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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Motivasi Belajar

1. Pengertian Motivasi

Seseorang itu akan berhasil dalam belajar kalau pada dirinya sendiri ada

keinginan untuk belajar. Keinginan atau dorongan untuk belajar itu disebut

dengan motivasi. Para ahli psikologi memberikan definisi yang berbeda-beda

tentang motivasi. Perbedaan ini disebabkan oleh sudut pandang mereka yang

berbeda. Akan tetapi yang diinginkan adalah sama. Upaya menumbuhkan

motivasi pada siswa dapat dilakukan dengan cara cara berikut ini:

a. Tumbuhkan motivasi pada saat pembelajaran dimulai. Cara dapat
dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang dapat
menghubungkan materi yang akan disampaikan dengan materi
pembelajaran sebelumnya. Dari sini guru dapat melihat apakah siswa
sudah siap untuk belajar.

b. Pada saat pelajaran berlangsung, upaya menerapkan metode
pembelajaran yang variatif.

c. Dalam berkomunikasi dengan siswa, agar selalu disertai dengan
humor agar siswa tidak tegan dalam mengikuti pembelajaran.

d. Upayakan guru agar menggunakan model mengajar yang dapat
menciptakan interaksi aktif siswa dalam belajar. 1

Hal yang baik untuk dilakukan guru adalah memberikan semangat dan

applause kepada setiap siswa selesai beraktitifitas misalnya, pada saat siswa

melakukan kegiatan bermain peran, simulasi atau menjawab pertanyaan

pertanyaan dalam diskusi.

1 Aliwar, Media Pembelajaran,( Cv.Shadra, 2008),h.22-23
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Motivasi adalah daya gerak, atau dorongan yang timbul dalam diri siswa

yang memberikan kekuatan dalam mempengaruhi setiap perilaku termasuk

perilaku belajar. Dalam perkembangannya motivasi juga dapat dibedakan menjadi

dua macam yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik

dimaksudkan dengan motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang yang

atas dasar kesadaran sendiri untuk melakukan sesuatu pekerjaan belajar.

Sedangkan motivasi ekstrinsik dimaksudkan dengan motivasi yang datang dari

luar diri seseorang / siswa yang meyebabkan siswa tersebut berkeinginan untuk

melakukan kegiatan belajar.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut, mengindikasikan bahwa seseorang

yang mempunyai motivasi atau dorongan yang lahir dari dalam dirinya sendiri

akan lebih mudah dalam mencapai suatu keberhasilan dibandingkan dengan orang

yang membutuhkan motivasi atau factor pendorong yang berasal dari luar dirinya.

Hal ini terjadi karena adanya inisiatif atau kemauan serta keinginan untuk selalu

meraih sesuatu yang diharapkan oleh seseorang yang bermotivasi intrinsik

tersebut. Biasanya orang yang demikian memiliki sifat aktif. berbeda halnya

dengan orang yang memiliki sifat pasif yang selalu harus digerakkan oleh pihak

lain sehingga kemauan untuk berusaha meraih cita-cita sedikit lamban. Menurut

Mc.Donald, dalam Aliwar motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang

yang ditandai dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.2 Dari pengertian yang

dikemukakan Mc. Donald ini mengandung elemen penting sebagai berikut;

2Ibid,
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1. Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri
setiap individu manusia. Perkembangan akan membawa beberapa
perubahan energi didalam sistem “neurophysiological” yang ada pada
organisme manusia. Karena menyangkut perubahan energi manusia
(walaupun motivasi itu muncul dari dalam diri manusia ),
penampakkannya akan menyangkut kegiatan fisik.

2. Motivasi ditandai dengan munculnya, rasa/ “feeling”, afeksi seseorang.
Dalam hal ini motivasi relevan dengan persoalan persolan kejiwaan,
afeksi dan emosi yang dapat menentukan tingkah laku manusia.

3. Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi dalam
hal ini sebenarnya merupakan respons dari suatu aksi, yakni tujuan.
Motivasi memang muncul dari dalam diri manusia, tetapi
kemunculannya karena terangsang/terdorong oleh adanya unsur lain,
dalam hal ini adalah tujuan.3

Dengan ketiga elemen di atas, maka dapat dikatakan bahwa motivasi itu

sebagai suatu yang kompleks. Motivasi akan menyebabkan terjadinya suatu

perubahan energi yang ada pada diri manusia, sehingga akan bergayut dengan

persoalan gejala kejiwaan, perasaan dan juga emosi, untuk kemudian bertindak

atau melakukan sesuatu. Semua itu didorong karena adanya tujuan, kebutuhan

atau keinginan. Sedangakan menurut Sardiman motivasi juga dapat dikatakan

bahwa :

Serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi kondisi tertentu, sehingga
seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka
akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka
itu. Jadi motivasi dapat dirangsan oleh faktor dari luar tetapi motivasi itu
adalah tumbuh didalam diri seseorang.4

Hal yang senada juga dikemukakan oleh Wahab Motivasi (motivation)

adalah keseluruhan dorongan, keinginan, kebutuhan, dan daya yang sejenis yang

menggerakan perilaku seseorang. Dalam arti yang lebih luas, motivasi diartikan

3Ibid
4Sardiman ,Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2007), h. 73-75



13

sebagai pengaruh dari energi dan arahan terhadap perilaku yang meliputi;

kebutuhan, minat, sikap, dan perangsang (incentives).5

2. Fungsi Motivasi

Motivasi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam belajar, karena

motivasi akan menemukan intentitasnya usaha belajar yang dilakukan siswa.

Siswa yang memiliki motivasi tinggi, belajarnya lebih baik dibandingkan dengan

para siswa yang memiliki motivasi rendah. Hal ini dapat dipahami bahwa siswa

yang memiliki motivasi tinggi akan tekun dalam belajar dan terus belajar secara

kontinyu tanpa mengenal putus asa serta dapat mengesampingkan hal-hal yang

dapat mengganggu kegiatan belajar yang dilakukannya. Sardiman mengemukakan

ada tiga fungsi motivasi yaitu:

a. Mendorong manusia untuk berbuat baik. Motivasi dalam hal ini
merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dilakukan.

b. Menentukan arah perbuatan yakni kearah tujuan yang hendak dicapai.
c. Menyelediki perbuatan yakni menentukan perbuatan perbuatan apa
yang harus dikerjakan yang serasi, guna mencapai tujuan dengan
menyisihkan perbuatan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan
tersebut.6

Sebagai daya atau kekuatan yang ada pada diri seseorang, maka motivasi

dapat juga berfungsi positif dan juga negatif. Positif maksudnya jika berguna atau

bermanfaat dan mendatangkan kebaikan bagi individu yang bersangkutan maupun

masyarakat di sekitarnya. Sedangkan negatif maksudnya jika tidak bermanfaat

5 Rohmalina Wahab, Psikologi Belajar,( Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015),
h.127

6 Sardiman Op.Cit. h, 84
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dan mendatangkan keburukan atau kerusakan pada individu atau masyarakat

lainnya.

Lebih lanjut Hamalik mengemukakan fungsi motivasi sebagai berikut:

a. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa
motivasi tidak akan timbul perbuatan seperti belajar

b. Sebagai pengarah artinya mengarahkan perbuatan kepada
pencapaian tujuan yang diinginkan.

c. Sebagai penggerak artinya menggerakkan tingkah laku seseorang.7

Dengan demikian, berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat

disimpulkan bahwa motivasi merupakan kondisi psikologis yang mendorong

seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam kegiatan belajar, motivaasi dapat

dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak didalam diri siswa yang

menimbulkan, menjamin kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar,

sehingga diharapkan tujuannya dapat tercapai. Dalam kegiatan belajar, motivasi

sangat diperlukan sebab yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tidak akan

mungkin melakukan aktivitas belajar.

