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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Motivasi Belajar

1. Pengertian Motivasi Belajar

Pada dasarnya motivasi merupakan suatu usaha yang disadari

untuk menggerakkan, menggarahkan dan menjaga tingkah laku

seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga

mencapai hasil atau tujuan tertentu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata motivasi artinya

“dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar

untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu”. 1 Selain itu

motivasi juga berpangkal dari kata “motif” yang dapat diartikan “daya

penggerak yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-

aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan”.2

Secara terminologi kata motivasi banyak para ahli yang

mendefinisikan. Menurut Frederick J. Mc. Donald dalam Djamarah

mengatakan bahwa “motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam

pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) dan

reaksi untuk mencapai tujuan”.3 Perubahan energi dalam diri seseorang

itu berbentuk suatu aktivitas nyata yang berupa kegiatan fisik. Karena

1 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar
Bahasa Indonesia,  (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 756.

2 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2007), h. 102.

3 Saiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 114.
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seseorang mempunyai tujuan tertentu dari aktivitasnya, maka seseorang

mempunyai motivasi yang kuat untuk mencapainya. Dengan motivasi

seseorang akan terdorong untuk bekerja mencapai sasaran dan tujuannya

karena yakin dan sadar akan kebaikan, kepentingan dan manfaatnya.

Sedangkan menurut Mulyasa “Motivasi adalah tenaga pendorong

atau penarik yang menyebabkan adanya perilaku seseorang kearah suatu

tujuan tertentu”.4 “Motivasi berkaitan dengan apa yang dinginkan

manusia (tujuan), mengapa ia menginginkan hal tersebut (motif), dan

bagaimana ia mencapai tujuan tersebut (proses)”.5

Motivasi dapat juga diartikan sebagai “proses untuk mencoba

mempengaruhi orang atau orang-orang yang dipimpinnnya agar

melakukan pekerjaan yang diinginkan, sesuai dengan tujuan tertentu

yang ditetapkan lebih dahulu”.6

Berdasarkan pengertian motivasi tersebut, maka dapat

disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu usaha atau dorongan yang

menggerakkan perilaku seseorang untuk melakukan tindakan dengan

tujuan tertentu.

Persoalan motivasi ini, sering juga dikaitkan dengan persoalan

minat. Minat diartikan sebagai “suatu kondisi yang terjadi apabila

seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan

4 E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi
Aksara, 2009), h. 195.

5 Ibid, h. 195.
6 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi & Pengukurannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.1.
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dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri”.7

Oleh karena itu, apa yang dilihat seseorang sudah tentu akan

membangkitkan minatnya sejauh apa yang dilihat itu mempunyai

hubungan dengan kepentingannya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa

minat merupakan kecenderungan jiwa seseorang kepada sesuatu (disertai

perasaan senang), karena merasa ada kepentingan dengan sesuatu itu.

Sedangkan belajar merupakan suatu bentuk perubahan tingkah

laku yang terjadi pada diri seseorang. Secara umum “belajar merupakan

tahapan perubahan secara tingkah laku individu yang relatif menetap

sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang

melibatkan proses kognitif”.8

“Belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif permanen

dan secara potensial terjadi sebagai hasil praktik atau penguatan

(reinforced practice) yang dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan

tertentu”.9

Menurut Oemar Hamalik “belajar adalah perubahan tingkah laku

berkat latihan dan pengalaman”.10 Sedangkan menurut Slameto dalam

Djamarah “belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara

7 Sardiman, Op.cit, h. 76.
8 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 68.
9 Hamzah B. Uno, Op.cit, h. 23.
10 Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, (Jakarta:

Bumi Aksara, 2009), h. 154.
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keseluruhan sebagai hasil pengalamanya sendiri dalam interaksi dengan

lingkunganya”.11 Selain itu belajar juga dapat diartikan sebagai:

Suatu kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan dua unsur yaitu
jiwa dan raga. Gerak raga yang ditunjukan harus sejalan dengan
proses jiwa untuk mendapatkan perubahan. Tentu saja perubahan
yang didapatkan itu bukan perubahan fisik, tetapi perubahan jiwa
dengan sebab masuknya kesan-kesan yang baru.12

Dari pengertian di atas, maka dapat ditegaskan bahwa belajar

merupakan proses usaha untuk mendapatkan perubahan tingkah laku atau

penampilan dengan serangkaian kegiatan berdasarkan pengalaman dan

interaksi dengan lingkungan. misalnya dengan membaca, mengamati,

mendengarkan, meniru dan lain sebagainya.

