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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam 

pasal 3 dinyatakan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan peran serta dari 

semua pihak, antara lain adalah lembaga pendidikan. Berbagai upaya 

terlah dilakukan oleh lembaga pendidikan utuk meningkatkan mutu 

pendidikan, seperti penyediaan media pembelajaran laboratorium 

perpustakaan dan para penyelenggara pendidikan terutama tenaga 

pengajarnya. Di sisi lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

diadakannya tes setiap akhir semester untuk mengetahui prestasi siswa 

dalam menyerap materi pelajaran yang diberikan  serta untuk mengetahui 

sejauh mana keberhasilan guru dalam menyajikan materi pelajaran dalam 

kurung waktu tertentu sesuai dengan kurikulum. Peningkatan kualitas 

guru pun dalam proses belajar mengajar termasuk salah satu upaya 

peningkatan mutu pendidikan.  
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Dalam proses pendidikan, peserta didik / siswa merupakan sentral 

dalam proses pendidikan. Mereka adalah sumber daya manusia yang 

harus dikembangkan potensinya. Dalam hal ini, guru menempati posisi 

yang sangat strategis dalam mengembangkan potensi peserta didik. 

Sebagai pengajar guru seyogyanya membantu perkembangan 

siswa untuk dapat menerima dan memahami serta menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Untuk itu guru harus memotivasi siswa agar 

senantiasa belajar dalam berbagai kesempatan. Pada akhirnya, seorang 

guru dapat memainkan perannya sebagai motivator dalam proses belajar 

mengajar bila guru itu menguasai dan mampu melakukan keterampilan-

keterampilan didaktik dan metodik yang relevan dengan situasi dan 

kondisi para siswa. Dengan demikian siswa dapat menyerap apa yang 

telah diajarkan oleh guru dan besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan 

dan perkembangan potensinya.  

Motivasi belajar kerap dikenali sebagai daya dorong untuk 

mencapai hasil yang baik yang biasanya diwujudkan dalam bentuk tingkah 

laku belajar atau menunjukkan usaha-usaha untuk mencapai tujuan 

belajar. Di dalam kenyataannya, seringkali guru mengalami kesulitan 

melakukan upaya-upaya memotivasi siswa.  

Sehubungan dengan hal di atas, maka pada paparan berikutnya 

dibahas lebih rinci mengenai pengertian motivasi secara teoretis  (Bab II). 

Berdasarkan ulasan teoretis tersebut selanjutnya dibahas mengenai 

upaya-upaya yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa (Bab III). Diakhiri dengan kesimpulan dan penutup (Bab IV).  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS MENGENAI 

MOTIVASI BELAJAR 
 

2.1 Pengertian Motivasi dan perbedaannya dengan 

motif 

Disamping konsep motivasi terdapat pula konsep motif. Kedua 

konsep ini sebenarnya berbeda namun dalam penggunaannya sering 

tertukar.  

Morgan (1975) menegaskan adanya perbedaan antara kedua 

konsep tersebut. Menurutnya, motif merupakan suatu kekuatan dalam diri 

yang mendorong seseorang melakukan suatu tindakan, selaras dengan 

kebutuhan yang ada dalam dirinya. Sedangkan motivasi adalah suatu 

keadaan yang menggerakkan, mengarahkan tingkah laku individu 

(Morgan, 1979) . Dengan demikian, motivasi merupakan perwujudan dari 

potensi motif dalam diri individu yang akan dimanifestasikan dalam bentuk 

tingkah laku nyata, selaras dengan situasi yang dihadapinya.  

McClelland (1975) mengatakan pula bahwa setiap tingkah laku 

mempunyai motif. Motif sebenarnya timbul karena adanya kebutuhan. 

