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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Deskriptif Teori 

1. Motivasi Belajar 

a. Pengertian motivasi belajar 

Motivasi adalah suatu perubahan energy di dalam pribadi 

seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) dan 

reaksi untuk mencapai tujuan. Menurut M.Utsman Najati, motivasi 

adalah kekuatan penggerak yang membangkitkan aktivitas pada 

makhluk hidup dan menimbulkan tingkah laku serta mengarahkannya 

menuju tujuan tertentu.Menurut Mc. Donald dalam buku (Hamalik, 

Oemar 2005: 158) mengatakan bahwa, motivation is a energy change 

within the person characterized by affective arousal and anticipatory 

goal reactions. 

Motivasi adalah perubahan energi dalam diri ( pribadi) 

seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk 

mencapai tujuan. 

Didalam perumusan ini kita dapat lihat, bahwa ada tiga unsure 

yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut: 
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a) Motivasi dimulai dari adanya perubahan energy dalam 

pribadi. Perubahan-perubahan dalam motivasi timbul 

perubahan-perubahan tertentu di dalam sistem 

neuropisiologis dalam orgasme manusia, misalnya karena 

terjadi perubahan dalam sistem pencernaan maka timbul 

motif lapar. Tapi ada juga perubahan energy yang tidak 

diketahui. 

b) Motivasi ditandai dengan timbulnya perasaan affective 

arousal. Mula-mula merupakan ketegangan Psikologis, lalu 

merupakan suasana emosi. Suasana emosi menimbulkan 

kelakuan yang bermotif. Perubahan ini mungkin bisa dan 

mungkin juga tidak, kita hanya dapat melihatnya dalam 

perbuatan. Seorang terlibat dalam suatu diskusi, karena dia 

merasa tertarik pada masalah yang akan dibicarakan maka 

suaranya akan timbul dan kata-katanya dengan lancar dan 

cepat akan keluar. 

c) Motivasi ditandai dengan reaksi-reaksi untuk mencapai 

tujuan. Pribadi yang bermotivasi mengadakan respons-

respons yang tertuju kearah suatu tujuan. Respons-respons 

itu berfungsi mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh 

perubahan energi dalam dirinya. Setiap respons merupakan 

suatu langkah kearah mencapai tujuan, misalnya si A ingin 
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mendapat mada ia akan belajar, mengikuti ceramah, 

bertanya, membaca buku, dan mengikuti tes. 

  (Purwanto, N. 2006 : 70-71) berpendapat, bahwa setiap motif 

itu bertalian erat dengan suatu tujuan dan cita-cita. Makin berharga 

tujuan itu bagi yang bersangkutan, makin kuat pula motifnya sehingga 

motif itu sangat berguna bagi tindakan atau perbuatan seseorang. Guna 

atau fungsi dari motif-motif itu adalah: 

1) Motif itu mendorong manusia untuk berbuat atau bertindak. Motif itu 

berfungsi sebagai penggerak atau sebagai motor yang memberikan 

energi (kekuatan) kepada seseorang untuk melakukan suatu tugas. 

2) Motif itu menentukan arah perbuatan yakni ke arah perwujudan suatu 

tujuan atau cita-cita. Motivasi mencegah penyelewengan dari jalan 

yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan itu. Makin jelas tujuan itu, 

makin jelas pula terbentang jalan yang harus ditempuh. 

3) Motif menyeleksi perbuatan kita. Artinya menentukan perbuatan-

perbuatan mana yang harus dilakukan, yang serasi, guna mencapai 

tujuan itu dengan menyampingkan perbuatan yang tak bermanfaat bagi 

tujuan itu. 
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b. Ciri-ciri Motivasi Belajar 

Motivasi yang ada pada diri siswa sangat penting dalam kegiatan 

belajar. Ada tidaknya motivasi seseorang individu untuk belajar sangat 

berpengaruh dalam proses aktivitas belajar itu sendiri.seperti dikemukakan 

oleh (Sardiman, A. 2003 : 83) motivasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam waktu 

yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai). 

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

memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin 

(tidak cepat puas dengan prestasi yang telah dicapai). 

3) Mewujudkan minat terhadap bermacam-macam masalah untuk orang 

dewasa. (misalnya masalah pembangunan, agama, politik, ekonomi, 

keadilan, pemberantasan korupsi, penentangan terhadap setiap tindak 

kriminal, amoral dan sebagainya). 