Dengan demikian, seseorang yang melakukan aktivitas belajar

dan ada perubahan dalam dirinya dengan pemilikan pengalaman baru,

maka individu itu dikatakan telah belajar. Perlu diingat bahwa perubahan

yang terjadi akibat belajar adalah perubahan yang bersentuhan dengan

aspek kejiwaan dan mempengaruhi tingkah laku.

Djamarah menambahkan jika hakikat belajar adalah perubahan

tingkah laku, maka ada beberapa perubahan tertentu yang dimasukkan ke

dalam ciri-ciri belajar yaitu:

1) Perubahan yang terjadi secara sadar
2) Perubahan dalam belajar bersifat fungsional
3) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif
4) Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara
5) Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah
6) Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku.13

11 Djamarah, Op.cit, h. 13.
12 Ibid...., h. 13.
13 Ibid...., h. 15.
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar

adalah suatu dorongan internal atau eksternal yang menggerakkan

perilaku seseorang untuk melakukan tindakan dengan perubahan tingkah

laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan berdasarkan

pengalaman dan interaksi dengan lingkungan.

2. Macam-macam Motivasi Belajar

Secara umum, para ahli sepakat mengklasifikasikan motivasi

dalam dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.

Muhibbin syah mengatakan secara umum motivasi

diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Motivasi intrinsik, adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam
diri siswa sendiri yang dapat mendorong melakukan tindakan
belajar. Yang tergolong kedalam klasifikasi ini adalah: perasaan
menyayangi materi dan kebutuhannya terhadap materi tersebut,
misalnya materi pelajaran tersebutberhubungan dengan cita-cita
masa depan siswa yang bersangkutan.

2. Motivasi ekstrinsik, adalah hal dan keadaan yang datang dari luar
individu siswa yang mendorong untuk melakukan kegiatan belajar.
Yang tergolong kedalam motivasi ekternal ini adalah: pujian dan
hadiah, peraturan/tata tertib sekolah, suri teladan orang tua/guru, dan
lain-lain.14

Oemar Hamalik memperjelas bahwa “motivasi intrinsik sebagai

sound motivation yang artinya adalah mptivasi yang rill yang memiliki

nilai-nilai yang sesungguhnya”.15 Sedangkan “motivasi ekstrinsik adalah

motivasi yang berasal dari luar situasi belajar mengajar”.16

Sedangkan Menurut Djamarah dalam bukunya yang berjudul

psikologi belajar, membagi motivasi dalam dua macam, yakni motivasi

14 Muhibbin Syah, Op.cit, h. 163.
15 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 163.
16 Ibid, h. 163.
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yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang yang disebut “motivasi

instrinsik” dan motivasi yang berasal dari luar diri seseorang yang

disebut “motivasi ekstrinsik”.17

Berikut uraian macam-macam motivasi tersebut:

1. Motivasi Intrinsik

Yang dimaksud dengan “motivasi intrinsik adalah motif-

motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang

dari luar, karena dalam setiap diri individu sudah ada dorongan

untuk melakukan sesuatu”.18

Motivasi itu instrinsik bila tujuannya inheren dengan situasi

belajar dan bertemu dengan kebutuhan dan tujuan anak didik untuk

menguasai nilai-nilai yang terkandung di dalam pelajaran itu. Anak

didik termotivasi untuk belajar semata-mata untuk menguasai nilai-

nilai yang terkandung dalam bahan pelajaran, bukan karena

keinginan lain seperti ingin mendapat pujian, nilai yang tinggi, atau

hadiah, dan sebagainya.

2. Motivasi ekstrinsik

“Motivasi ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi

instrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan

berfungsi karena adanya perangsang dari luar”.19 Motivasi dikatakan

ekstrinsik bila anak didik menempatkan tujuan belajarnya di luar

faktor-faktor situasi belajar. Peserta didik belajar karena hendak

17 Djamarah, Op.cit, h. 115.
18 Ibid, h. 115.
19 Ibid, h. 117.
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mencapai tujuan yang terletak di luar hal yang dipelajari. Bentuk

motivasi ekstrinsik merupakan suatu dorongan yang tidak secara

mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar, misalnya peserta didik

rajin belajar karena untuk memperoleh hadiah yang telah dijanjikan

oleh orang tuanya. Pujian dan hadiah, peraturan atau tata tertib

sekolah, suri tauladan orang tua, guru dan lain-lain merupakan

contoh konkrit motivasi ekstrinsik yang dapat mendorong peserta

didik untuk belajar.

