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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. PENEGASAN JUDUL 

Judul merupakan hal yang penting dari suatu karya 

ilmiah, karena judul akan memberikan gambaran tentang 

keseluruhan isi skripsi. Judul karya ilimiah yang penuis buat 

adalah “Upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik pada mata pelajaran PKN di Madrasah 

Ibtidaiyah Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar 

Lampung”. Agar tidak terjadi kesalah pahaman, maka penulis 

akan mempertegas beberapa istilah yang terkandung 

didalamnya, yaitu: 

1. Upaya  

Upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai 

suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan 

keluar, dan sebagainya. 

2. Guru 

Guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang 

mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, 

memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada 

peserta didik. 

3. Motivasi belajar 

Motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dari dalam 

diri siswa (intrinsik) dan dari luar diri siswa (ekstrinsik) 

untuk melakukan sesuatu. 

4. Peserta didik 

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran 

yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 

tertentu 
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5. Pelajaran PKN 

Pelajaran PKN adalah mata pelajaran yang memfokuskan 

pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, 

sosio-kultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi 

warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang 

diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 

6. Madrasah Ibtidaiyah Masyariqul Anwar IV Sukabumi 

Bandar Lampung.  

Madrasah Ibtidaiyah Masyariqul Anwar IV Sukabumi 

Bandar Lampung.  merupakan salah satu Lembaga 

Pendidikan formal swasta tingkat sekolah dasar yang 

berlokasi di jl. P. tirtayasa no. 19 sukabumi kota bandar 

lampung yang mana penulis akan melakukan penelitian 

disekolah tersebut. 

 Berdasarkan penjelasan pengertian istilah yang 

terdapat dalam judul, maka penulis menarik kesimpulan 

umum bahwa yang dimaksud Upaya pendidik dalam 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata 

pelajaran PKN di Madrasah Ibtidaiyah Masyariqul Anwar 

IV Sukabumi Bandar Lampung adalah suatu penelitian 

ilmiah yang memiliki dua variable, yaitu upaya pendidik 

dengan meningkatkan motivasi belajar peserta didik di 

Madrasah Ibtidaiyah Masyariqul Anwar IV Sukabumi 

Bandar Lampung.  

 

B. LATAR BELAKANG MASALAH 

Definisi pendidikan menurut Departemen Pendidikan 

Nasional yaitu proses pengubahan sikap dan tata laku 

seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan 

manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses 

perbuatan, dan cara mendidik.
1
 Menurut Mursidi dan 

Mujahidin, pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana 

                                                             
1
 Rahmat Hidayat dan Abdillah, Ilmu Pendidikan Konsep, Teori dan 

Aplikasinya, (Medan: LPPPI, 2019), h. 23 
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untuk menciptakan suasana belajar dan proses belajar agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk 

memiliki moral, kekuatan spiritual, kepribadian, kecerdasan, 

pengendalian diri dan akhlak mulia.
2
 

Dalam dunia pendidikan perubahan tingkah laku dan 

pengetahuan merupakan hasil dari suatu pendidikan. 

Pendidikan dalam kehidupan manusia, memiliki peranan yang 

sangat penting yaitu dapat membentuk kepribadian seseorang. 

Pendidikan juga pun diakui sebagai suatu kekuatan yang dapat 

menentukan prestasi dan produktivitas seseorang.
3
 Pendidikan 

juga diartikan sebagai sebuah aset dan kebutuhan bagi bangsa 

Indonesia, untuk membantu manusia dari ketidakberdayaan 

hidup menuju manusia yang berdaya guna.
4
 

Pasal 1 ayat (1) UU RI nomor 20 tahun 2003, tentang 

sistem pendidikan nasional, yaitu: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.
5
 

 

 

                                                             
2
 Ferry Irawan Febriansyah, Achyat Daroini, dan Widowati, “The 

Role of Islamic Education In Student Organizations to Realize Human 

Resources In The Review of Higher Education Law Perspectives”. Al-Hayat: 

Journal of Islamic Education, Vol. 3 No. 1 (Januari-Juni 2019), h. 62. 
3
 Mardiyah, “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada Pengembangan 

Materi Ajar Bahasa Indonesia Di Kelas IV Sekolah Dasar”. Terampil: Jurnal 

Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol. 4 No. 2 (Oktober 2017), h. 32. 
4
 Sofyan Mustoip, Muhammad Japar, dan Zulela MS, Implementasi 

Pendidikan Karakter, (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), h. 1. 
5
 Puji Rahayu, Basa T. Rumahorbo, dan Irfan Wahyudi, 

“Pengembangan Modul IPA Berbasis Discovery Learning Dalam 

Meningkatkan, Keterampilan Proses, Peserta Didik Pada Materi Getaran, 

Gelombang, Dan Bunyi”. Jurnal Ilmu Pendidikan Indonesia, Vol. 8 No. 2 

(Juni 2020), h. 96. 
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Pendidikan dan pembelajaran merupakan suatu paket 

yang takkan terpisahkan dan pembelajaran merupakan suatu 

bagian penting dalam proses pendidikan.
6
 Pendidikan bukan 

hanya mencerdasakan dan mendewasakan peserta didik tetapi 

dengan pendidikan diharapkan mampu membantu peserta 

didik dalam mengembangkan potensi yang peserta didik 

miliki menuju perubahan yang positif. Dapat disimpulkan 

bahwa arti pendidikan yaitu suatu usaha sadar dan terencana 

untuk memberikan bimbingan atau pertolongan dalam 

mengembangkan potensi jasmani dan rohani yang diberikan 

orang dewasa kepada peserta didik untuk mencapai 

kedewasaannya serta mencapai tujuan agar peserta didik 

mampu melaksanakan tugasnya secara mandiri. 

Menurut Federasi dan Organisasi Profesi Guru Sedunia, 

menyebutkan bahwasannya peranan guru disekolah tidak 

hanya sebagai transmitter dari ide tetapi juga berperan sebagai 

transformer dan katalisator dari nilai dan sikap.
7
 Bahwa guru 

punya peranan dalam nilai dan sikap, tetapi pada 

kenyataannya berdasarkan hasil observasi peneliti banwa 

peserta didik memiliki motivasi  yang rendah pada saat 

pembelajaran pkn berlangsung. Berdasarkan teori yang 

diungkapkan oleh Federasi dan Organisasi Profesi Guru 

Sedunia, bahwa seorang guru tidak hanya sebagai transmitter 

dari ide tetapi juga berperan sebagai transformer dan 

katalisator dari nilai dan sikap. Berarti sudah jelas bahwa jika 

peran guru yang baik maka akan menciptakan minat yang 

baik, tetapi pada saat observasi tidak demikian, maka disini 

saya ingin meneliti lebih lanjut bagaimana upaya guru di 

Madrasah Ibtidaiyah masyariqul anwar IV Sukabumi Bandar 

Lampung.  

                                                             
6
 Moh. Khoerul Anwar, “Pembelajaran Mendalam Untuk 

Membentuk Karakter Siswa Sebagai Pembelajar”. Tadris: Jurnal Keguruan 

dan Ilmu Tarbiyah, Vol. 02 No. 2 (Desember 2017), h. 98. 
7
 Sardiman A. M, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2016) h. 143. 
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Berdasarkan hasil observasi awal yang telah penulis 

lakukan di Madrasah Ibtidaiyah masyariqul anwar IV 

Sukabumi Bandar Lampung, penulis melihat peserta didik 

kurang fokus dalam memperhatikan guru yang sedang 

memberikan materi pelajaran didalam kelas. Masih ada 

beberapa peserta didik yang asyik  mengobrol dengan teman 

sebangku saat pembelajaran sedang berlangsung dan hasil 

wawancara sebelumnya dengan salah satu guru kelas IV di 

Madrasah Ibtidaiyah masyariqul anwar IV Sukabumi Bandar 

Lampung yang mengatakan bahwa motivasi belajar peserta 

didik kurang baik. Hal ini yang menyebabkan ketertarikan 

penulis untuk melakukan penelitian di Madrasah Ibtidaiyah 

masyariqul anwar IV Sukabumi Bandar Lampung.  

Dari beberapa paparan tersebut maka penulis ingin 

melakukan penelitian lebih mendalam dengan mengagkat 

judul “Upaya Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar 

Peserta Didik Pada Mata Pelajaran PKN di Madrasah 

Ibtidaiyah masyariqul anwar IV Sukabumi Bandar Lampung. 

 

C. FOKUS PENELITIAN 

Untuk menghindari pengembangan masalah yang 

terlalu luas, maka peneliti memfokuskan dan membatasi 

permasalahannya yaitu:  

1. Penelitian ini dibatasi pada peserta didik kelas IV A di 

Madrasah Ibtidaiyah Masyariqul Anwar IV Sukabumi 

Bandar Lampung.  

