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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Motivasi merupakan suatu dorongan yang terdapat dalam diri individu untuk 

melakukan suatu hal. Motivasi ini merupakan faktor penting dalam diri siswa 

untuk terjadinya proses belajar. Bahkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

motivasi merupakan variabel yang kuat dalam proses pembelajaran, bahkan boleh 

jadi merupakan variabel yang lebih penting daripada kemampuan. Tanpa adanya 

motivasi, maka akan berdampak terhadap prestasi belajar siswa yang kurang 

optimal, karena rendahnya motivasi merupakan masalah dalam belajar, sehingga 

dengan rendahnya motivasi memberikan dampak terhadap ketercapaian hasil 

belajar yang diharapkan. 

Seseorang yang memiliki motivasi belajartinggi dapat dilihat dari bagaimana 

sikap dan antusiasmenya selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Sehingga 

dengan melihat sikap dan antusiasme siswa, guru dapat menilai seberapa besar 

motivasi siswa dalam melakukan kegiatan belajarnya. Untuk mengetahui secara 

detail bagaimana motivasi yang dimiliki siswa, guru dapat melihatnya dari 

beberapa hal sepertiketekunan siswa dalam belajar, kemandirian dalam 

mengerjakan tugas, memiliki minat dan menaruh perhatian saat proses 

pembelajaran berlangsung, adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil, tidak 

mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan. (Riduwan, 2009, hlm. 31-32). 

Motivasi sangat diperlukan bagi siswa untuk mencapai hasil belajar yang 

optimal. Motivasi yang dimiliki oleh siswa dapat berasal dari dirinya maupun dari 

lingkungannya. Seperti yang diungkapkan oleh Hamalik (2009, hlm. 162) bahwa 

terdapat dua macam motivasi yakni motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri individu. 

Motivasi ini merupakan motivasi yang lebih lama bertahan pada diri siswa karena 

siswa menyadari bahwa suatu hal yang menjadi motivasi bagi dirinya ini berguna 

bagi perkembangan dirinya untuk memperoleh suatu kepuasan. Sedangkan 

motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang berasal dari luar individu. Motivasi 

ini cenderung tidak bertahan lama, dikarenakan motivasi yang didapatkan oleh 
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siswa ini cenderung untuk memperoleh sesuatu atau hasil yang bersifat sementara, 

seperti halnya siswa belajar untuk memperoleh pujian dari guru. Namun ketika 

tidak ada pujian maka motivasi siswa pun akan menurun. 

Motivasi merupakan hal yang penting bagi siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Untuk itu,  motivasi ini perlu untuk ditumbuhkan pada setiap 

kegiatan pembelajaran. Untuk menumbuhkan motivasi belajar,perlu adanya suatu 

tindakan yang dilakukan, baik oleh siswa maupun oleh guru, baik didalam 

maupun diluar pelajaran. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan yaitu tindakan 

yang dilakukan oleh guru selama kegiatan pembelajaran. Guru dapat merancang 

suatu kegiatan pembelajaran yang dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. 

Akan tetapi, pada kenyataannyamasih banyak ditemukan kegiatan pembelajaran 

yang dirasakan cukup membosankan bagi siswa. Salah satu kegiatan pembelajaran 

yang menurut siswa membosankan salah satunya yaitukegiatan pembelajaran IPS 

(Suparta, Lasmawan, Marhaeni, 2015, hlm. 4; hasil wawancara, pendapat dari 

Alfarisi VIII C, Elsa VIII D, Indriyani VIII D siswa SMP N 40 Bandung, Kamis, 

23 Februari 2017).Hal ini dikarenakan mata pelajaran IPS ini berisikan banyak 

materi yang harus dihafal siswa.Pelajaran yang berisi konsep, materi, dan 

rangkaian fakta itulah yang membuat kegiatan pembelajaran IPS menjadi 

membosankandan tidak menumbuhkan motivasi belajar bagi siswa. Terlebih lagi 

guru kurang menerapkan variasi model pembelajaran selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan hanya berorientasi pada materi yang 

