru dalam proses pembelajaran IPA di Indonesia.
16

 

9. Gusti Ngurah Alit Ardana, dengan judul “Model Pembelajran Cooperative Integrated Reading 

and Composition (CIRC) untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Bahasa Inggris” hasil penelitian 

menunjukkan skor rata-rata prestasi belajar siswa menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I 

ke siklus II. Rata-rata kelas prestasi belajar pada awal pembelajaran hanya mencapai 67,94, siklus 

I meningkat menjadi 74,61 pada siklus II menjadi 83,58. Ketuntasan klaksikal awal hanya 

mencapai 41,02%, pada siklus I meningkat menjadi 61,53% dan pada siklus II menjadi 92,30%. 

Jadi, model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition dapat meningkatkan 

prestasi belajar Bahasa Inggris siswa, sehingga penelitian ini akan memberikan referensi terhadap 

guru yang mengalami masalah yang sama.
17

 

10. Hartati dengan judul “Keefektifan Model Pembelajaran Cooperative Integrated Readinng and 

Composition (CIRC) Berbantuan Electronic Book (E-Book) Terhadap Hasil Belajar Menulis 

Karya Ilmiah dan peningkatan Karakter Mahasiswa PGSD Universitas Negeri Semarang” 

menyatakan bahwa hasil penelitian ini adalah: 1) Dengan mengontrol variabel inteligensi dan 

pengetahuan awal, model pembelajaran CIRC berbantuan e-book lebih efektif daripada model 

pembelajaran konvensional dalam mengembangkan karakter dalam perkuliahan Bahasa 

Indonesia, dimana F hitung (Fo) = 1,385 dan F probabilitas (Fp) = 0,256 (2) Dengan mengontrol 

variabel inteligensi dan pengetahuan awal, model pembelajaran CIRC berbantuan e-book lebih 

efektif daripada model pembelajaran konvensional dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa 

dalam perkuliahan Bahasa Indonesia dimana F hitung (Fo) =14,571dan F probabilitas (Fp) = 
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0,028; (5) Sejumlah 88,89% mahasiswa PGSD Universitas Negeri Semarang memiliki respon 

yang sangat baik terhadap model pembelajaran CIRC berbantuan e-book.
18

 

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa relevansi penelitian tersebut 

dengan penelitian yang peneliti laksanakan terletak pada penggunaan model pembelajaran terpadu 

Integrated, namun kedua penelitian memiliki perbedaan yaitu terletak pada subjek penelitian, tujuan 

penelitian, dan tempat penelitian. Berdsarkan hasil penelitian yang relevan peneliti mengambil judul 

penelitian tentang “Pengaruh Model Pembelajaran Terpadu Integrated Terhadap Motivasi Belajar 

Siswa Kelas V di SDN 02 Kartasari tahun ajaran 2020/2021”. 

G. Metode Penelitian  

a. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian pada skripsi ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif  adapun yang dimaksud 

dengan deskriptif ialah memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal, misalnya  peristiwa, kondisi, 

situasi, keadaan, kegiatan dan lain-lain.
19

 Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif ialah 

penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki peristiwa kondisi, situasi, keadaan atau hal lainya 

yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian kualitatif menurut Moloeng 

ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-

orang dan perilaku yang diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.
20

  

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif  ialah penelitian yang menghasilkan data 

berupa kata-kata tertulis atau lisan. Jadi jenis penelitian ini yang digunakan peneliti gunakan ialah 

deskriptif kualitatif  yakni jenis penelitian yang dimaksudkan untuk meringkas berbagai kondisi serta 

menggambarkan situasi atau berbagai fenomena yang ada dimasyarakat  yang menjadi objek 

penelitian yang hasil penelitian tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata tertulis. 

b. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian ini pada semester ganjil bulan Agustus-September 2020/2021. 

 

 

2. Tempat penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah dilingkungan sekolah SD N 2 Karta Sari Kecamatan 

Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.  

c. Ruang Lingkup Penelitian 

Subyek dan Obyek Penelitian 
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Penelitian subyek dan obyek penelitian usaha penentuan sumber data artinya dari mana penelitian 

dapat di peroleh. Maksudnya adalah apa yang menjadi populasi dalam penelitian ini menjadikan 

subyek Populasi diantaranya: 

1. Guru Kelas. 

2. Seluruh Peserta Didik SD N 2 Kartasari Kelas V. 

Adapun objek penelitian ini adalah Analisis Model Pembelajaran Integrated Terhadap Motivasi 

Belajar Siswa SDN 2 Kartasari Kelas V. 

d. Sumber Data 

Sumber data merupakan suatu yang penting dalam penelitian. Peneliti mengumpulkan data dari 

berbagai sumber memperoleh informasi yang ada. Data tersebut berupa deskriptif kata-kata maupun 

gambar. Data juga bisa di dapat dari hasil interview atau wawancara dan di lapangan. Berdasarkan 

keadaan yang sebenarnya sumber data juga dapat dilihat dari arsip atau dokumen yang dimiliki 

pendidik di SDN 2 Kartasari. Dalam penelitian ini digunakan 2 sumber data antara lain orang dan 

dokumen. 

e. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan proses pengamatan sistematis dan aktivitas manusia dimana kegiatan itu 

dilakukan terus menerus untuk menghasilkan fakta. Oleh karena itu observasi merupakan aktivitas 

mencatat suatu gejala dengan bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya dengan tujuan 

tertentu.
21

 Metode observasi cara pengumpulan datanya terjun langsung ke lapangan terhadap objek 

yang akan di teliti. Metode observasi ini adalah strategi yang di gunakan penulis guna memperoleh 

data dan mengamati secara langsung. Observasi pada penelitian ini di bantu dengan wali kelas dengan 

di bantu peserta didik kelas V SDN 2 Kartasari Kec. Tulang Bawang Udik dahun pelajaran 

2020/2021. Observasi ini dilakukan secara langsung untuk mengetahui pelaksanaan dari proses 

pembelajaran dengan menggunakan model Integrated yang dilakukan oleh pendidik SDN 2 Kartasari 

untuk melengkapi data penelitian yang di butuhkan oleh peneliti. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan pertanyaan-pertanyaaan yang di ajukan secara verbal kepada orang-orang 

yang dianggap dapat memberikan penjelasan dan memberikan informasi.
22

 Dapat disimpulkan bahwa 

wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dan di dalamnya terdapat aktivitas 

pemberian pertanyaan kepada narasumber menguasai informasi tentang hal yang diamati oleh 

peneliti. Wawancara pada penelitian ini dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2021 meliputi satu wali 

kelas dengan di bantu dengan 25 peserta didik kelas V SDN 2 Kartasari Kec. Tulang Bawang Udik 

tahun pelajaran 2020/2021. Wawancara ini dilakukan secara langsung untuk mengetahui penerapan 

model pembelajaran terpadu tipe Integrated yang sudah di terapkan di sekolah ini untuk melengkapi 

data data yang di butuhkan peneliti. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan yang sudah berlalu, dokumentasi juga memiliki peran yang 

sangat penting dapat memberikan informasi yang relevan. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, 

gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.
23

 Dokumentasi adalah pengumpulan dan 

penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan pengumpulan bukti dan keterangan seperti 

(gambar, video dan referensi lain). Dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mencatat 

apa yang tertulis dalam dokumentasi atau arsip yang berhubungan dengan masalah yang sedang di 

teliti. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dengan 

menggunakan model pembelajaran Integrated yang di ambil dari lingkungan sekolah SDN 2 

Kartasari Kec. Tulang Bawang Udik. Untuk melengkapi data penelitian yang di butuhkan peneliti. 

4. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Karena 

instrumen atau alat ini menggambarkan cara pelaksanaannya maka sering disebut juga sebagai teknik 

penelitian. Karena penelitian memerlukan data yang empiris dan data tersebut hanya mungkin 

diperoleh melalui instrumendan teknik pengumpulan data yang tepat. Dengan demikian instrumen 

dapat menentukan kualitas penelitian itu sendiri.
24

 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Oleh sebab itu, penelitian ini dibantu dengan instrumen pedoman wawancara, alat 

perekam, kamera dan alat tulis. Alat perekam, kamera, alat tulis dan angket yang digunakan peneliti 

sebagai pendukung dan mempermudah terlaksannya penelitian. 

 

 

 

 

 

Tabel 1.2 

Kisi-kisi Wawancara Model Pembelajaran Integrated 

(untuk guru) 

Variable Indikator Sub Indikator 

Model Pembelajaran 

Integrated 

Tenaga pendidik 1. Guru 

sebagai 

pengejar 

2. Guru 

sebagai 
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Ibid,h. 20  
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Yuberti, Antomi Siregar, Pengantar Metodologi Pendidikan Matematika dan Sains, (Bandar Lampung: 

CV Anugrah Utama Raharja,2017),h. 119  
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evaluator 

3. Guru 

sebagai 

perencana 

Langkah- langkah 

model Integratd 

1. Kesesuaian 

rumusan 

indikator, KI, dan 

KD 

2. Kesesuaian 

penggunaan kata 

kerja dengan 

kopetensi yang 

diukur 

3. Kesesuaian 

dengan aspek 

(sikap spiritual, 

sosial, 

pengetahuan, dan 

keterampilan) 

4. Rumusan 

indikator 

menunjukkan 

kemampuan 

berfikir 

Tabel 1.3 

Kisi-kisi dokumentasi Model Pembelajaran Integrated 

 

 

5. Teknik Analisis Data 

Setelah seluruh data dikumpulkan, data dikelompokannya masing-masing yaitu data hasil 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan 

analisis yang bersifat kualitatif. Analisis data adalah usaha memilih, memilah, menggolongkan, 

membuang dan menjawab permasalahan pokok. Adapun Langkah-langkah dalam proses analisis data 

yaitu sebagai berikut: 

1. Data reducation (reduksi data) 

Variable Indikator Bukti Data 

Model  Pembelajaran Integrated Model  Model Integrated Wawancara, RPP , foto bersama guru 

kelas. 

Comment [I21]: Ini diambil dr sumber 
siapa ya??  
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Lalu angket dimana? Kisi kis angket didapat 
dr ahli siapa? Observasi mana kisi kisinya 
 
Keduanya wawancara dan angket di uji 
coba instrumen? ke siapa? Meliputi apa sj 
tahapannya? 