2. Pada penelitian ini hanya akan focus membahas tentang 

bagaimana upaya pendidik dalam meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik pada mata pelajaran PKN di 

Madrasah Ibtidaiyah Masyariqul Anwar IV Sukabumi 

Bandar Lampung 
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D. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka saya 

sebagai penulis akan merumuskan masalah yang terkait 

dengan hal tersebut yaitu: 

1. Bagaimana upaya guru untuk meningkatkan motivasi 

belajar  peserta didik dalam pelajaran Pkn di Sekolah 

Madrasah Ibtidaiyah Masyariqul Anwar IV Sukabumi 

Bandar Lampung. 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat motivasi belajar 

peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Masyariqul Anwar 

IV Sukabumi Bandar Lampung. 

 

E. TUJUAN PENELITIAN 

  Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang 

akan dicapai oleh penelitian ini adalah penulis ingin 

mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana upaya guru 

dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada 

mata pelajaran PKN di Madrasah Ibtidaiyah Masyariqul 

Anwar IV  Sukabumi Bandar Lampung. 

1. Untuk mengatahui upaya guru dalam meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik kelas IV Madrasah 

Ibtidaiyah Masyariqul Anwar IV Sukabumi. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung 

dalam upaya meningkatkan motivasi belajar  peserta 

didik kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Masyariqul Anwar 

IV Sukabumi Bandar Lampung. 
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F. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi sekolah 

Menambah wawasan dan mendorong kinerja guru dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. 

2. Bagi pendidik 

Sebagai tolak ukur keberhasilan kegiatan belajar 

mengajar dalam kelas dalam rangka melaksanakan 

tugasnya sebagai pendidik dan mendorong guru 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 

3. Bagi peneliti 

Menambah wawasan peneliti bahwa upaya guru dalam  

meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 

4. Bagi peneliti lainnya 

Dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang 

pendidikan serta merupakan sarana untuk menerapkan 

ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah. 

 

G. PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN 

Penelitian terdahulu yang relevan yang berkaitan dengan 

audio visual, motivasi belajar yaitu:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Yulia Wati dengan 

judul “Pengaruh Model Pembelajaran ARIAS Terahadap 

Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas VII SMP Negri 

Tulang Bawang Tengah, Tahun Ajaran 2014/2015”. Hasil 

dari penelitian ini menunjukan bahwa pembelajaran 

ARIAS mampu meningkatkan perhatian peserta didik 

selama proses pembelajaran berlangsung. Pembelajaran 

dikemas dalam bentuk permainan yang berkaitan dengan 

materi. Akhirnya peserta didik menjadi lebih tertarik dan 

membantu mereka lebih mudah untuk memahami materi 
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yang sedang dipelajari, sehingga mereka termotivasi 

untuk belajar. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Widya Iswanji dengan 

judul “Upaya Guru Dalam Meningkatkan Motivasi 

Belajar Siswa di MI MA’ARIF NU 1 Banjar Anyar 

kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Hasil dari 

penelitian ini adalah mengetahui bagaimana upaya-upaya 

yang dilakukan guru dalam meningkatkan motivasi 

belajar siswa di MI MA’ARIF NU 1 Banjar Anyar. Dalam 

proses pembelajaran sudah belajaran dengan baik, 

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh guru dala 

meningkatkan motivasi belajar diantaranya: menjelaskan 

tujuan belajar ke siswa, mengkaitkan pelajaran dengan 

pelajaran yang lalu, penggunaan media pembelajaran, 

mengubah-ubah tempat belajar, memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya, memberikan soal Latihan, 

menagadakan kompetsisi, memberikan pujian, dan 

memberi teguran. 

 

H. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian 

skripsi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang 

ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, 

persepsi, pemikiran seseorang secara individual maupun 

kelompok.
8
 

Metodologi kualitatif lebih tertarik untuk melakukan 

pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah 

dari pada melihat permasalahan untuk kepentingan 

generalisasi. Metodologi kualitatif lebih suka 

                                                             
8
 Sukmadinata, Nana Syaodih. Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung; 

PT Remaja Rosdakarya. 2013), hal. 60 

 



 9 

menggunakan teknik analisis mendalam (in-depth 

analysis), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus 

karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat masalah 

yang satu berbeda dengan sifat masalah lainnya.
9
 

Sedangkan menurut Moleong (2009: 6) penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dalin lain-lain, secara holistik dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah.
10

 

Dalam penelitiannya ini akan dikaji lebih 

mendalam tentang upaya pendidik dalam meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran pkn di 

Madrasah Ibtidaiyah Masyariqul Anwariv Suka Bumi 

Bandar Lampung. Pada pelaksanaannya dilakukan 

pencarian gambaran dan deskripsi di lingkungan di 

Madrasah Ibtidaiyah Masyariqul Anwariv Suka Bumi 

Bandar Lampung  untuk dijadikan subjek penelitian. 

2. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian di Madrasah 

Ibtidaiyah Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar 

Lampung dimulai dari tanggal 22 september sampai 22 

oktober 2021 selama 1 bulan.  

3. Lokasi Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian di Madrasah Ibtidaiyah 

Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung. 

Beralamat di jl. P Tirtayasa No.19 Kecamatan Sukabumi 

Kota Bandar Lampung. Peneliti menentukan penelitiannya 

di Madrasah Ibtidaiyah Masyariqul Anwar IV Sukabumi 

                                                             
9
 Sumanto. Teori dan Aplikasi Metode Penelitian. (Yogyakarta: CAPS 

Center of Academic Publishing Service. 2014), hal. 9 
10

 Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya. 2014), hal. 6 
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Bandar Lampung sebagai tempat penelitian dikarenakan 

peserta didik terutama kelas 4 kurang menghargai pendidik 

dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Yang kedua karena 

letak sekolah berdekatan dengan tempat tinggal peneliti 

dan sekolah itu tempat belajar peneliti di jenjang Madrasah 

Ibtidaiyah dulu. 

4. Sumber Data 

a. Sumber Primer 

Sumber data primer adalah, data dalam bentuk 

verbal atau kata-kata, yang diucapkan secara lisan, 

gerak gerik atau perilaku yang dapat dipercaya.
11

 

Sumber data langsung dalam penelitian ini adalah 

guru Pkn, kepala sekolah, waka kurikulum, waka 

kesiswaan dan peserta didik Madrasah Ibtidaiyah 

Masyariqul Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung. 

 

b. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder adalah sumber informasi yang 

secara tidak langsung mempunyai wewenang dan 

tanggung jawab terhadap informasi yang ada 

padanya. Data sekunder dalam penelitian ini 

meliputi dokumen tidak resmi dan segala bentuk 

dokumen yang berada atau menjadi tanggung jawab 

dan wewenang badan yang tidak resmi atau 

perorangan, seperti manuskrip, biografi, dan 

semacamnya.
12

 Sumber data sekunder dalam 

penelitian ini adalah data-data tidak resmi seperti 

catatan dan tulisan tentang sekolah. 

 

 

                                                             
11

 Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 

(Jakarta: Bina Ilmu. 2015), hal. 22 
12

 Ali, Muhammad. Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi. 

(Bandung: Angkasa. 2015), hal. 42 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah suatu cara untuk 

memperoleh dan mengumpulkan data atau keterangan-

keterangan dalam sebuah penelitian. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Metode Observasi 

Yaitu alat pengumpulan data banyak digunakan 

untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses 

terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik 

dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi 

buatan.
13

 Dengan metode ini penulis melakukan 

pengamatan langsung atau participant observation 

(observasi berperan serta) dimana peneliti ikut dalam 

setiap kegiatan, melakukan setiap aktivitas yang 

dilakukan oleh orang yang diteliti. Merasakan secara 

langsung lingkungan sehari-hari orang yang diteliti, 

baik itu pekerjaanya maupun yang lainnya yang 

berkaitan dengan apa yang diteliti oleh penulis untuk 

mengetahui upaya guru dalam melakukan kegiatan-

kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran Pkn 

pada peserta didik Madrasah Ibtidaiyah Masyariqul 

Anwar IV Sukabumi Bandar Lampung. 

b. Metode Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah proses percakapan dengan 

maksud untuk menginstruksi mengenai orang, 

kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan 

dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu 

pewawancara dengan yang diwawancarai 

(narasumber).
14

 Dalam metode ini peneliti ingin 

mengadakan wawancara langsung dengan guru dan 

                                                             
13

 Sudjana, Nana & Ibrahim. 1989. Penelitian dan Penelitian Tindakan. 

(Bandung: Sinar Baru. 2014), hal. 109 
14

 Bungin, Burhan. 2011. Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi 

Kearah Ragam Varian Kontemporer. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011), hal. 

155 
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peserta didik, dalam hal ini kepala sekolah, guru 

agama Islam, guru yang menangani masalah 

kesiswaan. Penelitian ini menggunakan wawancara 

bentuk terbuka sehingga dapat diperoleh data yang 

luas dan mendalam mengenai bagaimana motivasi 

belajar peserta didik pada mata pelajaran Pkn. 