Motivasi belajar setiap orang, satu dengan yang lainnya, bisa jadi tidak

sama. Biasanya, hal itu bergantung dari apa yang diinginkan orang yang

bersangkutan. Misalnya, seorang anak mau belajar dan mengejar rengking

pertama atau rengkin satu karena diiming-imingi ia akan dibelikan sepeda motor

oleh orang tuanya. Contohnya, seorang siswa mempunyai motivasi belajar yang

sangat tinggi agar lulus dengan nilai yang sangat tinggi. Setelah itu anak tersebut

dia bertujuan untuk mendapatkan pekerjaannya yang hebat maka anak tersebut

7Oemar Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar, ( Bandung: Sinar Baru Algesindo,
2000), h.109
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akan membahagiakan orang tuanya suatu saat nanti ketika berhasil dengan

memuaskan.

Motivasi disini maksudnya adalah suatu dorongan motif dalam diri

seseorang yang mana dengan motivasi tersebut akan menyebabkan aktif dan

merasakan ada kebutuhan dalam melakukan belajar, sehingga dengan demikian

proses belajar mengajar akan berhasil secara optimal. Dengan kata lain bahwa

dengan adanya usaha yang tekun dan terutama didasari adanya motivasi, maka

siswa yang belajar akan dapat melahirkan prestasi yang baik. Intensitas motivasi

seorang siswa akan sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi belajarnya.

Beberapa faktor di bawah ini sedikit banyak memberikan penjelasan mengapa

terjadi perbedaaan motivasi belajar pada diri masing-masing orang, di antaranya:

a. Perbedaan fisiologis (physiological needs), seperti rasa lapar, haus,
dan hasrat seksual

b. Perbedaan rasa aman (safety needs), baik secara mental, fisik, dan
intelektual

c. Perbedaan kasih sayang atau afeksi (love needs) yang diterimanya
d. Perbedaan harga diri (self esteem needs). Contohnya prestise memiliki
mobil atau rumah mewah, jabatan, dan lain-lain.

e. Perbedaan aktualisasi diri (self actualization), tersedianya kesempatan
bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam
dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata.8

Dalam bahasa kehidupan sehari hari motivasi erat kaitannya dengan

hasrat, keinginan, tekad, kemauan, kebutuhan, citat cita, keharusan, kesedian

dalam kehidupan sehari hari yang dilakukan. Dari apa yang telah dikemukakan

oleh beberapa pakar diatas, dapat diketahui bahwa motivasi adalah merupakan

8 http://pasaronlineforall.blogspot.co.id/2010/12/apa-saja-sih-faktor-faktor-yang.html.
diakses 31 Desember 2015.

http://pasaronlineforall.blogspot.co.id/2010/12/apa-saja-sih-faktor-faktor-yang.html
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suatu kondisi atau disposisi internal (kesiap siagaan), dan motivasi adalah daya

penggerak (motif) yang telah menjadi aktif pada saat saat melakukan suatu

perbuatan. Ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah

timbul karena adanya suatu dorongan dari dalam diri manusia sehingga manusia

tersebut mampu berusaha melakukan aktivitas atau tindakan baik dalam bekerja,

belajar maupun kegiatan lainnya guna mencapai tujuan yang diingingkannya

dalam belajar. Selain itu juga motivasi mempunyai sifat selalu ingin mencapai

kepuasan untuk memenuhi sesuatu yang ada dalam dirinya melebihi yang dicapai

orang lain. Motivasi atau dorongan bathin merupakan sarana bagi kegiatan

seseorang untuk menimbulkan dan menumbuhkan keinginan agar dapat mencapai

tujuan hidupnya. Pencapaian tujuan hidup yang ditetapkan dengan cara memenuhi

kebutuhan hidup baik kebutuhan fisik atau kebutuhan jasmani maupun kebutuhan

rohaniah.

3. Macam Macam Motivasi Belajar

Salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh seorang guru untuk

menyelesaikan pengajaran adalah bagaimana memotivasi dalam diri peserta didik

secara efektif. Keberhasilan suatu pengajaran sangat dipengaruhi oleh adanya

penyediaan suatu motivasi atau dorongan dalam siswa. Setiap individu memiliki

kondisi internal, dimana kondisi internal tersebut turut berperan dalam aktivitas

dirinya sehari hari. Salah satu dari kondisi tersebut adalah “motivasi”. Selanjutnya
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W.H Burton dalam Sardiman mengelompokkan atas dua jenis motivasi, yaitu

motivasi instrinsik dan ekstrinsik,9 lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

1) Motivasi instrinsik

Motivasi ini mengacu pada faktor faktor dari dalam diri peserta didik

atau dengan kata lain suatu cita cita atau daya yang telah ada dalam diri individu

yang mendorong seseorang untuk berbuat dan melakukan sesuatu. Dalam istilah

lain motivasi intrinsic disebut dengan kesadaran pribadi yang tinggi melakukan

suatu perbuatan atau tindakan. Sangat jarang ini terjadi pada anak berinjak dewasa.

Secara psikologis anak anak lebih dipengaruhi oleh faktor faktor diluar dirinya,

baik itu dari keluarga maupun dari masyarakat atau lingkungan tempat sekitar dia

berada. Motivasi instrinsik ini timbul sebagai akibat dari dalam diri tanpa adanya

pelaksana dari orang lain melainkan atas kemauan sendiri. Misalnya siswa ingin

belajar supaya menjadi pintar dengan pengetahuan yang didapatkan dan berharap

kedepan menjadi orang orang yang sukses. Proses belajar yang dimulai oleh siswa

tersebut terjadi tanpa adanya suruhan ataupun paksaan dari orang lain. Hal ini

berarti bahwa motivasi datang dari dalam dirinya secara sadar ataupun tidak

disengaja. Kebanyakan teori pendidikan modern mengambil motivasi instrinsik

sebagai pendorong bagi aktivitas dalam pemecahan masalah. Ini tidak

mengherangkan , karena keinginan untuk menambah pengetahuan dan melacak

merupakan faktor instrinsik pada semua orang.

9Ibid
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2) Motivasi ekstrinsik

Motivasi ini mengacu pada faktor faktor dari luar atau segala sesuatu

yang datang dari luar yang menjadi dorongan bagi peserta didik untuk berbuat

lebih giat. Motivasi ekstrinsik ini bisa berbentuk penghargaan, pujian, hukuman,

atau celaan.10 Sekali lagi terlihat jelas bahwa peranan guru sangat penting dalam

interaksi dengan peserta didik. Seharusnya memang para guru harus memahami

tentang hal hal yang dibutuhkan oleh peserta didik, terutama dalam hal kondisi

psikologi mereka pada usia usia tertentu. Dengan mengetahui hal itu, maka akan

dengan mudah bagi guru dalam memberikan pelayanan pada anak didik. Pada

anak didik yang belum mencapai taraf dewasa akan giat dalam belajar karena

kesadaran pribadi.umumnya sangat dipengaruhi oleh faktor faktor luar, sehingga

pada tingkat ini guru harus mengarahkan, agar faktor faktor tersebut benar benar

dapat meningkatkan motivasi belajar. Karena juga siswa yang sama sekali tidak

peduli dengan apa apa yang ada disekilingnya, sekalipun itu secara praktis sangat

ia butuhkan dan berguna bagi masa depannya.

Dengan demikian maka sangatlah jelas peran guru yang begitu penting

dalam interaksinya dengan anak didik. Para guru seharusnya lebih memahami

secara mendalam mengenai hal hal yang dibutuhkan oleh anak didik, terutama

dalam hal kondisi psikologis mereka pada usia usia terstentu. Sebab akan

memudahkan bagi seorang guru dalam memberikan pendidikan dan pengajaran

kepada siswa. Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa motivasi

10 Samrin, Pengelolaan Pengajaran,(Perpustakaan Stain Kendari:2010),h.36-37
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adalah benar benar dorongan dasar yang berasal dari dalam diri individu, karena

pilihan sadarnya untuk menggerakkan seseorang bertingkah laku dalam kehidupan

social di masyarakat.

