
 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Motivasi 

1. Pengertian Motivasi 

Kamus besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian motif dan motivasi 

sebagai berikut : Motif adalah kata benda yang artinya pendorong, sedangkan 

Motivasi adalah kerja yang artinya mendorong. 

Menurut Syaddih dalam Muhammad Tohri, dkk (2007: 34) membedakan 

motif dan motivasi sebagai berikut : Motif merupakan suatu tenaga yang  

mendorong atau menggerakkan individu untuk bertindak mencapai tujuan, 

sedangkan Motivasi merupakan suatu kondisi yang tercipta atau diciptakan 

sehingga membangkitkan atau memperbesar motif pada seseorang. 

Sedangkan pendapat Sardiman dalam Muhammad Tohri, dkk (2007 : 34) 

mengemukakan : Motif adalah daya upaya yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam diri 

dan didalam subyek untuk melakukan aktifitas-aktifitas tertentu demi mencapaid 

suatu tujuan. Motif juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi intern 

(kesiapsiagaan). 

Sedangkan motivasi diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi 

aktif. Motivasi dapat juga diartikan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan 

kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu. 
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Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa motif dapat 

diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang melakukan sesuatu 

sedangkan motivasi adalah dorongan atau kekuatan dalam diri individu untuk 

melakukan sesuatu dalam mencapai suatu tujuan tertentu. 

 

2. Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi dalam kegiatan belajar menurut W.S. Winkel dalam Muhammad 

Tohri, dkk (2007: 35) mengemukakan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan 

daya penggerak di dalam diri siswa untuk menimbulkan kegiatan belajar dan 

memberikan arah pada kegiatan belajar itu, maka tujuan yang dikehendaki siswa 

tercapai. Pandangan Prayitno menyatakan bahwa motivasi belajar tidak saja 

merupakan suatu energi yang menggerakkan siswa untuk belajar, tetapi juga 

sebagai sesuatu yang mengarahkan aktivitas siswa kepada tujuan belajar. Tidaklah 

menjadi berarti betapapun baiknya potensi anak meliputi kemampuan intelektual 

atau bakat siswa dan materi yang diajarkan serta lingkupnya sarana belajar namun 

siswa tidak termotivasi dalam belajarnya, maka PBM tidak berlangsung secara 

optimal. 

Motivasi belajar adalah segala sesuatu yang menggerakkan organisme 

sebagai subyek didik, baik sumbernya dari faktor internal atau ekstemal. 

 

3. Fungsi Motivasi Dalam Pembelajaran 

Guru dapat memotivasi siswanya dengan cara membangkitkan minat 

belajarnya dan dengan cara memberikan dan menimbulkan harapan. Donald O. 

Hebb dalam Yuhdi Munadi (2008: 47) menyebutkan cara pertama dengan 
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Arousal, dan kedua dengan expectancy. Yang pertama, Arousal adalah suatu 

usaha guru untuk membangkitkan intinsik motif siswanya, sedangkan yang kedua 

expectancy adalah suatu keyakinan yang secara seketika timbul untuk 

terpenuhinya suatu harapan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu 

kegiatan. Harapan akan tercapainya suatu hasrat atau tujuan dapat memotivasi 

yang ditimbulkan guru kedalam diri siswa. Salah satu pemberian harapan itu 

yakni dengan cara memudahkan siswa bahkan yang dianggap lemah sekalipun 

dalam menerima dan memahami isi pelajaran yakni melalui pemanfaatan media 

pembelajaran yang tepat guna. 

 

4. Memilih Bentuk Motivasi yang Akurat 

Proses belajar mengajar adalah suatu proses yang dengan sengaja 

diciptakan untuk kepentingan anak didik. Agar anak didik senang dan bergairah 

dalam guru berusaha menyediakan, lingkungan belajar yang kondusif dengan 

memanfaatkan potensi kelas yang ada. Keinginan ini selalu ada pada setiap diri 

guru dimanapun dan kapan pun. Hanya sayangnya, tidak semua keinginan guru 

itu terkabul semuanya karena berbagai factor penyebab. Masalah motivasi adalah 

salah satu dari sederetan faktor penyebab itu. 

Motivasi memang merupakan faktor yang mempunyai arti penting bagi 

seorang anak didik. Apalah artinya anak didik pergi ke sekolah tanpa motivasi 

untuk belajar. Hanya dengan motivasilah anak didik dapat tergerak hatinya untuk 

belajar. Dalam usaha untuk membangkitkan gairah belajar anak didik. 

Ada enam hal yang dapat dikerjakan oleh guru yaitu: 

1. Membangkitkan dorongan kepada anak didik untuk belajar. 
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2. Menjelaskan secara konkrit kepada anak didik apa yang dapat dilakukan  

pada akhir pengajaran. 

3. Memberikan ganjaran terhadap prestasi yang dicapai anak didik   

sehingga dapat merangsang untuk dapat mencapai prestasi yang lebih  

baik di kemudian hari. 