Wawancara dilakukan dalam bentuk percakapan 

informal dengan menggunakan lembaran wawancara 

yang berisi tentang gambaran umum, kondisi siswa, 

upaya guru dalam memotivasi peserta didik dan 

faktor pendukung serta penghambat dalam pelajaran 

Pkn 

c. Metode Dokumentasi  

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan 

cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa 

catatan, buku, surat kabar, notulen rapat, dan 

agenda.
15

 Metode ini merupakan teknik penggalian 

data dengan dengan jalan dokumenter, mulai dari 

menghimpun sampai dengan menganalisis dokumen-

dokumen, foto-foto kegiatan seperti kegiatan 

pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lain yang 

berhubungan dengan pembinaan akhlak, baik 

dokumen yang berupa hard file maupun soft file. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data dari hasil pengumpulan data, 

merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian 

suatu kegiatan penelitian ilmiah. Data yang telah 

terkumpul menjadi tidak bermakna, tidak berarti, 

menjadi data yang mati dan tidak berbunyi. Oleh karena 

itu analisis data ini untuk memberi arti, makna dan nilai 

yang terkandung dalam data. Sedangkan jenis 

analisisyang digunakan adalah analisis kualitatif yang 

bersifat deskriptif-analitik, maksudnya menjabarkan 

                                                             
15

 Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 

(Jakarta: Bina Ilmu. 2013), hal. 158-159 
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dan menganalisis segala fenomena yang terjadi dari 

hasil penelitian yang diperoleh, baik fenomena itu 

bersifat ilmiah ataupun rekayasa manusia.
16

 Dalam 

analisis data kualitatif ini penulis menggunakan 

prosedur analisis data sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan 

penulis mengumpulkan data melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

b. Reduksi Data 

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan, transformasi data “kasar” yang muncul 

dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. 
17

Dengan kata lain reduksi data suatu proses 

pemilihan, pemusatan perhatian untuk 

menyederhanakan data kasar yang diperoleh di 

lapangan. Kegiatan dilakukan secara 

berkesinambungan sejak awal kegiatan hingga akhir 

permulaan data. Proses analisis data dimulai dari 

menelaah seluruh sumber data yang diperoleh 

dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Dalam 

reduksi data juga dilakukan pembuangan data-data 

yang tidak perlu dengan tujuan untuk mengorganisasi 

data yang terkumpul sehingga menjadi lebih mudah 

dalam penarikan kesimpulannya. 

c. Penyajian Data  

Dengan menggambarkan fenomena-fenomena 

atau keadaan sesuai dengan data yang telah 

direduksi terlebih dahulu. Penyajian data kualitatif 

bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, 

                                                             
16

 Moleong, Lexy J.  Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya. 2016), hal. 6v 
17

 Miles, Mattew B. & A, Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif.( 

Universitas Indonesia: UI Press. 2014), hal. 16 
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hubungan dengan kategori dan sejenisnya. Penyajain 

data dalam penelitian ini adalah menyajikan 

sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan kesimpulan. Penyajian data diperoleh 

berbagai jenis, jaringan kerja, berkaitan kegiatan 

atau tabel. 

d. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yaitu dalam 

pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan 

tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung 

dilapangan dengan menyusun pola-pola pengarahan 

dan sebab akibat.
18

 Dengan kata lain penarikan 

kesimpulan dalam penelitian ini adalah merumuskan 

kesimpulan setelah melakukan tahap pengumpulan 

data, reduksi data dan penyajian data. Penarikan 

kesimpulan dilakukan secara induktif. Dalam 

penelitian ini kesimpulan merupakan mengkaji 

sejumlah data spesifik mengenai masalah yang 

menjadi objek penelitian, kemudian membuat 

kesimpulan secara umum. 

7. Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan 

keabsahan data dalam penelitian yaitu menggunakan 

teknik triangulasi. “Triangulasi adalah pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. 

Tujuannya untuk membandingkan antara data satu 

dengan lainnya” 
19

Teknik Triangulasi yang dilakukan 

penulis adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                             
18

 Ibid., hal 1 
19

 Moleong, Lexy J.  Metodologi Penelitian Kualitatif. ( Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya. 2014), hal. 327 
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a. Triangulasi Sumber Data 

Triangulasi sumber data berarti “menguji 

kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek 

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber”. 

Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara 

menanyakan hal yang sama melalui sumber yang 

berbeda. Dalam hal ini sumber datanya adalah Kepala 

Sekolah, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, guru 

Pkn dan peserta didik. 

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik adalah teknik analisis data 

yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda 

(Sugiyono, 2016:241). Dalam penerapan triangulasi 

teknik ini tidak hanya mengecek berdasarkan 

metode wawancara saja, tetapi juga harus 

berdasarkan metode observasi dan dokumentasi 

untuk mengecek kebenarannya. 

 

I. SISTEMATIKA PENULISAN  

Sistematika penulisan ini merupakan gambaran umum 

mengenai isi dari keseluruhan pembahasan, yang bertujuan untuk 

memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pembahasan yang 

terdapat dalam penulisan skripsi ini. Adapun sistematika 

penulisan adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pendahuluan terdiri dari: Penegasan judul, 

latar belakang masalah, focus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian , manfaat penelitian, 

kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode 

penelitian dan sistematika penulisan 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

 Yang berisi tentang landasan teori terdiri dari 

pembahasan Upaya Guru Dalam Meningkatkan 

Motivasi Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran 

PKN.  

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

 Deskripsi objek penelitian terdiri dari: 

Gambaran umum objek dan penyajian fakta data 

penelitian. 

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN  

  Berisi tentang analisis data penelitian dan 

temuan penelitian.  

BAB V : PENUTUP 

   Berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Guru  

1.  Pengertian Guru  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan 

bahwa guru adalah orang yang pekerjaannya (mata 

pencahariannya dan profesinya) mengajar . Menurut 

Syaiful Bahri, dalam pandangan masyarakat guru adalah 

orang yang melaksanakan pendidikan di tempattempat 

tertentu, tidak mesti di lembaga formal, tetapi bisa juga di 

rumah, mesjid, dan lain sebagainya. Ini berarti guru 

adalah pribadi yang tidak hanya bertugas mendidik dan 

mentransformasi pengetahuan di dalam kelas saja, tapi 

lebih dari itu. Guru dianggap sebagai sumber informasi 

bagi perkembangan kemajuan masyarakat ke arah yang 

lebih baik. Guru bisa diartikan sebagai sosok tauladan 

yang selalu bisa ditiru oleh peserta didiknya.  

Di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 

Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Guru 

dan Dosen tahun 2009 disebutkan dalam Bab I pasal 1 

ayat 1 bahwa guru adalah pendidik professional yang 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 

didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

N.A.Ametembun sebagaimana dikutip oleh 

(Djamarah) mengemukakan bahwa guru adalah semua 

orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap 

pendidikan murid-murid, baik secara individual ataupun 

klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Hal 

senada di ungkapkan oleh Oemar, menyatakan bahwa 

guru merupakan suatu komonen yang penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan, yang bertugas 
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menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, 

mengembangkan, mengelola, dan atau memberikan 

pelayanan teknis dalam bidang pendidikan.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa guru 

adalah semua pendidik yang bertanggung jawab untuk 

membimbing dan membina peserta didik, baik di sekolah 

maupun di luar sekolah. Tetapi dalam pembahasan ini, 

guru hanya difokuskan pada sosok pendidik yang 

mengajar, mendidik dan melaksanakan tanggung 

jawabnya dalam ruang lingkup sekolah. 

2. Tugas Guru 

Tugas guru adalah untuk merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, yang menilai hasil 

pembelajaran, dengan melakukan bimbingan dan 

penelitian. Dalam undang-undang nomor 14 tentang guru 

dan dosen, pasal 1 ayat 1 ditegaskan bahwa guru adalah 

pendidik yang sangat profesional dengan tugas yang 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan disekolah dasar, dan pendidikan menengah. 

Guru dalam menjalankan profesionalnya memiliki tugas 

kemanusiaan, artinya guru harus mampu menanamkan 

nilai-nilai kemanusiaan kepada peserta didik seperti 

dijelaskan oleh Usman  bahwa tugas kemanusiaan guru 

meliputipenanaman nilai moral kepada anak didik, dan 

menjadi orangtua kedua peserta didik disekolah. Pendidik 

juga sangat berperan penting disekolah selain mengajar 

pelajaran pendidik juga mengajarkan dan meperhatikan 

perilaku peserta didiknya bagaiamana perilaku terhapat 

teman-teman di kelas di lingkungan sekolah dan pendidik 

di sekolah.
20

 

Pasal 20 menyatakan pula bahwa ada salah satunya 

dari kewajiban profesional guru adalah yang 

                                                             
20

 Jejen Musfah, redesain Pendidikan guru, (Prenada Media Group, 2015), 

hal. 25 
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merencanakan belajar dan melaksanakan proses 

pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi 

hasil pembelajaran, serta menaikkan dan mengembangkan 

kualifikasi akademik dan kompetensi secara 

berkepanjangan sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan,seacara teknologi dan seni.  
21

 

Sementara itu di Pasal 8 pada Undang-Undang 

yang sama menyatakan juga “pendidik wajib memiliki 

kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, 

sehat jasmani dan rohani, serta memliki kemampuan 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.
22

  

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh undang-undang  

yang telah menyatakan bahwa seorang guru adalah 

pendidik yang sangat  professional dengan tugas utama 

adalah mendidik, mengajar, membimbing, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi pendidik di sekolah dengan 

jalur pendidikan yang sangat formal, pendidikan dasar, 

dan pendidikan menengah atas. 

a. Tugas Guru Kelas 

1) Menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan 

pendidikan 

2) Menyusun silabus pembelajaran 

3) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 

4) Menyusun alat ukur dan soal yang sesuai dengan 

mata pelajaran 

5) Menilai dan mengevaluasi proses dan hasil 

belajar pada mata pelajaran dikelasnya 

6) Menganalisis penelitian pembelajaran yang sudah 

dilaksanakan  

                                                             
21

 Op.cit hal. 63 
22 Connie Chairunnisa, Manajemen Pendidikan Dala Multi Perspektif ( PT. 

