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BAB I 

PENDAHULUAN 

A Penegasan Judul 

Dimaksudkan agar pembaca tidak salah paham. Perlu dijelaskan arti 

dari beberapa istilah dalam judul skripsi ini. Judul dalam skripsi ini yaitu 

“Peningkatan Motivasi Belajar Peserta Didik Dalam Pembelajaran Quantum 

Teachin Learning Kelas IV SD/MI”. adapun yang perlu dijelaskan sebagai 

berikut:  

1. Motivasi Belajar adalah suatu dorongan untuk menggerakkan, 

mengarahkan dan menjaga tibkah laku seseorang untuk bertindak 

melakukan seuatu ketika belajar sampai mencapai tujuan belajar.
1
  

2. Pembelajaran Tematik Pembelajaran tematik dapat diartikan sebagai 

suatu kegiatan pembelajaran dengan mengintergrasikan materi beberapa 

mata pelajaran dalam satu tema..
2
 

3. Quantum Teaching Learning adalah sebuah program yang mengizinkan 

pendidik untuk memahami perbedaan motivasi belajar para peserta 

didik didalam kelas. Quantum Teaching Learning menawarkan ide baru 

tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang jauh lebih baik serta 

yang menjanjikan bagi pelajar dan mendukung mereka dalam proses 

pembelajaran agar tidak terjadi ketidak seimbungan.
3
 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari 

judul skripsi ini yang akan penulis teliti adalah proses pemberian semangat 

dalam mengintegrasikan materi dari beberapa mata pelajaran menjadi dalam 

satu tema, dengan mengggunakan program Quantum Teaching Learning. 

Hal ini merupakan suatu kajian mengenai Peningkatan Motivasi Belajar 

Peserta Didik Dalam Pembelajaran Tematik Menggunakan Model 

Pembelajaran Quantum Teaching Learning Kelas IV di MI Islamiyyah Sri 

Mukti. 
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B Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan 

kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu 

rohani yang terdiri dari pikir,rasa,cipta dan budinurani sedangkan jasmani 

terdiri dari panca indera serta ketrampilan-ketrampilan yang dimilikinya. 

Proses pendidikan merupakan proses pembudayaan peserta didik yang 

berada pada suatu ruangan dan waktu yang selalu berubah, karena mendidik 

lebih mengarahkan tugasnya pada membentuk sikap dan kepribadian 

manusia, sedangkan mengajar lebih menitik beratkan usaha kearah 

penguasaan ilmu pengetahuan yang diajarkan.  Setiap hari adalah 

pembelajaran, pembelajaran didapatkan bukan hanya sekali saja tetapi terus 

menerus, salah satu pembelajaran yang didapat yaitu dari pendidikan di 

sekolah. Dengan diajarkan oleh pendidik yang harusnya mampu mendorong 

motivasi belajar anak dan menciptkan suasana model pembelajaran yang 

menyenangkan. 

Materi pelajaran yang diberikan pendidik kurang memberikan 

dorongan berupa motivasi belajar kepada peserta didik jika penyampaian 

pembelajarannya dengan model yang kurang tepat. Pendidik bukan saja 

memiliki kompetensi yang luas, tapi harus menguasai model pembelajaran 

ketika menghadapi kegiatan belajar di kelasnya. Pendidik harus menguasai 

model pembelajaran untuk meningkatan motivasi belajar pada peserta didik. 

Dalam penerapan model pembelajaran peserta didik diharapkan bisa 

mendapatkan peningkatkan motivasi belajar. Pertemuan dikelas bisa 

berguna untuk mengajak peserta didik berperan lebih saat mengambil 

keputusan. Salah satunya yakni model pembelajaran Quantum Teaching 

Learning. 

Seperangkat cara dan falsafah belajar yang menyatukan sugestologi, 

teknik pemercepatan belajar, dan NLP (Neuro-Linguistic Programming) 

pada bermacam teori dan strategi belajar. Ada teori dan strategi belajar 

contohnya, teori otak kanan atau kiri, kecerdasan ganda, pendidikan 

holistik, belajar berlandas pengalaman dan simulasi dan permainan disebut 

dengan Quantum Teaching learning.  

