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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Media pembelajaran charta 

2.1.1 Pengertian media  

Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan pengirim kepada penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan minat peserta didik untuk belajar.Senada dengan apa yang 

dikatakan oleh (Ruth Lautfer, 1999) bahwa media pembelajaran adalah salah satu alat 

bantu mengajar bagi guru untuk menyampaikan materi pengajaran, meningkatkan 

kreatifitas siswa dan meningkatkan perhatian siswa dalam proses pembelajaran. 

Dengan media siswa akan lebih termotivasi untuk belajar, mendorong siswa menulis, 

berbicara dan berimajinasi semakin terangsang. Dengan demikian, melaluimedia 

pembelajaran dapat membuat proses belajar mengajar lebihefektif dan efesien serta 

terjalin hubungan baik antara guru dengan peserta didik. Selain itu, media dapat 

berperanuntuk mengatasi kebosanan dalam proses pembelajaran. (Talizaro, 2018) 

2.1.2 Media charta 

Media charta merupakan media pajang atau media pandang yang mampu 

dipahami dengan melihat media tersebut. Media charta mempunyai kelebihan, yaitu 

gambar mudah diperoleh, bisa digunting dari majalah, atau dibuat sendiri, mudah 

menggunakannya dan tidak memerlukan alat tambahan, koleksi gambar dapat 

diperbesar terus, mudah mengatur pilihan untuk suatu pelajaran. Untuk penyajian, 

Jumlah gambar dapat disesuaikan dengan besarnya koleksi. Media charta mempunyai 
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peranan yang sangat penting dalam meningkatkan aktifitas belajar siswa dalam proses 

kegiatan belajar mengajar. Dengan menggunakan media charta guru lebih mudah 

dalam mengatasi kekurangan-kekurangan yang dapat menghambat proses kegiatan 

pembelajaran dan mengambil alih perhatian siswa di dalam kelas. Dengan media 

charta guru dapat menyampaikan materi secara maksimal agar tujuan pembelajaran 

dapat tercapai.(Nurul, 2018) 

Melalui penggunaan media charta/bagan diperoleh pengalaman belajar yang 

menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual sehingga menjadikan proses belajar 

bermakna dan efektif. Media charta/bagan dapat dibuat sendiri sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhannya. Charta dapat dirancang sesuai dengan tata cara 

pembuatannya. Pada anak sekolah tingkat dasar dan menengah gabungan antara 

peragaan dan penjelasan dari suatu charta/bagan adalah sangat baik. (Epayanti, 2015) 

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media charta yaitu media 

yang sederhana mudah dibuat oleh pendidik dan menarik untuk dilihat oleh peserta 

didik, senhingga mempermudah pendidik untuk menyalurkan materi yang sulit untuk 

di pahami oleh peserta didik. 

2.1.3 Manfaat media charta 

Menggunakan media charta guru dapat menggantikan obyek dengan gambar-

gambar yang menarik perhatian siswa sehingga lebih termotifasi untuk belajar. 

Kekuatan media charta adalah dapat dimengerti oleh anak, sederhana dan lugas, tidak 

rumit dan dapat diganti pada waktu tertentu agar tidak ketinggalan daya 

tariknya.(Maria, 2018) 
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Proses pembelajaran mengguanakan media charta dapat memberikan nilai 

didik yang positif bagi siswa. Hal tersebut dikarenakan media charta merupakan 

media yang sederhana, Mudah dalam pembuatannya maupun penggunaannya, dan 

praktis, selain itu charta berfungsi menyajikan ide-ide atau konsep-konsep yang sulit 

bila hanya disampaikan secara tertulis atau lisan secara visual. ( Bella, 2018) 

Dari apa yang diuraikan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, manfaat 

penggunaan media charta dapat membuat para pendidik lebih tertarik 

menggunakannya karena dianggap sebagai salah satu media yang mampu memenuhi 

kebutuhan dalam pengajaran dengan penggunan media yang menarik, memberi 

pengalaman langsung kepada siswa yang dapat memberikan dorongan dan motivasi 

serta membangkitkan keinginan untuk mengetahui dan menyelidiki yang akhirnya 

mendukung kepada pembelajaran yang lebih baik. 