4. Membentuk kebiasaan belajar yang baik. 

5. Membantu kesulitan belajar anak didik secara individual maupun     

kelompok. 

6. Menggunakan metode yang bervariasi (Syaiful Bahri Djamarah, 2002: 

    167). 

 

5. Cara Memotivasi Siswa Belajar 

Memotivasi belajar penting artinya dalam proses belajar siswa, karena 

fungsinya yang mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan kegiatan belajar. Di 

bawah ini akan diuraikan beberapa prinsip belajar dan motivasi 

  a. Kebermaknaan 

Siswa akan suka dan bermotivasi belajar apabila hal-hal yang dipelajari 

mengandung makna tertentu baginya. Caranya ialah dengan mengaitkan 

pelajarannya dengan pengalaman masa lampau siswa, tujuan-tujuan masa 

mendatang, dan minat serta nilai-nilai yang berarti bagi mereka. 

1. Hubungan pengajaran dengan pengalaman siswa 

    Pelajaran akan bermakna bagi siswa jika guru berusaha           

menghubungkannya dengan pengalaman masa lampau atau pengalaman-

pengalaman yang telah mereka memiliki sebelumnya. Cara ini 

berdasarkan pads asumsi bahwa apa-apa yang telah mereka miliki sebagai 

pengalaman akan merangsang motivasinya untuk mempelajari masalah 

tersebut lebih lanjut. 

2. Hubungan pengajaran dengan minat dan nilai siswa 
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Sesuatu yang menarik minat dan nilai tertinggi bagi siswa berarti 

bermakna baginya. Karen itu guru hendaknya berusaha menyesuaikan 

pelajaran (tujuan, materi dan metode) dengan minat para siswanya. 

Caranya antara lain memberikan kesempatan kepada, para siswa berperan 

serta memilih. 

3. Hubungan pengajaran dengan mass depan siswa 

Pelajaran dirasakan akan bermakna bagi diri siswa apabila pelajaran itu 

dapat dilaksanakan atau digunakan pada kehidupannya sehari-hari diluar 

kelas pada masa mendatang. Untuk itu, guru hendaknya menyajikan 

macam-macam gagasan tentang macam-macam situasi yang mungkin 

ditemui oleh siswa pada waktu mendatang. Bila siswa telah menyadari 

kemungkinan belajar akan tergugah dan merangsang kegiatan belajar lebih 

efektif. 

b. Modelling 

Pelajaran akan lebih mudah dihayati dan diterapkan oleh siswa jika guru 

mengajarkannya dalam bentuk tingkah laku model. Dengan model tingkah laku 

ini, siswa dapat mengamati dan menirukan apa yang diinginkan oleh guru. 

Beberapa petunjuk yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut : 

1. Guru supaya menetapkan aspek-aspek penting dari tingkah laku yang akan 

dipertunjukkan sebagai model jelaskan setiap tahap dan keputusan yang akan 

ditempuh agar mudah diterima oleh siswa. 

2. Siswa dapat menirukan model yang telah dipertunjukkan hendaknya 

diberikan ganjaran yang setimpal. 
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3. Model harus diamati sebagai suatu pribadi yang lebih tinggi dari pada siswa 

sendiri, yang mempertunjukkan hal-hal yang lebih untuk ditirukan oleh siswa. 

4. Hindarkan jangan sampai tingkah laku model berbenturan dengan nilai-nilai 

atau keyakinan siswa sendiri. 

5. Modelling disajikan dalam teknik mengajar atau dalam keterampilan-

keterampilan sosial. 

c. Komunikasi Terbuka 

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk melaksanakan komunikasi 

terbuka yaitu sebagai berikut : 

1. Kemukakan tujuan yang hendak dicapai kepada para, siswa agar mendapat 

perhatian mereka. 

2. Tunjukkan hubungan-hubungan, kunci agar siswa benarbenar memahami 

apa-apa yang sedang diperbincangkan. 

3. Jelaskan pelajaran secara nyata, diusahakan menggunakan media 

instruksional sehingga lebih menjelaskan masalah yang sedang dibahas. 

d. Latihan/Praktik yang Aktif dan Bermanfaat 

Siswa lebih senang belajar jika mengambil bagian yang aktif dalam 

latihan/praktik untuk mencapai tujuan pengajaran. Praktik hendaknya secara aktif 

berarti siswa mengerjakan sendiri, bukan mendengarkan ceramah dan mencatat 

pada buku tulis. Pengajaran hendaknya disesuaikan dengan prinsip ini dengan 

cara sebagai berikut : 

1. Usahakan agar siswa sebanyak mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan 
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atau memberikan repon terhadap pertanyaan guru, sedangkan siswa 

lainnya menulis jawaban-jawaban dan menanggapi secara lisan. 