Terdapat lima prinsip Model Quantum Teaching learning menurut 

Porter, dkk yakni: a) semuanya bercakap, b) memiliki tujuan, c) 

pengalaman sebelum memberi nama, d) akui tiap usaha, dan e) bila layak 

dipelajari, maka layak pula dirayakan. Prinsip inilah yang membuat dasar 

pada penerapan model Quantum Teaching Learning di dengan 
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pembelajaran pada strategi belajar yang dikenal TANDUR (Tumbuhkan, 

Alami, Namai, Demonstrasikan, Ulangi, dan Rayakan).
4
 

Tahapan dalam Quantum Teaching Learning mendorong peserta 

didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna. Salah satu model 

pembelajaran yang mengubah potensi peserta didik menjadi suatu prestasi 

ialah Quantum Teaching Learning. Karakteristik pada model Quantum 

Teaching Learning yakni memerhatikan multi modalitas peserta didik, 

memberi pengalaman yang berarti untuk peserta didik, bahkan terdapat 

penghargaan dalam peserta didik sesudah melaksanakan serangkaian 

aktvitas belajar.
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.
6
 Pendidikan merupakan keindahan proses belajar mengajar dengan 

pendekatan manusia (man centered), dan bukan sekedar memindahkan otak dari kepala, 

menggerakkan perangkat dengan tangan dan sebaliknya. Pendidikan lebih dari itu, 

yakni menjadikan manusia mampu menaklukkan masa depan dan menaklukkan dirinya 

sendiri dengan daya pikir, daya dzikir, dan daya ingat.
7
 

Pendidikan harus menciptakan generasi yang baik dan berkualitas yang akan ikut 

serta dalam tercapainya pembangunan nasional. Melalui pendidikan, diharaplan peserta 

                                                             
4
 Aris shoimin, “68 model pembelajaran inovatif dalam kurikulum”,  (AR-RUZZ 

MEDIA , 2017),  hlm. 138-139. 
5
 Jumanta hamdayana, “model dam metode pembelajaran kreatif dan berkarakter”, 

(ghalia indonesia, 2017), hlm. 71.  
6
Hermanwan Budi Santoso dan Subagyo, “Peningkatan Aktifitas Dan Hasil Belajar 

dengan Metode Problem Basic Learning (PBL) Pada Mata Pelajaran Tune Up Motor Bensin 

Siswa Kelas XI Di SMK Insan Cendekia Turi Sleman Tahun Ajaran 2015/2016,” Jurnal Taman 

Vokasi Vol. 5, No. 1 (Juni 2017) h. 40 
7
Robiatul Awwaliyah dan Hasan Baharun, “Pendidikan Islam Dalam Sisitem 
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didik dapat berfikir secara aktif, logis dan kritis, serta memiliki pengetahuan sosial, 

teknologi dan aqidah akhlak yang tinggi. Pendiidkan merupakan interaksi antara 

pendidik dengan peserta didik untuk dapat mencapai tujuan pendidikan yang 

berlangsung dnegan lingkungan tertentu. Adapun interaksi ini disebut interaksi 

pendidik, yaitu saling mempengaruhi antara pendidik dengan peserta didik.
8
 Maka 

dalam hal ini, kegiatan pendidikan harus berjalan dengan roda perkembangan, dimana 

kita sekarang berada pada era moderen, sehingga pendidikan dituntut untuk 

memberikan sumbangan pemikiran, sikap dan tindakan untuk menumbuh kembangkan 

potensi peradaban kehidupan manusia, agama, bangsa dan Negara. 

Pada dunia pendidikan, pembelajaran yakni sebagian cara dalam mencapai 

target pendidikan. Dalam proses penyelenggaraan pendidikan harus adanya pendidik 

yang meberikan keteladanan dan mampu membangun dan mengembangkan potensi 

serta kreatifitas peserta didik. Pendidikan dan pembelajaran di sekolah pada hakikatnya 

merupakan interaksi aktif antara komponen, salah satunya adalah teman sebaya. 