Comment [P22]: Ini di ambil dari buku 
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terpadu (karakteristik, landasan, fungsi, 
prinsip, dan model), (Medan, lembaga 

peduli pengembangan pendiidkan indonesia 

(LPPI) 2018) 
 

Indikaror wawancaranya di ambil dari 

langkah langkah menerapkan model 
pembelajaran integrated 

 
Untuk angket itu sebagai data tambahan 
bunda karena di sekolahan tersebu belum 
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oleh karena itu yuda berkonsultasi kepada 
pa 2 yuda dan di sarankan untuk 
mengetahui motivasi belajar disarankan 
untuk menyebar angket bunda 
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2. Data Display (Penyajian Data)  

3. Conclusing drawing/verification 

Disimpulkan bahwasannya dalam menganalisis data itu tidak dapat dilakukan jika tidak 

mengikuti langkah-langkah yang telah ada supaya hasil analisis sesuai dengan data lapangan. 

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu, data reducation, data display, penyajian 

data Conclusing drawing/verification. 

1) Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang di peroleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat dan 

teliti secara rinci. Seperti telah di kemukakan semakin lama penelitian ke lapangan, maka jumlah data 

akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Kegiatan ini peneliti mempertajamkan analisis, 

menggolongkan atau mengkategorikan kedalam tiap permasalahan melalui urain singkat, 

mengarahkan membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan-

kesimpulan dapat di letakkan diverifikasi. Pada tahap reduksi, data yang dikumpulkan berupa data 

hasil observasi tentang keadaan peserta didik dalam proses pembelajaran serta data interview 

mengenai penerapan model pembelajaran Integrated di SDN 2 Kartasari Kecamatan Tulang Bawang 

Udik. 

2) Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutanya ialah mendisplaykan data. Dalam penelitian 

kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, table dan gambar yang di 

analisis sehingga akan didapatkan pemahaman apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. 

Untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif sering di gunakan teks yang bersifat naratif. 

3) Conclusing drawing/verification 

Disimpulkan bahwasanya dalam menganalisis data itu tidak dapat dilakukan jika tidak mengikuti 

langkah-langkah yang telah ada supaya hasil analisi sesuai dengan data lapangan. Adapun langkah-

langkah dalam menganalisis data yaitu, data reduction (reduksi data), data display (penyajian data dan 

conclusing/verification). 

Dalam penarikan kesimpulan ini didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang 

merupakan jawaban atas masalah yang di angkat dalam penelitian. Kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada atau dengan kata lain usaha untuk 

mencari pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. 

f. Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, diperlukan pemeriksaan keabsahan data. Teknik yang digunakan 

yaitu: 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data 

yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yaitu: pendidik kelas V di SDN 2 Kartasari. 

2. Triangulasi Teknik 

Comment [I23]: Ceritakan Teknik 
analisis data ini apa yaa? 
 
Untuk instrument wawancara dan angket? 
Atau bagaimana?? 
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Triangukasi teknik untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data 

kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini peneliti tidak hanya 

mengambil satu teknik penelitian, akan tetapi peneliti mengguanakan beberapa teknik untuk 

mendapatkan data. Teknik yang digunakan antara lain observasi, wawancara, dan dokumen. 

3. Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kreadibilitas data peneliti menggunakan sebanyak 3 kali 

mendapatkan data-data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Model Pembelajaran 

1. Pengertian Model Pembelajaran 

Sesuatu yang berhubungan dengan rancangan atau sebuah pola adalah model pembelajaran. Secara 

istilah model pembelajaran diartikan sebagai rancangan atau pola untuk memberikan pembelajaran secara 

langsung dan optimal. Model pembelajaran adalah suatu model pembelajaran yang mengacu pada 

pendekatan tujuan dan tahap pembelajaran dalam pengelolaan kelas. Model pembelajaran adalah suatu 

perencanaan atau pola yang dapat digunakan untuk mendesain pola mengajar secara tatap muka. 

Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran itu artinya suatu pola hubungan yang dirancang untuk 

memberikan pengalaman langsung, dengan menggunakan pendekatan dan tahap pengelolaan kelas yang 

Comment [I28]: Dr teknik apa sj ini??? 
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mengacu pada pendekatan pembelajaran menggunakan desain pola mengajar dalam kegiatan 

pembelajaran dengan tatap muka dan optimal. Maka dari itu model pembelajaran sangat dibutuhkan 

dalam suatu tahap kegiatan pembelajaran agar kegiatan pelajaran dapat terlaksana sesuai dengan tujuan. 

2. Model Pembelajaran Terpadu 

Pembelajaran terpadu biasanya di gunakan dalam pembelajaran yang memberikan pengalaman secara 

langsung. Pembelajaran terpadu sebagai usaha untuk mengintegrasikan perkembangan dan pertumbuhan 

peserta didik dan kemampuan pengetahuannya. Pembelajaran terpadu merupakan pembelajaran yang 

memadukan beberapa pokok bahasan. Keterpaduan dalam pembelajaran tersebut dapat dilihat dari aspek 

proses atau waktu, aspek materi belajar, dan aspek kegiatan pembelajaran. Pembelajaran terpadu adalah 

sebuah pendekatan dalam pembelajaran sebagai suatu proses untuk mengaitkan dan mempadukan materi 

ajar dalam suatu mata pelajaran atau antar mata pelajaran dengan semua aspek perkembangan peserta, 

kebutuhan dan minat peserta, serta kebutuhan dan tuntutan lingkungan sosial keluarga.
25

 