Raja Grafindo Persada 2016), hal. 268 
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7) Melaksanakan pembelajaran, perbaikan dan 

pengayaan dengan memanfaatkan hasil dari 

penelitian evaluasi 

8) Melaksanakan bimbingan konseling dikelas yang 

sudah menjadi tanggung jawab. 

9) Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi 

terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah 

nasional 

10) Membimbing guru pemula dalam program 

diskusi 

11) Melaksakan publikasi ilmiah 

12) Dan membuat karya yang inovatif 

b. Tugas Guru Mata Pelajaran 

1) Menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan 

pendidikan. 

2) menyusun silabus pembelajaran . 

3) menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. 

4) melaksanakan kegiatan pembelajaran . 

5) menyususn alat ukur/soal sesuai mata pelajaraan. 

6) menilai dan mengevaluasi proses dan hasil 

belajar pada mata pelajaran yang diajarinya. 

7) menganalisis hasil dari penilaian pembelajaran. 

8) melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan 

pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian 

dan evaluasi guru. 

9) menjadi pengawas penilaian dan evaluasi 

terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah 

dan nasional. 

10) membimbing guru baru untuk ikut program 

induksi. 
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11) Membimbing peserta didik/siswi dalam kegiatan 

ekstrakulikuler proses pembelejaran yang ada di 

sekolah pada hari sabtu. 

12) melaksanakan pengembangan diri yang sudah 

disediakan di sekolah. 

13) melaksanakan publikasi ilmiah, dan. 

14) membuat karya yang sangat kreatif. 

Selain itu juga guru dapat mengikuti kegiatan yang 

ada diatas dan dapat melaksanakan tugas tambahan atau 

tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah 

sebagai kepala sekolah/madrasah; wakil kepala 

sekolah/madrasah ; ketua program keahlian atau yang 

sejenisnya; kepala perpustakaan, kepala laboratorium, 

bengkel, unit produksi atau yang sejenisnya dan 

pembimbing khusus pada satuan pendidikan 

menyelenggarkan pendidikan inklusi. Disamping itu, 

guru juga akan dituntut melakukan tugas-tugas 

administratif yang mengintegral dengan fungsi yang 

utama. 
23

  

Guru merupakan salah satu penentu keberhasilan 

dalam pendidikan. Untuk itu setiap adanya inofasi 

pendidikan, khususnya dalam kurikulum dan peningkatan 

sumber daya manusia yang dihasilkan dari upaya 

pendidikan harus bermuara pada guru. Hal ini 

menunjukkan bahwa betapa eksistensinya guru dalam 

dunia pendidikan. Menurut Zakiah Drajat dalam bukunya 

ilmu pendidikan Islam mengemukakan bahwa “Guru 

adalah pendidik yang profesional karena secara eksplisit 

ia telah merelakan dirinya untuk menerima dan memikul 

sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul di 

pundak orang tua”. 

                                                             
23

 Sudarwan Danim & H. Khairil, Profesi Pendidikan ( ALFABETA, CV 

2013), hal. 51 
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Salah satu kemampuan yang di miliki guru adalah 

melakukan belajar mengajar. Belajar mengajar terjadi 

pada saat berlangsungnya interaksi antara guru dengan 

peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Sebagai proses, belajar mengajar memerlukan 

perencanaan yang seksama, yaitu mengkordinasikan 

variabel-variabel tujuan, bahan pembelajaran, kegiatan 

belajar mengajar, metode dan alat bantu mengajar serta 

penilaian. 
24

 

3. Peran Guru 

Guru adalah  profesi atau pekerjaan yang sangat 

mulia, kehadiran guru di dalam kelas untuk peserta didik 

di ibaratkan sebuah lilin hidup yang menjadi penerang 

tanpa batas, dan tidak membedakan siapapun yang 

diteranginya. Karena guru adalah sosok yang sangat 

berperan penting dan aktif dalam pertransferan  ilmu dan 

pengetahuan bagi anak didiknya untuk dijadikan bekal 

yang sangat vital bagi dirinya kelak dimasa depan. Maka 

bagaimanapun juga tugas seorang guru tidak ada yang 

meremehkan dalam bidang apapun, baik yang bersifat 

pendidikan maupun lainnya.  

Guru  adalah merupakan faktor-faktor penentu yang  

sangat aktif dalam melakukan proses pembelajaran untuk 

peserta didik. Yang terkait dengan hal tersebut, maka 

peranan guru . Guru juga harus mampu memahami dan 

memberikan solusi untuk peserta didik atas segala 

kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam proses 

pembelajaran atau bermain dengan teman sat diluar kelas, 

untuk itu guru sangat dituntut untuk mengenal lebih dekat  

kepribadian peserta didiknya. Guru bermakna sebagai 

pendidik profesional dengan tugas yang utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai 

                                                             
24 Aziz, Upaya guru dalam meningkatkan prsetasi belajar peserta didik pada 

mata pelajaran fiqih d Madrasah Ibtidaiyah Negri Mukt  karya kecamatan panca jaya 
kabupaten Mesuji 1, p-issn 2355-1925, volume 2 nomor 1 juni 2015, TERAMPIL 

Pendidikan dan pembelajaran dasar, hal. 3-4 
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dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan 

forml. Tugas utama itu akan efektif jika guru memiliki 

derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dari 

kompetensi, kemahiran kecakapan, atau keteraampilan 

yang memenuhi standar mutu atau norma etika tertentu.  

 

B. Motivasi Belajar 

1. Pengertian Motivasi 

Menurut Sardiman motivasi merupakan 

perubahan-perubahan energi yang terjadi didalam diri 

seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan 

didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. 

Motivasi adalah kekuatan, baik dari alam maupun dari 

luar yang mendorong seseorang untuk mencapai  tujuan 

tertentu yang  telah ditentukan sebelumnya. Atau dengan 

kata lain, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan 

mental terhadap perorangan atau orang-orang sebagai 

anggota masyarakat. 

Motivasi adalah sesuatu perubahan energi yang 

terdapat pada diri peserta didik yang mendorong  peserta 

didik untuk melakukan hal positif yang ingin dicapai, 

sesuatu yang akan membuat peserta didik tersebut tetap 

ingin melakukannya dan menyelesaikan tugas-tugas 

akademik.   motivasi juga diartikan sebagai kekuatan, 

dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau 

mekanisme psikologis yang mendorong anak atau 

sekelompok anak-anak untuk mencapai prestasi tertentu 

sesuai dengan apa yang di inginkannya. 

Hakim juga telah mengemukakan pengertian 

motivasi adalah suatu dorongan yang hendak  

menyebabkan seseorang melakukan perbuatan untuk 

mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Huitt,W. 

juga mengatakan bahwa motivasi adalah suatu kondisi 

yang statusnya internal (kadang juga sering diartikan 

sebagai kebutuhan, keinginan, atau hasrat) yang 
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mengarahkan perilaku atau seseorang untuk lebih aktif 

bertindak dalam rangka mencapai suatu tujuan yang 

diinginkan. Ditambahkan juga oleh Gray yang 

mengemukakan bahwa motivasi adalah merupakan 

sebuah proses, yang bersifat internal atau eksternal bagi 

seorang individu, yang sudah menyebabkan sikap peduli 

dan persistensi, dalam hal melaksanakan kegiatan- 

kegiatan tertentu yang sudah di atur.  

Sebagai seorang muslim juga seharusnya kita 

sudah tahu bahwa di dalam Al-Qur’an sudah dijelaskan 

tentang motivasi untuk menuntut ilmu, yang terdapat 

dalam surat Al-: Mujadalah ayat 11: 

 

 

 

 

 

 Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu 

dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam 

majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah 

kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 

orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-

Mujadalah:11) 

 

Dari ayat di atas telah menunjukan betapa 

pentingnya untuk menuntut ilmu, bahkan didalam islam 

juga sudah dijanjikan bahwa orang yang berilmu dan 

pengetahuan akan diangkat derajatnya menjadi lebih 

tinggi, seharusnya ketika kita memaknai ayat tersebut 

diatas motivasi kita untuk belajar atau menuntut ilmu 
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akan semakin tinggi. 
25

 Maka Penjelasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah perubahan 

tingkah laku yang ada pada diri seseorang yang 

mendorong bangkitnya kekuatan untuk belajar dengan 

senang dan sungguh-sungguh, yang pada gilirannya akan 

terbentuk cara belajar yang sistematis, penuh konsentrasi 

dan dapat menyeleksi kegiatannya. Untuk meningkatkan 

motivasi belajar, guru juga harus menggunakan metode 

dan kegiatan yang beragam, untuk menciptakan suasana 

belajar yang kondusif dan membuat peserta didik menjadi 

focus dengan apa yang telah disampaikan oleh pendidik, 

dan memberikan peserta didik penghargaan atau hadiah, 

untuk menarik minat peserta didik terhadap belajar dan 

menciptakan aktifitas yang melibatkan seluruh peserta 

didik di dalam kelas. 