terdapat di buku teks dan masih bersifat satu arah yaitu berpusat kepada guru 

(teacher center) sehingga tidak terjadi aktivitas pembelajaran pada diri siswa. Hal 

ini berdampak pada motivasi belajar siswa yang rendah dan juga memiliki 

dampaksiswa merasa bosan untuk mengikuti pembelajaran IPS (Wibowo dan 

Marzuki. 2015, hlm.159; Suparta, Lasmawan, Marhaeni, 2015, hlm.3). Siswa 

akan cenderung bersifat apatis terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan, 

tidak mau untuk mengerjakan tugas, dan hanya berbicara dengan teman. 

Permasalahan seperti yang dikemukakan diatas merupakan suatu masalah 

yang masih banyak ditemukan diberbagai kegiatan pembelajaran yang terjadi di 

sekolah. Salah satunya ialah pada kegiatan pembelajaran IPS yang terjadi di 
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SMPNegeri 40 Bandung. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap 

siswa kelasVIII D ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya; permasalahan 

pertama yang ditemukan dalam pembelajaran IPS yaitu kurangnya minat dan 

perhatian siswa mengikuti pembelajaran. Hal ini karena kegiatan pembelajaran 

yang tidak menarik bagi siswa, dimana selama kegiatan pembelajaran berlangsung 

dari awal hingga akhir pembelajaran hanya berpusat kepada guru.Guru kurang 

menerapkan model pembelajaran yang bervariasi.Guru hanya menyampaikan 

materi dengan ceramah dan diselingi dengan sedikit humor agar siswa terfokus 

pada kegiatan pembelajaran.Tidak adanya model pembelajaran yang diterapkan 

dalam proses belajar membuat siswa menjadi kurang aktif dalam memberikan 

respon terhadap materi yang disampaikan guru. 

Selama proses pembelajaran berlangsung, siswa hanya mendengarkan 

penjelasan guru, sehingga siswa menjadi terbiasa hanya sebagai penerima 

informasi saja, tidak memiliki keinginan untuk bertanya maupun memberikan 

pendapat ketika guru menanyakan suatu materi. Hal ini dapat dilihat bahwa 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung tidak ada siswa satu pun yang 

menanyakan materi yang sedang disampaikan bahkan ketika guru mengajukan 

pertanyaan, siswa hanya menengok ke kanan dan ke kiri berharap siswa lainnya 

yang menjawab pertanyaan guru.Penyampaian materi melalui ceramah saja dan 

hanya terpaku pada materi yang terdapat dalam buku paket, menjadikan 

pembelajaran kurang bermakna karena pembelajaran IPS yang seharusnya 

mempelajari tentang berbagai aktivitas manusia dan lingkungannya, tetapi siswa 

hanya mengetahui teori saja.Guru dalam mengajarkan materi IPS, belum 

mengajak siswa untuk mengaitkan konsep-konsep yang terdapat dalam buku 

dengan kehidupan nyata siswa. Pembelajaran yang kurang bermakna tentu akan 

membuat siswa kesulitan dalam memahami tujuan dan manfaat yang diperoleh 

dari kegiatan pembelajaran. 

Selain tidak adanya model pembelajaran yang diterapkan, guru juga hanya 

memberikan tugas sekadar sebagai pengganti mengajar, salah satu contohnya 

adalah guru masuk ke kelas hanya menugaskan siswa untuk merangkum materi 

dari buku paket kemudian siswa mencatat pada buku tulis masing-masing, yang 

sudah selesai merangkum akan ditandatangani oleh guru. Proses pembelajaran 
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yang demikian tentu akan membuat siswa merasa bosan karena pembelajaran 

masih berpusat pada guru dan tugas-tugas yang diberikan hanya sebagai syarat 

telah mengikuti pembelajaran. Hal ini tentu saja membuat siswa menjadi santai 

ketika akan belajar IPS karena siswa sudah mengetahui jika belajar IPS hanya 

merangkum dan nilai yang diperolehdiatas nilai minimum. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Eti Suhayati (Wali Kelas 