2. Mintalah agar siswa menyusun atau menata kembali informasi yang\ 

diperolehnya dan bacaan. 

3. Sediakan Laboratorium dan situasi praktik lapangan berdasarkan tujuan 

pengajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Untuk mengaktifkan siswa 

mempraktikan hat-hat yang sedang dipelajarinya, guru dapat 

menggunakan macam-macam metode, seperti tanya jawab dan mengecek 

jawaban rekan-rekannya dan dilanjutkan diskusi melaksanakan simulasi. 

e. Kondisi yang menyenangkan 

Untuk menciptakan kondisi yang menyenangkan dapat dilakukan dengan cara-

cara berikut : 

1. Siapkan tugas-tugas yang menantang selama diselenggarakannya latihan. 

2. Berilah siswa pengetahuan tentang hasil-hail; yang telah dicapai oleh 

    masing-masing siswa. 

3. Berikan ganjaran yang pantas terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh 

          siswa (Oemar Malik, 2004: hal. 156). 

 

B. Hakikat Belajar Mengajar 

Belajar adalah perubahan tingkah laku yang relative mantap berkat latihan 

dan pengalaman. Belajar sesungguhnya adalah ciri khas manusia dan yang 

membedakannya dengan binatang. Belajar yang dilakukan oleh manusia 

merupakan bagian dari hidupnya, berlangsung seumur hidup, kapan saja, dan 

dimana saja, baik di sekolah, di kelas, di jalanan dalam waktu yang tak dapat 
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ditentukan sebelumnya. Namur demikian, satu hal sudah pasti bahwa belajar yang 

dilakukan manusia senantiasa oleh iktikad dan maksud tertentu (Oemar Malik, 

2004: 154). 

Belajar adalah mengalami dalam arti belajar terjadi dalam interaksi antara 

individu dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. 

Lingkungan fisik, contohnya: buku, alat peraga, alam sekitar. Lingkugan sosial 

contohnya: guru, siswa, pustakawan, kepala sekolah. Lingkungan pembelajaran 

yang baik adalah lingkungan yang merangsang dan menantang siswa belajar. 

(Udin S. Winata Putra, dkk, 2002: 2.3) Belajar merupakan proses dari 

perkembangan hidup manusia. Dengan belajar manusia melakukan perubahan-

perubahan kulitatif sehingga tingkahlakunya berkembang. Semua aktivitas dan 

prestasi hidup tidak lain adalah hasil dari belajar. Karena itu belajar berlangsung 

secara aktif dan dengan menggunakan berbagai perbuatan mencapai tujuan. 

Sama halnya dengan belajar, mengajar pun pada hakikatnya adalah suatu 

proses yaitu proses mengatur, mengorganisasikan lingkungan yang ada di sekitar 

anak didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong anak didik melakukan 

proses belajar. Pada tahap berikutnya mengajar adalah proses memberikan 

bimbingan/bantuan kepada anak didik dalam melakukan proses belajar. 

Akhirnya, bila hakikat belajar adalah perubahan maka hakikat belajar 

mengajar adalah proses pengajaran yang ditakukan oleh guru. Dalam kegiatan 

belajar mengajar guru sebaiknya memperhatikan perbedaan individu anak didk, 

yaitu pada aspek biologis, intelektual, dan psikologis. Kerangka berfikir demikian 

dimaksudkan agar guru mudah dalam melakukan pendekatan kepada setiap anak 

didik secara individual. Pemahaman terhadap ketiga aspek tersebut akan 

merapatkan hubungan guru dengan anak didik, sehingga memudahkan melakukan 

pendekatan mastery learning dalam mengajar. Mastery learning adalah salah satu 

strategi belajar mengajar pendekatan individual. Mastery learning adalah kegiatan 
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yang meliputi dua kegiatan yaitu program pengayaan dan program perbaikan 

(Suharsimi Arikunto, 1998: 31) 

 

Ny Dr. Roestiyah. N. K dalam Syaiful Djamarah (2006: 49) 

menyatakan ...bahwa suatu tujuan pengajaran adalah deskripsi tentang 

penampilan perilaku (permormance) murid-murid yang kita harapkan 

setelah mereka mempelajari bahan pelajaran yang kita ajarkan, suatu tujuan 

pengajaran mengatakan suatu hasil yang kita harapkan dari proses pelajaran 

itu sendiri. 

 

C. Pembelajaran IPS 

Pembelajaran diartikan sebagai suatu kegiatan yang 

mengkondisikanseseorang belajar. Dengan demikian pembelajaran lebih 

memfokuskan diri agar peserta didik dapat belajar secara optimal melalui berbagai 

kegiatan edukatif yang dilakukan pendidik. 

Oemar Hamalik menyebutkan pembelajaran sebagai suatu kombinasi yang 

tersusun meliputi unsur manusia, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur 

yang sating mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. dalam Din Wahyudin, 

(2007: 3.30). 