2. Pengertian Motivasi Belajar 

Menurut Hamzah B Uno motivasi belajar dalah 

dorongan dan kekuatan yang ada di dalam diri 

seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang ingin di 

raihnya. Dengn kata lain motivasi belajar juga dapat di 

artikan sebagai suatau dorangan yang ada dalam pada 

diri seseorang atau diri sendiri, sehingga seseorang mau 

melakukan aktivitas atau kegiatan belajar dan akan 

mendapatkan bebarapa keterampilan dan pengalaman. 

Menurut Hamzah B. Uno, dalam bukunya teori 

motivasi dan pengukurannya mengatakan bahwa 

motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakakan 

seseorang bertingkah laku. Dorongan ini ada pada diri 

seseorang yang menggerakkan untuk melakukan 

sesuatu yang sesuai dengan dorongan dalam dirinya. 

Hamzah B. Uno  Pengertian motivasi lebih mengarah 

                                                             
25

Syofnidah Ifrianti, Peningkatan Motivasi Belajar Pai Melalui Metode 

Pembelajaran Questions Students Have Pada Peserta Didik Kelas Iv Sdn I Hajimena 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2015/2016, P-ISSN 
2355-1925, Volume 3 Nomor 1 Juni 2016, TerampilJurnal Pendidikan Dan 

Pembelajaran Dasar, Hal. 4-5. 
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untuk menjelaskan hal-hal yang lebih bersifat umum 

untuk menunjukkan proses secara keseluruhan termasuk 

situasi yang mendorong seseorang dalam bertindak. 

Husdarta mengatakan bahwa motivasi adalah energi 

psikologis yang bersifat abstrak. Motivasi pada 

dasarnya adalah kondisi mental yang mendorong 

dilakukannya suatu tindakan dan memberikan kekuatan 

yang mengarah kepada pencapaian kebutuhan, 

memberikan kepuasan, ataupun mengurangi ketidak 

seimbangan. 

Husdarta, teori batasan motivasi dan motif dimuka, 

maka dapat disimpulkan bahwa motivasi dan motif itu 

berbeda. Sesuai pendapat yang dikatakan oleh Herman 

Subardjah bahwa, “Motif adalah daya penggerak dari 

dalam diri dan di dalam subjek untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai tujuan. Motif 

merupakan suatu kondisi internal atau disposisi (kesiap-

siagaan).” Motivasi adalah daya penggerak yang telah 

menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat 

tertentu bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat 

dirasakan atau dihayati. Herman Subardjah. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa motivasi adalah kekuatan, baik 

dalam diri maupun dari luar seseorang yang mendorong 

untuk bertingkah laku untuk mencapai tujuan. Dengan 

ini, diharapkan motivasi yang baik itu sudah ada dari 

dalam diri individu. Motivasi memiliki peranan yang 

sangat penting, sebab motivasi merupakan dasar untuk 

menggerakkan perbuatan dan perilaku seseorang.  

Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan (energi) 

seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi 

dan antusiasismenya dalam melaksanakan suatu 

kegitan, baik yang bersumber dari dalam diri individu 

itu sendiri (motivasi intrinsik) maupun dari luar 

individu (motivasi ekstrinsik). Menurut Singgih D 

Gunarsa, motivasi untuk melakuka sesuatu dapat datang 
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dari diri sendiri, dikenal sebagai motivasi intrinsik, serta 

dapat pula datang dari lingkungan, atau disebut 

motivasi ekstrinsik. Berdasarkan jenis motivasi yang 

dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari 

dalam individu itu sendiri. Sedangkan motivasi 

ekstrinsik adalah dorongan yang tumbuh karena 

rangsangan dari luar dirinya untuk mencapai tujuan. 

Dengan demikian yang diharapkan oleh pendidik 

motivasi yang baik  akan tumbuh dari dalam diri 

individu.
26

  

Kata “motif”, diartikan sebagai upaya untuk 

medorong diri sendiri untuk melakukan sesuatau. Motif 

juga dapat dikatakan sebagai daya penggerak diri dalam 

subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu 

demi mencapai suatu tujuan.Bahkan  motif dapat 

diartikan sebagai suatu kondisi intern (kesiapsiagaan). 

Berawal dari kata “motif” itu, maka motivasi dapat 

diartikan sebagai daya penggerak  yang lebih menjadi 

aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, 

terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat 

disarankan/mendesak .
27

 

a. Adayanya dan keinginan untuk sukses dan maju 

b. Adanya dorongan untuk lebih giat belajar lagi ;  

c. Mempunyai cita-cita untuk digapai dan baik untuk 

masa depan; 

d. Mempunyai penghargaan dalam pelajaran;  

e. Ada kegiatan yang menarik untuk mengajak 

belajar 
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f. Ada lingkungan kondusif, sehingga belajar pun 

menjadi lebih baik dan asik 

Dengan kata lain, orang yang telah termotivasi 

untuk lebih giat belajar dapat kita lihat dari beberapa 

indikator yang tidak lain berasal dari dalam diri 

seseorang maupun karena adanya rangsangan dari luar 

seperti teman-teman yang mengajak belajar, salah 

satunya adalah  kegiatan yang menarik dalam belajar. 

Dilihat dari sumber yang menimbulkannya, motivasi 

belajar terbagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinstik dan 

motivasi ekstrinstik. Motivasi intrinstik ada didalam diri 

seseorang, tidak memerlukan rangsangan dari luar, jadi 

ada saatu kemauan didalam dirinnyya tanpa aada paksaan 

dari orang lain.  Ada juga motivasi ekstrinstik adalah 

motivasi yang muncul karena memerlukan rangsangan 

dari luar., jadi motivsi ini adalah motivasi ajakan atau 

dorongan dari orang terdekat untuk melakukan sesuatu.  

Misalnya ingin memahami suatu konsep, ingin 

memperoleh pengetahuan, kemampuan dan sebagainya. 

Sementara itu, pribadi yang termotivasi 

mengadakan respons-respons yang setuju ke arah suatu 

tujuan. Adapun motivasi ekstrinstik adalah motif-motif 

yang aktif  dan berfungsinya karena adanya perangsang 

dari luar. Oleh karena itu motivasi ekstrinstik dapat juga 

dikatakan sebagai suatu motivasi yang didalamnya 

aktivitas belajar dimulai karena mendapat dorongan dari 

luar sehingga peserta didik mau terlibat dalam aktivitas 

belajar atau menumbuhkan serta membangkitkan 

semangat untuk belajar.  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat 

ditarik kesimpulan bahwaa motivasi belajar adalah daya 

yang bergerak pada dalam diri seseorang baik bersifat 

intrinstik maupun ekstrinstik yang dapat menimbulkan 

kegiatan belajar, memberi arah dan menjamin 

kelangsungan belajar serta berperan dalam hal 

penumbuhan beberapa sikap positif, seperti kegairahan, 
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rasa senang belajar sehingga menambah pengetahuan  

dan keterampilan dengan indikator:  

a. Adanya hasttrat dan ke inginan untuk sukses dan 

behasil; 

b.  Adanya dorongan dan kebutuhan belajar; 

c. Adanya harapan dan cita-cita untuk masa depan;  

d. Adanya penghargaan dalam kelompok; 

e. Adanya kegiatan yang menarik dalam kegiatan 

belajar, serta  

f. Adanya lingkungan yang kondusif, sehingga peserta 

didik/siswi dapatbelajar dengan sangat baik dan 

nyaman, agar belajar menjadi lebih asik 

3. Fungsi Belajar Motivasi 

Perlu ditegaskaan bahwa motivasi juga bertalian 

dengan suatu tujuan yang berpengaruh pada aktivitas. 

Fungsi motivasi menurut sudirman adalah sebagai 

berikut: 

a. Mendorong manusia untuk melakukan. Yang  artinya 

motivasi bisa dijadikan sebagai penggerak  atau motor 

yang melepaskan energi. Motivasi  dalam hal ini 

disebut merupakan penggerak dari setiap kegiatan 

yang akan kita kerjakan. 

b. Menentukan perbuatan ke arah tujuan yang hendak 

dicapai dalam hal positif. Dengan itu, motivasi dapat 

membimbing dan mengarahkan kedalam kegiatan  

yang dikerjakan sesuai dengan rumus dan tujuannya. 

c. Menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-

perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna 

mencapai tujuan dengan menyisikan perbuatan-

perbbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan 

tersebut. 