Diperoleh kesimpulan bahwa pembelajaran terpadu merupakan keterpaduan antara beberapa pokok 

bahasan yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik serta minat belajar untuk 

memperoleh ilmu pembelajaran secara langsung. Secara konsep menurut Forgaty model pembelajaran 

terpadu memiliki sepuluh tipe yaitu (1) fragmented, (2) connected, (3) nested, (4) sequenced, (5) shared, 

(6) webbed, (7) threaded, (8) Integrated, (9) immersed, dan (10) networked. Dari kesepuluh tipe model 

pembelajaran terpadu tersebut, terdapat tiga model yang sesuai untuk digunkan dalam pembelajaran ipa 

yaitu; model connected (keterhuungan), model webbed (jaring laba – laba), serta model Integrated 

(keterpaduan).
26

 dari kesepuluh model pembelajaran yang ada peneliti akan membahas secara signifikan 

mengenai model pembelajaran terpadu tipe Integrated (keterpaduan). 

3. Pengertian Model Pembelajaran Integrated 

Pembelajaran terpadu model Integrated merupakan pembelajaran yang memadukan beberapa mata 

pelajaran dengan memprioritaskan konsep-konsep, keterampilan-keterampilan dan sikap yang dapat 

dipadukan dari masing-masing mata pelajaran. Pembelajaran terpadu model keterpaduan merupakan 

pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Model ini diusahakan dengan 

cara menghubungkan mata pelajaran dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menentukan 

keterampilan, konsep dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa mata pelajaran. 

Model ini dibuat dengan cara menghubungkan mata pelajaran dengan cara menetapkan prioritas 

kurikuler dan menentukan keterampilan, konsep dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa 

mata pelajaran.
27

 Model Integrated merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang 

berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. 

Topik yang semula terdapat dalam mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Pengetahuan Alam, 

dan Pengetahuan Sosial, agar tidak membuat muatan kurikulum berlebihan, cukup diletakkan dalam mata 

pelajaran tertentu, misalnya Pengetahuan Alam. Contoh lain, dalam teks membaca yang merupakan 
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bagian mata pelajaran Bahasa Indonesia, dapat dimasukkan butir pembelajaran yang dapat dihubungkan 

dengan Matematika, Pengetahuan Alam, dan sebagainya. 

Pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep merupakan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan 

dan memadukan materi ajar baik dalam satu mata pelajaran ataupun antar mata pelajaran untuk 

memberikan pembelajaran yang bermakna pada peserta didik serta disesuaikan dengan kebutuhan dan 

tuntutan lingkungan sosial.
28

 

Ditarik kesimpulan bahwa model pembelajaran terpadu tipe Integrated artinya suatu model 

pembelajaran yang menggunakan pendekatan tematik, yang memadukan beberapa mata pelajaran dalam 

setiap kegiatan pembelajaranya. Dan model pembelajaran Integrated ini juga sebagai salah satu model 

pembelajaran yang sangat cocok digunakan pada pembelajaran tematik. 

Langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu model keterpaduan adalah guru 

hendaknya membentuk tim antar bidang studi untuk menyeleksi konsep-konsep, ketrampilan-ketrampilan, 

dan sika-sikap yang akan dibelajarkan dalam satu semester tertentu untuk beberapa bidang studi. 

Langkah berikutnya dipilih beberapan konsep, keterampilan dan sikap yang mempunyai 

keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara beberapa bidang studi. Fokus pengintegrasian pada 

sejumlah ketrampilan yang ingin dilatihkan oleh beberapa guru kepada peserta didiknya dalam suatu unit 

pembelajaran untuk ketercapaian materi pembelajaran. 

Kekuatan pembelajaran terpadu model keterpaduan ini terletak pada kemudahan peserta didik belajar 

mengaitkan berbagai konsep atau prinsip dari berbagai bidang ilmu atau mata pelajaran sehingga 

diperoleh pemahaman baru yang utuh dan menyeluruh. Motivasi peserta didik dapat meningkat karena 

pemahamannya tentang suatu konsep atau prinsip baru dapat diperoleh secara lebih utuh dan bermakna,
29

 

karena model ini berangkat dari menelaah berbagai bidang ilmu atau mata pelajaran yang saling tumpang 

tindih dan hasilnya diangkat ke dalam tema pembelajaran, maka melalui model ini jam belajar peserta 

didik dapat berkurang. Untuk melaksanakan pembelajaran terpadu model keterpaduan ini maka perlu 

diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Tidak semua mata pelajaran harus dipadukan. 

b. Dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas semester. 

c. Kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan, jangan dipaksakan untuk dipadukan. 

d. Kompetensi dasar yang tidak diintegrasikan dibelajarkan secara tersendiri. 

e. Kompetensi dasar yang tidak tercakup pada tema tertentu harus tetap diajarkan baik melalui tema 

lain maupun disajikan secara tersendiri. 
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f. Tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, karakteristik bidang ilmu 

yang dipadukan, kurikulum/standar kompetensi, minat peserta didik, lingkungan dan daerah 

setem.30 

 

 

 

Gambar. 2.1 model pembelajaran Integrated (keterpaduan) 