4) Lebih senang bekerja mandiri 

5) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat 

mekanis, berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif). 

6) Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan 

sesuatu). 

7) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. 

8) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 
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Jika ciri-ciri tersebut terdapat pada seorang siswa berarti siswa 

tersebut memiliki motivasi belajar yang cukup kuat yang dibutuhkan dalam 

aktifitas belajarnya. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa 

yang memiliki motivasi tinggi dalam belajar akan menunjukkan hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Keinginan mendalami materi 

2) Ketekunan dalam mengerjakan tugas 

3) Keinginan berprestasi 

4) Keinginan untuk maju 

5) Tidak mudah putus asa 

c. Jenis-jenis motivasi belajar 

Kegiatan belajar mengajar di sekolah merupakan hal yang sangat 

penting setidaknya para siswa memiliki motivasi untuk belajar karena 

kegiatan akan berhasil baik apabila anak yang bersangkutan mempunyai 

motivasi belajar yang kuat. 

(Hapsari, S. 2005 : 74) membagi motivasi membagi dua jenis yaitu 

motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik dengan mendefinisikan kedua 

jenis motivasi itu sebagai berikut yaitu “Motivasi instrinsik adalah bentuk 

dorongan belajar yang datang dari dalam diri seseorang dan tidak perlu 

rangsangan dari luar”. Sedangkan “motivasi ekstrinsik adalah dorongan 

belajar yang datangnya dari luar diri seseorang”. 
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Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi terdiri 

dari dua macam yaitu motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

Berkenaan dengan kegiatan belajar motivasi instrinsik mempunyai sifat 

yang lebih penting karena daya penggerak yang mendorong seseorang 

dalam belajar dari pada motivasi ekstrinsik. Keinginan dan usaha belajar 

atas dasar inisiatif dirinya sendiri akan membuahkan hasil belajar yang 

maksimal, sedang motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang mendorong 

belajar itu timbul dari luar dirinya. Apa bila kegiatan untuk belajar hanya 

dilandasi oleh dorongan dari luar dirinya maka keinginan untuk belajar 

tersebut akan mudah hilang. 

1) motivasi intrinsik 

Menurut (Gunarsa, S. D. 2008:50), motivasi intrinsik 

merupakan dorongan yang kuat berasal dari dalam diri 

seseorang. Sedangkan (Santrock, J. W. 2003 : 476), mengatakan 

“motivasi intrinsik adalah keinginan dari dalam diri seseorang 

untuk menjadi konpeten”, dan melakukan sesuatu demi usaha 

itu sendiri. (Hakim, T. 2008 : 28), mengemukakan motif 

intrinsik adalah “motif yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu kegiatan”. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan 

motivasi instrinsik adalah motivasi yang kuat yang berasal dari 
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dalam diri individu tampa adanya pengaruh dari luar yang 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan. 

Semakin kuat motivasi instrinsik yang dimiliki, semakin 

memperlihatkan tingkah laku yang kuat untuk mencapai tujuan 

(Gunarsa, S. D. 2008 : 50). 

2) Motifasi ekstrinsik 

Menurut (Supandi 2011 : 61), “motivasi ekstrinsik 

adalah motivasi yang timbul manakala terdapat rangsangan dari 

luar individu”. Menurut (Kristo, T. 2010 : 39), motivasi 

ekstrinsi adalah motivasi penggerak atau pendorong dari luar 

yang diberikan dari ketidak mampuan individu sendir. Menurut 

(Santrock, J. W. 2003 : 476), berpendapat, motivasi ekstrinsik 

adalah keinginan mencapai sesuatu dengan tujuan untuk 

mendapatkan tujuan eksternal atau mendapat hukuman 

eksternal. 

(Santrock, J. W. 2003 : 476), “motivasi ekstrinsik adalah 

keinginan untuk mencapai sesuwatu di dorong karena ingin 

mendapatkan penghargaan eksternal atau menghindari hukuman 

eksternal”. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan untuk 

berprestasi yang diberikan oleh orang lain seperti semangat, 

pujian dan nasehat guru, orang tua, dan orang lain yang dicintai. 
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d. Teknik-teknik meningkatkan motivasi belajar siswa: 

1) Memberikan penghargaan dengan menggunakan kata-kata, 

seperti ucapan bagus sekali, hebat, dan menakjubkan. 