Teman sebaya merupakan aktivitas yang banyak menyita waktu anak selama 

masa pertengahan dan akhir anak-anak.
9
 Menurut Hans Sebald bahwa teman sebaya 

lebih memberikan pengaruh dalam memilih: cara berpakaian, hobi, perkumpulan, dan 

kegiatan sosial lainnya. Kandel berpendapat bahwa karakterteristik persahabatan adalah 

dipengaruhi oleh kesamaan usia, jenis kelamin, dan ras.
10

 

Ketika seorang anak memasuki sekolah dasar, sifat interaksi menjadi sangat 

penting dalam hubungan teman sebaya. Anak-anak bermain, berkelompok, dan 

membangun persahabatan. Interaksi teman sebaya dari kebanyakan anak usia sekolah 

ini terjadi dalam grup atau kelompok, sehingga periode ini sering disebut “usia 

kelompok”. Menurut Barker dan Wright mencatat berpendapat bahwa anak-anak usia 2 

tahun mengahabiskan 10% dari waktu siangnya untuk berinteraksi dengan teman 

sebaya. Pada usia 4 tahun, waktu yang dihabiskan untuk berinteraksi dengan teman 

sebaya meningkat menjadi 20%. Sedangkan anak-anak usia 7 tahun hingga 11 tahun 

meluangkan lebih dari 40% waktunya untuk berinteraksi dengan teman sebayanya.
11

 

Dengan adanya interaksi antar peserta didik suatu perkumpulan yang dapat dijadikan 

salah satu sumber motivasi ekstrinsik, yaitu teman sebaya. Kebersamaan dengan waktu 

lama di sekolah dapat memberikan motivasi tersendiri dalam proses belajar. 

Frymier dalam penelitiannya yang berjudul “Student’s Classroom 

Communication Effectiveness”. Communication Quarterly.  Academic Research 

                                                             
8
Nureva dan Aulia Gustina Citra,“Kontribusi Interaksi Guru Dansiswa Dalam 

Pembelajaran Menggunakan Alat Peraga Mini Zoo Mata Pelajaran IPA Terhadap Hasil Belajar 

Siswa MI, “Terampil: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar  5 Nomor 1 (Juni 2018)h. 

106 
9
Desmita, “Psikologi Perkembangan”, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2019), h. 

184 
10

Syamsul Yusuf, “Psikologi Perkembangan Anak & Remaja”. (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya 2019), h. 61 
11

Desmita, “Psikologi Perkembangan”, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2019), h. 

184 
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Library, menyimpulkan bahwa peserta didik yang mempunyai keterlibatan langsung 

dalam pergaulan dengan teman sekelas berdampak pada interaksi yang positif terhadap 

mata pelajaran yang diikutinya. Dengan pengaruh teman di kelas, peserta didik dapat 

berkomunikasi dengan efektif, yang secara signifikan berpengaruh terhadap motivasi 

belajar yang lebih tinggi.
12

 

Wentzel dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa peserta didik yang 

memiliki keterampilan sosial yang baik seperti dalam hal berinteraksi dengan teman 

sebaya di sekolah sering kali mereka memiliki sifat terbuka sehingga mudah diterima 

dalam pergaulan dan mempunyai motivasi yang positif.
13

 Sebaliknya peserta didik 

dengan keterampilan sosial dalam berinteraksi dengan teman sebaya rendah ,merasa 

dirinya ditolak dalam teman sebaya atau merasa dikucilkan oleh teman maka 

motivasinya pun juga akan rendah karena dia merasa temannya sudah tidak peduli 

padanya. 

Motivasi adalah kekuatan, baik dari dalam maupun dari luar yang mendorong 

seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.
14

 Menurut 

Wlodkowski motivasi sebagai suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan 

perilaku tertentu, dan yang memberi arah serta ketahanan (persistence) pada tingkah 

laku.
15

 Menurut Mc. Donald motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang 

yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap 

adanya tujuan.
16

 

Motivasi merupakan hal yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. 

Al-Qur’an telah menjelaskan beberapa ayat mengenai motivasi, seperti yang dijelaskan 

dalam surat Al-Insyiraah ayat 5-6 berikut ini: 

(٥)  ِإّن َمَع ٱْلُعْسِر ُيْسّر (٦) ٱْلُعْسِر ُيْسرََّمَع   اَفِإّن 

artinya :   

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Al-Insyirah: 5-6)”17
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Frymier, A. B, “Student’s Classroom Communication Effectiveness”. 
Communication Quarterly.  Academic Research Library. Diakses pada hari 

selasa 22 februari 2022 
13

Jhon W. Santrock, “Perkembangan Anak Edisi Kesebelas Jilid 2, (Jakarta: Erlangga, 

2011), h. 221 
14

Hamzah B. Uno, “Teori Motivasi dan Pengukurannya”, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2019), h. 1 
15

Eveline Siregar, Hartini Nara, “Teori Belajar dan Pembelajaran.”, (Bogor: Ghalia 

Indonesia 2019),h. 49 
16

Amni Fauziah dan Asih Rosnaningsih, “ Hubungan Antara Motivasi Belajar Dengan 

Minat Belajar Siswa Kelas IV SDN Poris Gaga 05 Kota Tangerang”, jurnal JPSD Vol 4 No 1 

(2017), h. 50 
17

Alqur’an dan Terjemah Untuk Wanita “Penerbit JABAL” Bandung. h. 596 
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 Pada umumnya orang percaya bahwa kegagalan belajar seorang peserta didik di 

sekolah hanya karena kemampuan otaknya rendah atau tingkat kecerdasannya rendah. 