Demikian posisi motivasi yang sangat vital, tetapi  

tidak berarti seseorang dapat mencapai hasil belajar yang 
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baik karena berhasil tidaknya seseorang anak dalam 

belajar itu tidak hanya dipengaruhi oleh motivasi saja, 

melainkan banyak faktor yang mempengaruhinya, dan 

motivasi hanya salah satunya 
28

 

4. Cara atau  Teknik Pemberian Motivasi 

Pemberian motivasi belajar oleh guru terhadap 

peserta didiknya sangat penting dalam proses belajar 

mengajar agar terjadi pembelajaran yang menyenangkan. 

Berikut ini Sadirman (2009) berpendapat cara-cara 

pemberian motivasi ada 11 macam. 

a. Memberi angka, angka dalam hal ini sebagai simbol 

nilai dari kegiatan belajarnya. Banyak peserta didik 

yang belajar utamanya karena angka /nilai yang baik, 

sehingga yang dikejar nilai ulangan atau nilai-nilai 

pada rapor yng baik  saja. Angka yang baik 

merupakan motivasi yang kuat bagi peserta didik, 

tetapi banyak juga peserta didik yang bekerja atau 

belajar hanya ingin mengejar pokoknya naik kelas 

atau lulus. Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang 

dilakukan tutor adalah bagaimana memberikan angka-

angka yang dapat dikaitkan dengan values yang 

terkandung didalam pengetahuan yang diajarkan 

kepada peserta didik sehingga tidak sekedar kognitif 

saja tetapi juga keterampilan dan afeksinya. 

b. Memberi hadiah, hadiah dapat juga dikatakan sebagai 

motivsi tetapi tidak selaludemikian. Karena hadiah 

untuk pekerjaan/kegiatan mungkin tidak akan menarik 

seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat 

terhadap suatu pekerjan tersebut. 

c. Saingan atau kompetisi, saingan atau kompetisi dapat 

dijadikan motivasi untuk mendorong peserta didik 

aktif untuk belajar. Persaingan baik individual 
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maupun kelompok dapat meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik. Memang persaingan dapat 

digunakan dalam dunia perdagangan dan industri 

tetapi dapat juga digunakan untuk meningkatkan 

kegiatan belajar peserta didik. 

d. Ego-involvement, menuumbuhkan  kesadaran kepada 

peserta didikagar merasakan betapa pentingnya tugas 

dan menerimanya sebagai tantangan sehingga belajar 

keras dengan mempertaruhkan harga diri adalah 

sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup 

penting.  

e. Memberi ulangan, peserta didik akan giat jika 

mengetahui akan ada ulangan. Oleh karena itu, 

memberi ulangan juga merupakan sarana untuk 

memotivasi belajar. Akan tetapi, juga harus diingat 

oleh tutor jangan terlalu sering dan rutin karena akan 

membosankan, tutor juga harus terbuka maksudnya 

bila akan ada ulangan memberitahukan terlebih 

dahulu kepada peserta didik. 

f. Mengetahui hasil, dengan mengetahui hasil 

pekerjaan/belajar apalagi mengetahui hasil belajarnya 

baik akan mendorong peserta didik agar lebih giat 

belajar. Semaakin mengetahui grafik hasil belajar 

meningkat peserta didik akan memotivasi dirinya 

untuk terus belajar lebih baik lagidengan harapan 

hasilnya terus meningkat. 

g. Memberi pujian, apabila ada sisaa yang sukses 

menyelesaikan tugas dengan perlu pujian. Pujian ini 

adalah bentuk reinforcement yang positif sekaligus 

merupakan motivasi yang lebih baik. Supaya pujian 

ini merupakan motivasi, pemberiannya harus tepat. 

h. Hukuman, hukuman sebaagai reinforcement yang 

negatif tetapi jika diberikan secara tepat  dan bijak 

bisa menjadi alat motivasi belajar. Karena itu, tutor 

harus memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman. 
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i. Membangkitkan hasrat untuk belajar, berarti ada 

unsur kesengajaan, ada maksut belajar. Hal ini akan 

lebih baik lagi bila seagaala sesuatu kegiatan tanpa 

maksud. Oleh  sebab itu, tutor senantiasa 

membangkitkan hasrat untuk belajar kepada peserta 

didiknya. 

j. Minat, karena motivasi belajar erat hubungannya  

dengaan minat. Motivasi muncul karena ada 

kebutuhan, begitu juga minat sehingga tepat kalau 

minat merupakan alat motivasi yang pokok. Proses 

belajar akan lancar bilamana ada minat. Minat 

dibangkitkan dengan cara:  

k. Tujuan yang diakui, rumusan tujuan yang diakui dan 

diterima baik oleh peserta didik merupakan alat 

motivasi yang saangat penting. Sebab dengan 

memahami tujuan yang harus dicapai karenadiraskan 

sangat berguna dan menguntungkan, maka timbul 

gairah untuk terus belajar. 

5. Sumber Motivasi Belajar 

Teori motivasi yang lazim digunakan untuk 

menjelaskan sumber motivasi peserta didik sedikitnya 

biasa digolongkan menjadi dua, yaitu: 

a. Motivasi Intrinsik (Rangsangan Dari Dalam Peserta 

Didik) 

Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang 

menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu 

dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap peserta 

didik sudah ada dorongan untuk melakukan 

sesuatu.Itulah sebabnya motivasi intrinsik dapat juga 

dikatakan sebagai bentuk motivasi yang didalamnya 

aktivitas dimulai dan diteruskan berdasarkan suatu 

dorongan dari dalam diri dan secara mutlak berkait 

dengan aktivitas belajarnya. Faktor individual yang 

biasanya mendorong seseorang untuk melakukan 

sesuatu adalah: 
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1) Minat. 

Peserta didik akan merasa terdorong untuk 

belajar, jika kegiatan belajar tersebut sesuai 

dengan minatnya. 

2) Sikap Positif 

Peserta didik yang mempunyai sifat 

positif terhadap suatu kegiatan, maka ia akan 

berusaha sebisa mungkin menyelesaikan 

kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya. 

3) Kebutuhan 

Peserta didik mempunyai kebutuhan 

tertentu dan akan berusaha melakukan 

kegiatan apapun sesuai kebutuhannya.  

Perilaku individu tidak berdiri sendiri selalu 

ada hal yang mendorongnya dan tertuju pada 

satu tujuan yang ingin dicapainya. Motivasi 

terbentuk oleh tenaga-tenaga yang 

bersumber dari dalam dan dari luar. 

Motivasi yang terbentuk dari luar lebih 

bersifat pada perkembangan kebutuhan 

psikis atau rohaniah. 

Begitu juga halnya dengan sumber 

motivasi peserta didik berbeda-beda. Ada 

dua macam sumber motivasi, yaitu motivasi 

intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi 

intrinsik adalah model motivasi dimana 

peserta didik termotivasi untuk mengerjakan 

tugas karena dorongan dari dalam diri 

sendiri, memberikan kepuasan tersendiri 

dalam proses pembelajaran atau 

memberikan kesan tertentu saat 

menyelesaikan tugas.  
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b. Motivasi ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah model motivasi 

dimana peserta didik yang terpacu karena berharap 

ada imbalan atau untuk menghindari hukuman, 

misalnya untuk mendapatkan nilai, hadiah stiker 

atau untuk menghindari hukuman fisik. Alasan 

yang menjadikan peserta didik yang termotivasi 

bias berbeda-beda. Berikut ini merupakan alasan-

alasan yang berpengaruh terhadap motivasi belajar: 

1) Lingkungan dirumah, yang membentuk 

prilaku dalam belajar semenjak usia belia.  

2) Cara peserta didik memandang diri mereka 

sendiri: kepercayaan diri, harga diri maupun 

martabat. 

3) Sifat diri peserta didik yang bersangkutan: 

tingkat kesabaran dan komitmen  

Namun demikian, tingkat motivasi apapun 

yang dimiliki peserta didik dikelas; ada motivasi 

atau tidak, tidak hanya eksis di diri peserta didik 

dan diluar ruangan kelas.  

a) Faktor internal (faktor yang berasal dari dalam 

diri individu) antara lain : adanya kebutuhan, 

persepsi individu mengenai diri sendiri, harga 

diri dan prestasi, adanya cita-cita dan harapan 

masa depan, keinginan tentang kemajuan 

dirinya, minat, kepuasan kenerja 

b) Faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar 

individu) antara lain: Pemberian hadiah, 

Kompetisi, Hukuman, Pujian, Situasi 

lingkungan pada umumnya 

6. Teori Motivasi Belajar 

Banyak teori motivasi yang dikemukakan oleh para 

ahli yang dimaksudkan untuk memberikan uraian yang 

menuju pada apa sebenarnya manusia dan manusia akan 
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dapat menjadi seperti apa. Landy dan becker membuat 

pengelompokan pendekatan teori motivasi ini menjadi 5 

kategori, yaitu teori kebutuhan, teori penguatan, teori 

keadilan, teori harapan, teori penetapan sasaran. 

a. Teori Motivasi Abraham Maslow 

Abraham Maslow mengemukakan bahwa pada 

dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. 