2.1.4  Kelebihan dan kelemahan 

Setiap media pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan yang akan 

memberikan pengaruh kepada afektivitas program pembelajaran. Adapun kelebinhan 

dan kekurangan media torso sebagai berikut : 

2.1.4.1 Kelebihan media charta 

Kelebihan media charta 

a. Mudah disediakan 

b. Tidak mahal 

c. Dapat menggambarkan korelasi 

d. Dapat menerjemahkan ide-ide abstrak ke dalam bentuk yang lebih nyata 
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e. Dapat digunakan untuk semua tingkat pengajaran dan bidang studi.( Rusdi, 2018) 

2.1.4.2 Kelemahan media charta 

Kelemahan media charta, yaitu: digunakan untuk siswa yang berjumlah 

sedikit, dapat menimbulkan kesalahpahaman karena dua dimensi, dan anak tidak 

selalu mengetahui bagaimana membaca (menginterpretasikan) gambar.( Rusdi, 2018) 

2.2  Motivasi Belajar  

2.2.1 Pengertian motivasi belajar  

Menurut Winkel (dalam Aina Mulyana,2018) mengartikan motivasi belajar 

adalah segala usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajr, dan 

menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar serta memberi arah pada 

kegiatankegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai. Motivasi belajar 

merupakan faktor psikis yang bersifat non intelektual dan berperan dalam hal 

menumbuhkan semangat belajar untuk individu.(Ifni, 2017) 

Motivasi membicarakan tentang bagaimana cara mendorong semangat kerja 

seseorang, agar mau bekerja dengan memberikan secara optimal kemampuan dan 

keahliannya guna mencapai tujuan. Rangsanagan ini akan menciptakan dorongan 

pada seseorang untuk melakukan aktivitas. Menurut Berelson dan Steiner yang 

dikutip oleh Wahjosumidjo motivasi adalah suatu usaha sadar untuk memengaruhi 

perilaku seseorang supaya mengarah tercapainya tujuan organisasi. 

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi belajar 

adalah energi aktif yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan diri seseorang 
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siswa yang tampak, mendorong individu untuk bertindak atau melakukan sesuatu 

kegiatan demi tercapainya suatu tujuan dan meraih keberhasilan setinggi-tingginya. 

Motivasi belajar yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah 

dorongan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan adanya dorongan, siswa akan 

bersemangat dan aktif dalam proses belajar mengajar. 

2.2.2  Ciri-ciri motivasi belajar 

ciri–ciri siswa yang memiliki motivasi belajar sebagai berikut:  

1. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam waktu yang lama, 

tidak pernah berhenti sebelum selesai)  

2. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). Tidak memerlukan dorongan 

luar untuk berprestasi sebaik mungkin (tidak lekas puas dengan prestasi yang 

telah dicapainya)  

3. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah: “untuk orang dewasa” 

(misalnya: masalah pembangunan, agama, politik, ekonomi, pemberantasan 

korupsi, pemberantasan segala tindak kriminal, amoral dan sebagainya).  

4. Lebih senang bekerja mandiri  

5. Cepat bosan pada tugas-tugas rutin (hal-hal yang bersifat mekanis, berulang-

ulang begitu saja sehingga kurang kreatif) 

6. Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu)  

7. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakininya.  

8. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 
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2.2.3  Fungsi motivasi belajar 

Motivasi mempunyai fungsi yang penting dalam belajar, karena motivasi akan 

menentukan intensitas usaha belajar yang dilakukan siswa. Sesuai dengan pendapat 

Sardiman (2004) menjelaskan mengenai  fungsi motivasi yang mendorong manusia 

untuk berbuat. Motivasi dipandang sebagai motor penggerak dari setiap kegiatan  

yang akan dikerjakan, menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak 

dicapai.  