4. Karakteristik Model Pembelajaran Terpadu Tipe Integrated 

Setiap model pembelajaran memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik model pembelajaran 

terpadu tipe Integrated ini sangat beragam yaitu sebagai berikut: 

a. Berpusat pada peserta didik 

Pembelajaran terpadu dikatakan sebagai pembelajaran yang berpusat pada peserta, karena pada 

dasarnya pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memberikan 

keleluasaan pada peserta didik, baik secara individu maupun kelompok. Peserta didik dapat aktif 

mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip dari suatu pengetahuan yang 

harus dikuasainya sesuai dengan perkembangannya.
31

 

b. Membentuk pengalaman belajar 

Pembelajaran Pembelajaran terpadu mengkaji suatu fenomena dari berbagai macam aspek yang 

membentuk semacam jalinan antar skema yang dimiliki peserta didik, sehingga akan berdampak 

pada kebermaknaan dari materi yang dipelajari peserta didik. Hasil yang nyata didapat dari segala 

konsep yang diperoleh dan keterkaitannya dengan konsep-konsep lain yang dipelajari dan 

mengakibatkan kegiatan belajar menjadi lebih bermakna. Hal ini diharapkan akan berakibat pada 

kemampuan peserta didik untuk dapat menerapkan perolehan belajarnya pada pemecahan 

masalah-masalah yang nyata dalam kehidupannya. 

c. Belajar melalui pengalaman langsung 

Pada Pada pembelajaran terpadu diprogramkan untuk melibatkan peserta didik secara langsung 

pada konsep dan prinsip yang dipelajari dan memungkinkan peserta didik belajar dengan 

melakukan kegiatan secara langsung. Sehingga peserta didik akan memahami hasil belajarnya 

sesuai dengan fakta dan peristiwa yang mereka alami, bukan sekedar informasi dari gurunya. 

Guru lebih banyak bertindak sebagai fasilitator dan katalisator yang membimbing ke arah tujuan 

yang ingin dicapai. Sedangkan peserta didik sebagai aktor pencari fakta dan informasi untuk 

mengembangkan pengetahuannya. 

d. Lebih memperhatikan proses dari pada hasil 

Pada pembelajaran terpadu dikembangkan pendekatan discovery inquiry (penemuan terbimbing) 

yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran yaitu mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan sampai proses evaluasi. Pembelajaran terpadu dilaksanakan dengan 
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melihat hasrat, minat, dan peserta didik, sehingga memungkinkan peserta didik termotivasi untuk 

belajar terus menerus. 

e. Bersifat fleksibel 

f. Hasil dari pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik 

g. Pembelajaran yang menyenangkan 

Karakteristik pembelajaran terpadu menurut Hernawan dan Resmini adalah sebagai berikut: 

a. Pembelajaran terpadu berpusat pada peserta didik (student centered). Hal ini sesuai dengan 

pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. 

Peran guru lebih banyak sebagai fasilitator yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada 

peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar. 

b. Pembelajaran terpadu dapat memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik (direct 

experiences). Dengan pengalaman langsung ini, peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang 

nyata sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. 

c. Dalam pembelajaran terpadu pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas.
32

 Bahkan 

dalam pelaksanaan di kelas-kelas khususnya di kelas awal sekolah dasar yaitu kelas satu, dua dan 

tiga, fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan 

dengan kehidupan peserta didik. 

d. Pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu 

proses pembelajaran. Dengan demikian, peserta didik dapat memahami konsep-konsep tersebut 

secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu peserta didik dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

e. Pembelajaran terpadu bersifat luwes, sebab guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata 

pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan dengan kehidupan peserta didik dan 

keadaan lingkungan di mana sekolah dan peserta didik berada. 

f. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Dengan 

demikian, peserta didik diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya 

secara maksimal. 

5. Langkah – Langkah Model Pembelajaran Terpadu Tipe Integrated 

Langakah yang harus dilakukan pada proses pembelajaran terpadu tipe Integrated ini diantaranya 

yaitu: 

a. Memilih beberapa tema yang akan digunakan dalam kegiatan belajar sesuai mata pelajaran yang 

akan dilaksanakan berdasarkan standar kompetensi. 

b. Menetapkan satau tema yang akan digunakan. 

c. Memeberi penjelasan tema secara luas terkait materi. 

d. Memilih konsep yang sesuai dengan prinsip pembelajaran terpadu yang dapat mendorong siswa 

dalam belajar. 

e. Menetapkan kegitan pembelajaran seperti pengumpulan, pengolahan, penyusunan, penyajian, 

serta penilaian.33 

6. Kelebihan Dan Kelemahan Model Pembelajaran Terpadu Tipe Integrated 

                                                           
32

 Uum Murfiah, Model Pembelajaran Terpadu Di Sekolah Dasar Jurnal Pesona Dasar Vol. 1 No. 5, April 

2017, hal. 57 – 69 
33

 Syafrilianto, Pembelajaran Terpadu Tipe Webbed: Suatu Pendekatan Pembelajaran Tematik Di Mi/Sd, ( 

Forum Paedagogik Vol. 11 No.01 Juni 2019) h. 68 



27 
 

Kelebihan model Pembelajaran Integrated antara lain: 

a. Memudahkan siswa untuk mengarahkan keterkaitan dan keterhubungan di antara berbagai mata 

pelajaran. 

b. Memungkinkan pemahaman antar mata pelajaran dan memberikan penghargaan terhadap 

pengetahuan dan keahlian. 

c. Mampu membangun motivasi. 