VIII D), beliau mengatakan bahwa guru IPS jarang masuk kelas dan materi 

diberikan kepada siswa melalui tugas merangkum dari buku paket. Bu Eti juga 

mengatakan, meskipun guru jarang masuk kelas, tetapi ketika ulangan, nilai siswa 

aman, tidak ada siswa yang bermasalah dengan nilai (hasil wawancara, Jum’at 24 

Februari 2017, jam 11.58).Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan bagaimana 

siswa mempersiapkan diri sebelum ulangan jika guru mata pelajarannya jarang 

menyampaikan materi. Annisa dan Meyza (Siswi kelas VIII D) mengatakan jika 

sebelum diadakan ulangan, biasanya guru memberitahukan kepada siswa 50% 

soal yang akan digunakan untuk ulangan dan ketika ulangan dilaksanakan, siswa 

diizinkan untuk membuka buku paket (hasil wawancara, 9 Maret 2017). Hal ini 

tentu akanmemanjakan siswa dan siswa akan menganggap pembelajaran IPS 

sebagai pembelajaran yang mudah, karena untuk mendapat nilai bagus, siswa 

cukup menghafalkan pertanyaan dan jawaban dari soal yang diberikan 

guru.Kemudahan yang diberikan oleh guru pelajaran, memberikan dampak pada 

sikap siswa yaitu siswa kurang memperhatikan ketika berlangsungnya 

pembelajaran. Selain itu, ketika siswa diberikan tugas untuk latihan soal, siswa 

lebih memilih berbicara dengan temannya atau sembunyi-sembunyi bermain 

handphoneuntuk membuka media sosial atau mendengarkan musik, sehingga jika 

guru ingin siswa mengerjakan tugas, maka siswa harus diiming-imingi dengan 

hadiah berupa pemberian nilai yang lebih tinggi jika mengerjakan tepat waktu 

atau memberikan permen lollipop maupun cokelat. Jika ada hadiah yang 

diberikan, siswa baru bersemangat untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

guru. 

Kurangnya minat siswa dalam mengikuti pembelajaran juga terlihat ketika 

pelaksanaan presentasi kelompok.Ketika guru meminta siswa kelas VIII D untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok, masing-masing kelompok tidak ada 
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yang mengajukan kelompoknya untuk presentasi terlebih dahulu. Mereka 

menunggu kelompok lain untuk maju terlebih dahulu, sehingga guru harus 

memanggil kelompok untuk segera presentasi. Bahkan meskipun nama 

kelompoknya telah dipanggil untuk presentasi, masih saja ada yang menolak 

untuk maju dengan alasan belum siap. Hal ini sangat berbeda dengan kelas VIII 

C, dimana antar kelompok saling berebut agar kelompoknya dapat presentasi 

terlebih dahulu. 

Permasalahan kedua yang ditemukan dalam pembelajaran IPS di kelas VIII D 

adalah mengenai ketekunan siswa dalam belajar.Permasalahan ini dapat dilihat 

pada awal  dan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Sebelum guru 

menyampaikan materi yang akan dipelajari terlihat kurangnya kesiapan siswa 

dalam mengikuti pelajaran seperti halnya mengeluarkan buku yang akan 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran.Ketika guru masuk kelas, masih ada 

siswa yang makan, minum, bermain handphone, berjalan kesana kemari, masih 

ada yang berada di kantin. Bahkan ketika pembelajaran sudah dimulai masih ada 

siswa yang sembunyi-sembunyi bermain handphone untuk game ataupun 

membalas pesan. Hal ini menunjukkan siswa belum siap mengikuti pelajaran 

karena perhatian siswa belum sepenuhnya tercurahkan untuk belajar.Kemudian, 

ketika guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa, belum ada siswa yang 

mampu menjawab dengan benar. Hal ini merupakan sebuah indikasi bahwa 

kegiatan belajar yang mereka lakukan belum menjadi sebuah kebutuhan pada diri 

siswa. Siswa belum menyiapkan dirinya secara matang seperti mempelajari materi 

yang akan diajarkan terlebih dahulu sebelum guru menjelaskannya dikelas. 