Pada dasarnya manusia mempunyai kebutuhan yang biasa dikenal dengan 

istilah need. Adanya kekurangan dalam diri individu (dalam arti adanya 

kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang menjadi 

kenyataan) menandakan adanya kebutuhan. Adanya kebutuhan inilah 

yang menimbulkan motif, yaitu kekuatan dalam diri yang mendorong dan 

mengarahkan tingkah laku individu agar dapat memuaskan kebutuhannya 

tersebut.  
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Dalam disiplin ilmu psikologi, motivasi mengacu pada konsep yang 

digunakan untuk menerangkan kekuatan-kekuatan yang ada dan bekerja 

pada diri organisme atau individu yang menjadi penggerak dan pengarah 

tingkah laku individu tersebut untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Dengan motivasi, seseorang akan dapat melakukan suatu tindakan. Jika 

tidak ada motivasi. Maka individu tidak akan dapat mencapai tujuannya. 

Berikut ini adalah beberapa definisi motivasi dari para ahli antara 

lain: 

”A motive is an iner state that energizes activates, or 
moves (hence ’motivation’), and that directs or channels 
behavior toward goals” . (Luthan, F., 1981:150) 

(Motif adalah keadaan dalam diri yang membangkitkan, 
mengaktifkan, atau menggerakkan (selanjutnya disebut 
motivasi), dan mengarahkan atau menyalurkan tingkah 
laku pada tujuan. 

“Motivation is usually defined as the process by which 
behaviour is energized and directed”. (Wexley & Yukl, 
1977: 75). 

(Motivasi biasanya didefinisikan sebagai proses yang 
membangkitkan dan mengarahkan tindakan) 

Dari beberapa definisi tersebut, secara umum dapat dikatakan 

bahwa istilah motivasi ini digunakan untuk menunjukkan pengertian 

sebagai berikut: 

a. Pemberi daya/pembangkit tingkah laku manusia 

Konsep ini menunjuk pada suatu kekuatan dalam diri individu (energy) 

yang mendorong tindakan dengan cara-cara tertentu 

b. Pemberi arah pada tingkah laku manusia 
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Konsep ini menunjuk adanya orientasi/arah tingkah laku pada suatu 

tujuan. 

 

2.2 Jenis Motivasi  

Woolfolk (1995) menggolongkan motivasi ke dalam dua bagian 

yaitu motivasi intrinsik yang berasal dari faktor minat atau ketertarikan, 

serta motivasi ekstrinsik.  

a. Motivasi Instrinsik  

Jenis motivasi ini timbul sebagai akibat dari dalam diri individu sendiri 

tanpa ada paksaan dan dorongan dari orang lain, tetapi atas kemauan 

sendiri, misalnya siswa belajar karena ingin mengetahui seluk beluk 

suatu masalah selengkap-lengkapnya, ingin menjadi orang yang 

terdidik, semua keinginan itu berpangkal pada penghayatan kebutuhan 

dari siswa berdaya upaya, melalui kegiatan belajar untuk memenuhi 

kebutuhan itu. Namun sekarang kebutuhan ini hanya dapat dipenuhi 

dengan belajar giat, tidak ada cara lain untuk menjadi orang terdidik 

atau ahli, selain belajar. Biasanya kegiatan belajar disertai dengan 

minat dan perasaan senang.  

W.S. Winkel (1991) mengatakan bahwa : “Motivasi Intrinsik adalah 

bentuk motivasi yang berasal dari dalam diri subyek yang belajar”.  

Namun terbentuknya motivasi intrinsic biasanya orang lain juga 

memegang peran, misalnya orang tua atau guru menyadarkan anak 

akan kaitan antara belajar dan menjadi orang yang berpengetahuan. 

Biarpun kesadaran itu pada suatu ketika mulai timbul dari dalam diri 

sendiri, pengaruh dari pendidik telah ikut menanamkan kesadaran itu.  
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b. Motivasi Ekstrinsik  

Jenis motivasi ini timbul akibat pengaruh dari luar individu, apakah 

karena ajakan, suruhan atau paksaan dari orang lain sehingga dengan 

kondisi yang demikian akhirnya ia mau belajar.  

Winkel (1991) mengatakan “Motivasi Ekstrinsik, aktivitas belajar dimulai 

dan diteruskan berdasarkan kebutuhan dan dorongan yang tidak secara 

mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar sendiri”.  