4. Motivasi Belajar

Motivasi belajar dapat dijelaskan dari dua kata yang membentuknya,

motivasi dan belajar. Dari beberapa pendapat para ahli tentang pengertian

motivasi dan belajar seperti yang terdapat pada pembahasan sebelumnya,

disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan yang kuat untuk melakukan suatu

usaha dalam mencapai tujuan atau hasil yang dinginkan. Sedangkan belajar adalah

proses yang di lakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku,

keahlian, tambahan pengetahuan melalui latihan dan pengalaman yang

didapatkannya selama proses belajar berlangsung di dalam kelas atau ruangan

dalam penyampaian guru. untuk menumbuhkan semangat motivasi belajar siswa.

Jadi berdasarkan motivasi belajar adalah suatu dorongan yang kuat untuk

melakukan kegiatan belajar, dalam mencapai hasil yang lebih baik dari

sebelumnya. Intinya meningkatkan motivasi belajar dapat dilakukan dengan

berbagai cara atau strategi pembelajaran, tergantung bagaimana guru dapat

membaca dan memahami kebutuhan kebutuhan tentang belajar siswa. Siswa

dalam situasi dan kondisi tertentu bisa bangkit motivasi belajarnya, tetapi siswa

yang lain belum tentu. Jadi kematangan dan kreatifitas guru dalam memilih dan

menetapkan strategi pembelajaran yang tepat menjadi suatu keharusan dalam

setiap kegiatan pembelajaran. Juga yang paling tepat untuk diketahui oleh siswa
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dalam untuk memotivasi belajar dapat ditumbuhkan dan dikembangkan dari

dalam diri siswa itu sendiri dengan melalui pemahaman akan tujuan, kebutuhan

serta perasaan diri sendiri. Siswa yang merasa bahwa ilmu pengetahuan itu sangat

penting dan bermanfaat bagi kehidupan, maka dalam dirinya itu akan muncul

sikap yang berprestasi, sebaliknya juga yang tidak memahami akan tujuan dan

manfaat pengetahuan maka akan mengalami suatu kejenuhan, malas dalam belajar

disekolah maupun dirumah.

Oleh karena itu belajar sangatlah penting diperlukan adanya motivasi.

Hasil belajar akan menjadi emas, kalau motivasi didorong oleh seorang guru yang

mengajar disekolah dengan baik dalam memberikan suatu motivasi belajar. Makin

tepat motivasi yang diberikan, akan makin berhasil pula pelajaran yang

dilaksanakan. Jadi motivasi akan senantiasa menentukan intensitas usaha belajar

bagi siswa. Sehubungan dengan hal tersebut Menurut Hamalik fungsi motivasi

yaitu :

1. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi
tidak akan timbul perbuatan seperti belajar.

2. Sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan kepada pencapaian
tujuan yang diinginkan

3. Sebagai penggerak, ia berfungsi sebagai mesin bagi mobil. Besar
kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu
pekerjaan.11

Disamping itu motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan

pencapaian prestasi. Seseorang melakukan suatu usaha karena adanya motivasi.

Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menimbulkan hasil yang baik.

11 https://kamriantiramli.wordpress.com/tag/fungsi-motivasi/diakses tgl 25/02/2016
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Dengan kata lain, dengan adanya usaha yang tekun dan terutama didasari adanya

motivasi, maka seseorang yang belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang

baik. Intensitas motivasi seorang siswa akan sangat menentukan tingkat

pencapaian prestasi belajarnya.

Teori motivasi yang sangat fundamental dan monumental, juga telah

banyak dikenal orang dan digunakan dalam berbagai kegiatan adalah teori

motivasi dari Abraham Maslow. Teori lain yang juga telah dikenal adalah teori

motivasi belajar, motivasi kerja, dan motivasi berprestasi, di samping teori teori

motivasi lainnya. Namun dengan tidak mengesampingkan teori motivasi lain,

dalalam pembahasan ini yang akan ditonjolkan dalam pembahasannya adalah teori

motivasi yang akan dikaji dari sudut pandang motivasi belajar, motivasi kerja, dan

motivasi berprestasi. Dari berbagai tentang motivasi yang dikemukakan oleh para

ahli, terdapat beberapa teori motivasi yang bertitik tolak pada dorongan yang

berbeda satu sama lain. Ada teori motivasi yang bertitik tolak pada dorongan dan

pencapaian kepuasan, ada pula yang bertitik tolak asas kebutuhan. Motivasi ini

menurut asas kebutuhan saat ini banyak diminati.12

Dari pandangan tersebut terdapat persamaan- persamaan penjelasan

tentang pengertian motivasi. Motivasi dipandang sebagai penyebab utama

seseorang melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Siswa akan melakukan

tindakan belajar, apabila tumbuh motivasi yang kuat dalam dirinya, sebaliknya

siswa akan kehilangan perhatian pada saat pembelajaran jika tidak ada motivasi

12 Hamzah B, Uno,Teori Motivasi Belajar,(Jakarta: Bumi Aksara, 2011),h.2-4



22

belajar. Maslow, sebagai tokoh motivasi aliran humanisme, menyatakan bahwa

kebutuhan manusia secara hierarkis semuanya laten dalam diri manusia.

Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan fisiologis (sandang pangan), kebutuhan

rasa aman (bebas bahaya), kebutuhan kasih sayang, kebutuhan dihargai dan

dihormati, dan kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri, penghargaan atau

penghormatan, rasa memiliki, dan rasa cinta atau kasi sayang, perasaan aman, dan

tentram merupakan kebutuhan fisiologis mendasar13. Pandangan melihat bahwa

hal yang terpenting dari lahirnya suatu motivasi adalah adanya kebutuhan yang

merupakan tujuan yang ingin dicapai. Siswa belajar dengan tekun dan sungguh –

sungguh karena adanya tujuan yang ingin dicapai. Tidak mungkin seseorang

melakukan sesuatu tindakan tanpa adanya tujuan tertentu.

Oemar Hamalik merumuskan, bahwa. “motivation is an energy Shange

within the person characterized by affective arousal and anticipatory goal

reaction”, yang diartikan, bahwa motivasi adalah suatu perubahan energi dalam

diri(pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk

mencapai tujuan.14

Pada teori lain, menjelaskan bahwa ada pengaruh kebutuhan yang

menguatkan seseorang melakukan tindakan tertentu. Manusia bekerja keras,

karena kebutuhan- kebutuhan lainnya seperti rasa aman, perasaan ingin dihargai,

kebutuhan kasih sayang dan kebutuhan aktualisasi. Teori ini melihat lahirnya

13 Hamzah B, Uno, Op.Cit, h. 6
14 Oemar Hamalik,Kurikulum Dan Pembelajaran,(Jakarta: Bumi Aksara,2014),h.106
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motivasi seseorang, karena adanya suatu kebutuhan. Teori ini dikenal dengan

kebutuhan Maslow, kebutuhan kebutuhan itu ialah:

a. Kebutuhan fisiologis, yakni kebutuhan primer yang harus dipuaskan
lebih dahulu, yang terdiri dari kebutuhan pangan, sandang dan
tempat berlindung.

b. Kebutuhan keamanan, baik keamanan batin maupun keamanan barang
atau benda.

c. Kebutuhan sosial, yang terdiri dari kebutuhan perasaan untuk diterima
oleh orang lain, perasaan dihormati, kebutuhan untuk berprestasi,
dan kebutuhan perasaan berpartisipasi.

d. Kebutuhan berperstasi yakni kebutuhan yang erat hubungannya
dengan status seseorang.15