Ketiga, selama kegiatan pembelajaran berlangsung peneliti menemukan 

kurangnyakemandirian siswa dalam belajar.Permasalahan ini dapat dilihat ketika 

guru menugaskan siswa untuk bekerja secara kelompok.Pada saat bekerja secara 

kelompok, hanya satu atau dua orang siswa saja yang aktif mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh guru, sedangkan siswa lainnya hanya mengandalkan teman 

yang aktif untuk mengerjakan tugas. Hal tersebut menandakan bahwa siswa 

kurang memiliki kemauan untuk berbuat hal-hal dalam pembelajaran yang 

berguna bagi pengembangan dirinya. Selain itu, meski tugas yang diberikan harus 

dikerjakan secara individu, tidak sedikit siswa yang menanyakan jawaban kepada 
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temannya (mencontek).Hal ini menunjukkan bahwa siswa menjadi seseorang 

yang kurang mandiri karena selalu mengandalkan temannya dalam mengerjakan 

tugassekolah. 

Permasalahan selanjutnya adalah kurangnya usaha yang dilakukan siswa 

ketika mendapat kesulitan dalam belajar.Hal ini dapat dilihat ketika guru 

memberikan tugas kepada siswa, siswa lebih menyukai bertanya jawaban kepada 

temannya.Siswa merasa malas untuk membuka buku yang telah disediakan 

olehpihak sekolah, dengan alasan jawaban tidak ada di dalam buku. Padahal 

pertanyaan dalam soal yang diberikan memiliki kata-kata yang sama dengan kata-

kata yang ada di dalam buku (textbook). Siswa juga tidak jarang bertanya kepada 

guru mengenai soal yang diberikan, tetapi siswa bukan meminta penjelasan 

materi, tetapi langsung meminta jawaban dari soal yang ditanyakan tersebut. 

Selain itu, ketika guru meminta siswa untuk memperkaya informasi dengan 

mencari materi di internet, siswa selalu bilang tidak memiliki kuota ataupun pulsa, 

tetapi setiap saat mereka dapat membalas chatataupun membuat status di media 

sosial. Hal ini menunjukkan bahwa ketika siswa mendapat kesulitan, siswa tidak 

ingin bersusah payah untuk mengatasi kesulitan tersebut, tetapi lebih memilih 

memperoleh jawaban dari teman, baik itu jawaban benar ataupun salah yang 

penting jawabannya sama dengan jawaban teman. 

Siswa memiliki keinginan menjadi yang terbaik di kelas, dengan cara saling 

bersaing agar memperoleh nilai yang tinggi, tetapi usaha yang dilakukan untuk 

menjadi yang terbaik, belum sepenuhnya dari kemampuan dirinya sendiri. Siswa 

masih mengandalkan temannya untuk mengerjakan tugas, masih mencontek 

ketika ulangan, dan tidak berusaha belajar ketika akan diadakan ulangan karena 

lebih memilih belajar mata pelajaran lain yang dianggap lebih penting seperti 

pelajaran matematika (Ilham, Jihan, Rizkita, Paramita, Siswa Kelas VIII D, hasil 

wawancara, Kamis, 9 Maret 2017). 