Sedangkan Kelemahannya antara lain: 

a. Model ini model yang sangat sulit diterapkan secara penuh. 

b. Model ini menghendaki guru yang terampil, percaya diri dan menguasai konsep, sikap dan 

keterampilan yang sangat diprioritaskan. 

c. Model ini menghendaki tim antar mata pelajaran yang terkadang sulit dilakukan, baik dalam 

perencanaan maupun pelaksanaan. 

Sementara itu menurut Trianto pembelajaran terpadu model keterpaduan adalah sebagai berikut: 

a. Adanya kemungkinan pemahaman antar bidang studi, karena Pembelajaran terpadu tipe 

Integrated merupakan keterpaduan lintas lebih dari dua disiplin ilmu. dengan memfokuskan pada 

isi pelajaran, strategi berpikir, keterampilan sosial dan ide-ide penemuan lain, satu pelajaran dapat 

mencakup banyak dimensi sehingga pemahaman peserta didik dalam mengikuti pembelajaran 

semakin diperkaya dan berkembang. 

b. Memotivasi peserta didik dalam belajar. 

c. Tipe Integrated juga memberikan perhatian pada berbagai bidang yang penting dalam satu saat, 

tipe ini tidak memerlukan penambahan waktu untuk bekerja dengan guru lain. Dalam tipe ini, 

guru tidak perlu mengulang kembali materi yang tumpah tindih, sehingga tercapailah efisiensi 

dan efektivitas pembelajaran. 

 

Kelemahan pembelajaran terpadu model keterpaduan adalah sebagai berikut: 

a. Terletak pada guru yaitu guru harus menguasai konsep, sikap dan keterampilan yang di 

prioritaskan. 

b. Penerapannya yaitu menerapkan model ini secara penuh. 

c. Model ini memerlukan tim antar bidang studi, baik dalam perencanaannya maupun 

pelaksanaannya. Pengintegrasian kurikulum dengan konsep-konsep dari masing-masing bidang 

studi menuntut adanya sumber belajar yang beraneka ragam karena Model pembelajaran terpadu 

adalah suatu pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa bidang studi untuk 

memberikan pengalaman yang bermakna. 

7. Tujuan Pembelajaran Terpadu 

Pembelajaran terpadu dikembangkan selain untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan, diharapkan peserta didik juga dapat: 

a. Meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih bermakna. 

b. Mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah dan memanfaatkan informasi. 
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c. Menumbuhkembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam 

kehidupan. 

d. Menumbuhkembangkan keterampilan sosial seperti kerja sama, toleransi, komunikasi, serta 

menghargai pendapat orang lain. 

e. Meningkatkan gairah dalam belajar. 

f. Memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. 

8. Manfaat Pembelajaran Terpadu 

Beberapa manfaat dari penerapan pelaksanaan pembelajaran terpadu dijelaskan Hernawan dan 

Resmini antara lain: 

a. Dengan menggabungkan berbagai mata pelajaran akan terjadi penghematan karena tumpang 

tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan.
34

 

b. Peserta didik dapat melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab materi pembelajaran lebih 

berperan sebagai sarana atau alat dari pada tujuan akhir itu sendiri. 

c. Pembelajaran terpadu dapat meningkatkan taraf kecakapan berpikir peserta didik. Hal ini dapat 

terjadi karena peserta didik dihadapkan pada gagasan atau pemikiran yang lebih besar, lebih luas, 

dan lebih dalam ketika menghadapi situasi pembelajaran. 

d. Kemungkinan pembelajaran yang terpotong-potong sedikit sekali terjadi, sebab peserta didik 

dilengkapi dengan pengalaman belajar yang lebih terpadu sehingga akan mendapat pengertian 

mengenai proses dan materi yang lebih terpadu. 

e. Pembelajaran terpadu memberikan penerapan-penerapan dunia nyata baik itu lingkungan rumah, 

sekolah, maupun lingkungan masyarakat.
35

 Sehingga dapat mempertinggi kesempatan transfer 

pembelajaran (transfer of learning). 

f. Dengan pemaduan pembelajaran antar mata pelajaran diharapkan penguasaan materi 

pembelajaran akan semakin baik dan meningkat. 

g. Pengalaman belajar antar mata pelajaran sangat positif untuk membentuk pendekatan menyeluruh 

pembelajaran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Peserta didik akan lebih aktif dalam 

pemikirannya. 

h. Motivasi belajar dapat diperbaiki dan ditingkatkan dalam pembelajaran antar mata pelajaran. Para 

peserta didik akan terlibat dalam “konfrontasi yang melibatkan banyak pemikiran” dengan pokok 

bahasan yang dihadapi. 

i. Pembelajaran terpadu membantu menciptakan struktur kognitif atau pengetahuan awal peserta 

didik yang dapat menjembatani pemahaman yang terkait, pemahaman yang terorganisasi dan 

pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep yang sedang dipelajari, dan akan terjadi 

transfer pemahaman dari satu konteks ke konteks yang lain membantu siswa memperoleh 

pengalaman langsung sehingga dapat menambah kekuatan siswa untuk menerima, menyimpan, 

dan menerapkan konsep yang telah dipelajari. 

j. Melalui pembelajaran terpadu terjadi kerja sama yang lebih meningkat antara para guru, para 

peserta didik, guru-peserta didik dan peserta didik orang/narasumber lain; belajar menjadi lebih 

menyenangkan; belajar dalam situasi yang lebih nyata dan dalam konteks yang lebih bermakna 
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Sementara itu manfaat penerapan pembelajaran terpadu menurut Sukayati adalah sebagai berikut: 

a. Banyak topik-topik yang tertuang disetiap mata pelajaran mempunyai keterkaitan konsep dengan 

yang dipelajari peserta didik. 