Sesungguhnya ada faktor penting yang lain dalam proses belajar tersebut, faktor 

penting itu adalah kurangnya penguasaan peserta didik dalam belajar, berinteraksi 

dengan temannya dan ada tidaknya motivasi yang dimiliki peserta didik. 

 Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling memperngaruhi. 

Sedangkan belajar adalah kegiatan utama pada proses pendidikan di sekolah. Belajar 

adalah usaha yang dilakukan secara sadar untuk merubah sikap dan tingkah lakunya.
18

 

Monika dan Adam berpendapat bahwa motivasi belajar dapat diartikan sebagai daya 

dorong untuk melakukan aktivitas belajar tertentu yang berasal dari dalam diri dan juga 

dari luar individu sehingga menumbuhkan semangat dalam belajar.
19

 Motivasi belajar 

peserta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu interaksi sosial, 

dalam proses belajar peserta didik akan berhubungan dan berinteraksi dengan orang 

lain, baik peserta didik dengan pendidik, peserta didik dnegan lingkungan, maupun 

peserrta didik dengan teman sebaya.  

Interaksi teman sebaya dapat memberikan hubungan yang baik terhadap 

motivasi belajar peserta didik, semakin baik interaksi teman sebaya maka semakin baik 

pula motivasi belajar peserta didik. Peserta didik yang motivasi intrinsiknya kurang 

akan merasa bosan bahkan berhenti melakukan kegiatan belajar dan lanjut ke kegiatan 

menarik lainnya. Hal ini akan menghambat dalam mencapai tujuan dari pendidikan, jika 

motivasi intrinsik peserta didik kurang atau belum terlihat dalam diri anak. Dengan 

adanya proses interaksi antar teman sebaya yang kuat di kelas, dapat membantu peserta 

didik untuk termotivasi belajarnya. Peserta didik akan merasa malu jika mereka 

tertinggal dalam menguasai materi yang ada. Dengan begitu, peserta didik akan 

terdorong dan bekerja keras untuk menguasai materi yang tertinggal atau belum 

dikuasai, baik dengan bertanya langsung kepada pendidik atau bisa juga belajar 

kelompok dengan teman sebaya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Marsiyah, S.Pd. selaku wali kelas  IV 

SD Negeri 2 Wates Timur Gadingrejo Pringsewu yang dilaksanakan pada hari Kamis 

tanggal 3 September 2020 diperoleh keterangan bahwa jumlah peserta didik kelas IV 

sebanyak 32 anak, dengan kemampuan dalam berinteraksi yang berbeda-beda. 

Rendahnya interaksi peserta didik di kelas menyebabkan peserta didik tersebut kurang 

dalam menyesuaikan diri dengan temannya. Pada saat proses pembelajaran di kelas 

interaksi teman sebaya sangat penting bagi peserta didik untuk dapat belajar 

bersosialisasi dengan orang lain, menghargai pendapat, dan saling bertenggang rasa. 

Interaksi dengan teman sebaya memberikan efek positif seperti peserta didik memiliki 

kecenderungan bahwa teman sebaya adalah tempat untuk belajar bebas dari orang 

                                                             
18

Amna Emda, “Kedudukan Motivasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran”, Lantanida 

Journal, Vol, 5 No 2, (2017), h. 172 
19

Rike Andriani dan Rasto, “Motivasi Belajar Siswa Sebagai Determinan Hasil Belajar 

Siswa” Jurnal Pendidikan Manajemen PerkantoranI  Vol 4, No 1 (Januari 14, 2019), h. 80
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dewasa, belajar menyesuaikan diri dengan standar kelompok, belajar berbagi rasa, 

bersikap sportif, belajar menerima dan melaksanakan tanggung jawab, belajar 

berperilaku sosial yang baik dan bekerjasama. 