Perlu ditekankan bahwa dorongan atau daya penggerak ialah belajar, 

bersumber pada penghayatan atas suatu kebutuhan, tetapi kebutuhan 

itu sebenarnya dapat dipengaruhi dengan kegiatan lain, tidak harus 

melalui kegiatan belajar. Motivasi belajar selalu berpangkal pada suatu 

kebutuhan yang dihayati oleh orangnya sendiri, walaupun orang lain 

memegang peran dalam menimbulkan motivasi itu, yang khas dalam 

motivasi ekstrisik bukanlah ada atau tidak adanya pengaruh dari luar, 

melainkan apakah kebutuhan yang ingin dipenuhi pada dasarnya hanya 

dapat dipenuhi dengan cara lain. Berdasarkan uraian di atas maka 

motivasi belajar esktrinsik dapat digolongkan antara lain : belajar demi 

memenuhi kewajiban, belajar demi menghindari hukuman, belajar demi 

memperoleh hadiah materi yang dijanjikan, belajar demi meningkatkan 

gengsi social, atau belajar demi memperoleh pujian dari orang yang 

penting (guru dan orang tua).  

Belajar demi tuntutan jabatan yang ingin dipegang atau demi 

memenuhi persyaratan kenaikan jenjang/golongan administrasi.  
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2.3 Proses Motivasi  

Pada umumnya tingkah laku diarahkan pada suatu tujuan dalam 

rangka memenuhi kebutuhan indivdu. Proses motivasi sebagai pengarah 

tingkah laku dapat dikatakan sebagai suatu siklus dan merupakan suatu 

system yang terdiri dari tiga elemen. Ketiga elemen tersebut adalah: 

kebutuhan (needs), dorongan (drives), dan tujuan (goal). 

Luthans (1981:150) mengemukakan ketiga elemen tersebut 

sebagai berikut:  

a. Kebutuhan (needs) 

Kebutuhan merupakan suatu kekurangan/deficiency . dalam 

pengertian keseimbangan, kebutuhan tercipta apabila terjadi 

ketidakseimbangan yang bersifat fisiologis atau psikologis. 

b. Dorongan (drives) 

Suatu dorongan didefinisikan secara sederhana sebagai suatu 

kekurangan disertai pengarahan. Menurut Hull’s dorongan berorientasi 

pada tindakan untuk mencapai tujuan. 

c. Tujuan (goals) 

Suatu tujuan dari siklus motivasi adalah segala sesuatu yang akan 

meredakan suatu kebutuhan dan akan mengurangi dorongan. Jadi 

pencapaian suatu tujuan cenderung akan memulihkan keseimbangan 

yang bersifat fisiologis dan psikologis. 

Berdasarkan ketiga elemen tersebut, proses motivasi dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Bagan 2.1 

Proses Dasar Motivasi 
Sumber: Luthans, F., 1981:150 

 

Sementara itu Steers & Porter (1987:6) mengemukakan model 

proses motivasi yang bersifat umum didasarkan pada kebutuhan (need) 

atau harapan (desires, expectation) tingkah laku (behavior), tujuan (goal) 

dan beberapa bentuk umpan balik. Model ersebut digambarkan sebagai 

berikut: 

 

Bagan 2.2 
Proses Motivasi 

Sumber: Richard M. Steers & Lyman, 1987:6 
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Pada dasarnya model ini mengungkapkan bahwa individu memiliki 

berbagai kebutuhan, keinginan, dan harapan yang kekuatannya berbeda. 

Timbulnya suatu kebutuhan, keinginan atau harapan menciptakan suatu 

ketidakseimbangan dalam diri individu yang kemudian mencoba 

meredakan. Timbulnya kebutuhan, keinginan atau harapan tersebut 

biasanya diasosiasikan dengan antisipasi atau keyakinan (belief) bahwa 

tingkah laku tertentu mengarah pada peredaan ketidakseimbangan 

ersebut. Berdasarkan ketidakseimbangan dalam tubuh dan antisipasi atau 

keyakinan bahwa tingkah laku tertentu dapat 

meredakanketidakseimbangan itu, maka individu bertingkah laku dengan 

cara tertentu yang diyakini bisa mencapai tujuan yang diinginkan. 