Dalam kegiatan belajar mengajar motivasi ekstrinsik tetap

memegang peranan, karena keadaan motivasi peserta didik itu

dinamis, berubah-ubah dan pengaruh dari komponen-komponen lain

dalam proses pembelajaran. Misalnya saja ada yang kurang menarik

bagi peserta didik sehingga peserta didik tidak bersemangat dalam

melakukan proses belajar mengajar baik disekolah maupun dirumah.

Setiap peserta didik memiliki tingkat motivasi belajar yang

berbeda-beda, maka motivasi intrinsik dan ekstrinsik sangat

diperlukan dalam kegiatan pembelajaran.

3. Prinsip-prinsip Motivasi Belajar

Motivasi mempunyai peran yang sangat penting dalam aktivitas

belajar. Karena tidak ada seseorang yang belajar tanpa adanya motivasi.

Agar peran motivasi lebih maksimal, maka prinsip-prinsip motivasi harus

diketahui. Ada beberapa prinsip-prinsip motivasi, terutama bagi para

guru, yaitu sebagai berikut:
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1. Prinsip kebermaknaan. Peserta didik akan termotivasi untuk belajar,
jika hal-hal yang dipelajarinya bermakna bagi mereka.

2. Modelling. Peserta didik bisa lebih mudah memahami apabila guru
menggunakan model saat menyampaikan materi pelajaran.

3. Komunikasi terbuka. Guru harus mengemukakan tujuan, materi yang
akan dipelajari, dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan.

4. Prasyarat. Sebelum memulai proses pembelajaran, salah satu
prasyarat yang harusnya dipenuhi guru ialah mengetahui
pengetahuan awal yang dimiliki masing-masing Peserta didik.

5. Novelty. Guru harus pandai menarik perhatian para Peserta didik
dengan mengkreasikan hal-hal baru, entah yang berkaitan dengan
strategi pembelajaran, media mengajar, jenis tugas yang diberikan,
serta kegiatan yang harus dilaksanakan Peserta didik.

6. Latihan dan praktek yang bersifat aktif serta bermanfaat. Peserta
didik akan lebih termotivasi untuk belajar jika mereka secara aktif
terlibat langsung dalam latihan/praktek guna mencapai tujuan
belajar.

7. Latihan yang terbagi. Peserta didik akan lebih termotivasi bila
bentuk latihan yang diberikan dilaksanakan dipecah ke dalam waktu
yang cukup singkat.

8. Mengurangi paksaan belajar secara sistematis. Pada awal
pembelajaran, memacu semangat belajar peserta didik memang perlu
diberikan, tapi seiring berjalannya waktu, guru harus melihat
bagaimana perkembangan belajar mereka dan selanjutnya guru bisa
melatih mereka belajar secara mandiri.

9. Kondisi kelas yang menyenangkan. Guru harusnya berupaya
menciptakan kondisi kelas yang menyenangkan. Hal itu bisa
dilakukan dengan cara memberikan reward, memberikan tugas-tugas
yang menantang dan menyenangkan, serta menginformasikan hasil
pembelajaran yang telah dicapai oleh peserta didik.20

4. Ciri-Ciri Motivasi Belajar

Menurut Sardiman, motivasi yang ada pada diri setiap orang itu

memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam waktu
yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai).

2) Ulet menghadapai kesulitan (tidak lepas putus asa).
3) Menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah.
4) Lebih senang bekerja sendiri.

20Kang Mujib, Pengertian dan Prinsip-prinsip Motivasi Belajar, (Online)
http://wikipendidikan.blogspot.co.id/2016/04/pengertian-dan-prinsip-prinsip-motivasi-
belajar.html. diakses 8 Agustus 2016.
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5) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang kurang
kreatif).