Secara rinci unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Manusia yang terlibat dalam sistem pembelajaran antara lain : guru, 

peserta didik, dan tenaga kependidikan lainnya seperti petugas 

laboratorium, pustakawan. 

2.  Material lebih merupakan bahwa bahan yang secara langsung membantu 

proses pembelajaran seperti: buku, alat peraga, media pembelajaran, dan 

sebagainya. 
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3. Fasilitas dan perlengakapan adalah segala hal yang dikategorikan sarana 

yang menunjang langsung proses pendidikan seperti ruang kelas, 

perpustakaan, fasilitas laboratorium, dan sebagainya. 

4. Prosedur meliputi metode pendekatan maupun strategi suatu cara-cara 

sistematis dari mulai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

Oemar Hamalik Dalam Din Wahyudi, dkk (2007: 3.33 – 3.34) menarik 

tiga ciri khas dalam sistem pembelajaran sebagai berikut: 

1. Rencana ialah penataan ketenagaan, material, dan prosedur yang 

merupakan unsur sistem pembelajaran dalam suatu rencana khusus. 

2. Saling ketergantungan (interpedence) antara unsur system pembelajaran 

yang serasi dalam suatu keseluruhan, tiap, unsur bersifat ensensial, dan 

masing-masing memberi sumbangannya kepada system pembelajaran. 

3. Tujuan : Sistem pembelajaran memiliki tujuan tertentu yang hendak 

dicapai. Cirr ini menjadi dasar perbedaan antara sistem yang dibuat 

manusia dan sistem yang alami. Tujuan sistem pembelajaran adalah agar 

peserta didik dapat belajar. Dengan demikian tugas seorang perancang 

sistem pembelajaran adalah mengorganisasikan tenaga, material dan 

prosedur agar peserta didik dapat belajar secara efektif dan efisien. 

 

Proses pembalajaran tatap muka antara guru dengan siswa biasanya 

dilakukan di dalam kelas ( ruang), guru dalam proses itu lebih berfungsi sebagai 

sumber pesan dan siswa penerimanya. Meskipun komunikasi antara guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran termasuk komunikasi publik atau kelompok, 

guru sewaktu-waktu bias mengubahnya menjadi komunikasi antarpersonal, hal ini 

bisa dilakukan karena proses komunikasi tatap muka di kelas mempunyai 

kelompok yang relative kecil. Terjadilah komunikasi dua arah atau dialog di mana 

siswa menjadi komunikan sekaligus komunikator, demikian pula guru. Terjadinya 

komunikasi dua arah ini ialah apabila para pelajar bersikap responsif, 

mengetengahkan pendapat dan tanggapan atau mengajukan pertanyaan, diminta 

atau tidak diminta. 
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Roger dalam Hera Lestari Mikasa, dkk (2005: 6.16) menegaskan bahwa 

dalam proses pembelajaran, guru/pendidik berperan aktif dalam hal: 

1. Membantu menciptakan iklim kelas yang kondusif dan sikap fositif 

terhadap pembelajaran. 

2. Membantu peserta didik mengklasifikasikan tujuan pernbelajaran 

dengan cars memberikan kesempatan kepada peserta didik secara 

bebas mengatakan apa yang ingin mereka pelajari. 

3. Membantu peserta didik mengembangkan dorongan dengan 

tujuannya sebagai kekuatan pembelajaran dan, 

4. Menyediakan sumber-sumber belajar. 

 

Menurut Abin Syamsudin (2005:1.25) ada 3 faktor yang mempengaruhi 

proses pembelajaran (1) Raw inputs (didik dengan segala karakteristiknya, minat, 

bakat, kemampuan, kebiasaan dan sebagainya). (2) Instrumental inputs (masukan 

sarana: kurikulum, media, guru, metode dan sebagainya, dan (3) Environmental 

inputs (masukan lingkungan, lingkungan sosial, budaya, dan sebagainya). 

Kemampuan yang akan dicapai dalam pembelajar adalah tujuan 

pembelajaran. Pembelajaran menghasilkan kegiatan belajar bagi siswa kegiatan 

belajar berarti menggunakan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor untuk 

mencerna bahan ajar. 

Istilah Ilmu Pengatahuan Sosial (IPS) yang resmi mulai digunakan di 

Indonesia sejak tahun 1975 adalah istilah Indonesia untuk pengertian social 

studies tekanan yang dipelajari IPS berkenaan dengan gejala dan masalah 

kehidupan masyarakat bukan teori keilmuan melainkan pada kenyataan kehidupan 

kemasyarakatan. 

IPS adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala 

dan masalah sosial di masyarakat dengna meninjau dari berbagai aspek kehidupan 

dan perpaduan. (Ischak : 2003:1.36) 
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Untuk melaksanakan program-program IPS dengan baik sudah sewajarnya 

bila guru mengetahui dengan benar peranan dan tugas IPS. IPS harus dapat 

berperan bagi anak didik dalam mengembangkan berbagai aspek kehidupan di 

dalam masyarakat, peranan dari IPS ini adalah : 

1. Sosialisasi membantu anak didik menjadi anggota masyarakat yang berguna 

dan efektif. 