Hamalik juga mengemukakan tiga fungsi motivasi antara lain: 

1. Mendorong timbulnya kelakuan atau sesuatu perbuatan, tanpa adanya motivasi 

makan tidak akan timbul suatu perbuatan seperti belajar.  

2. Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Motivasi ini berfungsi sebagai mesin, besar 

kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pelajaran. 

3. Motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan kearah 

pencapaian tujuan yang diingankan (Lomu. 2018).  

Selanjutnya menurut Winarsih (2009) ada tiga fungsi motivasi yaitu:  

1. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang 

melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari 

setiap kegiatan yang dilakukan.  

2. Menentukan arah perbuatan kearah yang ingin dicapai. Dengan demikian 

motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai 

dengan rumusan tujuannya. 

3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus 

dikerjakan guna mencapai tujuan, Jadi adanya motivasi akan memberikan 
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dorongan, arah dan perbuatan yang akan dilakukan dalam upaya mencapai tujuan 

yang telah dirumuskan sebelumnya. Fungsi motivasi sebagai pendorong usaha 

dalam mencapai prestasi, karena seseorang melakukan usaha harus mendorong 

keinginannya, dan menentukan arah perbuatannya kearah tujuan yang hendak 

dicapai. Dengan demikian siswa dapat menyeleksi perbuatan untuk menentukan 

apa yang harus dilakukan yang bermanfaat bagi tujuan yang hendak dicapainya. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi motivasi 

memberikan arah dalam meraih apa yang diinginkan, menentukan sikap atau tingkah 

laku yang akan dilakukan untuk mendapatkan apa yang dicuta-citakan dan juga 

sebagai pendorong sesorang untuk melakukan aktivitas 

2.2.4  Jenis-jenis motivasi belajar 

motivasi belajar dibagi menjadi dua bagian, yaitu motivasi intrinsik yakni 

motivasi dalam diri seseorang dan motivasi ekstrinsik di luar diri seseorang.Motivasi 

berdasarkan sifatnya menjadi dua yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri pribadi 

seseorang yang disebut motivasi intrinsik dan motivasi yang berasal dari luar diri 

seseorang disebut motivasi ekstrinsik. 

1. Motivasi Intrinsik 

Motivasi instrinsik adalah dorongan yang timbul dari dalam diri siswa untuk 

mencapai tujuan tertentu demi mencapai kepuasan. Hamalik (2008) menjelaskan 

bahwa motivasi instrinsik adalah motivasi yang mencakup dalam situasi belajar 

yang bersumber dari keinginan, kemampuan/cita-cita, kebutuhan dan tujuan-

tujuan siswa sendiri. Dimyati dan Mujiono (2006) menjelaskan bahwa motivasi 
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instrinsik dapat mengarahkan munculnya motivasi berprestasi. Disebut motivasi 

instrinsik bila tujuannya intern dengan situasi belajar dan bertemu dengan 

kebutuhan dan tujuan anak didik untuk menguasai nilai-nilai yang terkandung di 

dalam pelajaran itu. 

2. Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik merupakan salah satu faktor yang mendorong tercapainya 

tujuan belajar. Walaupun tidak berkaitan secara mutlak dengan kegiatan belajar, 

pada umumnya siswa di sekolah dalam aktivitas pembelajaran perlu adanya 

dorongan atau motivasi yang ada pada diri siswa tersebut. Hal ini terlihat setelah 

banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada siswa serta guru melakukan 

perlakuan kepada siswa yang merupakan motivasi dalam mencapai tujuan belajar 

itu sendiri. Hamalik (2008) menjelaskan bahwa motivasi ekstrinsik tetap 

diperlukan di sekolah, sebab pembelajaran di sekolah tidak semuanya menarik 

minat atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik(Nurmala dkk.,2014).  