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

7) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu.
8) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.21

Berdasarkan pendapat tersebut, maka ciri-ciri motivasi yaitu

tekun menghadapi tugas, ulet menghadapai kesulitan, menunjukkan

minat terhadap macam-macam masalah, lebih senang bekerja sendiri,

cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang kurang kreatif),

dapat mempertahankan pendapatnya, tidak mudah melepaskan hal yang

diyakini, dan senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.

Sedangkan Hamzah B Uno menyatakan bahwa ciri-ciri motivasi

belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Adanya hasrat dan kenginan berhasil.
2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar.
3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan
4) Adanya penghargaan dalam belajar.
5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar.
6) Adanya lingkungan belajar yang kondusif.22

Berdasarkan keterangan uraian diatas, menunjukkan bahwa

seluruh keterangan ciri-ciri motivasi tersebut hampir seluruhnya

bersumber pada faktor ekstrinsik dan intrinsik motivasi belajar siswa.

5. Fungsi Motivasi Belajar

Motivasi dianggap sangat penting dalam proses belajar dan

pembelajaran dilihat dari fungsi, nilai dan manfaatnya. Hal tersebut

21 Sardiman, Op.cit, h. 83.
22 Hamzah B Uno, Op.cit, h 23.
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menjadi acuan bahwa motivasi belajar mendorong timbulnya tingkah

laku dan juga mempengaruhi serta dapat mengubah tingkah laku siswa.

Dalam hal ini ada tiga fungsi motivasi yaitu:

a. Mendorong tinbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi
maka tidan akan timbul suatu perbuatan seperti belajar.

b. Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan
perbuatan kepencapaian tujuan yang diinginkan.

c. Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai mesin
bagi mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau
lambatnya suatu pekerjaan.23

Selain itu, motivasi juga berfungsi sebagai pendorong usaha dan

pencapaian prestasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan

menunjukkan hasil yang baik. Dengan kata lain, dengan adanya usaha

yang tekun dan terutama didasari adanya motivasi, maka seseorang yang

belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik.

Menurut Sardiman fungsi motivasi yaitu:

1. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau
motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan
motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan.

2. Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak
dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan
kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya.

3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentuakan perbuatan-perbuatan apa
yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan
menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan
tersebut. Seorang siswa yang akan menghadapi ujian dengan harapan
dapat lulus, tentu akan melakukan kegiatan belajar dan tidak akan
menghabiskan waktunya untuk bermain kartu atau membaca komik,
sebab tidak serasi dengan tujuan. 24

23 Oemar Hamalik, Op.cit, h. 161.
24 Sardiman, Op.cit, h. 85.
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Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat ditegaskan bahwa

fungsi motivasi baik motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik

adalah sebagai pendorong, penggerak dan penyeleksi perbuatan.

6. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Belajar

Aktivitas belajar peserta didik tidak selamanya berlangsung

wajar, kadang lancar dan kadang tidak, kadang peserta didik cepat

menangkap apa yang dipelajari, terkadang terasa sulit untuk memahami.

Dalam hal tersebut semangatpun kadang-kadang tinggi dan kadang sulit

untuk bisa berkosentrasi dalam belajar. Hal tersebut merupakan

kenyataan yang sering dijumpai pada peserta didik dalam kehidupannya

sehari-hari di dalam aktivitas belajar mengajar.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa

ada berbagai macam. Menurut Dimyati & Mudjiono, faktor-faktor yang

mempengaruhi motivasi belajar adalah:

1) Cita-cita atau aspirasi siswa
2) Kemampuan siswa
3) Kondisi siswa
4) Kondisi lingkungan siswa
5) Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran
6) Upaya guru dalam membelajarkan siswa.25

1) Cita-cita atau aspirasi siswa

Motivasi belajar tampak pada keinginan anak sejak kecil.

Keberhasilan mencapai keinginan tersebut menumbuhkan kemauan

bergiat, bahkan dikemudian hari cita-cita dalam kehidupan. Dari segi

emansipasi kemandirian, keinginan yang terpuaskan dapat

25 Dimyati & Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 97.
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memperbesar kemauan dan semangat belajar. Dari segi

pembelajaran, penguatan dengan hadiah atau juga hukuman akan

dapat mengubah keinginan menjadi kemauan, dan kemudian

kemauan menjadi cita-cita.

2) Kemampuan siswa

Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan

atau kecakapan mencapainya. Kemampuan akan memperkuat

motivasi anak untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan.