b. Pada pembelajaran terpadu memungkinkan peserta didik memanfaatkan keterampilannya yang 

dikembangkan dari mempelajari keterkaitan antar mata pelajaran. 

c. Pembelajaran terpadu melatih peserta didik untuk semakin banyak membuat hubungan inter dan 

antar mata pelajaran, sehingga peserta didik mampu memproses informasi dengan cara yang 

sesuai daya pikirnya dan memungkinkan berkembangnya jaringan konsep-konsep. 

d. Pembelajaran terpadu membantu peserta didik dapat memecahkan masalah dan berpikir kritis 

untuk dapat dikembangkan melalui keterampilan dalam situasi nyata. 

e. Daya ingat (retensi) terhadap materi yang dipelajari peserta didik dapat ditingkatkan dengan jalan 

memberikan topik-topik dalam berbagai ragam situasi dan berbagai ragam kondisi. 

f. Dalam pembelajaran terpadu transfer pembelajaran dapat mudah terjadi bila situasi pembelajaran 

dekat dengan situasi kehidupan nyata. 

 

B. Motivasi Belajar  

1. Pengertian Belajar  

Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dalam keseluruhan proses pendidikan.36 

Belajar adalah suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya yang 

menghasilkan perubahan yang bersifat relative konstan, seseorang yang di katakan telah belajar adalah 

seseorang yang memiliki perubahan tingkah laku dalam dirinya, semacam dorongan rasa ingin tahu yang 

kuat, memiliki keinginan untuk menguasai Ilmu Pengetahuan dan teknologi sebagai tuntunan zaman, 

bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungannya serta meningkatkan intelektualitas dan 

mengembangkan potensi diri.
37

 

Menurut Gagne belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia terjadi setelah 

belajar secara terus menerus, bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. Belajar terjadi 

apabila suatu situasi stimulus bersama dengan ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga 

berubah dari waktu ke waktu, belajar juga di pengaruhi oleh faktor dalam diri dan faktor luar dimana 

keduanya saling berinteraksi. Ada tiga komponen yang komponen penting dalam belajar yakni faktor 

internal, faktor eksternal dan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan definisi diatas dapat di simpulkan bahwa belajar adalah suatu perubahan atau upaya 

untuk mendapatkan perubahan tingkah laku dari diri seseorang itu sendiri dari waktu ke waktu, perubahan 

tingkah laku dan perubahan kepribadian seseorang setelah mengalami peristiwa belajar. Tingkah laku 

dapat meliputi pengetahuan, perasaan, sikap, ketrampilan, kemampuan, serta hubungan interaksi social. 

Sehingga nanti di kemudian hari di harapkan siswa mempu memecahkan masalah-masalah atau tuntunan 

hidupnya. 

2. Pengertian Motivasi Belajar 
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Motivasi berasal dari kata “motif” yang berarti dorongan atau alasan. Motif menerangkan tenaga 

pendorong yang mendorong manusia untuk bertindak atau suatu tenaga didalam diri manusia yang 

menyebabkan manusia bertindak atau melakukan sesuatu. Dalam setiap individu memiliki motivasi 

masing-masing baik dalam maupun dari luar yang meningkatkan manusia untuk lebih semangat dalam hal 

apapun yang ingin dicapai.
38

 Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri 

maupun dari luar diri peserta didik.
39

 Motivasi dapat dipahami sebagai daya penggerak dari pasif menjadi 

aktif dan muncul dengan tujuan untuk mencapai apa yang diinginkan.
40

 

Menurut Mc. Donald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan 

munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.
41

 Motivasi juga dapat 

dikatakan sebagai perbedaan antara dapat melaksanakan dan mau melaksanakan. Motivasi lebih dekat 

kepada melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan. Motivasi adalah kekuatan, baik dari dalam maupun 

dari luar yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.
42

 

Motivasi akan menjadi pendorong seseorang untuk melakukan tindakan, oleh karena itu motivasi 

sebagai proses batin atau proses psikologis yang terjadi pada diri seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor 

eksternal (lingkungan), dan faktor internal yang melekat pada setiap orang, tingkat pendidikan, 

pengalaman masa lalu, keinginan atau harapan masa depan. Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu proses perubahan tenaga dalam diri individu yang member 

kekuatan baginya untuk bertingkah laku dengan giat dalam usaha mencapai tujuan. 

Berdasarkan penjelasan mengenai definisi motivasi belajar dapat disimpulkan bahwa pengertian 

motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar peserta didik 

dengan menciptakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu yang menjamin 

kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek 

belajar dapat tercapai. 