Jenis jenis kebutuhan tersebut dapat menjadi dasar dalam upaya

menggerakkan motivasi belajar siswa. Upaya untuk memenuhi kebutuhan –

kebutuhan tersebut melalui proses pembelajaran hanya dapat dilakukan oleh guru

dalam batas batas tertentu.16 Teori ini dikenal sebagai teori kebutuhan (need) yang

digambarkan secara hierarkis sebagai berikut:

Gambar 1 : Hierarki Kebutuhan Maslow.17

15Ibid
16Ibid
17Ibid

Aktualisasi Diri

Rasa Memiliki dan Rasa Cinta/Sayang

Perasaan Aman dan Tenteram

Kebutuhan Fisiologis

Penghargaan/Penghormatan
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Aktualisasi diri, penghargaan atau penghormatan, rasa memiliki, rasa

cinta/ sayang, perasaan aman, dan tentram merupakan kebutuhan fiologis

mendasar. Teori ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

Dalam dunia pendidikan misalnya, teori ini dapat diterapkan dengan memandang

bahwa kebutuhan peserta didik sangat penting untuk dipenuhi dalam proses

pembelajaran agar memperoleh hasil belajar yang maksimal. Pemenuhan

kebutuhan itu dapat dilakukan oleh pendidik dengan cara memahami keadaan

peserta didik secara perorangan, memberi rasa aman dalam belajar atau tidak

dalam keadaan tertekan, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, bebas

kebisingan dan lain sebagainya.

Berangkat dari teori teori motivasi yang telah dikemukakan oleh para ahli

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan atau tenaga

yang timbul oleh adanya ransangan dari dalam diri seseorang sehingga ia

berkeinginan untuk mengadakan perubahan tingkah laku/aktivitas tertentu kearah

yang lebih baik dari sebelumnya berdasarkan tujuan tertentu dan pemenuhan

kebutuhannya.

5. Fungsi Motivasi Belajar

Dalam kegiatan belajar mengajar anak didik yang malas berpartisipasi

dalam belajar. Sementara anak didik yang lain aktif berpartisipasi dalam kegiatan,

seseorang atau dua orang anak didik duduk dengan santainya di kursi mereka

dengan alam pemikiran yang jauh entah kemana. Sedikit pun tidak tergerak

hatinya untuk mengikuti pelajaran dengan cara mendengarkan penjelasan guru
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dalam mengerjakan tugas tugas guru yang diberikan. Ketiadaan minat terhadap

suatu mata pelajaran pangkal penyebab kenapa anak tidak bergeming untuk

mencatat apa apa yang telah disampaikan oleh guru. Itulah sebagai pertanda

bahwa anak didik tidak mempunyai motivasi untuk belajar. Kemiskinan motivasi

instrinsik ini merupakan masalah yang memerlukan bantuan yang tak bisa ditunda

tunda. Guru harus memberikan suntikan dalam bentuk motivasi ekstrinsik.

Sehingga dengan bantuan itu anak didik dapat keluar dari kesulitan belajar.

Bila motivasi ekstrinsik yang diberikan itu dapat membantu anak didik

keluar dari lingkaran masalah kesulitan belajar, maka motivasi dapat diperankan

dengan baik oleh guru. Peranan yang dimainkan oleh guru dengan mengandalkan

fungsi fungsi motivasi merupakan langkah yang akurat untuk menciptakan iklim

belajar yang kondusif bagi anak didik. Baik motivasi intrinsik maupun motivasi

ekstrinsik sama berfungsi sebagai pendorong, penggerak, dan penyeleksi

perbuatan. Ketiganya menyatu dalam sikap terimplikasi dalam perbuatan.

Dorongan adalah fenomena psikologis dari dalam yang melahirkan hasrat untuk

bergerak dalam menyeleksi perbuatan yang akan dilakukan. Karena itulah baik

dorongan atau penggerak maupun penyeleksi merupakan kata kunci dari motivasi

dalam setiap perbuatan dalam belajar. Untuk jelasnya ketiga fungsi motivasi

dalam belajar tersebut di atas, akan diuraikan dalam pembahasan sebagai berikut.

1. Motivasi sebagai pendorong perbuatan

Pada mulanya anak didik tidak ada hasrat untuk belajar, tetapi karena ada

sesuatu yang dicari muncullah minatnya untuk belajar. Sesuatu yang akan dicari
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itu dalam rangka untuk memuaskan rasa ingin tahunya dari sesuatu yang dipelajari.

Sesuatu yang belum diketahui itu akhirnya mendorong anak didik untuk belajar

dalam rangka mencari tahu. Anak didik pun mengambil sikap seiring dengan

minat terhadap suatu objek. Di sini, anak didik mempunyai keyakinan dan

pendirian tentang apa yang seharusnya dilakukan untuk mencari tahu tentang

sesuatu. Sikap itulah yang mendasari dan mendorong ke arah sejumlah perbuatan

dalam belajar. Jadi, motivasi yang berfungsi sebagai pendorong ini mempengaruhi

sikap apa yang seharusnya anak didik ambil dalam rangka belajar.

2.Motivasi sebagai penggerak perbuatan

Dorongan psikologis yang melahirkan sikap terhadap anak didik itu

merupakan suatu kekuatan yang tak terkandung, yang kemudian terjelma dalam

bentuk gerakan psikofisik. Di sini anak didik sudah melakukan aktifitas belajar

dengan segenap jiwa dan raga. Akal pikiran berproses dengan sikap raga yang

cenderung tunduk dengan kehendak perbuatan belajar. Sikap berada dalam

kepastian perbuatan dan akal pikiran mencoba membedah nilai yang terpatri

dalam wacana, prinsip, dalil, dan hukum, sehingga mengerti betul isi yang

dikandungnya.

3.Motivasi sebagai pengarah perbuatan

Anak didik yang mempunyai dapat menyeleksi mana perbuatan yang

dilakukan dan mana perbuatan yang diabaikan. Seorang anak didik yang ingin

mendapatkan sesuatu dari suatu mata pelajaran yang lain. Pasti anak didik akan

mempelajari mata pelajaran di mana tersimpan sesuatu yang akan dicari itu.
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Sesuatu yang akan dicari anak didik merupakan tujuan belajar yang akan

dicapainya. Tujuan belajar itulah sebagai pengarah yang memberikan motivasi

kepada anak didik dalam belajar. Dengan tekun anak belajar. Dengan penuh

konsentrasi anak didik belajar agar tujuannya mencari sesuatu yang ingin

diketahui/ dimengerti itu cepat tercapai. Segala sesuatu yang mengganggu

pikirannya dan dapat membuyarkan konsentrasinya diusahakan disingkirkan jauh

jauh. Itulah peranan motivasi yang dapat mengarahkan perbuatan anak didik

dalam belajar.