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan pembelajaran IPS 

kelas VIII, dapat diindikasikan bahwa permasalahan utama yang timbul selama 

kegiatan pembelajaran adalah rendahnya motivasi belajar siswa. Apabila motivasi 

belajar dalam diri siswa rendah, maka akan menimbulkan rasa malas untuk belajar 

dan mengerjakan tugas dari guru (Saparwadi, 2015, hlm. 65). Hal ini tentu akan 
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mempengaruhi kemampuan siswa dalam memahami materi yang disampaikan dan 

mempengaruhi keberhasilan siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas yang 

diberikan oleh guru. Mengingat bahwa motivasi sangat penting untuk menunjang 

keberhasilan siswa dalam kegiatan pembelajaran, maka diperlukan adanya suatu 

kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. 

Salah satu hal yang dapat dilakukanuntuk dapat menumbuhkan motivasi siswa 

dalam kegiatan pembelajaran IPS ialah guru dapat menerapkan model 

pembelajaran yang menyenangkan. Guru sebagai penyelenggara pembelajaran di 

dalam kelas harus menyadari bahwa guru memegang peranan penting dalam 

proses pembelajaran. Guru dapat merancang pembelajaran yang dapat 

membangkitkan semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran sehingga dari 

pembelajaran yang telah dilakukan, siswa memperoleh pengalaman belajar yang 

bermakna. 

Guru harus menyadari perannya bukan hanya menyampaikan informasi 

kepada siswa tetapi juga sebagai fasilitator agar siswa dapat mengembangkan 

potensinya selama mengikuti pembelajaran. Sehingga guru dapat menciptakan 

proses pembelajaran yang berkualitas dengan memberikan pengalaman belajar 

yang bermakna dan dapat menumbuhkan budaya belajar siswa (Suparta, 

Lasmawan, Marhaeni, 2015, hlm. 2). Guru perlu merancang proses pembelajaran 

yang menumbuhkan motivasi belajar siswa sehingga siswa dapat memahami 

konsep-konsep yang ada dalam pelajaran IPS. Oleh karena itu, perlu dirancang 

suatu model pembelajaran yang menyenangkan dimana guru tidak mendominasi 

kelas tetapi dalam proses pembelajaran yang berlangsung terjadi interaksi antara 

guru dan siswa. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match. Eggen dan Kauchakdalam 

Trianto(2007, hlm. 42) berpendapat bahwa pembelajaran kooperatif merupakan 

suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi 

untuk mencapai tujuan bersama. Model pembelajaran kooperatif yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran agar siswa termotivasi untuk belajar adalah 

dengan diterapkannya model pembelajaran kooperatif teknik make a 

match(Sulistyaningsih, Mulyani dan Utomo, 2014, hlm. 83). Pembelajaran 
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kooperatif teknik make a match mengharuskan siswa untuk bekerja sama sebagai 

tim untuk menyelesaikan suatu tugas. Selain untuk menyelesaikan tugas, model 

pembelajaran ini juga membantu siswa secara berkelompok untuk mengkonstruksi 

konsep, sehingga siswa yang belum memahami suatu konsep dapat bertanya 

kepada teman satu kelompok. 

Model pembelajaran dengan teknik make a match cocok digunakan untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa (Komalasari, 2011, hlm. 120). Penerapan 

model kooperatif teknik make a match dapat meningkatkan motivasi belajar 

karena siswa diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan siswa lain, dimana 

suasana belajar di kelas dapat diciptakan sebagai permainan dan terdapat 

kompetisi antar kelompok untuk memecahkan masalah terkait dengan materi 

pelajaran. Penerapan model kooperatif teknik make a match ini juga dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara kognitif maupun secara fisik 

sehingga dengan penerapan model ini diharapkan ketika proses pembelajaran 

berlangsung tidak ada lagi siswa yang sembunyi-sembunyi bermain handphone 

maupun melakukan kegiatan lain yang sifatnya bukan belajar, tetapi siswa 

dituntut aktif mencari pasanga kartunya dan siswa dapat belajar memahami 

konsep-konsep IPS dalam suasana pembelajaran yang menyenangkan. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang“Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Teknik Make A 

Match Terhadap Motivasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran IPS (Kuasi 

Eksperimen Kelas VIII Di SMP Negeri 40 Bnadung)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah “seberapa besar 

pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif teknik make a match 

terhadap motivasi belajar siswa dalam pembelajaran IPS SMP kelas VIII?” 