2.2.5  Faktor-faktor yang mempengarunhi motivasi belajar  

Keberhasilan belajar peserta didik dalam proses pembelajaran sangat 

dipengaruhi oleh motivasi yang ada pada dirinya. Indikator kualitas pembelajaran 

salah satunya adalah adanya motivasi yang tinggi dari para peserta didik. Peserta 

didik yang memiliki motivasi belajar yang tinggi terhadap pembelajaran maka 

mereka akan tergerak atau tergugah untuk memiliki keinginan melakukan sesuatu 

yang dapat memperoleh hasil atau tujuan tertentu. 
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Menurut Kompri (2016) motivasi belajar merupakan segi kejiwaan yang 

mengalami perkembangan, artinya terpengaruh oleh kondisi fisiologis dan 

kematangan psikologis siswa. Beberapa unsur yang mempengaruhi motivasi dalam 

belajar yaitu:  

1. Cita-cita dan aspirasi siswa. Cita-cita akan memperkuat motivasi belajar siswa 

baik intrinsik maupun ekstrinsik.  

2. Kemampuan Siswa Keingnan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuaan 

dan kecakapan dalam pencapaiannya.  

3. Kondisi Siswa Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani. Seorang 

siswa yang sedang sakit akan menggangu perhatian dalam belajar.  

4. Kondisi Lingkungan Siswa. Lingkungan siswa dapat berupa lingkungan alam, 

lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya dan kehidupan bermasyarakat. 

Selain itu Darsono (2000) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

motivasi belajar antara lain: 

Cita-cita/aspirasi siswa  

1. Kemampuan siswa  

2. Kondisi siswa dan lingkungan  

3. Unsur-unsur dinamis dalam belajar  

4. Upaya guru dalam membelajarkan siswa.  

Menurut Slameto (1991) Seorang individu membutuhkan suatu dorongan atau 

motivasi sehingga sesuatu yang diinginkan dapat tercapai, dalam hal ini ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi belajar antara lain:  
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1. Faktor Individual Seperti kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, latihan, 

motivasi, dan faktor pribadi.  

2. Faktor sosial Seperti keluaga atau keadaan rumah tangga, guru dan cara 

mengajarnya, alat-alat dalam belajar, dan motivasi sosial. Faktor lain yang dapat 

mempengaruhi belajar  

menurut Slameto (1991:91) yaitu:  

1. Faktor-faktor intern: faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan.  

2. Faktor ekstern: faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat. Banyak 

faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Dengan demikian motivasi 

belajar pada diri siswa sangat dipengaruhi oleh adanya rangsangan dari luar 

dirinya serta kemauan yang muncul pada diri sendiri. Motivasi belajar yang 

datang dari luar dirinya akan memberikan pengaruh besar terhadap munculnya 

motivasi instrinsik pada diri siswa. (Amna. 2017) 

2.3 Hasil Belajar  

2.3.1 pengertian belajar  

Robert M. Gagne (dalam Ahmad Susanto,2016) belajar dapat didefinisikan 

sebagai suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat 

pengalaman. Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain. Dua konsep ini menjadi terpadu dalam satu kegiatan di 

mana terjadi interaksi antara guru dengan siswa, serta siswa dengan siswa pada saat 

pembelajaran berlangsun. Bagi Gagne, belajar dimaknai sebagai suatu proses untuk 

memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan,kebiasaan, dan tingkah laku. 
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Gagne juga menekankan bahwa belajar sebagai suatu upaya memperoleh 

pengetahuan atau keterampilan melalui instruksi. Instruksi yang dimaksud adalah 

perintah atau arahan dan bimbingan dari seorang pendidik atau guru.  