3. Macam-Macam Motivasi Belajar 

Bedasarkan sumbernya motivasi dapat dibagi menjadi dua yaitu motivasi instrinsik dan motivasi 

ekstrinsik. Untuk lebih jelasnya kedua faktor dalam pembahasan dibawah sebagai berikut: 

a. Motivasi Instrinsik 

Motivasi instrinsik merupakan motif-motif yang menjadikan aktif atau berfungsinya tidak perlu 

dirangsang dari luar, karena dalam diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.
43

 

Motivasi intrinsik hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri peserta didik sendiri yang dapat 

mendorongnya melakukan tindakan belajar.
44

 Motivasi ini merupakan kesadaran tersendiri individu 
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apalagi dalam pendidikan, apabila peserta didik memotivasikan dirinya sendiri untuk lebih tekun 

belajar untuk melakukan sesuatu kegiatan yang memang ingin dilakukan tanpa paksaan atau ketika 

seseorang memang yakin untuk melakukan sesuatu tantangan dirinya merasa yakin untuk 

melakukannya. 

b. Motivasi ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik merupakan motif-motif yang adanya rangsangan dari luar adanya ganjaran 

atau menghindari dari satu hukuman. Sehingga individu terus berusaha untuk mendapatkan hadiah 

maupun menghindari hukuman.45 Motivasi ekstrinsik adalah hal dan keadaan yang datang dari luar 

individu peserta didik yang juga mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar.
46

 Sebagai contoh 

seorang peserta didik berusaha belajar untuk mendapatkan nilai tertinggi sehingga mendapatkan 

hadiah sepeda dari orang tuanya, jadi belajar hanya ingin mendapatkan hadiah bukan untuk 

mendapatkan pengetahuan. Dalam hal ini seseorang berusaha hanya untuk mendapatkan imbalan atas 

apa yang dilakukannya, dan hukuman memperlemahnya. 

4. Fungsi Motivasi Belajar 

Menurut Sardiman fungsi motivasi belajar dijelaskan sebagai berikut: 

a. Mendorong manusia berbuat, yaitu sebagai penggerak dan dari setiap kegiatan yang akan 

dikerjakan. 

b. Menentukan arah perbuatan, yaitu kearah tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian motivasi 

memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai tujuannya. 

c. Menyeleksi atau menentukan perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan, 

dengan menyisihkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan. 

Sedangkan menurut Hamalik fungsi motivasi belajar yaitu sebagai berikut: 

a. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi maka akan timbul suatu 

perbuatan seperti belajar. 

b. Motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan pencapaian tujuan yang 

diinginkan. 

c. Motivasi sebagai penggerak, besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat lambatnya suatu 

pekerjaan.
47

 

Selain itu, ada fungsi lain dari motivasi belajar menurut ngalim Purwanto yaitu menggerakkan, 

mengarahkan, dan menopang tingkah laku manusia.
48

 Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

fungsi motivasi belajar adalah sebagai tenaga penggerak untuk mendorong, mengarahkan, dan 

menentukan. Dalam hal ini adalah peserta didik, yaitu untuk melakukan suatu tugas atau perbuatan untuk 

mencapai tujuan belajar. 

5. Indikator Motivasi Belajar 

Hakikat dari motivasi belajar adalah dorongan yang berasal dari dalam dan dari luar diri peserta didik 

yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku pada umumnya dan semangat atau 
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keinginan untuk belajar lebih semangat lagi. Indikator atau petunjuk yang dapat dijadikan acuan bagi 

motivasi belajar siswa adalah sebagai berikut: 

 

Indikator motivasi belajar menurut Uno yaitu sebagai berikut: 

a. Adanya hasrat dan keinginan berhasil 

Hasrat dan keinginan untuk berhasil dalam belajar dan dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya 

disebut motif berprestasi, yaitu motif untuk berhasil dalam melakukan suatu tugas dan pekerjaan atau 

motif untuk memperoleh kesempurnaan. 

b. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

Penyelesaian suatu tugas tidak selamanya dilatar belakangi oleh motif berprestasi atau keinginan 

untuk berhasil, kadang kala seseorang individu menyelesaikan suatu pekerjaan sebaik orang yang 

memilki motif berprestasi tinggi, justru karena dorongan menghindari kegagalan yang bersumber pada 

kekuatan akan kegagalan itu. 

c. Adanya harapan dan cita-cita masa depan 

Harapan didasari pada keyakinan bahwa orang dipengaruhi oleh perasaan mereka tenang gambaran 

hasil tindakan mereka contohnya seorang pelajar menginginkan kenaikan prestasi akan menunjukan 

kinerja yang baik kalau mereka mengggap kinerja yang tinggi diakui dan dihargai dengan kenaikan 

prestasi. 

d. Adanya penghargaan dalam belajar 

Pernyataan verbal atau penghargaan dalam bentuk lainnya terhadap prilaku yang baik atau hasil 

belajar anak didik yang baik merupakan cara paling mudah dan efektif untuk meningkatkan motif belajar 

anak didik kepada hasil belajar yang lebih baik. 

e. Adanya kegiatan yang menarik 

Baik simulasi maupun permainan merupakan salah satu proses yang sangat menarik bagi siswa. 

suasana yang menarik menyebabkan proses belajar menjadi bermakna. Suatu yang bermakna akan selalu 

diingat, dipahami, dan dihargai. Seperti kegiatan belajar diskusi kelompok didalam kelas. 

f. Adanya lingkungan belajar yang kondusif 

Sehingga memungkinkan seseorang peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar dengan baik. Pada 

umumnya motif dasar yang bersifat pribadi muncul dalam tindakan individu setelah dibentuk oleh 

lingkungan. Oleh karena itu motif individu untuk melakukan sesuatu misalnya untuk belajar dengan baik, 

dapat dikembangkan, diperbaiki, atau diubah melalui belajar dan latihan, dengan perkataan lain melalui 

pengaruh lingkungan belajar anak 
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