Munculnya tingkah laku ini membangkitkan serangkaian isyarat baik 

berasal dari individu maupun dari lingkungan luar yang memberikan 

umpan balik (informasi) mengenai akibat tingkah lakuny saat ini, atau 

sebaliknya mengisyaratkan bahwa tingkah laku saat ini sudah benar. 

Uraian di atas menunjukkan betapa pentingnya fungsi umpan 

balik terhadap tingkah laku dan terhadap penentuan tujuan berikutnya. 

Pencapain tujuan dapat mempengaruhi harapan-harapan dalam usaha 

mencapai tujuan berikutnya, dan juga dapaat dijadikan pengalaman. 

 

2.4 Motivasi Berprestasi Berdasarkan Pandangan 

McClelland 

McClelland (1953) mengungkapkan sebuah teori tentang motif. 

Dikatakannya bahwa motif dianggap sesuatu yang dipelajari individu dari 

lingkungan sosialnya. Oleh karena itu sering disebut sebagai motif sosial.  
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Motif sosial terdiri dari 3 hal yaitu: motif berkuasa, motif 

bersahabat dan motif berprestasi. Perbedaan tingkah laku setiap orang 

disebabkan oleh struktur motif. Setiap orang mempunyai ketiga motif 

sosial dengan kekuatan yang berbeda-beda. Pada umumnya hanya satu 

motif yang paling kuatlah yang mewarnai tingkah laku individu dalam 

hubungannya dengan lingkungan.  

Menurut McClelland (www.accel-team.com), melalui penelitian-

penelitan yang dilakukan, motif berprestasi dianggap sebagai motif yang 

dapat dibedakan dari motif lainnya. Hal yang lebih penting untuk 

diperhatikan adalah motif berprestasi dapat diteliti secara terpisah dari 

motif lainnya dan dapat dilakukan penelitian pada berbagai kelompok 

yang berbeda. 

Sehubungan dengan pokok bahasan pada tulisan ini berfokus 

pada motivasi belajar, maka secara teoretis pun hanya dikemukakan teori 

mengenai motif berprestasi.    

Motif berprestasi merupakan kebutuhan pada setiap individu untuk 

mencapai atau bahkan melampaui ukuran keberhasilan yang 

ditetapkannya sendiri maupun dari orang lain. Individu dengan motif 

berprestasi cenderung ingin bekerja lebih baik dari orang lain, senang 

melakukan pekerjaan sendiri, dan tidak menggantungkan diri pada orang 

lain (McClelland, 1953). 

Adapun ciri-ciri individu dengan motif  berprestasi tinggi yaitu : 

a. Mempunyai tanggung jawab pribadi atas segala perbuatannya. 

Individu yang mempunyai motif berprestasi tinggi cenderung untuk 

melakukan sendiri apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Ia 

mempunyai pandangan bahwa apapun hasil yang didapat, itu ia akan 
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dapatkan karena usahanya sendiri sehingga ia tidak akan menyalahkan 

orang lain apabila terjadi suatu kegagalan. 

b. Memperhatikan umpan balik atas segala perbuatannya. 

Individu dengan motif berprestasi tinggi akan memaknakan umpan 

balik sebagai suatu masukan yang penting, dimana ia dapat 

mengetahui kelebihan dan kekurangan dirinya dalam melakukan suatu 

hal tertentu sehingga informasi tersebut dapat menjadi pedoman bagi 

perbuatannya dikemudian hari. Hal ini membuat individu dengan motif 

berprestasi tinggi mempunyai keterbukaan tentang umpan balik, aktif 

mencari umpan balik dan senang mencari umpan balik. 

c. Berusaha melakukan sesuatu dengan cara-cara yang lebih baik dan 

bersikap kreatif. 

Individu yang mempunyai motif berprestasi tinggi berusaha mencari 

cara untuk mengerjakan suatu hal dengan lebih baik dan suka 

melakukan pekerjaan yang tidak biasa atau unik  sifatnya 

d. Berusaha sekuat kemampuannya dalam mencapai cita-cita yaitu belajar 

keras, tekun dan ulet. 