2. Pengambilan keputusan, membantu anak didik mengembangkan keterampilan 

berpikir (intelektual) dan keterampilan akademis. 

3. Sikap dan nilai, membantu anak didik menandai, menyelidiki, merumuskan dan 

menilai diri sendiri dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat sekitarnya. 

4. Kewargaan Negara, membantu anak didik menjadi warga Negara yang baik. 

5. Pengetahuan, tanggap dan peka terhadap kemampuan pengetahuan dan 

teknologi dapat mengambil manfaat dari padanya. 

Menurut Bruce (dalam Ischak, 2003 : 4.59), IPS memiliki tiga tujuan  

yaitu : 

1. Pendidikan kemanusiaan (Humanistic Education) yaitu 

membantu siswa memahami pengalamannya dan menemukan arti 

kehidupan. 

2. Pendidikan kewarganegaraan (Citizenship Education) yaitu 

siswa ikut berpartisipasi secara efektif dalam dinamika kehidupan 

masyarakat dengan penuh kesadaran sebagai warga Negara. 

3. Pendidikan intelektual (Intelektual Education) siswa mampu 

menganalisis dan memecahkan masalah dengan menggunakan ilmu 

sosial sebagai alat. 

 

Menurut Kurikulum Dasar 1994 esensi tujuan pengajaran IPS di SD 

adalah pengembangan kemampuan dan sikap rasional yang bermuara pada 

pembentukan individu sebagai aktor sosial yang cerdas. Aktor sosial yang cerdas 
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tidak lain dari anggota masyarakat yang matang secara rasional dan secara 

emosional atau cerdas secara rasional dan emosional. 

Fungsi mata, pelajaran IPS antara lain: 

1. Memberi bekal pengetahuan dasar, bask untuk melanjutkan kejenjang 

pendidikan lebih tinggi maupun diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

      2. Mengembangkan keterampilan dalam mengembangkan konsep-konsep IPS. 

      3. Menanamkan sikap ilmiah dan melatih siswa dalam menggunakan metode 

          ilmiah untuk memecahkan masalah yang dihadapi. 

4. Menyadarkan siswa akan kekuatan alam dan segala keindahannya 

sehingga siswa terdorong untuk mencintai dan mengajungkan 

penciptaannya. 

5. Memupuk daya kreatif dan inovatif siswa. 

6. Membantu siswa memahami gagasan atau informasi barn dalam bidang 

    iptek. 

     7. Memupuk diri serta mengembangkan minat siswa terhadap IPS. Udin S.  

         Winata Putra (2007: 8.10). 

 

D. Prestasi Belajar 

 

Dalam proses belajar, murid sering mengabaikan perkembangan prestasi 

belajarnya, sehingga ia tidak mengetahui sejauh mana keberhasilanya dalam  

belajar. Pada taraf selanjutnya ini akan mempengaruhi minat belajarnya terhadap 

pelajaran tersebut. 

Menurut W.S Winkel, (1984.15) perubahan hasil belajar dapat berupa 

sesuatu yang baru dan segera tampak dalam prilaku nyata atau yang masih 

tersembunyi dan mungkin hanya berupa penyempurnaan terhadap hal yang pernah 

dipelajari. Dengan demikian seseorang yang belajar tidak sama keadaanya ketika 

sebelum dan sesudah belajar. 

Prestasi belajar merupakan pengukuran terhadap apa yang telah dipelajari. 

Presatasi belajar dimanfaatkan untuk perbaikan atau penyempurnaan proses 
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kegiatan belajar dan mengajar. Apabila hasil belajar  telah diketahui maka dapat 

dinilai sejauh mana prestasi belajar yang dicapai. 

Menurut Ngalim Purwanto, (1984:15) prestasi belajar adalah hasil belajar 

yang dipergunakan guru untuk menilai hasil pelajaran yang diberikan kepada 

siswa dalam kurun waktu tertentu. 

 Dengan kata lain hasil belajar adalah suatu perubahan yang terjadi pada diri 

individu yang belajar, perubahan ini tidak hanya mengenai pengetahuan tetapi 

juga membentuk kecakapan, kebiasaan, pengertian, penghargaan sikap, 

penguasaan diri dalam pribadi yang belajar. 

E. Media Audio 

1. Pengertian Media 

Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari 

kata medium secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dengan demikian 

media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau pengatur pesan (Syaiful 

Bahri Djamarah, dkk, 2002, Hal : 136). 