Hamalik (dalam Ahmad Susanto,2016) menjelaskan bahwa belajar adalah 

memodifikasi atau memperteguh perilaku melaui pengalaman (learning is defined as 

the modificator or strengthening of behavior through experiencing). Menurut 

pengertian ini, belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan merupakan 

suatu hasil atau tujuan. Dengan demikian, belajar itu bukan sekedar mengingat atau 

menghafal saja, namun lebih luas dari itu merupakan mengalami. Hamalik juga 

menegaskan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu atau 

seseorang melalui interaksi dengan lingkungannya. Perubahan tingkah laku ini 

mencakup perubahan dalam kebiasaan (habit), sikap (afektif), dan keterampilan 

(psikomotorik). Perubahan tingkah laku dalam kegiatan belajar disebabkan oleh 

pengalaman atau latihan. 

menurut Sardiman ada beberapa prinsip yang penting untuk melengkapi 

pengertian mengenai makna belajar, antara lain: 1) Belajar pada hakikatnya 

menyangkut potensi manusiawi dan kelakuannya; 2) Belajar memerlukan proses dan 

penahapan serta kematangan diri pada siswa; 3) Belajar akan lebih mantap dan 

efektif, bila didorong dengan motivasi, terutama motivasi dari dalam/dasar 

kebutuhan/kesadaran atau intrinsic motivation; 4) Dalam banyak hal, belajar 

merupakan proses percobaan; 5) Kemampuan belajar seseorang siswa harus 

diperhitungkan dalam rangka menentukan isi pelajara; dan 5) Belajar dapat dilakukan 

dengan tiga cara yatitu : diajar secara langsung, kontrol, kontak pengahayatan 
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langsung, serta pengenalan dan atau peniruan; 6) Belajar melalui praktik atau 

mengalami secara langsung; 7) Perkembangan pengalaman anak didik akan banyak 

memengaruhi kemampuan belajar yang bersangkutan; 8) Bahan pelajaran yang 

bermakana/berarti, lebih mudah dan menarik untuk dipelaari, daripada bahan yang 

kurang bermakna; 9) Informasi tentang kelakuan baik, pengetahan, kesalahan, serta 

keberhasilan siswa, banyak membantu kelancaran dan gairah belajar; dan 10) Belajar 

sedapat mungkin diubah ke dalam bentuk aneka ragam tugas, sehingga anak-anak 

melakukan dialog dalam dirinya atau mengalaminya sendiri. (Ifni, 2017) 

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan belajar adalah suatu perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai 

reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian 

yang disebabkan oleh situasi stimulus yang berupa latihan atau pengalaman yang 

berulang-ulang. 

2.3.2 pengertian hasil belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku baik peningkatan pengetahuan, 

perbaikan sikap, maupun peningkatan keterampilan yang dialami siswa setelah 

menyelesaikan kegiatan pembelajaran. Hasil belajar yang sering disebut juga prestasi 

belajar, tidak dapat dipisahkan dari aktivitas belajar, karena belajar merupakan suatu 

proses, sedangkan prestasi belajar adalah hasil dari proses pembelajaran tersebut.  

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak melalui kegiatan 

belajar. Dalam kegiatan belajar yang terprogram dan terkontrol yang disebut kegiatan 

pembelajaran, tujuan belajar telah ditetapkan terlebih dahulu oleh guru, anak yang 
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berhasil dalam belajar adalah anak yang berhasil mencapai tujuan-tujuan 

pembelajaran. 

Marsun dan Martaniah dalam Hidayat (2013:83) berpendapat bahwa prestasi 

belajar merupakan hasil kegiatan belajar, yaitu sejauh mana peserta didik menguasai 

bahan pelajaran yang diajarkan, yang diikuti oleh munculnya perasaan puas bahwa ia 

telah melakukan sesuatu dengan baik. Hal ini berarti prestasi belajar hanya bisa 

diketahui jika telah dilakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa. 

2.3.3  faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yaitu faktor intern dan faktor 

ekstern. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang sedangkan 

faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar individu. Kedua faktor tersebut 

dapat saja menjadi penghambat ataupun pendukung belajar siswa. Penelitian ini 

difokuskan pada faktor-faktor intern dan ekstern yang mempengaruhi hasil belajar.  