3) Kondisi siswa

Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani

sangat mempengaruhi motivasi belajar. Siswa yang sedang sakit,

lapar atau marah akan mengganggu proses belajarnya.

4) Kondisi lingkungan siswa

Lingkungan siswa berupa keadaan alam, lingkungan tempat

tinggal, pergaulan sebaya, kehidupan kemasyarakatan. Dengan

kondisi lingkungan tersebut yang aman, tentram, tertib dan indah

maka semangat dan motivasi belajar mudah diperkuat.

5) Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran

Siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan,

pikiran yang mengalami perubahan berkat pengalaman hidup.

Pengalaman dengan teman sebayanya berpengaruh pada motivasi

dan perilaku belajar.
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6) Upaya guru dalam membelajarkan siswa

Guru adalah seorang pendidik profesional. Ia bergaul setiap

hari dengan puluhan atau ratusan siswa. Sebagai pendidik, guru

dapat memilih dan memilah yang baik. Partisipasi dan teladan

memilih perilaku yang baik tersebut sudah merupakan upaya

membelajarkan dan memotivasi siswa.

Upaya guru dalam membelajarkan siswa terjadi di sekolah

dan diluar sekolah. Upaya pembelajaran di sekolah meliputi hal-hal

berikut:

a. Menyelenggarakan tertib belajar di sekolah,
b. Membina disiplin belajar dalam tiap kesempatan, seperti

pemanfaatan waktu dan pemeliharaan fasilitas sekolah,
c. Membina belajar tertib pergaulan,
d. Membina belajar tertib lingkungan sekolah.26

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa

faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa itu dibagi dalam

dua kelompok, yaitu:

1. Faktor intrinsik atau internal, adalah faktor yang timbul dari dalam

diri siswa yang meliputi: cita-cita atau aspirasi siswa, kemampuan

siswa, kondisi siswa.

2. Faktor ekstrinsik atau eksternal, adalah faktor yang timbul dari luar

diri siswa yang meliputi: unsur-unsur dinamis dalam belajar dan

pembelajaran, upaya guru dalam membelajarkan siswa dan kondisi

lingkungan siswa.

26 Ibid..., h. 100.
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7. Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar

Dalam kegiatan belajar, peranan motivasi baik instrinsik maupun

ekstrinsik sangat diperlukan. Karena dengan motivasi, siswa dapat

mengembangkan segala aktivitas dan inisiatif, serta dapat mengarahkan

dan memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar. Motivasi

dalam belajar merupakan faktor yang penting karena hal tersebut

merupakan keadaan yang mendorong siswa untuk melakukan belajar.

Persoalan mengenai motivasi dalam belajar adalah bagaimana cara

mengatur agar motivasi dapat ditingkatkan. Demikian pula dalam

kegiatan belajar mengajaran seorang anak didik akan berhasil jika

mempunyai motivasi untuk belajar.

Ada beberapa prinsip yang dapat diterapkan untuk

membangkitkan nafsu belajar peserta didik diantarnya:

a. Peserta didik akan belajar lebih giat apabila topik yang dipelajari
menarik, dan berguna bagi dirinya.

b. Tujuan pembelajaran harus disusun dengan jelas dan diinformasikan
kepada peserta didik sehinga mereka mengetahui tujuan
belajar.peserta dapat juga dilibatkan dalam menyusun tujuan.

c. Peserta didik harus selalu diberitahu tentang kompetensi, dan hasil
belajarnya.

d. Pemberian pujian dan hadiah lebih baik daripada hukuman, namun
sewaktu-waktu hukuman juga diperlukan.

e. Manfaatkan sifat, cita-cita, rasa ingin tahu, dan ambisi peserta didik.
f. Usahakan untuk memperhatikan perbedaan individual peserta didik,

misalnya perbedaan kemampuan, latar belakang dan sikap terhadap
sekolah atau subjek tertentu.

g. Usahakan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dengan
menunjukkan bahwa guru memperhatikan kondisi fisik, memberikan
rasa aman, menunjukkan bahwa guru memperhatikan mereka,
mengatur pengalaman belajar sedemikian rupa sehingga setiap
peserta didik pernah memperoleh kepuasan dan penghargaan, serta
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mengarahkan pengalaman belajar kearah keberhasilan, sehingga
mencapai prestasi dan mempunyai kepercayaan diri.27

Selain itu, ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan

motivasi dalam kegiatan belajar mengajar disekolah, antara lain:

a. Memberi angka

Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan

belajarnya. Banyak siswa belajar, yang utama justru untuk mencapai

angka/nilai yang baik. Sehingga siswa biasanya yang dikejar adalah

nilai ulangan atau nilai-nilai pada raport angkanya baik-baik.