Penghargaan yang dilakukan dengan kata-kata (verbal) ini 

mengandung makna yang positif karena akan menimbulkan 

interaksi dan pengalaman pribadi bagi diri siswa itu sendiri. 

2) Memberikan nilai ulangan sebagai pemacu siswa untuk 

belajar lebih giat. Dengan mengetahui hasil yang diperoleh 

dalam belajar maka siswa akan termotivasi untuk belajar 

lebih giat lagi. 

3) Menumbuhkan dan menimbulkan rasa ingin tahu dalam diri 

siswa. Rasa ingin tahu dapat ditimbulkan oleh suasana yang 

mengejutkan atau tiba-tiba. 

4) Mengadakan permainan dan menggunakan simulasi. 

Mengemas pembelajaran dengan menciptakan suasana yang 

menarik sehingga proses pembelajaran menjadi 

menyenangkan dan dapat melibatkan afektif dan 

psikomotorik siswa. Proses pembelajaran yang menarik akan 

memudahkan siswa memahami dan mengingat apa yang 

disampaikan. 

5) Menumbuhkan persaingan dalam diri siswa. Maksudnya 

adalah guru memberikan tugas dalam setiap kegiatan yang 



16 
 

dilakukan, dimana siswa dalam melakukan tugasnya tidak 

bekerjasama dengan siswa yang lainnya. Dengan demikian 

siswa akan dapat membandingkan hasil pekerjaan yang 

dilakukannya dengan hasil siswa lainnya. 

6) Memberikan contoh yang positif, artinya dalam memberikan 

pekerjaan kepada siswa guru tidak dibenarkan meninggalkan 

ruangan untuk melaksanakan pekerjaannya lainnya. 

7) Penampilan guru; penampilan guru yang menarik, bersih, 

rapi, sopan dan tidak berlebih-lebihan akan memotivasi siswa 

dalam mengikuti pembelajaran. Termasuk juga kepribadian 

guru, guru yang masuk kelas dengan wajah tersenyum dan 

menyapa siswa dengan ramah akan mebuat siswa merasa 

nyaman dan senang mengikuti pelajaran yang sedang 

berlangsung. 

 

e. Prinsip-Prinsip Motovasi 

 Prinsip-prinsip ini disusun atas dasar penelitian yang 

saksama dalam rangka mendorong motivasi belajar di sekolah 

yang mengandung pandangan demokratis dan dalam rangka 

menciptakan self motivation dan self discipline di kalangan 

murid-murid.Kenneth H. Hover dalam buku (Hamalik, Oemar 
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2005:163), mengemukakan prinsip-prinsip motivasi sebagai 

berikut. 

1) Pujian lebih efektif dari pada hukuman. 

Hukuman bersifat menghentikan sesuatu perbuatan, 

sedangkan pujian bersifat menghargai apa yang telah 

dilakukan. Karena itu pujian lebib besar nilainya bagi 

motivasi belajar murid. 

2) Semua murid mempunyai kebutuhan-kebutuhan psikologis 

(yang bersifat dasar) tertentu yang harus mendapat kepuasan. 

Kebutuhan-kebutuhan itu menyatakan diri dalam berbagai 

bentuk yang berbeda. Murid-murid yang dapat memenuhi 

kebutuhannya secara efektif melalui kegiatan-kegiatan 

belajar hanya memerlukan sedikit bantuan di dalam motivasi 

dan disiplin. 

3) Motivasi yang berasal dari individu lebih efektif dari pada 

motivasi yang dipaksakan dari luar. 

Sebabnya ialah karena kepuasan yang diperoleh oleh 

individu itu sesuai dengan ukuran yang ada dalam diri murid 

sendiri. 

4) Terhadap jawaban atau (perbuatan) yang serasi (sesuai 

dengan keinginan) perlu dilakukan usaha pemantauan 

(reinforcement) 
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5) Motivasi itu mudah menjalar atau tersebar terhadap orang 

lain. Guru yang berminat tinggi dan antusias akan 

menghasilkan murid-murid yang juga berminat tinggi dan 

antusias pula. 

6) Pemahaman yang jelas terhadap tujun-tujuan akan 

merangsang motivasi 

7) Tugas-tugas yang dibebankan oleh diri sendiri akan 

menimbulkan minat yang lebih besar untuk mengerjakannya 

dari pada apabila tugas-tugas itu dipaksakan oleh guru. 