Ia menunjukannya dalam 5 tingakatan yang berbentuk 

pyramid. Manusia memulai dorongan dari tingkatan 

terbawah. Lima tingakatan kebutuhan tersebut dikenal 

dengan sebutan hirarki kebutuhan maslow, yang 

dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif 

psikologis yang lebih kompleks yang hanya akan 

penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Kebutuhan 

pada suatu peringkat paliang tidak harus terpenuhi 

sebelum kebutuhan pada pringkat berikutnya menjadi 

penentu tindakan yang penting. 

b. Teori Motivasi Herzberg 

Menurut Herzberg ada dua jenis faktor yang 

mendorong seseorang untuk mencapai kepuasan dan 

menjauhkan diri dari ketidakpuasan. Dua faktor ini 

adalah foktor higiene (faktor ekstrinsik) dan faktor 

motivator (faktor intrinsik). faktor higiene memotivasi 

seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk 

didalamnya hubungan antar manusia, imbalan, kondisi 

lingkungan, dan sebagainya (faktor ekstrinsik), 

sedangkan faktor motivator memotivasi seseorang 

untuk berusaha mencapai kepuasan yang termasuk 

didalamnya adalah achievement, pengakuan, 

kemajuan, tingkat kehidupan, dan sebagainya (faktor 

intrinsik). 

c. Teori Motivasi Dauglas McGregor 

Dauglas Mc Gregor mengemukakan teori x dan 

ysetelah mengkaji cara para manajer berhubungan 
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dengan para karyawan. Ada empat asumsi yang 

dimiliki oleh manajer dalam teori x, yaitu: 

1) Karyawan pada dasarnya tidak menyukai 

pekerjaan, dan sebisa mungkin berusaha untuk 

menghindarinya.  

2) Karena karyawan tidak menyukai pekerjaan, 

mereka harus dikendalikan atau dincam dengan 

hukuman untuk mencapai tujuan  

3) Karyawan akan menghindari tanggung jawab dan 

mencari perintah formal (asumsi formal) 

4) Sebagian karyawan menempatkan keamanan 

diatas semua faktor lain terkait pekerjaan dan 

menunjukan sedikit ambisi. 

Bertentangan dengan pandangan-pandangan 

negatife mengenai sifat manusiadalam teori X, ada 

empat asumsi positif yang disebutkan dalam teori Y, 

yaitu: 

1) Karyawan menganggap kerja sebagai hal yang 

menyenangkan seperti halnya istirahat atau 

bermain 

2) Karyawan akan berlatih menggendalikan diri 

dan emosi untuk mencapai berbagai tujuan  

3) Karyawan bersedia belajar untuk menerima, 

mencari dan bertanggung jawab 

4) Karyawan mampu membuat berbagai keputusan 

inovatif yang diedarkan keseluruh populasi dan 

bukan hanya bagi mereka yang menduduki 

posisi manajemen. 

d. Teori Motivasi V-Room 

Victor H. Vroom, dalam bukunya yang berjudul 

Work And Motivation menjelaskan suatu teori yang 

disebutkan sebagai “ teori harapan” menurut teori ini, 

motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin 
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dicapai oleh seorang dan perkiraan yang bersangkutan 

bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang 

diinginkannya tersebut. Artinya, apabila seseorang 

sangat menginginkan sesuatu, dan jalan tampaknya 

terbuka untuk memperolehnya yang bersangkutan 

akan berupaya mendapatkannya.  

7. Indikator Motivasi Belajar 

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal 

dan eksternal pada peserta didik yang sedang belajar 

untuk mengadakan perubahan tingkah laku pada 

umumnya dengan indikator-indikator yang mendukung. 

Hamzah B Uno mengklasifikasikan indikator motivasi 

belajar sebagai berikut: 

a. Adanya hasrat dan keinginan berhasil 

b. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

c. Adanya harapan dan cita-cita masa depan 

d. Adanya penghargaan dalam belajar 

e. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

f. Adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga 

memungkin seorang peserta didik dapat belajar 

dengan baik.  

8. Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar 

Upaya meningkatkan motivasi belajar anak dalam 

kegiatan belajar di sekolah, ada beberapa langkah yang 

dapat dilakukan oleh guru diungkapkan Sardiman yaitu: 

a. Memberi angka 

Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai 

kegiatanbelajarnya. Banyak peserta didik yang 

justruuntuk mencapai angka/nilai yang baik.Sehingga 

yang dikejar hanyalah nilaiulangan atau nilai raport 

yang baik.Angka-angka yang baik itu bagi parapeserta 

didik merupakan motivasi yang sangatkuat. Yang 

perlu diingat oleh guru,bahwa pencapaian angka-
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angkatersebut belum merupakan hasil belajaryang 

sejati dan bermakna. Harapannyaangka-angka tersebut 

dikaitkan dengan nilai afeksinya bukan 

sekedarkognitifnya saja. 

b. Kompetisi Persaingan 

Baik yangindividu atau kelompok, dapat 

menjadisarana untuk meningkatkan motivasibelajar. 

Karena terkadang jika adasaingan, peserta didik akan 

menjadi lebihbersemangat dalam mencapai hasilyang 

terbaik. 

c. Ego-involvement 

Menumbuhkankesadaran kepada peserta didik 

agarmerasakan pentingnya tugas danmenerimanya 

sebagai tantangansehingga bekerja keras adalah 

sebagaisalah satu bentuk motivasi yang cukuppenting. 

Bentuk kerja keras peserta didik dapatterlibat secara 

kognitif yaitu denganmencari cara untuk 

dapatmeningkatkan motivasi. 

d. Memberi Ulangan  

Para peserta didik akan giatbelajar kalau 

mengetahui akandiadakan ulangan. Tetapi ulangan 

jangan terlalu sering dilakukan karena akan 

membosankan dan akan jadi rutinitas belaka. 

e. Mengetahui Hasil  

Mengetahui hasil belajar bisa dijadikan sebagai 

alat motivasi. Dengan mengetahui hasil belajarnya, 

peserta didik akan terdorong untuk belajar lebih giat. 

Apalagi jika hasil belajar itu mengalami kemajuan, 

peserta didik pasti akan berusaha mempertahankannya 

atau bahkan termotivasi untuk dapat 

meningkatkannya. 
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f. Pujian  

Apabila ada peserta didik yang berhasil 

menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka perlu 

diberikan pujian. Pujian adalah bentuk reinforcement 

yang positif dan memberikan motivasi yang baik bagi 

peserta didik. Pemberiannya juga harus pada waktu 

yang tepat, sehingga akan memupuk suasana yang 

menyenangkan dan mempertinggi motivasi belajar 

serta sekaligus akan membangkitkan harga diri. 

Dalam rangka mengupayakan agar motivasi 

belajar peserta didik tinggi, seorang guru menurut 

Winkel hendaknya selalu memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut : 

1) Seorang guru hendaknya mampu mengoptim-a 

lisasikan penerapan prinsip belajar, pada 

prinsipnya harus memandang bahwa dengan 

kehadiran peserta didik di kelas merupakan 

suatu motivasi belajar yang datang dari peserta 

didik. 

2) Guru hendaknya mampu mengoptimalisasikan 

unsur-unsur dinamis dalam pembelajaran, 

karena dalam proses belajar, seorang peserta 

didik terkadang dapat terhambat oleh adanya 

berbagai permasalahan. Hal ini dapat 

disebabkan oleh karena kelelahan jasmani 

ataupun mental peserta didik, sehingga seorang 

guru harus berupaya untuk membangkitkan 

kembali keinginan peserta didik dalam belajar. 

 

Upaya yang dapat dilakukan oleh seorang guru 

menurut Dimyati yaitu dengan cara: 

1) Memberi kesempatan kepada peserta didik 

untuk mengungkapkan hambatan belajar yang 

di alaminya  
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2) Meminta kesempatan kepada orangtua peserta 

didik agar memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk beraktualisasi diri dalam 

belajar. 

3) Memanfaatkan unsur-unsur lingkungan yang 

mendorong belajar. 

4) Menggunakan waktu secara tertib, penguat dan 

suasana gembira terpusat pada perilaku belajar. 

5) Merangsang peserta didik dengan penguat 

memberi rasa percaya diri bahwa ia dapat 

mengatasi segala hambatan dan pasti berhasil. 

6) Guru mengoptimalisasikan pemanfataan 

pengalaman dan kemampuan peserta didik. 

Perilaku belajar yang ditunjukkan peserta didik 

merupakan suatu rangkaian perilaku yang 

ditunjukkan pada kesehariannya.
29

 

9. Hal –hal yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Menurut Gage dan Berliner ada lima hal  yang 

mempengaruhi motivasi yaitu : 

a. Kebutuhan : proses adanya motivasi karena adanya 

kebutuhan atau rasakekurangan sesuatu. Individu yang 

mempunyai kebutuhan akan termotivasi untuk 

menggerakkan tingkah lakunya untuk memuaskan 

kebutuhannya tersebut. 

b.  Sikap : sikap individu terhadap suatu obyek akan 

melibatkan emosi (perasaan senang atau tidak 

senang), pengarahan atau penghindaran terhadap 

objek dan suatu sasaran kognitif yaitu bagaimana 

individu membayangkan atau mempersepsikan 

sesuatu.  