Angka-angka yang baik itu bagi para siswa merupakan

motivasi yang sangat kuat. Tetapi juga, bahakan banyak siswa

belajar hanya ingin mengejar pokoknya naik kelas saja. Ini

menujukkan motivasi yang dimilikinya kurang berbobot bila

dibandingkan dengan siswa-siswa yang menginginkan angka baik.

Namun demikian semua itu harus diingat oleh guru bahwa

pencapaian angka-angka seperti itu belum merupakan hasil belajar

yang sejati, hasil belajar yang bermakna. Oleh karena itu, guru dalam

memberikan angka-angka dapat dikaitkan dengan value yang

terkandung di dalam setiap pengetahuan yang diajarkan kepada para

siswa sehingga tidak sekadar kognitif saja tetapi juga keterampilan

dan afeksinya.

27 E. Mulyasa, Standar kompetensi dan sertifikasi guru, (Bandung: PT.Remaja Rosda
karya, 2007), h .58.
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b. Hadiah

Hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidaklah

selalu demikian. Karena hadiah untuk suatu pekerjaan, mungkin

tidak akan menarik bagi seseorang yang tidak senang dan tidak

berbakat untuk sesuatu pekerjaan tersebut. Sebagai contoh hadiah

yang diberikan untuk gambar yang terbaik mungkin tidak akan

menarik bagi seseorang yang tidak memiliki bakat menggambar.

c. Saingan/Kompetensi

Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi

untuk mendorong belajar siswa. Persaingan, baik persaingan

individual maupun persaingan kelompok dapat meningkatkan

prestasi belajar siswa. Memang unsur persaingan ini banyak

dimanfaatkan di dalam dunia industri atau perdagangan, tetapi juga

sangat baik digunakan untuk meningkatkan kegiatan belajar siwa.

d. Ego-involvement

Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan

pentingnya tugas dan menerimaannya sebgai tantangan sehingga

bekerja keras dengan mempertaruhkan haarga diri, adalah sebagai

salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Seseorang akan

berusaaha dengan segenap tenaga untuk mencapai prestasi yang baik

dengan menjaga harga dirinya. Penyelesaian tugas dengan baik

adalah simbol kebanggaan dan harga diri, begitu juga untuk siswa si
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subjek belajar. Para siswa akan belajar dengan keras bisa jadi karena

harga dirinya.

e. Memberi ulangan

Para siswa akan menjadi giat belajar kalau mengetahui akan

ada ulangan. Oleh karena itu, memberi ulangan ini juga merupakan

sarana motivasi. Tetapi yang harus diingat oleh guru, adalah jangan

terlalu sering (misalnya tiap hari) karena bisa membosankan dan

bersifat rutinitas. Dalam hal ini guru harus juga terbuka, maksudnya

kalau akan ulangan harus diberitahukan kepada siswanya.

f. Mengetahui hasil

Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau tahu

terjadi kemajuan, akan terdorong siswa untuuk lebih giat belajar.

Semakin mengetahui bahwa grafik hasil belajar meningkat maka

akan ada motivasi dalam diri siswa untuk terus belajar, dengan suatu

harapan hasilnya terus meningkat.

g. Pujian

Apabila ada siswa yang sukses yang berhasil menyekesaikan

tugas dengan baik, perlu diberikan pujian. Pujian ini adalah bentuk

yang positif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik. Oleh

karena itu, supaya pujian ini merupakan motivasi, pemberiannya

harus tepat. Dengan pujian yang tepat akan memupuk suasana yang

menyenangkan dan mempertingi gairah belajar serta sekaligus akan

membangkitkan harga diri.
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h. Hukuman

Hukuman sebagai reinforcement yang negative tetapi kalau

diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. Oleh

karena itu guru harus memahami prinsip-prinsip pemberian

hukuman.

i. Hasrat untuk belajar

Hasrat untuk belajar, berarti ada unsur kesenjangan, ada

maksud untuk belajar. Hal ini akan lebih baik bila dibandingkan

segala sesuatu kegiatan yang tanpa maksud. Hasrat untuk belajar

berarti pada diri anak didik itu memang ada motivasi untuk belajar,

sehingga sudah barang tentu hasilnya akan lebih baik.

j. Minat

Di depan sudah diuraikan bahwa soal motivasi sangat erat

hubungannya dengan unsur minat. Motivasi muncul karena ada

kebutuhan, begitu juga minat sehingga tepatlah kalau minat

merupakan alat motivasi yang pokok. Proses belajar itu akan

berjalan lancar kalau disertai dengan minat.