Apabila murid diberi kesempatan menemukan masalah dan 

memecahkannya sendiri maka akan mengembangkan 

motivasi dan disiplin lebih baik. 

8) Pujian-pujian yang datangnya dari luar (external reward) 

kadang-kadang diperlukan dan cukup efektif untuk 

merangsang minat yang sebenarnya. 

9) Teknik dan proses mengajar yang bermacam-macam adalah 

efektif untuk memelihara minat murid. Cara mengajar  yang 

berfariasi ini akan menimbulkan situasi belajar yang 

menantang, dan menyenangkan seperti halnya bermain 

dengan alat permainan yang berlainan. 

10) Manfaat minat yang telah dimiliki oleh murid adalah bersifat 

ekonomis. 
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11) Kegiatan-kegiatan yang akan dapat merangsang minat murid-

murid yang kurang mungkin tidak ada artinya (kurang 

berharga) bagi para siswa yang tergolong pandai. 

12) Kecemasan yang besar akan menimbulkan kesulitan belajar. 

Kecemasan ini akan mengganggu perbuatan belajar siswa, 

sebab akan mengakibatkan pindahnya perhatiannya kepada 

hal lain, sehingga kegiatan belajarnya menjadi tidak efektif. 

13) Kecemasan dan frustasi yang lemah dapat membantu belajar, 

dapat juga lebih baik. 

14) Apabila tugas tidak terlalu sukar dan apabila tidak ada maka 

frustasi secara cepat menunju ke demoralisasi. 

15) Setiap murid mempunyai tingkat-tingkat frustasi toleransi 

yang berlainan. 

16) Tekanan kelompok murid (per grup) kebanyakan lebih 

efektif dalam motivasi daripada tekanan/paksaan dari orang 

dewasa. 

17) Motivasi yang besar erat hubungannya dengan kreatifitas 

murid. 
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f. Cara menggerakan motivasi belajar siswa 

1) Memberi Angka 

Umumnya setiap siswa ingin mengetahui hasil pekerjaannya, 

yakni berupa angka yang diberikan oleh guru. Murid yang 

mendapat angkanya baik, akan mendorong motivasi 

belajarnya menjadi lebih besar, sebaliknya murid yang 

mendapat angka kurang, mungkin menimbulkan frustasi atau 

dapat juga menjadi pendorong agar belajar lebih baik. 

2) Pujian 

Pemberian pujian kepada murid ata hal-hal yang telah 

dilakukan dengan berhasil besar manfaatnya sebagai 

pendorong belajarnya.Pujian menimbulkan rasa puas dan 

senang. 

3) Hadiah 

Cara ini dapat juga dilakukan oleh guru dalam batas-batas 

tertentu, misalnya pemberian hadiah pada ahir tahun kepada 

para siswa yang mendapat atau menjukan hasil belajar yang 

baik, memberikan hadiah bagi para pemenang sayembara 

atau pertandingan olahraga. 

4) Kerja kelompok 

Dalam kerja kelompok dimana melakukan kerja sama dalam 

belajar, setiap anggota kelompok turutnya, kadang-kadang 
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perasaan untuk mempertahankan nama baik kelompok 

menjadi pendorong yang kuat dalam perbuatan belajar. 

5) Perasaingan  

Baik kerja kelompok maupun persaingan memberikan motif-

motif sosial kepada murid. Hanya saja persaingan individual 

akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik, seperti: 

rusaknya hubungan persahabatan, perkelahian, pertentangan, 

persaingan antar kelompok belajar. 

6) Tujuan dan level of aspiration 

Dari keluarga akan mendorong kegiatan siswa. 

7) Sarkasme 

Ialah dengan mengajak jalan para siswa yang mendapat hasil 

belajar yang kurang. Dalam batas-batas tertentu sarkasme 

dapat mendorong kegiatan belajar demi nama baiknya, tetapi 

dipihak lain dapat menimbulkan sebaliknya, karna siswa 

merasa dirinya dihina, sehingga menimbulkan timbulnya 

konflik antara murid dan guru. 

8) Penilaian 

Penilaian secara kontinu akan mendorong murid-murid 

belajar, oleh karena setiap anak memiliki kecendrungan 

untuk memperoleh hasil yang baik. Di samping itu, para 

siswa selalu mendapat tantangan dan masalah yang harus 
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dihadapi dan dipecahkan, sehingga mendorongnya belajar 

lebih teliti dan saksama. 