Arif S. Sudirman (dalam Yuhdi Munadi, 2008: 9) yang 

menyatakan ...bahwa media adalah perangkat lunak (software) media 

pertama atau lambang/simbol berisi pesan atau informasi yang 

biasanya disajikan dengan menggunakan peralatan media kedua, 

sebagai perangkat kerasnya (hardware) yakni sebagai sarana untuk 

dapat menampilkan pesan yang terkandung pada media tersebut. 

 

Dalam proses belajar mengajar kehadiran media mempunyai arti yang 

cukup penting, karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang 

disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. 

Kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada, anak didik dapat 
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disederhanakan dengan bantuan media audio dapat mewakili apa yang kurang 

mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu. 

Bahkan keabstrakan bahan dapat dikongkretkan dengan kehadiran media. 

Dengan demikian, anak didik lebih mudah mencerna bahan daripada tanpa 

bantuan media. Akhrinya dapat dipahami bahwa media adalah alat bantu apa saja 

yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran media dapat diartikan sebagai berikut: 

a. Teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk perluan 

pembelajaran. 

b. Sarana fisik untuk menyampaikan isi/materi pembelajaran seperti buku, 

film, video, slide dan sebagainya. 

c. Sarana komunikasi dalam bentuk cebik maupun pandang dengan termasuk 

perangkat kerasnya (Udin S. Winata Putra, dkk, 2002: 5.4). 

2. Media Audio 

Media Audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif 

(hanya dapat didengar) yang mendapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian 

dan kemauan para siswa untuk mempelajari bahan ajar (Udin S. Winata Putra, 

2002: 5.17). 

Media Audio adalah media yang hanya melibatkan indera pendengaran 

dan hanya mampu memanipulasi kemampuan suara semata (Yuhdi Munadi, 2008: 

55). 

Dilihat dari pesan yang diterimanya media audio ini menerima pesan 

verbal dan non verbal. Pesan verbal audio yakni bahasa lisan atau kata-kata, dan 
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pesan non verbal audio adalah seperti bunyi-bunyian dan vokalisasi, seperti 

gumam, musik dan lain-lain. 

Adapun kelebihan-kelebihannya adalah sebagai berikut: 

1. Mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan memungkinkan 

menjangkau sasaran yang luas. 

2. Mampu mengembangkan daya imajinasi pendengar. 

3. Mampu memusatkan perhatian siswa pada penggunaan kata-kata, bunyi 

dan arti dari kata itu. 

4. Mampu mempengaruhi suasana dan perilaku siswa melalui musik latar 

dan efek suara. 

5. Dapat menyajikan program pendalaman materi yang dibawakan guruguru 

atau orang-orang yng memiliki keahlian tertentu sehingga tema yang 

dibahas memiliki mutu yang baik dilihat dari segi ilmiah karena selalu 

dilengkapi hasil-hasil observasi dan penelitian. 

6. Dapat mengerjakan hal-hal tertentu yang sulit dikerjakan oleh guru, yakni 

menyajikan pengalaman-pengalaman duni luar ke dalam kelas sehingga 

media audio memungkinkan untuk menghadirkan hal-hal yang aktual dan 

dengan demikian dapat memberi suasana kesegaran pada sebagian besar 

topik yang dibahas (Yuhdi Munadi, 2008: 64-65). 

3. Fungsi Media Pembelajaran 

a. Fungsi Media Pembelajaran Sebagai Sumber Belajar 

Mudhaffir dalam Yuhdi Munadi (2008: 37) menyebutkan bahwa sumber 

belajar pada hakikatnya merupakan komponen sistem instruksional yang 

meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik dan lingkungan yang sama hal 
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itu dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Dengan demikian sumber 

belajar dapat dipahami sebagai segala macam sumber yang ada diluar diri 

seseorang (peserta didik dan memungkinkan (memudahkan) terjadinya 

proses belajar. 

 

Pemahaman diatas sejalan dengan pernyataan Edgar Dule, bahwa sumber 

belajar adalah pengalaman-pengalaman yang pada dasarnya sangat luas, yakni 

seluas kehidupan yang mencakup segala sesuatu yang dapat dialami, yang dapat 

menimbulkan pristiwa belajar. Maksudnya ada perubahan tingkah laku kearah 

yang lebih sempurna sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. 

Udin Saripuddin dan Winata Putra (dalam Syaiful Djamarah, 2002: 139) 

mengelompokkan sumber-sumber belajar menjadi ilmu kategori, yakni manusia, 

buku/perpustakaan, media masa, alam lingkungan dan media pendidikan. Karena 

itu, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat 

dimana bahan pengajaran terdapat atau untuk belajar seseorang 

b. Media Sebagai Alat Bantu 

Media sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar adalah suatu 

kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Karena gurulah yang menghendaki untuk 

membantu tugas guru dalam menyampaikan pesanpesan dari bahan pelajaran 

yang diberikan oleh guru kepada anak didik. Guru sadar bahwa tanpa bantuan 

media, maka bahan pelajaran sukar untuk dicerna dan dipahami oleh setup anak 

didik terutama bahwa pelajaran yang rumit. Sebagai alat bantu media mempelajari 

fungsi melicinkan jalan menuju tercapainya tujuan pengajaran. 
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4. Prinsip-Prinsip Pemilihan dan Penggunaan Media 