Mengenai minat ini antara lain dapat dibangkitkan dengan

cara-cara sebagai berikut:

1. Membangkitkan adanya suatu kebutuhan
2. Menghubungkan dengan persoalan pengalaman yang lampau
3. Memberi kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik
4. Menggunakan berbagai macam bentuk mengajar.28

28 Sardiman, Op.cit, h. 95.
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k. Tujuan yang diakui

Rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik oleh siswa,

akan merupakan alat motivasi yang snagat penting. Sebab dengan

memahami tujuan yang harus dicapai, karena dirasa sangat berguna

dan menguntungkan, maka akan timbul gairah untuk terus belajar.

B. Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pendidikan merupakan bimbingan secara sadar oleh pendidik

terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju

terbentuknya kepribadian yang utama. Sehingga pendidikan dipandang

sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan penting dalam

membentuk generasi muda agar memiliki kepribadian yang utama.

Menurut Ahmad D. Marimba mengemukakan bahwa Pendidikan Islam

adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap

perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya

kepribadian yang utama (insan kamil).29

Menurut Zakiyah Darajat dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam

bahwa Pendidikan Agama Islam adalah “Pembentukan kepribadian

muslim”.30 Sedangkan menurut Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati

Pendidikan Agama Islam adalah suatu aktifitas atau usaha pendidikan

29 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam. (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya 2010), hal. 24.

30 Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam. (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hal. 28.
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terhadap anak didik menuju kearah terbentuknya kepribadian muslim

yang muttaqin.31

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

pendidikan agama Islam adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik

terhadap peserta didik sehingga manusia memahami, menghayati dan

mengamalkan ajaran agama Islam secara utuh dan benar.

2. Dasar Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam

Dasar dalam pelaksanaan pendidikan agama islam merupakan

persoalan yang sangat penting. Sebab dari dasar pendidikan tersebut akan

menentukan arah dan tujuan pendidikan. Dasar pendidikan merupakan

suatu landasan yang dijadikan pegangan dalam menyelenggarakan

pendidikan.

Menurut ajaran Islam melaksanakan pendidikan agama Islam

merupakan perintah dari Allah dan merupakan ibadah kepada-Nya.

Dalam Al Qur’an terdapat ayat-ayat yang menunjukkan adanya perintah

tersebut antara lain :

Dalam surah Ali Imran ayat 104:

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر  ْلَمْعُروِف َويـَنـْ ِ َُْمُروَن  َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَىل اخلَْْريِ َو
ونَ َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلحُ 

Artinya: Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang

menyeru kepada kebajikan, menyeru (berbuat) yang ma’ruf dan

31 Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan. (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2001),
hal.111.
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mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang

beruntung.32

Selain itu terdapat juga dalam surah An Nahl ayat 125, yang

berbunyi :

حلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسنَ  ِ لَِّيت ِهَي َأْحَسنُ ةِ ادُْع ِإَىل َسِبيِل َربَِّك  ِ َوَجاِدْهلُْم 
Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan

hikmah dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik.33

3. Fungsi Pendidikan Agama Islam

Agama merupakan pendidikan yang memperbaiki sikap dan

tingkah laku manusia, serta membina budi pekerti seperti, kebenaran,

keihlasan, kejujuran, keadilan, kasih sayang, saling mencintai dan

menghidupkan hati nurani manusia untuk mengingat Allah SWT, baik

dalam keadaan sendirian maupun bersama orang lain.

Berdasarkan kurikulum pendidikan agama Islam, pendidikan

agama Islam untuk siswa berfungsi sebagai berikut:

a. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan
peserta didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam
lingkungan keluarga. Pada dasarnya dan pertama-tama kewajiban
menanamkan keimanan dan ketaqwaan dilakukan oleh setiap orang
tua dalam keluarga

b. Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan
hidup di dunia dan akhirat.

c. Penyesuain mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan
lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan social dan
dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam.

d. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan,
kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik

32 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, ( Jakarta Timur: Darus
Sunnah, 2006), h. 64.