9) Karyawisata dan ekskursi 

Cara ini dapat membangkitkan motivasi belajar oleh karena 

dalam kegiatan ini akan mendapat pengalaman langsung dan 

bermakna baginya.  

10) Film pendidikan 

Setiap siswa merasa senang menonton film.Gambaran dan isi 

cerita film lebih menarik perhatian dan minat siswa dalam 

belajar.Para siswa mendapat pengalaman baru yang 

merupakan suatu unit cerita yang bermakna. 

11) Belajar melalui radio 

Mendengarkan radio lebih menghasilkan daripada 

mendengarkan ceramah guru. Radio adalah alat yang paling 

penting untuk mendorong motivasi belajar murid.Kendatipun 

demikian, radio tidak mungkin dapat menggantikan 

kedudukan guru dalam mengajar. 
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12) Faktor orang tua 

a. Hubungan Orang Tua dan Anak 

Yang dimaksud hubungan kasih sayang penuh 

pengertian, atau kebencian, sikap keras, acuh tak acuh, 

memanjakan, dan lain-lain.Kasih sayang dari orang tua, 

perhatian atau penghargaan kepada anak-anak 

menimbulkan mental yang sehat bagi anak. 

b. Contoh/Bimbingan Orang Tua 

Orang tua merupakan contoh terdekat dari anak-anaknya. 

Segala yang diperbuat orang tua tanpa disadari akan 

ditiru oleh anak-anaknya. Karenanya sikap orang tua 

yang bermalas-malasan tidak baik, hendaknya dibuang 

jauh-jauh.Demikian juga belajar memerlukan bimbingan 

dari orang tua agar sikap dewasa dan tanggung jawab 

belajar, tumbuh pada diri anak. 

c. Suasana Rumah/Keluarga 

Suasana keluarga yang sangat ramai/gaduh, tidak 

mungkin anak dapat belajar dengan baik. Anak akan 

selalu terganggu konsentrasinya, sehingga sukar untuk 

belajar. 

Untuk itu hendaknya suasana di rumah selalu dibuat 

menyenangkan, tenteram, damai, harmonis, agar anak 



24 
 

betah tinggal di rumah. Keadaan ini akan menguntungkan 

bagi kemajuan anak. 

g. Komponen-komponen Motivasi 

 Motivasi memiliki dua komponen, yakni komponen dalam 

(inner component), dan komponen luar (outer component). Komponen 

dalam ialah perubahan dalam diri seseorang, keadaan merasa tidak 

puas, dan ketegangan psikologis. Komponen luar ialah apa yang 

diinginkan seseorang, tujuan yang menjadi arah kelakuannya. Jadi, 

komponen dalam ialah kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipuaskan, 

sedangkan komponen luar ialah tujuan yang hendak dicapai. 

h. Analisis dan Tinjauan Terhadap Motivasi 

 Analisa kebutuhan – motivasi – perbuatan atau kelakuan, 

tujuan dan kepuasan terdapat hubugan dan kaitan yang kuat, setiap 

perbuatan senantiasa berkat adanya dorongan motivasi.Timbulnya 

motivasi oleh karena seseorang merasakan sesuatu kebutuhan tertentu 

dan karenanya perbuatan tadi terarah kepada pencapaian tujuan 

tertentu pula. Apabila tujuan telah tercapai maka ia akan merasa puas. 

Kelakuan yang telah memberikan kepuasaan terhadap sesuatu 

kebutuhan akan cenderung untuk diulang kembali, sehingga ia akan 

menjadi lebih kuat dan lebih mantab. 
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i. Motivasi dan Kebutuhan 

   Kebutuhan adalah kecendrungan-kecendrungan permanen 

dalam diri seseorang yang menimbulkan dorongan dan menimbulkan 

kelakuan untuk mencapai tujuan. Kebutuhan ini timbul oleh 

karenaadanya perubahan (internal change) dalam organismen atau 

disebabkan oleh perangsang kejadian-kejadian di lingkungan 

organism.Begitu terjadi perubahan tadi terjadi maka begitu timbul 

energi yang mendasari kelakuan ke arah tujuan.Jadi, timbulnya 

kebutuha inilah yang menimbulkan motivasi pada kelakuan seseorang. 