Faktor internal yang peneliti bahas yaitu mengenai faktor non intelektif siswa. 

Faktor non intelektif merupakan unsur kepribadian tertentu berupa minat, motivasi, 

perhatian, sikap, kebiasaan (Riyani, 2012). Faktor-faktor yang yang mempengaruhi 

belajar digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. 

Faktor intern merupakan faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, 

sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu. Perhatian adalah 

keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itu pun semata-mata tertuju kepada sesuatu 

objek atau sekumpulan objek. Hasil belajar dapat menjadi baik apabila siswa 

memiliki perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya, jika bahan pelajaran tidak 
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menjadi perhatian siswa, maka akan timbul kebosanan, sehingga siswa tidak mau lagi 

belajar. 

Faktor eksternal yang mempengaruhi belajar diantaranya metode mengajar, 

metode mengajar merupakan cara menyajikan bahan pelajaran pada siswa agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Metode mengajar mempengaruhi 

proses belajar. Jika metode mengajar guru cenderung membosankan, maka akan 

membuat siswa kesulitan dalam proses belajar. Kesulitan dalam belajar ini dapat 

berdampak terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran tersebut. Guru harus 

mampu menggunakan metode mengajar yang tepat, efisien dan efektif bagi siswa 

agar perhatian dalam kelas tertuju pada pembelajaran.(Budi, 2017) 

2.4  penelitian yang relefan  

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan topic penelitian ini 

adalah sebabgai berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan Nurul Linda (2018) yang berjudul ” Penggunaan 

Media Charta Untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep Siswa Dalam 

Pembelajaran Ipa Kelas Iv Sd” struktur akar dan fungsinya dengan menggunakan 

media charta, Penelitian ini menggunakan model penelitian dari Kemmis dan Mc 

Taggart. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari 

tahap perencanaan (planning); tindakan (acting); observasi (observing); dan 

refleksi (reflecting).Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan adanya 

peningkatan hasil belajar dimana, Hasil penelitian menunjukkan, setelah guru 

menjelaskan materi dengan menggunakan media charta tentang struktur akar dan 

fungsinya terdapat peningkatan nilai rata-rata siswa kelas IV. Hasil pengamatan 
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pada tahap siklus I menunjukkan beberapa faktor yang menyebabkan hasil tahap 

siklus I belum mampu mencapa Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang 

sudah ditetapkan. Kurangnya partisipasi siswa dalam proses kegiatan belajar 

mengajar dan rendahnya penguasaan siswa dalam pembelajaran. Selain itu 

kurangnya semangat maupun motivasi dalam diri siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Hasil yang diperoleh pada tahap siklus II jauh lebih baik dari pada 

tahap siklus I. Pada tahap siklus II mengalami peningkatan dari nilai rata-rata 

sebesar 51,8 pada tahap siklus I menjadi 73,1 pada tahap siklus II. Peningkatan 

tersebut karena kekurangan-kekurangan yang terjadi pada tahap siklus I dapat 

diatasi pada tahap siklus II. Hasil refleksi pada tahap siklus I dapat dijadikan 

acuan untuk merencanakan siklus yang lebih baik pada tahap siklus berikutnya 

yaitu pada tahap siklus II. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa dengann menggunakan media charta dapat meningkatkan motivasi dan 

hasil belajar siswa pada materi struktur akar dan fungsinya. 