Individu dengan motif berprestasi tinggi akan menetapkan tujuan yang 

realistis yang sesuai dengan kemampuan dan akan mengatur dirinya 

agar dapat mencapai tujuan tersebut secara efektif. Dapat dikatakan 

bahwa ia mempunyai harapan yang tinggi untuk berhasil dan ia juga 

akan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuannya. Sekalipun ia 

menemui kesulitan, ia akan memandang kesulitan tersebut sebagai 

suatu tantangan dan ia merasa yakin dapat mengatasinya dengan kerja 

keras dan pantang mundur. 
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e. Cenderung memilih tugas dengan tingkat kesulitan moderat. 

Individu dengan motif berprestasi tinggi cenderung untuk memilih 

resiko moderat (sedang) dalam mencapai suatu tujuan agar tujuan 

yang telah ditetapkan masih dapat dicapai sesuai dengan kemampuan 

dirinya. Jika tujuan tersebut cukup tinggi maka ia akan bekerja keras 

untuk mencapainya. Individu dengan motif berprestasi tinggi akan 

menetapkan tujuan prestasi yang realistis, sesuai dengan kemampuan 

yang dimilikinya. 

f. Mengadakan antisipasi berencana untuk keberhasilan pelaksanaan 

tugas belajarnya. 

Sebelum melakukan suatu hal, individu dengan motif berprestasi tinggi 

cenderung membuat perencanaan secara matang dan mempersiapkan 

terlebih dahulu hal-hal yang diperlukan agar apa yang akan 

dilakukannya akan berhasil dengan baik sesuai rencana. 

Berbagai penelitian tentang motif berprestasi telah dikemukakan pula 

oleh para ahli. Selain McClelland (1953) yang menyebut motif 

berprestasi sebagai suatu motif yang mendorong dan mengarahkan 

munculnya tingkah laku pada seseorang untuk mencapai prestasi 

tertentu, Hermans (1967) merumuskan motif berprestasi sebagai suatu 

kecenderungan berbuat melebihi atau mengungguli orang lain, baik 

ditinjau dari sudut orang lain maupun dari sudut diri sendiri. Makna 

mengungguli orang lain disini berarti berusaha sebaik-baiknya melalui 

suatu kegiatan tertentu dalam mencapai sasaran. 

Dalam situasi yang menuntut prestasi, individu yang mempunyai motif 

berprestasi akan terdorong untuk menampilkan perilaku tertentu guna 

memenuhi atau bahkan melampaui suatu standar keunggulan. Ia tidak 
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akan merasa puas hanya karena dapat mengerjakan suatu tugas tetapi 

akan berusaha keras untuk mencapai standar penugasan atau prestasi 

tertentu dalam mengerjakannya. 

 

2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motif  

Berprestasi 

Mc Clelland (1953) mengungkapkan bahwa terdapat faktor-faktor 

yang mempengaruhi motif berprestasi, meliputi: 

a. Faktor Individual 

Dalam hal ini, faktor individual yang dimaksud terutama adalah faktor 

intelegensi dan faktor penilaian individu tentang dirinya. Intelegensi 

merupakan kecakapan yang bersifat potensial yang dimiliki seseorang 

dan merupakan salah satu unsur penting dalam proses pemecahan 

masalah yang dilakukan individu. Apabila individu mempunyai taraf 

intelegensi diatas rata-rata maka kemungkinan motif berprestasinya 

tinggi dan apabila individu mempunyai taraf intelegensi di bawah rata-

rata maka kemungkinan taraf motif berprestasinya rendah. Taraf 

kecerdasan (intelegensi) yang dimiliki individu juga akan turut 

menentukan atau mempengaruhi prestasi yang dicapainya. 

Faktor lainnya adalah penilaian individu  mengenai dirinya sendiri. 

Misalnya mengenai kondisi fisik, kemampuan melakukan suatu tugas 

atau apa yang dirasakannya. Hal ini sejalan dengan pendapat DeCecco 

& Crawford (1977), bahwa dalam membicarakan motivasi tidak dapat 

dilepaskan dari faktor kepribadian individu seperti sikap dan nilai-nilai 

yang ada dalam dirinya.  
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b. Faktor Lingkungan  

Maksud dari faktor lingkungan disini adalah segala sesuatu yang berada 

diluar diri individu, yang turut mempengaruhi motif berprestasinya. 