j. Motivasi dan Drive 

  Drive adalah sesuatu perubahan dalam struktur 

neurofisiologis seseorang yang menjadi dasar organis dari perubahan 

energy, yang disebut motivasi. Jadi timbulnya motivasi dikarenakan 

terjadinya perubahan-perubahan neurofisiologis. Dikatakan oleh 

Morgan dan Stellar, bahwa: A drive is an intuiting neurophysio 

k. Motivasi dan Tujuan 

 Tujuan adalah sesuatu yang hendak dicapai oleh suatu 

perbuatan yang apabila tercapai akan memuaskan individu. Adanya 

tujuan yang jelas dan disadari akan mempengaruhi kebutuhan dan ini 
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akan mendorong timbulnya motivasi. Jadi, suatu tujuan dapat juga 

membangkitkan timbulnya motivasi dalam diri seseorang. Dikatakan 

oleh William Burton dalam buku (Hamalik, Oemar 2005:160) , 

bahwa: 

Individuals are motivated by purposes and goals which 

make sense to those individuals motivating then 

becomes the subtle of seizing upon natural purposes 

already exsisting, within the on going activities of the 

learnes, ot setting the stage, manipulating the 

environment so that purposes meaningful to the learner 

are brought to light. 

l. Motivasi dan Incentive 

 Incentive ialah hal-hal yang disediakan oleh lingkungan 

(guru) dengan maksud merangsang murid bekerja lebih giat dan lebih 

baik, misalnya: kenaikan kelas, hadiah dan lain-lain. Incentive dapat 

untuk memuaskan atau tidak memuaskan kebutuhan individu.Incentive 

dapat menjadi tujuan atau identik dengan tujuan. Jadi, terdapat 

hubungan yang erat antara motivasi dan incentive 
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  Guru-gurusering kali menggunakan incentive untuk 

memberikan motivasi kepada siswa didik untuk mencapai tujuan-

tujuan yang diinginkan.Incentive ini akan bermanfaat apabila 

mengandung tujuan yang akan memberikan kepuasan kepada 

kebutuhan psikologis siswa. Karena itu guru harus kreatif dan 

imajinatif menyediakan incentive tersebut. 

m. Fungsi Motivasi 

Dari uraian diatas jelaslah bahwa motivasi mendorong 

timbulnya kelakuan dan mempengaruhi serta mengubah kelakuan. 

Jadi, fungsi motivasi itu meliputi berikut ini. 

1)  Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu 

perbuatan seperti belajar. 

2) Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya 

mengarahkan perbuatan kepencapaian tujuan yang 

diinginkan. 

3) Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Ia berfungsi 

sebagai mesin bagi mobil. Besar kecilnya motivasi 

akan menentukan cepat atau lambatnya suatu 

pekerjaan. 
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n. Nilai Motivasi dalam Pengajaran 

 Adalah menjadi tanggung jawab guru agar pengajaran yang 

diberikannya berhasil dengan baik.Keberhasilan ini banyak bergantung 

pada usaha guru membandingkan motivasi belajar murid. Dalam 

garis besarnya motivasi mengandung nilai-nilai sebagai berikut. 

1) Motivasi menentukan tingkat berhasil atau gagalnya 

perbuatan belajar murid. Belajar tanpa adanya 

motivasi kiranya sulit untuk berhasil. 

2) Pengajaran yang bermotivasi pada hakikatnya 

adalah pengajaran yang disesuaikan dengan 

kebutuhan, dorongan, motif, minat yang ada pada 

murid. Pengajaran yang demikian sesuai dengan 

tuntutan demokrasi dalam pendidikan. 

3) Pengajaran yang bermotivasi menuntut kreativitas 

dan imajinasi guru untuk berusaha secara sungguh-

sungguh mencari cara-cara yang relavan dan sesuai 

guna membangkitkan dan memelihara motivasi 

siswa. Guru senantiasa berusaha agar murid-murid 

akhirnya memiliki motivation self yang baik. 

4) Berhasil atau gagalnya dalam membangkitkan dan 

menggunakan motivasi dalam pengajaran erat 
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pertaliannya dengan pengaturan disiplin kelas. 

Kegagalan dalam hal ini mengakibatkan timbulnya 

masalah disiplin didalam kelas. 