6. Peranan Motivasi Dalam Belajar

Motivasi merupakan dorongan yang menyebabkan terjadinya suatu

perbuatan atau tindakan. Perbuatan belajar pada siswa terjadi karena adanya

motivasi untuk melakukan perbuatan belajar. Motivasi dipandang berperang

dalam belajar karena motivasi mengandung nilai nilai sebagai berikut:

a. Memotivasi menentukan tingkat berhasil atau gagalnya kegiatan
siswa.belajar tanpa memotivasi sulit untuk mencapai keberhasilan
secara optimal.

b. Pembelajaran yang bermotivasi pada hakekatnya adalah pembelajaran
yang sesuai dengan kebutuhan, dorongan, motif, minat yang ada pada
diri siswa.

c. Pembelajaran yang bermotivasi menurut kreatifitas dan imajinitas
guru untuk berupaya secara sungguh sungguh mencari cara cara yang
relevan dan serasi guna membangkitkan dan memelihara motivasi
belajar siswa.

d. Berhasil atau gagalnya dalam membangkitkan dan mendayagunakan
motivasi dalam proses pembelajaran berkaitan dengan upaya
pembinaan disiplin kelas.

e. Penggunaan asas motivasi merupakan sesuatu yang esensial dalam
proses belajar dan pembelajaran.18

18 Ibid,h.110
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7. Cara Mengemukakan Motivasi Belajar Siswa

Mengingat demikian pentingnya suatu peranan motivasi bagi siswa

dalam belajar, maka guru diharapkan dapat membangkitkan dan meningkatkan

motivasi belajar yang lebih optimal, maka siswa harus memiliki motivasi yang

tinggi, namun pada kenyataannya tidak semua siswa mempunyai motivasi yang

tinggi untuk belajar. Disekolah tidak sedikit siswa yang memiliki motivasi belajar

rendah perlu diadakan suatu motivasi atau upaya dari guru agar siswa yang

bersangkutan dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Dalam rangka

mengupayakan agar motivasi belajar siswa sangat tinggi, seorang guru menurut

Dimyati dan Mudjiono hendaknya harus memperhatikan hal hal sebagai berikut:

a. Seorang guru hendaknya mampu mengoptimalisasikan penerapan
prisnsip belajar.

b. Guru hendaknya mampu mengoptimalisasikan unsur unsur dinamis
dalam pembelajaran.

c. Guru mengoptimalisasikan pemanfaatan pengalaman dan kemampuan
siswa.19

Guru pada prinsipnya harus memandang bahwa dengan kehadiran siswa

merupakan suatu motivasi belajar yang datang dari siswa. Sehingga dengan

adanya prinsip itu, ia akan menganggap siswa sebagai seseorang yang harus

dihormati dan diharggai. Dengan perlakuan semacam itu siswa tentu akan mampu

memberi makna terhadap pelajaran yang dihadapinya. Dalam proses belajar

mengajar, seorang siswa terkadang dapat terhambat oleh adanya berbagai

permasalahan. Hal ini disebabkan oleh karena kelelahan jasmani atau mental

siswa. Prilaku belajar siswa yang ditunjukkan siswa merupakan suatu rangkaian

19 Dimiyati Dan Mudjiono, Belajar Dan Pembelajaran,(Jakarta:Depdikbud,1994),h.95
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perilaku yang ditunjukkan pada keseharianny. Untuk itu, maka pengalaman yang

diberikan oleh guru terhadap siswa dalam meningkatkan motivasi belajar siswa

menurut Dimiyati dan Mudjiono dengan cara:

a. Siswa ditugasi membaca bahan pelajaran sebelumnya.
b. Guru memecahkan masalah yang sukar bagi siswa.
c. Guru mengajarkan cara memecahkan maslah dan mendidil keberanian
kepada siswa dalam mengatasi kesukaran.

d. Guru mengajak serta siswa mengalami mengatasi kesukaran.
e. Guru memberikan kesempatan siswa untuk mampu memecahkan
maslah.

f. Guru memberikan penguatan pada siswa yang berhasil mngatasi
masalahnya.

g. Guru menghargai pengalaman dan kemampuan siswa agar belajar
secara mandiri.20

Siswa dalam proses belajar hendaknya merasakan adanya suatu

kebutuhan psikologis yang normatif. Siswa yang termotivasi dalam belajarnya

dapat dilihat dari karakteristik tingkah laku, yang menyangkut minat, ketajaman,

perhatian, kosentrasi, dan ketekunan. Siswa yang memiliki motivasi rendah dalam

belajarnya menampakan keenggangannya, cepat bosan dan berusaha menghindar

kegiatan belajar yang dilakukan guru di dalam ruangan saat mengajar.

Maka dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa motivasi sangat

menentukan tingkat berhasilnya atau tidaknya suatu kegiatan dalam proses belajar

yang dilakukan guru saat mengajar siswa. Motivasi menjadi salah satu faktor yang

turut sangat menentukan hasil belajar siswa yang efektif. Betapun baiknya suatu

potensi siswa yang meliputi kemampuan intelektual atau bakat maka sisa tersebut

dan materi yang diajarkan serta sarana dan prasarana belajar namun bila siswa

20 Oemar Hamalik, Op.Cit,h.96
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tersebut tidak termotivasi dengan baik maka dalam proses belajarnya, tidak akan

efektif.

B. DeskripsiMetode Simulasi

1. PengertianMetode

Metode simulasi merupakan metode mengajar yang dapat digunakan

dalam pembelajaran kelompok. Mengajar dengan simulasi objeknya bukan benda

atau kegiatan yang sebenarnya, tetapi kegiatan mengajar yang bersifat pura-pura.

Simulasi dapat dilakukan oleh siwa Sekolah Dasar pada kelas IV ke atas, karena

kegiatan pembelajarannya menuntut adanya kemampuan siswa dalam berinteraksi

dalam kelompok. Ada beberapa jenis metode simulasi diantaranya adalah bermain

peran, sosiodrama, permainan simulasi dan sebagainya. Bermain peran merupakan

permainan dalam bentuk dramatisasi, sekelompok siswa melaksanakan kegiatan

tertentu yang telah diarahkan oleh guru. Simulasi ini lebih menitikberatkan pada

tujuan untuk mengingat atau menciptakan kembali gambaran masa silam yang

memungkinkan terjadi pada masa yang akan datang atau peristiwa tersebut

bermakna bagi kehidupan sekarang. Sosiodrama adalah suatu kelompok yang

belajar memecahkan masalah yang berhubungan dengan masalah individu sebagai

makhluk sosial. Misalnya hubungan antara anak terhadap orang tua, antar siswa

dengan teman kelompoknya, dan sebagainya21

Dari pengertian diatas tentang metode simulasi maka dapat ditarik sebuah

kesimpulan bahwa metode simulasi esensinya menyajikan bahan pelajaran

21http://deonfadillah.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-metode-simulasi-
simulation.html/diakses tgl 16/03/2016

http://deonfadillah.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-metode-simulasi-simulation.html/diakses
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melalui objek atau kegiatan pembelajaran yang bukan sebenarnya. Pengalaman

belajar yang diperoleh dari metode ini meliputi kemampuan kerja sama,

komunikatif, dan menginterpretasikan suatu kejadian.

2. Pengertian Simulasi

Simulasi berasal dari kata simulate yang artinya berpura pura atau

berbuat seakan akan. Sebagai metode mengajar, simulasi dapat diartikan cara

penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk

memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Simulasi dapat

digunakan sebagai metode mengajar dengan asumsi tidak semua proses

pembelajaran dapat dilakukan secara langsung pada objek yang sebenarnya.

Simulasi adalah suatu cara untuk menduplikasi/menggambarkan ciri,

tampilan, dan karakteristik dari suatu sistem nyata. Ide awal dari simulasi adalah

untuk meniru situasi dunia nyata secara matematis, kemudian mempelajari sifat

dan karakter operasionalnya, dan akhirnya membuat kesimpulan dan membuat

keputusan berdasar hasil dari simulasi. Dengan cara ini, sistem di dunia nyata

tidak disentuh /dirubah sampai keuntungan dan kerugian dari apa yang menjadi

kebijakan utama suatu keputusan di uji cobakan dalam sistem model.

a. Simulasi yaitu suatu proses peniruan dari sesuatu yang nyata beserta
keadaan sekelilingnya (state of affairs). Aksi melakukan simulasi ini
secara umum menggambarkan sifat-sifat karakteristik kunci dari
kelakuan sistem fisik atau sistem yang abstrak tertentu.

b. Simulasi metode pelatihan yg meragakan sesuatu dalam bentuk tiruan
yag mirip dengan keadaan yang sesungguhnya

c. Simulasi sebuah penggambaran suatu sistem atau proses dengan
peragaan berupa model statistik atau pemeranan; menyimulasi v
menirukan (menyerupakan) kepada sesuatu yang besar dng ukuran yang
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lebih kecil: komputer itu dapat digunakan untuk bintang meledak;
menyimulasikan v membuat (menjadikan) dalam bentuk simulasi22