2. Penelitian yang dilakukan Surandini Wahyu Widi Mulyani (2019) yang berjudul 

”Peningkatan Hasil Belajar Siswa Materi Limbah Lunak Melalui Media 

Pembelajaran Charta”Media pembelajaran yang digunakan adalah media 

pembelajaran charta, media charta yang dibuat sendiri oleh siswa  seperti 

diagram alir yang di tempel pada kertas karton. Data dianalisis dengan cara 

dilihat gain skor dari setiap siklus. Setelah itu, gain skor tersebut di 

interpretasikan besar peningkatannya. Hasil penelitian yang diperoleh 

menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar dimana, Berdasarkan hasil 

penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media carta dalam 
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pembelajaran materi limbah lunak dapat meningkatkan hasil belajar. Hal ini 

dikarenakan penggunaan carta menarik perhatian bagi siswa. Siswa menjadi 

lebih dapat berinteraksi dengan temannya. Hasil yang di peroleh ,berdasarkan 

grafik terlihat adanya peningkatan pada skor hasil belajar dari siklus 1 ke siklus 

2. Hal ini menandakan penggunaan media carta berdampak terhadap peningkatan 

skor hasil belajar siswa. Siklus 1. 66.7 dan Siklus 2. 85.3. Berdasarkan hasil 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dengann menggunakan media charta 

dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada materi struktur akar 

dan fungsinya. 

3. Penelitian yang dilakukan Akbar Setia,(2020). yang berjudul “Meningkatkan 

Hasil Belajar Dengan Menggunakan Media Charta Untuk Materi Sistem 

Pencernaan Pada Manusia Kelas Viia Mtsn 2 Way Kanan”Media yang di 

gunakan Dalam penelitian ini media charta yang menunjukan organ tubuh 

manusia, metode yang di gunakan 1) Merencanakan(planning) 2) 

Pelaksanaan(acting) 3) Observasi(observating) 4) Refleksi(reflecting). Hasil 

penelitian yang diperoleh menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar dimana, 

Berdasarkan hasil penelitian, pembelajaran menggunakan media charta dapat 

berdampak positif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Ini bisa diketahui 

meningkatnya hasil belajar siswa dan ketuntasan belajar siswa. Dari siklus 

pertama (I), siklus kedua (II) dan siklus ketiga (III) terjadi signifikasi 

peningkatan dari hasil rata rata evalusi siswa yang dilaksanakan setelah kegiatan 

pembelajaran. Pada siklus pertama ketuntasan siswa belajar dapat dilihat dari 

hasil evaluasi belajar siswa yakni 50% siswa yang tuntas belajar. Sedangkan     
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pada siklus kedua, terjadi peningkatan menjadi 75% siswa tuntas belajar dan 

pada siklus terakhir atau siklus ketiga ketuntasan belajar siswa mencapai 80%. 

Hal ini dikarenakan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan media 

charta dapat memicu gairah belajar siswa sehingga siswa semangat dalam 

mengikuti materi pelajaran IPA. 

2.5  kerangka Berfikir  

Kerangka pikir merupakan jalur pemikiran yang dirancang berdasarkan 

kegiatan peneliti yang dilakukan. Menurut Mujiman (dalam skripsi Diah, 2011:30) 

menyatakan bahwa kerangka pikir adalah merupakan konsep berisikan hubungan 

antara variabel bebas dan variabel terikat dalam rangka memberikan jawaban 

sementara.(Ningrum, 2017) 

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan pada tinjauan pustaka diatas 

maka kerangka berfikir tersebut dapat di ilustrasikan dengan diagram berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Diagram Kerangka Pikir 
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2.6. perumusan hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu permasalahan. Oleh 

karena itu masih perlu diuji kebenarannya. Suharsimi (2010) bahwa ”Hipotesis dapat 

diartikan suatu jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti 

melalui data yang terkumpul”. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat penulis 

jelaskan bahwa hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara (Ningrum, 

2017). Pada penelitian ini perumusan hipotesisnya adalah : 

1. Penggunaan media charta dapat berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa 

SMPN 4 Buton tengah pada mata pelajaran IPA Terpadu. 

2. Penggunaan media charta dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa SMPN 

4 Buton tengah pada mata pelajaran IPA Terpadu. 

3. Penggunaan media charta dapat berpengaruh terhadap motivasi dan hasil belajar 

siswa SMPN 4 Buton tengah pada mata pelajaran IPA Terpadu 

 

 

 

 

 

 

 