33 Ibid..., h.282.
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dalam keyakinan, pemahaman dan mengubah lingkungannya sesuai
dengan ajaran agama Islam.

e. Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari
lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan
dirinya dan menghambat perkembanganya menuju anusia Indonesia
seutuhnya.

f. Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum
(alam nyata dan nir-nyata) system fugsionalnya.

g. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki
khusus di bidang Agama Islam agar bakat tersebut dapat
berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfatkan untuk
dirinya sendiri dan bagi orang lain.34

Dengan demikian, fungsi pendidikan agama Islam secara

mendasar merupakan bentuk pengarahan, pembinaan dan pengembangan

agar mampu mengembangkan potensi diri, ilmu, tugas-tugas hidupnya,

mewujudkan akhlak mulia, peran aktif dalam membangun kehidupan

guna menjalankan tugas dan kewajibanya sebagai umat Islam.

4. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama Islam selain memiliki dasar dan fungsi juga

memiliki tujuan, sebab setiap usaha atau kegiatan yang tidak memiliki

tujuan, hasilnya tidak terarah. Menurut Burlian Somad dalam Abu

Ahmadi suatu pendidikan dinamakan pendidikan Islam, jika didirikan ini

bertujuan membentuk individu menjadi bercorak diri berderajat tertinggi

menurut ukuran Allah dan isi pendidikan untuk mewujudkan tujuan itu

adalah ajaran Allah35

Menurut Muhaimin dalam Misbachul tujuan Pendidikan Agama

Islam adalah untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan

34 Abdul Majid, Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 134.

35 Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Op.cit, h.110.
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dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi

muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt serta berakhlak

mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.36

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan agama

islam adalah untuk memahami ajaran-ajaran Islam secara menyeluruh,

sehingga dapat digunakan sebagai pedoman hidup baik dalam hubungan

dengan Allah, dengan masyarakat dan hubungan dengan sekitarnya

sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah

Swt, serta berakhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara.

5. Pentingnya Pendidikan Agama Islam

Manusia dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui suatu

apapun, tetapi ia dianugrahi oleh Allah SWT berupa panca indra, fikiran

dan rasa sebagai modal untuk menerima ilmu pengetahuan, memiliki

ketrampilan dan mendapat sikap tertentu melalui proses belajar. Untuk

mencapai hal tersebut dapat diusahakan dengan pendidikan, baik

pendidikan dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat.

Menurut Nizar dalam Nahrowi mengatakan bahwa “pendidikan

agama islam adalah ikhtiyar manusia dengan jalan bimbingan dan

36 Misbachul Munir, Strategi Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar PAI di MTsN
Kunir Wonodadi Blitar, (Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Tulungagung,
2012), h. 33.
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pimpinan untuk membantu dan mengarahkan fitrah agama si anak didik

menuju terbentuknya kepribadian utama sesuai dengan ajaran agama”.37

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama

islam sangat penting karena merupakan usaha manusia dengan cara

bimbingan untuk membentuk kepribadian peserta didik sesuai dengan

ajaran agama islam.

37 Nahrowi, Analisis Terhadap Motivasi Siswa Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama
Islam Di SMAN 11Tangerang Selatan, (Skripsi Sarjana, Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif
Hidayatullah), h. 29.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian

kuantitatif dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan

“metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi

obyek sesuai dengan apa adanya”.1 Penelitian deskriptif bertujuan

menggambarkan secara sistemastik dan akurat fakta dan karakteristik

mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.2 Oleh karena itu, yang

dimaksud penelitian kualitatif deskriptif adalah mendeskripsikan data apa

adanya dan menganalisis data angket siswa dengan kalimat-kalimat

penjelasan secara kuantitatif.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMA 6 Negeri Kendari dengan

pertimbangan untuk efektifitas dan efisiensi baik tenaga, biaya, waktu

serta ciri-ciri dan karakteristik sekolah yang penulis sudah pahami

sehingga mudah untuk melakukan akses penelitian di lapangan.

.

1 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2004), h. 157.

2 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 7.