Sudirman N dalam Syaiful Bahri Djamarah (2002: 143 - 145) mengemukakan 

beberapa prinsip pemilihan media penggunaan yang dibaginya kedalam tiga 

kategori sebagai berikut: 

a. Tujuan Pemilihan 

Memilih media yang akan digunakan harus berdasarkan maksud dan tujuan  

pemilihan yang jelas, apakah pemilihan media itu untuk pembelajaran (siswa 

belajar), untuk informasi yang bersifat umum, ataukah untuk sekedar hiburan 

saja mengisi waktu kosong. 

b. Karakteristik Media Pengajaran 

Memahami karakteristik berbagai media pengajaran merupakan kemampuan   

dasar yang harus dimiliki guru dalam kaitannya dengan keterampilan 

pemilihan media pengajaran. Disamping itu memberikan kemungkinan pada, 

guru untuk menggunakan berbagai jenis media pengajaran secara bervariasi. 

c. Alternatif Pemilihan 

Guru bisa menentukan pilihan media mana yang akan digunakan apabila  

terdapat beberapa media yang dapat dibandingkan. 

Prinsip-prinsip itu menurut Dr. Nana Sudjana dalam Syaiful Bahri 

Djamarah (2002: 144-145) adalah : 

1. Menentukan jenis media dengan tepat: artinya sebaiknya guru 

memilih terlebih dahulu media manakah yang sesuai dengan tujuan 

dan bahan pelajaran yang akan diajarkan. 

2. Menetapkan atau memperhitungkan subyek dengan tepat artinya 

perlu diperhitungkan apakah penggunaan media itu sesuai dengan 

tingkat kematangan kemampuan anak didik. 

3. Menyajikan media dengan tepat, artinya teknik dan meetode 

penggunaan media dalam pengajaran haruslah disesuaikan dengan 

tujuan, bahan metode, waktu dan sarana yang ada. 
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4. Menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat 

dan situasi yang tepat. Artinya kapan dan dalam situasi mana pada 

waktu mengajar media digunakan tentu tidak setiap saat atau 

selama proses belajar mengajar terus menerus memperlihatkan atau 

menjelaskan sesuatu dengan media pengajaran. 

 

5. Dasar Pertimbangan Pemilihan dan Penggunaan Media 

Agar media pengajaran yang dipilih itu tepat, disamping memenuhi 

prinsip-prinsip pemilihan, juga terdapat beberapa faktor dan kriteria yang perlu 

diperhatikan sebagaimana diuraikan berikut ini: 

a. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih media pengajaran. 

1. Obyektivitas 

Unsur subyektivitas guru dalam memilih media pengajaran harus dihindarkan, 

artinya guru tidak boleh memilih suatu media pengajaran atas dasar kesenangan 

pribadi. Untuk menghindari pengaruh unsure subjektivitas guru, alangkah baiknya 

apabila dalam memilih media pengajaran itu guru meminta pandangan atau saran 

dari teman sejawat dan melibatkan siswa. 

2. Program Pengajaran 

Program pengajaran yang akan disampaikan kepada anak didik harus sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku, baik isinya, struktur, maupun kedalamannya. 

3. Sasaran Program 

Sasaran program yang dimaksud adalah anak didik yang akan menerima informasi 

pengajaran melalui media pengajaran. 

4. Situasi dan Kondisi 

Situasi dan kondisi yang dimaksud meliputi: 
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a. Situasi dan kondisi sekolah atau tempat dan ruangan yang akan   

dipergunakan seperti ukurannya, perlengkapannya, ventilasinya, dan 

b. Situasi serta kondisi anak didik yang akan mengikuti pelajaran  

mengenai jumlahnya motivasi dan kegairahannya. 

5. Kualitas Teknik 

Dari segi teknik, media pengajaran yang akan digunakan perlu diperhatikan, 

apakah sudah memenuhi syarat. Barangkali ada rekaman audionya atau gambar-

gambar atau alat-alat bahanya yang kurang jelas atau kurang lengkap sehingga 

perlu penyempurnaan sebelum digunakan. 

6. Keefektifan dan Efisiensi Penggunaan 

Keefektifan dalam penggunaan media meliputi apakah dengan menggunakan 

media tersebut informasi pengajaran dapat diserap oleh anak didik dengan 

optimal, sehingga menimbulkan perubahan tingkah lakunya. Sedangkan efisiensi 

meliputi apakah dengan menggunakan media tersebut waktu, tenaga, dan biaya 

yang dikeluarkan untuk  mencapai tujuan tersebut sedikit mungkin. 

b. Kriteria pemilihan media pengajaran 

Ely dalam Arief S. Sudirman (2008: 83) menyatakan bahwa ...  