Interaksi yang terjadi antara peserta didik dengan peserta didik di sekolah dasar 

mampu menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak postif antara lain 

peserta didik dapat belajar bekerja sama dengan peserta didik lain, peserta didik saling 

belajar perilaku prososial, belajar menyesuaikan diri dengan peserta didik lain. Dampak 

negatif yang muncul dari hubungan teman sebaya antara lain munculnya permusuhan 

antara kelompok hubungan teman sebaya, munculnya sikap-sikap antisosial kepada 

peserta didik lain. Secara tidak langsung dampak negatif akan mempengaruhi proses 

belajar peserta didik di kelas. Ketika proses belajar di kelas terganggu, maka 

berdampak pada motivasi belajar peserta didik. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, diperoleh bahwa 

hubungan teman sebaya yang rendah dapat mempengaruhi motivasi belajar peserta 

didik. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut: 

 

Tabel 1.1 

Hasil Data Observasi TentangInteraksi Teman Sebaya kelas IV  

SD Negeri 2 Wates Timur 

No  Nama  Indikator Teman Sebaya Ket 

1 2 3 

1. Adam Y F. √ √ - MS 

2. Angga A √ - - MR 

3. Arya P. - √ - MR 

4. Huta F. √ - √ MS 

5. Ahnaf R. - - - MR 

6. Alifah H. √ √ - MS 

7. Amelya D. - √ - MR 

8. Anggun C. √ √ √ MT 

9, Aqmalvin M. - - √ MR 

10. Azzami K. √ √ √ MT 

11. Denmas R. - - - MR 

12. Dewi O. √ √ √ MT 

13. Fathir A. √ √ √ MT 

14. Febrian P. - - √ MR 

15. Gesha A. √ √ √ MT 

16. Laskar A. - √ - MR 

17. Lutfia C. √ - √ MR 

18. Maulia E. √ √ - MS 

19. Mei J. √ - - MR 

20. M. I. - - - MR 
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21. M W. - √ √ MS 

22. Nadilla M  - - √ MR 

23. Nawang K - √ - MR 

24. Nirmala C √ √ - MR 

25. Rafifah R √ - √ MS 

26. Rendy S √ - - MR 

27. Ricky A  √ √ - MS 

28. Rifky D - - √ MS 

29. Safitri R √ - √ MR 

30. Shabela N - √ - MS 

31. Qylla A √ - √ MS 

32. Berliana √ √ √ MT 

Sumber: Hasil Observasikelas IV SD Negeri 2 wates Timur  

 Keterangan Indikator Teman Sebaya 

1: Keterbukaan 

2: Kerjasama  

3: Frekuensi Hubungan 

Keterangan Pengukuran Teman Sebaya 

MR : Motivasi Rendah 

MS : Motivasi Sedang 

MT : Motivasi Tinggi 

 

Dari tabel di atas, memperlihatkan bahwa hubungan teman sebaya di kelas IV 

masih rendah. Di lihat dari 32 peserta didik terdapat 16 peserta didik yang memiliki 

motivasi belajar masih rendah. Dengan adanya hubungan antar peserta didik yang dapat 

dijadikan sumber motivasi yaitu teman sebaya. 

Hubungan dengan teman sebaya dilihat dalam kehidupan sehari-hari peserta 

didik yang banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Hal ini dapat 

menimbulkan persepsi yang sama diantara peserta didik. Peserta didik menjadi lebih 

percaya diri bahwa akan termotivasi secara sosial oleh teman satu kelompoknya, dan 

peserta didik cenderung akan menyamai teman-teman sekelompoknya dalam segala hal. 

Selain itu, teman sebaya juga menjadi sumber informasi bagi mereka yang tidak 

didapatkan dari keluarganya, informasi ini biasanya tentang peranan sosial sebagai 

perempuan atau laki-laki, namun yang masih rendah adalah belajar bersama teman-

temannya. 

 Berdasarkan latar belakang masalah di deskripsikan oleh peneliti, sehingga 

peneiliti tertarik untuk melakukan penelitian yangberjudul “Hubungan Interaksi Teman 

Sebaya Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas IV SD Negeri 2 Wates Timur 

Gadingrejo Pringsewu”. 

C Identifikasi Masalah 
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 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, menimbulkan berbagai masalah 

yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Hubungan interaksi teman sebaya dipengaruhi oleh motivasi belajar 

2. Rendahnya kemampuan interaksi peserta didik menyebabkan kurangnya 

peserta didik dalam menyesuaikan diri. 