Dari beberapa pengertian tentang simulasi di atas maka dapat ditarik

sebuah kesimpulan Simulasi adalah metode yang paling luas penggunaannya

dalam mengevaluasi berbagai alternatif sistem sumberdaya air. Teknik ini

mengandalkan cara coba-banding (trial-and-error) untuk memperoleh hasil yang

mendekati optimal. Model simulasi mempunyai maksud untuk mereproduksi

watak esensial dari sistem yang dipelajari. Teknik simulasi dapat dibayangkan

dengan percobaan (eksperimen), sebagai penyelesaian masalah untuk mempelajari

sistem yang kompleks yang tidak dapat dianalisis secara langsung dengan cara

analitik. Teknik simulasi merupakan metode kuantitatif yang menggambarkan

perilaku suatu sistem. Digunakan untuk memperkirakan keluaran (output) dari

masukan (input) sistem yang telah ditentukan. Menurut Pusat Bahasa

simulasi adalah “satu metode pelatihan yang memperagakan sesuatu dalam

bentuk tiruan (imakan) yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya; simulasi:

penggambaran suatu sistem atau proses dengan peragaan memakai model statistic

atau pemeran.”23 Simulasi adalah sebuah replikasi atau visualisasi dari perilaku

sebuah sistem, misalnya sebuah perencanaan pendidikan, yang berjalan pada

kurun waktu yang tertentu. Jadi dapat dikatakan bahwa simulasi itu adalah sebuah

model yang berisi seperangkat variabel yang menampilkan ciri utama dari sistem

kehidupan yang sebenarnya. Simulasi memungkinkan keputusan-keputusan yang

22 https://ranimohune.wordpress.com/2014/04/21/pengertian-simulasi-digital/diakses tgl
16/03/2016

23 Depdiknas,Kamus Pusat Bahasa, (Jakarta: Depdiknas 2008), h.1532



33

menentukan bagaimana ciri-ciri utama itu bisa dimodifikasi secara nyata.24

Simulasi merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam

pembelajaran kelompok. Proses pembelajaran yang menggunakan metode

simulasi cenderung objeknya bukan benda atau kegiatan yang sebenarnya,

melainkan kegiatan mengajar yang bersifat pura-pura. Kegiatan simulasi dapat

dilakukan oleh siswa pada kelas tinggi di sekolah dasar.25

Dalam pembelajaran yang menggunakan metode simulasi, siswa dibina

kemampuannya berkaitan dengan keterampilan berinteraksi dan berkomunikasi

dalam kelompok. Di samping itu, dalam metode simulasi siswa diajak untuk dapat

bermain peran beberapa perilaku yang dianggap sesuai dengan tujuan

pembelajaran. Demikian juga untuk mengembangkan pemahaman dan

penghayatan terhadap suatu peristiwa, penggunaan simulasi akan sangat

bermanfaat.

Berdasarkan dari beberapa uraian tentang metode simulasi diatas dapat

diketahui bahwa metode simulasi cara yang teratur dan dapat berpikir baik baik

untuk mencapai maksud, sehingga dapat dipahami bahwa metode simulasi sangat

berarti bagi suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pelajaran agar

tercapai suatu tujuan pengajaran dalam hal motivasi belajar siswa.

3. Kelebihan Dan Kekurangan Metode Simulasi

24 Lenterak mei 22, 2012 Pembelajaran 1 Comment - dibaca 30.364 kali Diakses tgl 1
/01/2016

25 Ibid, diakses pada tanggal 01/01/2016

http://lenterakecil.com/author/lenterak/
http://lenterakecil.com/category/pembelajaran-pendidikan/
http://lenterakecil.com/pengertian-metode-simulasi/
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Terdapat beberapa kelebihan dengan menggunakan simulasi sebagai

metode mengajar diantaranya:

a. Simulasi dapat dijadikan sebagai bekal bagi siswa dalam menghadapi
situasi yang sebenarnya kelak, baik dalam kehidupan keluarga,
masyarakat, maupun menghadapi dunia kerja.

b. Simulasi dapat mengembangkan kreativitas siswa, karena melalui
simulasi siswa diberi kesempatan untuk memainkan peranan sesuai
dengan topik yang disimulasikan.

c. Simulasi dapat memupuk keberanian dan percaya diri siswa.
d. Memperkaya pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan
dalam menghadapi berbagai situasi sosial yang problematik.

e. Simulasi dapat meningkatkan gairah siswa dalam proses
pembelajaran.26

Berdasarkan dari pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa metode

simulasi menjadi metode yang dapat mengaktivkan peserta didik dalam

pembelajaran, disamping itu juga metode simulasi, memiliki beberapa kelebihan,

a) Menyenangkan, sehingga siswa secara wajar terdorong untuk
berpartisipasi

b) Mengalahkan guru untuk mengembangkan aktifitas simulasi;
c) Memumkingkan eksperimen berlangsung tanpa memerlukan
lingkungan yang sederhana;

d) Memvisualkan hal-hal yang abstrak ;
e) Tidak memerlukan keterampilan komunikasi yang pelit;
f) Memungkinkan terjadinya interaksi antar siswa;
g) Menimbulkan respon yang positif dari siswa yang lambin, kurang cakap
dan kurang motivasi dan melatih berpikir kritis karena siswa terlibat
dalam analisa proses, kemajuan simulasi.27
Di samping memiliki kelebihan, simulasi juga mempunyai kelemahan, di

antaranya:

1. Pengalaman yang diperoleh melalui simulasi tidak selalu tepat dan
sesuai sasaran dengan kenyataan di lapangan.

2. Pengelolaan yang kurang baik, sering simulasi dijadikan sebagai alat
hiburan, sehingga tujuan pembelajaran menjadi terabaikan.

26Ibid,
27Ibid



35

3. Faktor psikologis seperti rasa malu dan takut sering memengaruhi
siswa dalam melakukan simulasi.28

4. Jenis-Jenis Simulasi

Simulasi terdiri dari beberapa jenis, diantaranya:

4.1. Sosiodrama

Sosiodrama adalah metode pembelajaran bermain peran untuk

memecahkan masalah masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial,

permasalahan yang menyangkut hubungan antara manusia seperti masalah

kenakalan remaja, narkoba, gambaran keluarga yang otoriter, dan lain sebagainya.

Sosiodrama digunakan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan akan

masalah masalah sosial serta mengembangkan kemampuan siswa untuk

memecahkannya.

4.2. Psikodrama

Psikodrama adalah metode pembelajaran dengan bermain peran yang

bertitik tolak dari permasalahan permasalahan psikologis. Psikodrama biasanya

digunakan untuk terapi, yaitu agar siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik

tentang dirinya, menemukan konsep diri, menyatakan reaksi terhadap tekanan-

tekanan yang dialaminya.