Faktor lingkungan ini dibagi menjadi 3, yaitu : 

1) Lingkungan Keluarga 

Relasi yang kurang harmonis dalam keluarga dapat menimbulkan 

gangguan-gangguan emosional pada anggota keluarga, termasuk anak 

sebagai anggota sebuah keluarga. Gangguan emosional seringkali 

berupa bentuk-bentuk ketegangan atau konflik yang dirasakan dalam 

diri individu. Keadaan seperti ini akan menyebabkan berkurangnya 

fungsi perhatian individu sehingga daya konsentrasi dalam menghadapi 

tugas-tugas yang menuntut kemampuannya menurun. Akibatnya, 

sekalipun mahasiswa mempunyai tingkat intelegensi tinggi namun bila 

ia mengalami gangguan emosional maka motif berprestasinya akan 

cenderung rendah. Sebaliknya, bila relasi dalam keluarga berlangsung 

harmonis dan dapat memberikan rasa aman, maka individu akan 

merasa bebas untuk bereksplorasi dan mengekspresikan diri. Individu 

yang diberi kesempatan untuk mengekpresikan diri dan ternyata 

berhasil, maka ia akan merasa tertantang untuk meraih prestasi yang 

lebih baik lagi. Bila mengalami kegagalan, ia tidak akan menyalahkan 

lingkungan karena ia menyadari bahwa kegagalan tersebut disebabkan 

oleh kurangnya usaha dalam mencapai prestasi yang diinginkan. 
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2) Lingkungan Sosial 

Merupakan lingkungan sekitar tempat individu hidup dan bergaul 

sehari-hari. Lingkungan sekitar yang banyak memberikan rangsangan 

akan membantu meningkatkan rasa ingin tahu individu sehingga akan 

mengembangkan dan meningkatkan motif berprestasinya. Disamping 

itu, lingkungan sekitar yang memberikan kesempatan pada individu 

untuk dapat lebih mengekspresikan kemampuannya, akan membuat 

individu lebih percaya diri, sehingga meskipun mengalami kegagalan, ia 

akan terdorong untuk mengatasinya dan berusaha lebih baik lagi. 

3) Lingkungan Akademik 

Lingkungan akademik menyangkut sejauh mana sebuah institusi 

pendidikan dapat memenuhi kebutuhan individu sebagai siswa 

berprestasi di sekolahnya, meliputi fasilitas yang disediakan, hubungan 

antara siswa dan guru, dan hubungan antar siswa sendiri. 
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BAB III 

ANALISIS 

PERAN GURU DALAM MENINGKATKAN 

MOTIVASI BELAJAR SISWA 
 

 

Didasari oleh tinjauan teoretis pada bab sebelumnya, maka pada 

bab ini diulas mengenai peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa. 

Bila merujuk pada pandangan Luthan, F. (1981) dan McClelland 

(1975) dapat disimpulkan bahwa pada diri setiap manusia telah tersedia 

potensi energy atau sebuah kekuatan yang dapat menggerakkan dan 

mengarahkan tingkah lakunya pada tujuan. Di dalamnya tercakup pula 

potensi energi/kekuatan untuk berprestasi (motif berprestasi) yang 

kekuatannya berbeda pada setiap manusia. Apabila terpicu, potensi energi 

berprestasi ini keadaannya akan meningkat bahkan akan menggerakkan 

dan mengarahkan pada tingkah laku belajar. Dengan demikian hal ini 

dapat memberikan pandangan sekaligus harapan bagi para pendidik/guru 

bahwa: 

1) Setiap diri anak didik/siswa telah dibekali kekuatan untuk berprestasi 

(motivasi berprestasi). 

2) Kekuatan berprestasi setiap siswa berbeda-

beda. 

3) Kekuatan berprestasi setiap siswa dapat 

ditingkatkan.  
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4) Setiap siswa dapat menunjukkan tingkah laku 

belajar atau usaha-usaha untuk mencapai tujuan belajar (memperoleh 

pengetahuan, pemahaman, dan pengembangan belajar).  