3. Interaksi teman sebaya membawa pengaruh positif maupun negatif. 

4. Kurangnya interaksi didalam lingkungan keluarga. 

5. Hubungan antara interaksi teman sebaya dengan motivasi belajar peserta didik. 

 

D Batasan Masalah 

 Menghindari agar masalah tidak meluas dan menyimpang, maka peneliti 

membatasi permasalahan yang diteliti, yakni “Hubungan teman sebaya terhadap 

motivasi belajar peserta didik kelas IV di SD Negeri 2 Wates Timur Gadingrejo 

Pringsewu”. 

 

E Rumusan Masalah 

 Berdasakan pada identifikasi masalah dalam penelitian ini, penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut:“Apakah adaHubungan Teman SebayaTerhadap 

Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas IV di SD Negeri 2 Wates Timur Gadingrejo 

Pringsewu”? 

F Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini juga memiliki tujuanuntuk mengetahui adanya hubungan 

antara teman sebaya dengan motivasi belajar peserta didik di SD Negeri 2 Wates Timur 

Gadingrejo Pringsewu. 

G Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Keunggulan teoritis penelitian yaitu bisa memperbanyak ilmu pengetahuan 

khususunya dalam bidang pendidikan yang berkaitan antarateman sebaya 

dengan motivasi belajar. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Manfaat bagi sekolah antara lain untuk kepala sekolah, pendidik dan staff 

lainnya seperti informasi dan wawasan seberapa besarmotivasi belajar 

peserta didikdigunakan sebagai prestasi peserta didik. 

b. Bagi Peneliti 



10 
 

Manfaat bagi peniliti adalah sebagai pengalaman yang bermanfaat untuk 

mengetahui tentang hubungan teman sebaya terhadap motivasi belajar 

peserta didik. Dan mengetahui sejauh mana perkembangan belajar peserta 

didik di era saat ini. 

c. Bagi Pembaca 

Manfaat bagi pembaca yaitu sebagai bahan informasi tentang teman 

sebaya terhadap motivasi belajar dan sebagai bahan pertimbangan 

ataupun contoh dalam mendidik peserta didik saat berada di sekolah 

maupun di rumah. 

 

 

H Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

1. Dalam penelitian yang dilakukan Jumiyanti “Hubungan Interaksi Teman 

Sebaya& Motivasi Belajar dengan Prestasi Belajar Siswa SMP”. Hasil 

analisis statistik diperoleh 1) 0,434 > 0,207; maka H0 ditolak dan Haditerima, 

2) 0,349 > 0,207; maka H0 ditolak daan Haditerima. Maka kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah 1) ada hubungan yang signifikan antara interaksi teman 

sebaya dengan prestasi belajar pada siswa SMP Negeri 2 way Pengubuan 

Lampung Tengah, 2) ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar 

dengan prestasi belajar pada siswa SMP Negeri 2 Way Pengubuan Lampung 

Tengah, 3) ada hubungan yang signifikan antara interaksi teman sebaya dan 

motivasi belajar dengan prestasi belajar pada siswa SMP N 2 Way Pengubuan 

Lampung Tengah.
20

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh fitri fiola yunita, yang berjudul “Hubungan 

Interaksi Teman Sebaya dengan Minat Belajar Siswa”.  Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan di SMK Negeri 6 padang dengan judul penelitian 

hubungan interaksi teman sebaya dengan minat belajar siswa, dapat 

disimpulkan bahwa (1) interaksi teman sebaya siwa di SMK 6 Padang berada 

pada kategori baik, (2) minat belajar siswa berada pada kategori cukup baik, 

(3) terdapat hubungan yang signifikan antara interaksi teman sebaya dengan 

minat belajar siswa di SMK Negeri 6 Padang.
21

 

3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ika Rahmawati, yang berjudul 