4.3. Role Playing

Role playing atau bermain peran adalah metode pembelajaran sebagai

bagian dari diri simulasi yang diarahkan untuk mengkreasi peristiwa sejarah,

28Ibid
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mengkreasi peristiwa peristiwa atkual, atau kejadian kejadian yang mungkin

muncul pada saat mendatang.29

5. Prinsip Prinsip Simulasi

1) Dilakukan oleh kelompok siswa, tiap kelompok mendapat kesempatan
melaksanakan simulasi yang sama atau dapat juga berbeda;

2) Semua siswa harus terlibat langsung menurut peranang masing masing;
3) Penentuan topik disesuaikan dengan tingkat kemampuan kelas,
dibicarakan oleh siswa dan guru;

4) Petunjuk simulasi diberikan terlebih dahulu;
5) Dalam simulasi seyogianya dapat dicapai tiga dominan psikis;
6) Dalam simulasi hendaknya digambarkan situasi yang lengkap;
7) Hendaknya diusahakan terintegrasikannya beberapa ilmu;30

6. Langkah Langkah Pelaksanaan Simulasi

Yang harus kita perhatikan dalam simulasi agar berhasil dengan baik

adalah langkah langkah yang harus ditempuh dalam simulasi, yaitu:

1) Penentuan topik dan tujuan simulasi;
2) Guru memberikan gambaran secara garis besar situasi yang akan
disimulasikan;

3) Guru memimpin pengorganisasian kelompok, peranan peranan yang
akan dimainkan, pengaturan ruangan, pengaturan alat, dan sebagainya;

4) Pemilihan pemegang peranan;31

Dari beberapa penjelasan di atas mengenai langkah dalam pembelajaran

dengan menggunakan metode simulasi maka penulis merilis beberapa indikator

penting yang akan diangkat menjadi sintaks dalam meningkatkan motivasi belajar

siswa dalam pembelajaran simulasi sebagai berikut:

1. Penguasaan materi

29Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran,(Jakarta:Kencana,2008),h.159-161
30 Ibid
31Sri Harmianto,Model Model Pembelajaran Inovatif Dan Efektif,(Bandung: Alfabeta,

2013),h.40-41
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2. Perasaan pada siswa dalam mengikuti pembelajaran

3. Interaksi siswa dalam kelompok

4. Hubungan siswa dengan guru saat pembelajaran

5. Partisipasi siswa dalam pembelajaran

6. Keberanian bertanya dan mengemukakan pendapat

C. Hakikat Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Secara kultural pada umumnya pendidikan berada pada bingkai peran,

fungsi dan tujuan yang sama. Semuanya berorientasi pada upaya mengangkat dan

menegakan martabat manusia, melalui transmisi yang dimilikinya, terutama dalam

bentuk mentrasfer pengetahuan dan sikap. Dalam konteks ini secara jelas juga

menjadi sasaran jangkauan pendidikan agama islam, karena bagaimanpun

pendidikan Islam merupakan bagian dari sebuah sistem pendidikan nasional.

Sebagai pendidikan yang berlabel Agama Islam, maka Pendidikan Islam memiliki

transmisi tentang spiritual yang nyata dalam proses belajar pendidikan agama

Islam dibandingkan dengan pendidikan umum, sekalipun lembaga pendidikan ini

memiliki tujuan yang sangat jelas yang serupa. Kejelasannya terletak pada

keinginan dalam pendidikan agama Islam untuk mengembangkan dari

keseluruhan aspek dalam diri anak didik disekolah secara berimbang, baik aspek

intelektual, spiritual dalam memahami mata pelajaran Pendidikan Agama Islam

yang diajarkan oleh gurunya di sekolah.
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Kemudian pemahaman tentang Pendidikan Agama Islam sangat jelas

terlihat dari dengan perbedaan dari pemahaman dalam penerimaan materi

Pendidikan Agama Islam. Dalam pendidikan agama-agama islam, tidak hanya

bertujuan mentransfer pengetahuan saja kepada peserta didik, tetapi harus

menekankan pada aspek pembentukan kesadaran dan kepribadian, serta perubahan

dalam prilaku yang sesuai dengan nilai nilai islam. Proses pendidikan Islam tidak

hanya menemukan dan menggali, tetapi juga yang lebih penting yaitu menemukan

dan membangun suatu tatanam prilaku dalam Islam sehingga cita cita masyarakat

sesuai yang islami agar sesuai dengan ajaran Islam.

Kemudian Pendidikan Islam merupakan usaha sadar yang terencana untuk

menyiapkan siswa dalam menyakini serta menghayati dan mengamalkan ajaran

Islam dengan melalui suatu kegiatan bimbingan, pengajaran. Pendidikan Agama

Islam yang pada hakekatnya merupakan suatu proses, dalam perkembangannya

yang dimasukan sebagai rumpun pada mata pelajaran pendidikan agama Islam

yang diajarkan disekolah maupun pada pendidikan dalam keluarga atau

pendidikan di perguruan tinggi. Jadi berbicara tentang suatu proses pendidikan

agama Islam maka dapat dimaknai pada dua hal : sebagai suatu proses dalam

penanaman ajaran Islam, dan sebagai bahan kajian yang menjadi materi dalam

proses itu sendiri di sekolah yang diajarkan oleh guru bidang studi tersebut.

Menurut Zakiyah Darajat pendidikan agama Islam adalah suatu usaha

untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami

ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya
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dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.32

Sedangkan Menurut Drs. Ahmad D. Marimba : Pendidikan Agama Islam adalah

bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju

kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.33

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan

Agama Islam adalah suatu proses bimbingan jasmani dan rohani yang berdasarkan

ajaran Islam dan dilakukan dengan kesadaran untuk mengembangkan potensi anak

didik menuju perkembangan yang maksimal, sehingga terbentuk kepribadian yang

memiliki sebuah nilai nilai yang islami sesuai alqur’an dan hadis.dengan demikian

guru bukanlah segala galanya sumber informasi, melainkan sehingga menganggap

anak didik sebagai botol yang selalu harus diisi oleh guru. Secara lebih teknis,

menurut Musthafa Al- Ghulayani dalam Uhbiyati memberikan penjelasan tentang

pengertian Pendidikan Islam:

Bahwa pendidikan agama Islam ialah menanamkan akhlak yang mulia
didalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan menyiraminya
dengan air petunjuk dan nasihat, sehingga akhlak itu menjadi salah satu
kemampuan (meresap dalam) jiwanya kemudian buahnya berwujud
keutamaan, kebaikan dan cinta bekerja untuk kemanfaatan tanah air.34

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa para ahli

didik Islam berbeda pendapat mengenai rumusan pendidikan Islam. Ada yang

menitikberatkan pada segi pembentukan akhlak anak, ada pula yang menuntut

pendidikan teori dan praktek, sebagian lagi menghendaki terwujudnya kepribadian

32http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-pendidikan-
agama-islam-pai.html diakses, tgl 16/03/2016

33 https://starawaji.wordpress.com/2009/05/02/pengertian-pendidikan-agama-islam-
menurut-berbagai-pakar/diakses, tgl 16/03/2016

34 Nur uhbiyati,Ilmu Pendidikan Islam,(Bandung:Pustaka,1998),h.10.

http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-pendidikan-agama-islam-pai.html
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muslim dan lain lain. Jika dikaji lebih jauh, pengertian tentang pendidikan Islam

di atas, terkandung pandangan pandangan dasar Islam berkenaan dengan manusia

dan signifikan tentang ilmu pengetahuan. maka manusia Islam adalah makhluk

rasional, sekaligus mempunyai hawa nafsu kebinatangan. Dengan potensi tersebut

yang dimiliki manusia dapat menyempurnakan kemanusiaannya sehingga menjadi

pribadi yang dekat dengan tuhan. Tetapi sebaliknya ia dapat menjadi makhluk

yang paling hina apabila di bawa kecenderungan hawa nafsu yang tidak bisa

dikendalikannya yang mampu membawa kebodohan. Sedangkan Ahmad Tafsir

bahwa manusia adalah makhluk sosial yang berkembang karena dipengaruhi

pembawaan dan lingkungan, adalah salah satu hakikat wujud manusia. Dalam

perkembangannya, manusia itu cenderung beragama; inilah hakikat wujud yang

lain. Manusia mempunyai banyak kecenderungan; ini disebabkan oleh banyaknya

potensi yang dibawanya. Dalam garis besarnya, kecenderungan itu dapat dibagi

menjadi dua, yaitu kecenderungan menjadi orang yang baik dan kecenderungan

menjadi orang yang jahat. Kecenderungan beragama termasuk ke dalam

kecenderungan menjadi baik.35

2. Hakekat Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam merupakan pendidikan yang dapat mengubah

tingkah laku individu dalam kehidupan sehari hari, masyarakat, dan alam

sekitarnya. Proses ini dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran sebagai

35Ahmad Tafsir,Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2001), h.35
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suatu aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik agar kelak nantinya terbentuk

pribadi peserta didik yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan potensi

akal, perasaan, spiritual dalam perbuatan yang dilakukan.