5) Di samping itu, guru perlu lebih menghayati 

perannya sebagai pendidik sehingga muncul rasa tanggung jawab dan 

kepercayaan diri dalam memproses anak didik. Barangkali pernyataan 

yang dikutip dari McKeachie (1986)  dalam  

http://www.sabda.org/pepak/pustaka/061138/) ini dapat memberikan 

harapan pula, yakni: “ kemampuan guru untuk menjadikan dirinya 

model yang mampu membangkitkan rasa ingin tahu dan kesanggupan 

dalam diri peserta didik merupakan aset utama dalam membangkitkan 

motivasi”. 

6) Guru membutuhkan upaya-upaya yang dapat 

memicu bergeraknya motivasi berprestasi setiap siswa. 

Agar kita dapat mengetahui seperti apa pemicunya, seyogyanya 

kita kaji kembali pandangan para ahli tentang pemicu motivasi 

berprestasi. 

Menurut Luthan (1981), proses motivasi merupakan sebuah 

system yang terdiri dari tiga elemen, yaitu: kebutuhan, dorongan, dan 

tujuan. ketiga elemen tersebut bekerja sebagai suatu siklus. Dikatakannya 

bahwa pada umumnya tingkah laku diarahkan pada suatu tujuan dalam 

rangka memenuhi kebutuhan individu.  Sedangkan menurut Mc Clelland 

(1953, dalam skripsi Maria, 2009) disebutkan bahwa terdapat tiga factor 

lain yang mempengaruhi motivasi berprestasi yaitu faktor: individual, 

keluarga, dan lingkungan akademik. Merujuk pada pandangan-pandangan 

tersebut, maka guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

Pertama. Tingkah laku belajar dapat terjadi bila siswa memiliki 

tujuan untuk apa ia belajar. Sehubungan dengan itu guru sejak awal 
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pengajaran seyogyanya memberikan wawasan/informasi mengenai tujuan 

pencapaian tingkah laku belajar yang lebih spesifik atas ilmu yang sedang 

dipelajarinya saat itu serta bagaimana manfaat dan aplikasinya dalam 

kehidupan sehari-hari maupun manfaat atas pengembangan ilmu tersebut 

pada masa datang. 

Kedua. Setiap siswa memiliki kebutuhan terkait dengan tingkah 

laku belajarnya sehingga tujuan belajar pun akan dicapai siswa dalam 

rangka memenuhi kebutuhannya tersebut.  Dengan kata lain bahwa 

harapan siswa akan pemenuhan kebutuhannya yang dapat diperoleh dari 

pencapaian tujuan tingkah laku belajarnya dapat mendorong dirinya untuk 

menunjukkan tingkah laku belajar atau melakukan usaha-usaha 

pencapaian tujuan belajar tersebut.  Berdasarkan hal ini, maka para 

pendidik perlu mengidentifikasi kebutuhan siswa tersebut terkait dengan 

konsekwensi atas pencapaian tujuan belajar tersebut.  Misalnya, 

pencapaian tujuan belajar adalah diperolehnya pemahaman atas suatu 

ilmu. Konsekwensi atas pemerolehan ini dapat bermacam-macam, antara 

lain: menjadi orang yang berpengetahuan agar dapat berkarya dibidang 

ilmunya, mendapatkan ranking di kelas sehingga membanggakan dirinya 

atau orang tua, mendapatkan ranking di kelas sehingga dapat 

memperoleh hadiah yang dijanjikan guru atau orang tua, mendapatkan 

ranking di kelas sehingga gengsi diri meningkat, atau bahkan 

mendapatkan ranking di kelas sehingga terlepas dari hukuman orang tua. 

Konsekwensi ini mengindikasikan kebutuhan anak didik / siswa tersebut.  

Didasari pandangan Woolfolk (1995) mengenai jenis motivasi, 

maka dapat dikatakan bahwa bila siswa menunjukkan tingkah laku belajar 

karena ingin memperoleh pemahaman yang lebih dalam atas ilmu tertentu 

sehingga menjadi siswa terdidik, dan kebutuhan itu hanya dapat dipenuhi 

hanya dengan belajar dan tidak ada cara lain selain belajar, maka tingkah 
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laku belajarnya akan disertai dengan minat dan perasaan senang. 