“Hubungan Interaksi Teman Sebaya Dengan Motivasi Belajar Siswa Kelas V 

Sekolah Dasar Negeri Dinoyo 01 Malang”.Berdasrkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa interpretasi hasil uji korelasi menunjukkan adanya 

hubungan antar kedua variabel, karena nilai probalitas berada dalam rentang 

angka 0,000 yang berarti ≤ 0,05. Dimana sumbangan hubungan antar 

                                                             
20

Jumiyanti “Hubungan Interaksi Teman Sebaya & Motivasi Belajar dengan Prestasi 

Belajar SMP” ALIBKIN (Jurnal Bimbingan Konseling) vol 4, no 3, 2017 
21

Fitri Fifolia Yunita, “Hubungan Interaksi Teman Sebaya dengan Minat Belajar 

Siswa”, Jurnal Neo Konseling. Vol 1 No 1 2019. h. 6 
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keduanya sebesar 0,415. Sementara jika dilihat berdasarkan nilai r pada tabel, 

maka dapat diketahui bahwa r empirik (re) = 0,415 ≥ r teoritik (rt) = 0,339 

untuk taraf signifikan 5% atau taraf kepercayaan 95%. Hubungan tersebut 

termasuk kategori cukup kuat dengan sifat hubungan yang positif. Artinya, 

semakin tinggi tingkat interaksi teman sebaya yang dimiliki siswa, maka 

semakin tinggi tingkat motivasi belajar peserta didik. Sebaliknya, semakin 

rendah tingkat interaksi teman sebaya yang dimiliki peserta didik, maka 

semakin rendah tingkat motivasi belajar peserta didik.
22

 

4. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Elza Indah Saputri, yang berjdudl 

“Hubungan Interaksi Teman Sebaya dengan Motivasi Belajar Peserta didik 

Kelas V sekolah Dasar”. Berdasarkan hasil penelitia dan pembehasan tentang 

interaksi teman sebaya dengan motivasi belajar peserta didik kelas V Gugus 

Nusa Indah Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, diketahui hasil uji 

perhitungan dalam penelitian ini diperoleh nilai rhitung 0,504 > rtabel0,207 

bertanda positif dengan kriteria sedang. Kemudian hasil rhitungsebesar 6,374 > 

ttabel1,662. Hal ini berarti hipotesis diterima, sehingga menujukkan adanya 

korelasi yang signifikan antara interaksi teman sebaya dengan motivasi 

belajar peserta didik kelas V SD Gugus Nusa Indah Natar Lampung Selatan.
23

 

Kesamaan penelitian Ika Rahmawati dengan jenis penelitian ini adalah 

penelitian korelasi dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian seperti yang telah 

dikemukakan di atas di ketahui bahwa interaksi teman sebaya memberikan konstribusi 

yang positif terhadap motivasi belajar.  Berdasrakan penelitian yang relevan dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara mereka adalah 

hubunganinteraksi teman sebaya yang sangat berperan penting dalam meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik. Penelitian ini memungkinkan peneliti untuk 

menggunakannya sebagai tolak ukur untuk penelitian yang berkaitan dengan hubungan 

teman sebaya dan motivasi belajar peserta didik.. Oleh karena itu, peneliti percaya 

bahwa memperdalam hubungan dengan teman sebaya sangat penting dalam memotivasi 

peserta dididk untuk belajar.  

I Sistematika Penulisan  

proses  penulisan ini terdiri dari lima bab. Disetiap bab memiliki tujuan yang 

berbeda, tetapi berada dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. 

BAB I pendahuluan, meliputi Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, 

Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, dan Sistematika Penulisan. 

                                                             
22

Ika Rahmawati, “Hubungan Interaksi Teman Sebaya Dengan Motivasi Belajar Siswa 

Kelas V Sekolah Dasar Negeri Dinoyo 01 Malang”, Jurnal Pedagogi  (2017). h. 80 
23

Elza Indah Saputri, “Hubungan Interaksi Teman Sebaya dengan Motivasi Belajar 

Peserta didik”. Jurnal Pedagogi Vol 8 No 1 (2020) h. 9 
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BAB II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis, meliputi (A) Interaksi Teman 

Sebaya, Latar Belakang Teman Sebaya, Ciri-ciri Interaksi Teman Sebaya, Fungsi 

Kelompok Teman Sebaya, Peran Interaksi Teman Sebaya, Faktor-faktor yang 

mempengaruhi Teman Sebaya, Aspek-aspek Teman Sebaya (B) Motivasi Belajar, 

Macam-Macam Motivasi Belajar, Fungsi Motivasi Belajar, Faktor Yang 

Mempengaruhi Motivasi Belajar, Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar, Indikator 

Motivasi Belajar 

BAB III Metode Penelitian, meliputi Waktu dan Tempat Penelitian, Pendekatan 

dan Jenis Penelitian, Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data, Definisi 

Operasional Variabel, Instrumen Penelitian, Uji Validitas dan Reliabilitas Data, Uji 

Prasyarat Analisi, Uji Hipotesis. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi Deskripsi Data, Pembahasan 

Hasil Penelitian dan Analisis. 