Pemilihan media seyogyanya tidak terlepas dari konteks bahwa media 

merupakan komponen dari sistem instruksional secara keseluruhan. Kriteria 

itu, meskipun tujuan dan isinya sudah dilakukan, faktor-faktor lain seperti 

karakteristik siswa, SKBM organisasi kelompok belajar, alokasi waktu dan 

sumber, serta prosedur peniliannya juga perlu diperkembangkan. 

 

F. KERANGKA BERPIKIR 

IPS sebagai salah satu bidang studi yang memiliki tujuan membekali siswa 

untuk mengembangkan penalarannya disamping aspek nilai dan moral, banyak 
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memuat materi sosial dan bersifat hapalan sehingga pengetahuan dan informasi 

yang diterima siswa sebatas produk hapalan. Sifat materi pelajaran IPS tersebut 

membawa konsekuensi terhadap proses belajar mengajar yang di dominasi oleh 

metode ceramah sedangkah siswa kurang aktif terlibat atau cenderung pasif 

padahal, dalam proses belajar mengajar keterlibatan-siswa harus secara totalitas 

artinya melibatkan pikiran pengelihatan, pendengaran dan psikomotor. 

Peran guru dalam pembelajaran IPS mempunyai hubungan erat dengan 

mengaktifkan siswa dalam belajar, terutama dalam proses pengembangan 

keterampilan. Memotivasi belajar siswa sangat penting untuk merangsang 

kemampuan siswa untuk lebih bergerak dalam belajar. Motivasi belajar dapat 

timbul dari dalam diri siswa (motivasi intrinsik) dan motivasi dan luar dari luar 

diri siswa (motivasi ekstrunsik). Dalam konteks ini guru berperan sebagai 

motivator untuk menumbuhkan kedua motivasi tersebut agar dapat belajar dengan 

baik. Dengan adanya perlakuan semacam itu dari guru diharapkan siswa mampu 

membangkitkan motivasi belajamya dan tertirunya harapan yang paling utama 

adalah siswa mendapatkan hasil belajar yang optimal sesuai dengan  kemampuan. 

Mengingat materi pembelajaran IPS lebih banyak memuat informasi maka 

upaya mengembangkan minat belajar siswa, guru dituntut untuk memiliki 

kreatifitas dalam mengaktualisasikan kompetensinya terutama untuk 

mengidentifikasi, memiliki dan memerlukan sumber pembelajaran yang 

menunjang kegiatan belajar mengajar. Sumber belajar yang dapat dengan mudah 

dihadirkan didalam kelas sehingga secara langsung dapat dimanfaatkan dalam 

kegiatan belajar mengajar adalah media pembelajaran. Media pembelajaran yang 
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digunakan guru ketika mengajar untuk membantu memperjelas materi 

pembelajaran yang disampaikan kepada siswa. Dengan penggunaan media 

pembelajaran ini akan membuat siswa tertarik untuk belajar dan cenderung akan 

menyenangkan. Dengan media pembelajaran akan memperbesar perhatian siswa 

sehingga saat kegiatan belajar mengajar berlangsung akan tumbuh minat siswa 

terhadap materi pembelajara. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dengan 

penggunaan media pembelajaran yang diterapkan akan mampu memotivasi 

belajar siswa sehingga hasil belajar akan semakin baik. Dengan demikian 

penggunana media audio dianggap perlu dan diharapkan akan dapat memotivasi 

belajar siswa dalam pembelajaran IPS dengan meningkatnya motivasi belajar 

akan meningkatkan prestasi belajar pada siswa kelas V SDN 01 Gunung Sulah 

tahun pelajaran 2010/2011. 

Kegiatan belajar-mengajar pada hakikatnya merupakan proses 

komunikasi. Dalam proses komunikasi ini guru berperan sebagai komunikator 

yang akan menyampaikan pesan/bahan ajar (message) kepada siswa sebagai 

penerima pesna (communicant). Agar pesan atau bahan ajar yang disampaikan 

guru dapat diterima oleh siswa maka diperlukan wahana penyalur pesan yaitu 

media pembelajaran. Apabila proses tersebut divisualisasikan akan tampak pada 

bagan sebagai berikut: 

 

 

(Udin S. Winataputra, 2002: 5.4) 

Communicator 

(Guru/Pendidik

) 

 

Bahan Ajar Media Communican 

(Siswa) 
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Proses belajar dengan media akan terjadi apabila ada komunikasi antara 

penerima pesan dengan sumber/penyalur pesan lewat media tersebut. 

 

G. HIPOTESIS TINDAKAN 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian secara 

teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya 

(S.Margono, 2004: 67-68). 

Hipotesis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah “Penggunaan Media 

Audio dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa pada pembelajaran 

IPS kelas V SDN 01 Gunung Sulah tahun pelajaran 2010/2011” 