                                                             
29
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c. Minat : minat akan memunculkan perhatian khusus 

terhadap suatu objek dan akan menimbulkan motivasi. 

d. Nilai : merupakan suatu pandangan individu akan 

sesuatu hal atau suatu tujuan atau yang dianggap 

penting dalam hidupnya. 

e. Aspirasi : merupakan harapan individu akan sesuatu, 

dan individu akan berusaha untuk mencapai hal-hal 

yang diharapkan 

 

C. Peserta Didik 

1. Definisi Peserta Didik 

Sumber daya utama dan merupakan yang terpenting 

dalam proses pendidikan formal adalah peserta didik. 

Apabila tidak ada peserta didik maka gurupun tidak ada. 

Peserta didik bisa melakukan kegiatan belajar tanpa guru. 

Akan tetapi guru tidak bisa mengajar tanpa adanya peserta 

didik. Siapakah peserta didik ? sebutan “peserta didik” ini 

dilegitimasi dalam sebuah produk hokum di kependidikan 

Indonesia. Seperti halnya sebutan “peserta didik” persamaan 

dari kata “peserta didik”, “murid”, “pelajar”, atau “student”. 

2. Hakikat Peserta Didik 

Pengertian dari peserta didik diatas ialah setiap peserta 

didik akan berusaha untuk mengembangkan pontensinya 

pada jalur pendidikan formal dan nonformal sesuai jenjang 

dan jenis. Mengenai hakikat peserta didik dapat dilihat 

melalui aneka tilikan filosofi maupun teoritis. Pandangan ini 

melalui psikoanalitik maka dapat dilihat peserta didik 

sebagai manusia yang memiliki dorongan dalam dirinya 

bersifat instingtif. 

3. Kebutuhan dan Karakter Peserta Didik 

Peserta didik merupakan insan yang memiliki aneka 

kebutuhan.Kebutuhan itu terus tumbuh dan berkembang 

sesuai dengan sifat dan karakteristiknya sebagai 
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manusia.Segala upaya pendidikan dan perilaku pendewasaan 

harus terfokus pada pemenuhan kebutuhan peserta didik 

tersebut.Karakteristik peserta didik adalah totalitas 

kemampuan dan perilaku yang ada pada pribadi  merekaa 

sebagai hasil  dari interaksi antara pembawaan dengan hasil 

lingkungan sosialnya, sehinggamenentukan dan pola 

aktivitasnya dalam mewujukan harapan dan meraih cita-cita. 

4. Hak dan Kewajiban Peserta Didik 

Peserta didik merupakan insan yang memiliki aneka 

kebutuhan.Kebutuhan itu terus tumbuh dan berkembang 

sesuai dengan sifat dan karakteristiknya sebagai 

manusia.Segala upaya pendidikan dan perilaku pendewasaan 

harus terfokus pada pemenuhan kebutuhan peserta didik 

tersebut.Karakteristik peserta didik adalah totalitas 

kemampuan dan perilaku yang ada pada pribadi  merekaa 

sebagai hasil  dari interaksi antara pembawaan dengan hasil 

lingkungan sosialnya, sehinggamenentukan dan pola 

aktivitasnya dalam mewujukan harapan dan meraih cita-cita. 

5. Karakteristik Peserta Didik yang Sukses 

Guru tidak dituntut hanya untuk memahami setiap 

perkembangan pada peserta didik. Guru harus dapat 

mengetahui apa yang dibutuhkan peserta didik agar sukses 

dalam menempuh setiap proses pembelajaran di sekolah. 

Dalam memahami perkembangan pada setiap peserta didik, 

guru harus mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak 

baik dari mereka, dapat dilihat dari sisi perilaku interaktif 

kepada teman. Seorang peserta didik yang kurang baik justru 

merupakan individu yang paling cerdas di dalam kelas.
30

  

Pembelajaran dan pendidikan adalah satu paket tak 

terpisahkan. Pembelajaran adalah bagian yang penting dari 

proses pendidikan. Untuk mempunyai kualitas pendidikan 

baik diperlukan suatu konsep pembelajaran yang baik. 

Kegiatan pembelajaran diselenggarakan untuk membentuk 

                                                             
30
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watak, membangun pengetahuan, sikap dan kebiasaan agar 

dapat meningkatkan mutu kehidupan pada peserta didik. 

Pentingnya kegiatan pembelajaran yang memberdayakan 

semua potensi yang ada pada peserta didik agar menguasai 

kompetensi yang diharapkan.
31

  

Salah satu strategi pembelajaran yang sudah diterapkan 

oleh pendidik dengan maksud menghasilkan tujuan yang 

sudah ditetapkan merupakan pembelajaran efektif. Strategi 

yang digunakan dan menghendaki peserta didik belajar 

dimana telah membaca sejumlah dari potensi selanjutnya 

dikembangkan melalui kompetensi yang sudah ditetapkan, 

dan di dalam waktu tertentu kompetensi dicapai dengan baik 

serta tuntas. Pembelajaan yang menarik merupakan 

pembelajaran dimana pendidik telah menyediakan situasi 

dan suasana agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. 

Berkaitan dengan ini, pendidik harus menyiapkan: 
32

 

a. Disiapkan dengan baik media pembelajaran  

b. Diatur sesuai objek materi yang dipelajari sesuai 

lingkungan belajar 

c. Menggunakan metode pembelajaran yang sesuai 

dengan karakter peserta didik 

d. Peserta didik sebagai orang yang harus dilayani dan 

diberi ilmu pengetahuan. 

6. Perkembangan P KN di Indonesia 

Pendidikan moral di Indonesia, secara tradisional, berisi 

nilai-nilai kemasyarakatan, Negara dan agama. Pada 

mulanya pendidikan moral dilaksanakan melalui pendidikn 

agama dan budi pekerti.Pada tahun 1957 mulai 

                                                             
31 Moh. Khoerul Anwar, Pembelajaran Mendalam untuk Membentuk 

Karakter Siswa sebagai Pembelajar, p-ISSN: 2301-7562, Vol 02 No, 2 Desember 
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Vol 01 No.2 (2016),hal.160. 
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diperkenalkan mata pelajaran kewarganegaraan kesekolah 

dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah ke 

atas. Mata pelajaran kewarganegaraan memuat isi pokok 

cara memperoleh hak dan kewajiban warga negara.
33

  

7. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 

Seperti halnya mata pelajaran yang lain, Pkn juga 

memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta 

didik agar dapat tumbuh menjadi warga Negara yang baik 

(good citizen). Mata pelajaran Pkn memiliki tujuan ialah 

untuk memberi kompetensi kepada peserta didik sebagai 

berikut: 

a. Peserta didik diharuskan berpikir secara kritis, rasional, 

kreatif di dalam menanggapi isu kewarganegaraan 

b. Peserta didik berpartisipasi dan bertanggung jawan 

bertindak dengan cerdas di dalam kegiatan 

bermasyarakat, berbangsan, dan bernegara. 

c. Berkembang positif dan demokratis supaya dapat 

membentuk diri padakarakter masyarakat Indonesia 

sehingga dapat hidup bersama lainnya. 

d. Berinteraksi dengan bangsa lain di dalam peraturan dunia 

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi yang ada. 

8. Metode Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SD 

Metode mengajar sering diartikan dan digunakan 

sebagai teknik  penyajian yang sering digunakan oleh 

pendidik dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu 

dalam menentukan pilihan metode pengajaran harus tepat 

dan sesuai dengan karakteristik, pendidik juga perlu 

mempretimbangkan beberapa hal sebagai berikut: 
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a. Peserta didik merupakan sumber daya manusia yang 

memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan 

melalui proses belajar mengajar. 

b. Proses  belajar mengajar di sekolah tentu memiliki 

tujuan yang akan dicapai. 

c.     Guru dalam melakukan proses belajar mengajar dapat 

menciptakan suasana yang berbeda-beda dari hari ke 

hari. 

d. Guru terlebih dahulu harus memilih metode 

pembelajaran untuk mengajar karna perlu penyesuiain 

dengan kemampuan dan penguasanguru terhadap 

metode lain. 

e. Metode pembelajaran tanya jawab dapat digunakan 

dalam pembelajaran Pkn di sekolah dasar.  

f. Metode diskusi adalah suatu penyajian bahan pelajaran 

dengan menugaskan pelajar atau kelompok 

melaksanakan percakapan ilmiah untuk mencari 

kebenaran dalam rangka mewujudkan tujuan pelajaran. 

g. Pemecahan masalah (Problem solving) metode ini 

adalah suatu metode pembelajaran yang melibatkan 

peserta didik untuk menganalisa masalah yang diajukan 

oleh guru terkait dengan materi pelajaran. 

h. Bermain peran (role playing) metode bermain peran 

yaitu cara yang diterapkan dalam proses belajar 

mengajar yang dimana peserta didik diberikan 

kesempatan untuk melaksanakan kegitan-kegiatan 

untuk menjelaskan sikapdan nilai-nilai sertamemainkan 

tingkah laku. 
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