BAB V Penutup, meliputi Kesimpulan dan Saran.   



50 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Tingkat Interaksi Teman sebaya Peserta Didik Kelas IV SD Negeri 2 Wates 

Timur Gadingrejo Pringsewu 

Berdasarkan uraian data yang ada sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 

tingkat interaksi teman sebaya peserta didik kelas IV SD Negeri 2 Wates Timur 

Gadingrejo Pringsewu terbagi menjadi 3 bentuk kategori yaitu tinggi, sedang, dan 

rendah. Berdasarkan hasil pengolahan data secara statistik deskriptif dapat 

diketahui bahwa interaksi teman sebaya yang termasuk dalam kategori tinggi 

sebesar 12% atau 4 peserta didik, kategori rendah sebesar 22% atau  peserta didik. 

Dari perbedaan presentase tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar peserta 

didik masuk dalam kategori sedang yaitu sebesar 66%. Jadi, dapat dinyatakan 

bahwa interaksi teman sebaya peserta didik SD Negeri 2 Wates Timur Gadingrejo 

Pringsewu tergolong sedang. 

 

2. Tingkat Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas IV SD Negeri 2 Wates Timur 

Gadingrejo Pringsewu 

Berdasarkan pemaparan data, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat motivasi 

belajar peserta didik kelas IV SD Negeri 2 Wates Timur Gadingrejo Pringsewu 

terbagi dalam 3 bentuk kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Dapat diketahui 

bahwa hasil tingkat motivasi belajar peserta didik yang termasuk dalam kategori 

tinggi sebesar 16% atau 5 peserta didik, kategori sedang sebesar 72% atau 23 

peserta didik dan kategori rendah sebesar 12% atau 4 peserta didik. Dari perbedaan 

presentase tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar peserta didik masuk 

dalam kategori sedang yaitu 72%. Jadi, dapat dinyatakan bahwa motivasi belajar 

peserta didik kelas IV SD Negeri 2 Wates Timur Gadingrejo Pringsewu tergolong 

sedang. 

 

3. Hubungan Interaksi Teman Sebaya dengan Motivasi Belajar Peserta Didik 

Kelas IV SD Negeri 2 Wates Timur Gadingrejo Pringsewu 

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian sebelumnya dalam upaya 

hipotesis penelitian, maka interpretasi hasil uji korelasi menunjukkan adanya 

hubungan antar kedua variabel, karena nilai probabilitas berada dalam rentang 

angka 0,000 yang berati ≤ 0,05. Dimana  hubungan antar keduanya sebesar 0,680. 

Hubungan tersebut termasuk kategori cukup kuat dengan sifat hubungan yang 

psotif. Artinya, semakin tinggi tingkat interaksi teman sebaya yang dimiliki peserta 

didik, maka semakin tinggi tingkat motivasi belajar peserta didik. Sebaliknya, 

semakin rendah tingkat interaksi teman sebaya yang dimiliki peserta didik, maka 

semakin rendahtingkat motivasi belajar peserta didik. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil pemaparan dan pembahasan di atas maka penulis 

mengajukan beberapa saran diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pendidik 

Penting adanya upaya dari pendidik untuk membantu peserta didik yang  

belum bisa mengembangkan keterampilan sosial dalam berinteraksi dengan 

orang lain serta memotivasi peserta didik untuk selalu rajin belajar agar 

tercapainya tujuan pendidikan. 

2. Bagi peserta didik 

Para peserrta didik diharapkan untuk berusaha meningkatkan keterampilan 

sosial dalam berinteraksi agar memudahkan mereka dalam berkomunikasi dan 

menjalin hubungan dengan orang lain. Selain itu, diharapkan pula peserta 

didik agar mampu mengembangkan motivasi ekstrinsik yang dimilikinya 

karena motivasi intrinsik relatif lebih lama dan tidak tergantung pada motivasi  

ekstrinsiknya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan acuan dalam 

pertimbangan penelitian selanjutnya. Peneliti selanjutnya diharapkan agar 

dapat memperluas populasi dan memperbanyak sampel agar ruang lingkup 

dan generalisasi penelitian menjadi lebih luas dan perlu memperhatikan 

keseimbangan pembuatan aitem dalam angket untuk pengambilan data lebih 

akurat. 
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