5) Asas motivasi menjadi salah satu bagian yang 

intergral dari pada asas-asas mengajar. Penggunaan 

motivasi dalam mengajar buku saja melengkapi 

prosedur mengajar, tetapi juga menjadi faktor yang 

menentukan pengajaran yang efektif. Demikian 

penggunakan asas motivasi adalah sangat esensial 

dalam proses belajar mengajar. 

 

2. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi dalam bahasa Inggris adalah kata “achievement”. Tetapi kata 

tersebut berasal dari kata “to achieve” yang berarti mencapai maka dapat 

juga kita artikan sebagai pencapaian atau apa yang dicapai. Dalam kamus 

besar bahasa Indonesia (2001: 895), prestasi diartikan sebagai yang telah 

dicapai (telah dilakukan, dikerjakan dan sebagainya).“Prestasi adalah 

kemampuan, keterampilan dan sikap seseorang dalam menyelesaikan 

sesuatu hal (Arifin, Z. 1991: 3). 

Nana Sudjana (2005:3) yang mendefinisikan prestasi adalah hasil 

belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu sehingga untuk 

mengetahui tingkat prestasi belajar maka perlu dilakukan evaluasi belajar. 
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Prestasi belajar merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh 

seseorang (winkel, 1996).  

Menurut Muhibbin Syah (20013:216) “Pengungkapan hasil belajar 

ideal meliputi segala ranah psikologis yang berubah sebagai akibat 

pengalaman dan proses belajar siswa”. Prestasi belajar dapat diukur 

melalui tes yang sering dikenal dengan tes prestasi belajar. Menurut 

Azwar (2005) mengemukakan tentang tes prestasi belajar bila dilihat dari 

tujuannya yaitu mengungkap keberhasilan seseorang dalam belajar. 

Testing pada hakikatnya menggali informasi yang dapat digunakan 

sebagai dasar pengambilan keputusan. Tes prestasi belajar berupa tes yang 

disusun secara terencana untuk mengungkap performasi maksimal subyek 

dalam menguasai bahan-bahan atau materi yang telah diajarkan. Dalam 

kegiatan pendidikan formal tes prestasi belajar dapat berbentuk ulangan 

harian, tes formatif, tes sumatif, bahkan ebtanas dan ujian masuk di 

perguruan tinggi. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diambil  kesimpulan 

bahwa prestasi belajar merupakan hasil yang telah dicapai apabila siswa 

telah melalui suatu proses belajar dalam hal ini pelajaran produktif dan 

hasilnya disajikan dalam bentuk angka atau simbol-simbol tetentu. 

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 
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Prestasi belajar siswa banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

baik yang berasal dari dirinya maupun yang berasal dari luar. Menurut 

Moh.Uzer Usman dan LilisSetiawati  (1993:13) faktor-faktor yang 

dimaksud, meliputi: 

1) Faktor intern (dari dalam diri siswa) 

a ) Faktor jasmaniah (fisiologi) yang termasuk faktor ini adalah 

panca indra yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, seperti 

mengalami sakit, cacat tubuh, perkembangan yang tidak 

sempurna, atau berfungsinya kelenjar tubuh yang membawa 

kelainan tingkah laku. 

b ) Faktor Psikologis, yang termasuk faktor ini antara lain: 

(1) Faktor intelektif yang meliputi faktor potensial, yaitu 

kecerdasan dan bakat serta faktor kecakapan nyata, yaitu 

prestasi yang dimiliki. 

(2) Faktor non intelektif, yaitu unsur-unsur kepribadian 

tertentu seperti sikap, kebiasaan, perilaku, minat, 

kebutuhan, motivasi, emosi dan penyesuaian diri. 

(3) Faktor kematangan fisik. 

2) Faktor eksteren (dari luar diri siswa) 

 a ) Faktor sosial yang terdiri atas : 

(1) Lingkungan keluarga 

(2) Lingkungan sekolah 
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(3) Lingkungan masyarakat 

(4) Lingkungan kelompok 

 b ) Faktor budaya, seperi adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi 

dan kesenian. 

 c ) Faktor lingkungan fisik, seperti fasilitas rumah dan fasilitas 

belajar. 

 d ) Faktor lingkungan spiritual atau pengamanan. 

Sedangkan secara global faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu : 

1) Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan atau kondisi 

jasmani dan rohani siswa. 

2) Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan 

dalam kehidupan sehari-hari di sekitar siswa. 

3) Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya 

belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa 

untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran. 

Menurut Sumadi Suryabrata (1998:233), faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar adalah : 

1) Faktor yang berasal dari luar diri pelajar, yaitu : 

a ) Faktor-faktor non sosial, yaitu keadaan alam, cuaca, dan suhu 

udara. 



33 
 

b ) faktor-faktor sosial, yaitu keadaan ekonomi, kebutuhan akan rasa 

aman, kebutuhan berinteraksi dengan sesama dalam hal ini teman 

sebaya. 

2) Faktor yang berasal dari dalam diri pelajar, yaitu : 

a) Faktor fisiologis, yaitu faktor yang berhubungan dengan jasamani 

secara umum seperti kesehatan. 

b) faktor psikologis, yaitu faktor yang berhubungan dengan kejiwaan 

seperti keadaan emosional. 

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah diuraikan, dapat 

disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa dapat dipengaruhi oleh banyak 

faktor, baik dari dalam maupun dari luar diri siswa. Faktor dari dalam 

siswa dapat berupa kebiasaan, perilaku belajar siswa, motivasi dan 

sebagainya. Sedangkan faktor dari luar siswa dapat berupa lingkungan 

tempat siswa tinggal, kegiatan yang diikuti di sekolah baik kegiatan 

kurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler. Pada dasarnya karakteristik 

siswa itu berbeda-beda antara siswa yang satu dengan yang lainnya, baik 

dalam tingkat intelengensi, bakat, minat dan lain-lain. Oleh karena itu, 

walaupun siswa berada pada lingkungan pendidikan yang sama, dengan 

fasilitas yang sama pula, hasil belajarnyapun belum tentu sama, karena 

prestasi belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor sesuai dengan 

uraian di atas. Oleh karena itu, untuk menjadikan siswa yang berprestasi 

dalam Mata Pelajaran Produktif, maka seorang guru harus memperhatikan 
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faktor-faktor di atas, sehingga dapat terdeteksi faktor apakah yang 

menghambat maupun mendukung siswa-siswanya dalam belajar. 

b. Fungsi Prestasi Belajar 

“Kehadiran Prestasi dalam kehidupan manusia dapat memberikan 

kepuasan tertentu pada manusia, khususnya pada manusia yang berada di 

bangku sekolah” Zainal Arifin (1991:3). 

Fungsi-fungsi dari prestasi belajar Menurut Zainal Arifin adalah: 

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas pengetahuan yang telah 

dikuasai siswa. 

2) Prestasi belajar adalah indikator yang menggambarkan potensi dari 

kualitas diri siswa. 

3) Prestasi belajar adalah lambang pemuas hasrat ingin tahu. 

4) Prestasi belajar sebagai informasi dalam inovasi pendidikan. 

5) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu 

institusi pendidikan. Indikator intern berhubungan dengan tingkat 

produktivitas suatu institusi pendidikan, sedangkan indikator 

ekstern mengacu pada tingkat  
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B. Kerangka Berpikir 

1. Pengaruh  motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa dalam mata 

pelajara Pendidikan Agana Islam di SMPN 3 NGAGLIK SLEMAN 

tahun ajaran 2015/2016. 

Motivasi belajar adalah semua keinginan yang diperlukan oleh peserta 

didik dalam rangka untuk memudahkan, melancarkan dalam kegiatan belajar 

disekolah. Motivasi belajar diduga memiliki peranan yang sangat penting 

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat jika motivasi 

belajar siswa tinggi maka peserta didik dapat belajar dengan maksimal dan 

memperoleh hasil belajar yang memuaskan. 

Berdasarkan  variabel diatas yaitu motivasi belajar diduga memiliki 

hubungan yang signifikan terhadap prestasi belajar dalam mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam tahun ajaran 2016/2017. 

C. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah alternatif dugaan jawaban yang dibuat oleh peneliti bagi 

problematika yang diajukan dalam penelitian (Arikunto, S. 2009:55).  Dari 

berbagai kajian teori dan penelitian yang relevan seperti tersebut diatas penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: “ada pengaruh yang positif dan signigikan 

antara motiivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mapel PAI di 

SMPNEGERI 3 NGAGLIK SLEMAN YOGYAKARTA tahun pelajaran 

2015/2016. 