Agar penelitian ini lebih terarah, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan motivasi belajar siswadalam pembelajaran IPS 

setelah penerapan model pembelajaran kooperatif teknik make a match? 

2. Apakah terdapat perbedaan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran 

IPS setelah penerapan metode konvensional? 
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3. Apakah terdapat perbedaan motivasi belajar siswa yang menerapkan 

model pembelajaran kooperatif teknik make a match dan yang tidak 

menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik make a match dalam 

pembelajaran IPS? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Secara umum, peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan 

model pembelajaran kooperatif teknik make a match terhadap motivasi belajar 

siswa kelas VIII di SMP Negeri 40 Bandung. Adapun tujuan khusus dalam 

penelitian ini adalah untuk menganalisis : 

1. Pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif teknik make a match 

terhadap motivasi belajar siswa dalam pembelajaran IPS pada kelas 

eksperimen. 

2. Pengaruh penerapan metode konvensional terhadap motivasi belajar siswa 

dalam pembelajaran IPS pada kelas kontrol. 

3. Perbedaan motivasi belajar siswa antara kelas yang menerapkan model 

pembelajaran kooperatif teknik make a match dengan kelas yang tidak 

menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik make a match. 

 
D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut 

maka peneliti merumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat perbedaan motivasi belajar siswa antara kelas yang 

menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik make a matchdan yang 

tidak menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik make a match. 

2. Terdapat perbedaan motivasi belajar siswa antara kelas yang menerapkan 

model pembelajaran kooperatif teknik make a matchdan yang tidak 

menerapkan model pembelajaran kooperatif teknik make a match. 

 
 
 

 
 

 
E. Manfaat Penelitian 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoretis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia ilmu pengetahuan, 

khususnya bagi dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikanka melalui penerapan model pembelajaran yang inovatif, 

kreatif dan menyenangkan. 

b. Sebagai bahan informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan yang 

meliputi aspek peran guru dalam pembelajaran, penggunaan model 

pembelajaran dalam mata pelajaran IPS dan motivasi belajar siswa. 

c. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti 

selanjutnya yang memiliki keinginan untuk meneliti variabel penelitian 

yang sama. 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

- Solusi untuk mengatasi kejenuhan siswa dalam proses 

pembelajaran agar siswa termotivasi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang dinginkan dengan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan. 

- Membantusiswa dalam memahami konsep-konsep materi dalam 

pembelajaran IPS. 

- Memberikan kesempatan kepada siswa untukberperan aktif dalam 

proses pembelajaran. 

b. Manfaat bagi guru 

- Memberikan pengetahuan kepada para guru bahwa perlu adanya 

variasi dalam proses pembelajaran agar keberhasilan dalam proses 

pembelajaran di kelas dapat tercapai tanpa membuat siswa merasa 

bosan. 

- Memberikan pengetahuan kepada para guru bahwa metode 

konvensional mudah untuk diterapkan dalam proses pembelajaran, 

tetapi hasil pembelajaran menjadi kurang berkualitas. 
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- Guru dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa dengan 

menerapkan model pembelajaran yang inovatif, kreatif dan 

menyenangkan. 

c. Manfaat bagi sekolah 

- Dapat digunakan sebagai sumber informasi dan masukan bagi 

sekolah agar terus meningkatkan kualitas sekolah dan inovasi 

dalam pendidikan guna pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa. 

- Sebagai bahan pertimbangan bagi kepala sekolah untuk melakukan 

kajian bagi guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. 

d. Manfaat bagi peneliti 

- Menambah pengetahuan tentang model-model pembelajaran yang 

dapat diterapkan kelak ketika menjadi guru. 

- Menambah pengetahuan tentang pentingnya menumbuhkan 

motivasi belajar bagi siswa dalam proses pembelajaran. 