Menurut Muhaimin, bahwa pendidikan Agama Islam merupakan salah

satu bagian dari pendidikan islam. Pemahaman tentang pendidikan Agama Islam

(PAI) disekolah / perguruan tinggi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu

sebagai aktivitas dan PAI sebagai fenomena. PAI sebagai aktivitas, berarti upaya

yang secara sadar dirancang untuk membantu seseorang atau sekelompok dalam

mengembangkan pandangan hidup (bagaimana orang akan menjalani dan

memanfaatkan hidup dan kehidupannya),sikap hidup, dan keterampilan hidup,

baik yang bersifat manual (petunjuk praktis) maupun mental dan sosial yang

bernapaskan atau dijiwai oleh ajaran dan nilai nilai Islam. Sedangkan PAI sebagai

fenomena peristiwa perjumpaan antara dua orang atau lebih dan/ atau penciptaan

suasana yang dampaknya ialah berkembangnya suatu pandangan hidup yang

bernapaskan atau dijiwai oleh ajaran dan nilai nilai Islam, yang mewujudkan

dalam sikap hidup serta keterampilan hidup pada salah satu atau beberapa pihak.36

Berdasarkan dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang

termasuk didalam ibadah adalah mengembangkan sifat sifat Allah pada diri

manusia yaitu petunjuk dari Allah swt. dalam konteks pendidikan sifat sifat Allah

yang dimaksud adalah seperti, rahim dan sebagai rabbi atau pendidik, menjadi

suatu bagian yang harus dilakukan peserta didik secara utuh dan sinergis dalam

36Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah,
Madrasah Dan Perguruan Tinggi,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2007),h.6-15
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kehidupan sehari harinya. Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami,

menghayati, hingga mengimani, ajaran Agama Islam, dibarengi dengan tuntunan

untuk menghormati penganut Agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan

antara umat Beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.

Syariat Islam tidak akan dihayati dan diamalkan orang kalau hanya

diajarkan saja, tetapi harus didik melalui proses pendidikan. Pendidikan Islam

lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam

amal perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain. Pendidikan

Islam tidak bersifat teoritis saja, tetapi juga praktis. Ajaran Islam tidak

memisahkan antara iman dan amal shaleh. Oleh karena itu, pendidikan Islam

berisi tentang ajaran sikap dan tinkah laku pribadi masyarakat, menuju

kesejahtraan hidup perorangan dan bersama, maka pendidikan Islam adalah

pendidikan individu dan pendidikan masyarakat.37

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Agama

Islam adalah usaha sadar yang dilakukan untuk membimbing sekaligus

mengarahkan anak didik menuju terbentunya pribadi yang utama berdasarkan

nilai etika Islam dengan tetap memelihara hubungan baik terhadap allah swt

(Hablumminallah), dan hubungan baik dengan sesama manusia,

(Hablumminannas), dan diri sendiri dengan alam serta tempat kita tinggal.

Sehingga ada usaha sadar yang diberikan kepada peserta didik dalam hal ini murid

37 Zakiah Drajat, Ilmu Pendidikan Islam,(Jakarta : Bumi Aksara.2009),h.25-28.
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untuk memahami dan menghayati pelajaran Pendidikan Agama Islam secara

menyeluruh yang diberikan kepadanya di sekolah untuk diyakini dan diamalkan

dalam kehidupan sehari hari.

D. Penelitian Relevan

1. Riani Badaruddin Nim 100101058. dengan judul meningkatkan motivasi

belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran PAI dengan menerapkan model

pembelajaran role playing di SDN Bajo Indah Kecamatan Soropia Kabupaten

Konawe. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan model pembelajaran

role playing pada mata pelajaran PAI siswa IV SDN Bajo Indah Kecamatan

Soropia Kabupaten Konawe tahun pelajaran 2012/2013, dapat berjalan dengan

baik, yaitu hasil belajar siswa dapat ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dapat

dilihat bahwa hasil belajar siswa mencapai ketuntasan belajar secara klasikal

pada siklus II.

Motivasi belajar siswa mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini
dapat dilihat pada hasil pengamatan motivasi belajar siswa setiap siklus
mengalami peningkatan, yaitu perolehan skor kelompok I pada siklus
I( 144 atau 60% dari skor ideal 240) meningkat menjadi 83.33% dengan
prolehan skor 200, dan kelompok II memperoleh skor pada siklus I (132
atau dari skor ideal 240) meningkat pada siklus II menjadi 82.92% dengan
prolehan skor sebesar 199, sedangkan pada kelompok III, memperoleh
skor pada siklus I (115 atau 57,5% dari skor ideal 200) mengalami
penigkatan pada siklus II sebesar 81% atau dengan skor 162. Pelaksanaan
tindakan ini dinyatakan berhasil karena motivasi belajar siswa mengalami
peningkatan setelah diterapkan model pembelajaran role playing.38

38Riani Badaruddin Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas IV pada Mata
Pelajaran PAI Dengan Menerapkan Model Pembelajaran Role Playing di SDN Bajo Indah
Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe, (Skripsi: Perpustakaan IAIN Kendari, 2013),h.113
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2. Emiria Nim 2010010700814, dengan judul peningkatan motivasi belajar

pendidikan agam Islam melalui metode mind mapping pada murid kelas VI di

SD Negeri 1 Lampeapi Kec. Wawanoi Tengah Kab. Konawe. Pelaksanaan

strategi Mid Mapping pada bidang studi pendidikan agama Islam di kelas VI

SD Negeri Lampeapi berjalan sesuai dengan prosedur strategi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dilihat bahwa:

Pada pertemuan pertama sikus I persentase aktivitas siswa yang masuk
dalam kategori sangat aktif dan aktif sebesar 64% sedangkan untuk siswa
yang masuk dalam kategori cukup aktif dan kurang aktif sebesar 36%.
Kemudian pada pertemuan kedua persentase aktivas siswa mengalami
peningkatan dimana siswa yang berbeda pada kategori sangat aktif
sebesar 24%. Persentase aktivitas siswa yang sangat aktif dan aktivitas
selama kegiatan pembelajaran berlangsung pada pertemuan pertama
siklus II kembali mengalami peningkatan jika dibangdingkan dengan
hasil analisis aktivitas siswa pada siklus I. siswa yang berada pada
kategori sangat aktif dan aktif pada pertemuan pertama siklus I sebesar
82% dan siswa yang berada pada kategori cukup aktif dan kurang aktif
sebesar 18%. Kemudian pada peertemuan ke dua kategori siswa yang
sangat aktif dan aktif meningkat menjadi 88% dan siswa yang berbeda
pada kategori cukup aktif hanya 125.39

Dari kedua penelitian diatas dapat ditarik persamaan dan perbedaan

dengan penelitian yang akan saya lakukan. pertama, persamaan dengan penelitian

yang akan saya lakukan yaitu dimana kami semua ingin melakukan penelitian

yang berkaitan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan

model pembelajaran yang berbeda. Kedua, adapun perbedaannya yaitu model

pembelajaran yang kami gunakan itu berebeda-beda, dan lokasi penelitian yang

39Emiria, Peningkatan Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam Melalui Metode Mind
Mapping pada Murid Kelas VI di SD Negeri 1 Lampeapi Kec. Wawanoi Tengah Kab.
Konawe(Skripsi: Perpustakaan IAIN Kendari, 2013),h.83
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berbeda. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa metode

simulasi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI.
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