Tergeraknya tingkah laku belajar yang didasari oleh penghayatan akan 

kebutuhan seperti dijelaskan di atas menunjukkan bahwa tingkah laku 

belajarnya digerakan oleh motivasi intrinsic. Sebaliknya, apabila aktivitas 

belajar siswa dimulai dan diteruskan berdasarkan kebutuhan dan 

dorongan yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar 

sendiri, maka dapat dikatakan ia tergerak oleh motivasi ekstrinsik. 

Bila kedua hal tersebut dibandingkan, terlihat bahwa motivasi 

intrinsic diperkirakan relative akan bertahan lebih lama, karena daya 

tariknya bersifat internal dan tidak bergantung pada lingkungan luar. 

Dengan demikian, penting kiranya bagi  para guru untuk menelusuri hal 

ini dan kemudian memberikan umpan balik kepada siswa mengenai jenis 

motivasi yang menggerakkan dan mengarahkan tingkah laku belajarnya 

agar siswa dapat menyadarinya, kemudian melakukan reorientasi atas 

tingkah laku belajarnya dengan harapan siswa dapat memilih dan 

menetapkan tujuan belajar yang pokok dan benar bagi dirinya. Harapan 

lain adalah siswa dapat menetapkan di dalam dirinya bahwa motif 

ekstrinsik menjadi tujuan penunjang dalam tingkah laku belajarnya.   

Ketiga.  Faktor individual, keluarga, dan lingkungan merupakan 

factor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi berprestasi. Mengingat 

hal itu maka guru seyogyanya melakukan hal berikut ini: 

1) Mengenal setiap siswa secara pribadi agar dapat melakukan 

pendekatan kepada siswa secara tepat sesuai keadaan kemampuan 

(kekuatan dan kelemahan pribadi) siswa.  

2) Menciptakan suasana/iklim belajar yang menyenangkan. Berdasarkan 

hasil penelitian Priyatna Hadinata diketahui bahwa iklim kelas 

memberikan kontribusi sebesar 31,7 % terhadap motivasi belajar siswa 

SMA, sedangkan 68,3 % dipengaruhi oleh faktor lainnya. Iklim kelas 
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dalam hal ini meliputi: adanya kepedulian dan penghargaan guru atas 

prestasi siswa di kelas, adanya hubungan interpersonal yang baik antar 

siswa sehingga mereka merasa menjadi bagian dari kelasnya, serta 

adanya kebanggaan atas kelas dan sekolahnya.   

3) Di samping itu, kiranya yang perlu dilakukan guru agar tercipta 

suasana kelas yang menyenangkan adalah apabila pendidik menguasai 

berbagai methode dan teknik mengajar dan menggunakannya secara 

tepat. Penguasaan berbagai metode dan teknik mengajar serta 

penerapannya secara tepat membuat guru mampu mengubah-ubah 

cara mengajarnya sesuai dengan suasana kelas.  

4) Khusus pada siswa yang sudah tergolong remaja dan menjelang 

dewasa, seyogyanya guru menempatkan dirinya sebagai fasilitator dan 

dapat menerapkan pola mengajar andragogi pada siswa .  
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN PENUTUP 

 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Motivasi belajar siswa menunjukkan pengertian sebagai kekuatan 

dalam diri siswa (energy) yang mendorong siswa melakukan usaha-

usaha mencapai tujuan belajar. Disamping itu menunjukan adanya  

orientasi siswa / arah tingkah laku siswa pada pencapaian tujuan 

belajar. 

2. Dalam rangka meningkatkan motivasi belajar siswa, hendaknya guru 

memperhatikan hal berkut ini: 

a. Memiliki paradigm/pandangan positif terhadap upaya peningkatan 

motivasi siswa 

b. Memiliki keyakinan kuat bahwa pada setiap diri siswa telah tersedia 

kekuatan besar (berupa motivasi belajar) untuk menunjukkan 

tingkah laku belajar.  

c. Peran guru adalah melakukan upaya yang dapat memicu 

bergeraknya kekuatan/energy tersebut secara lebih tepat dan 

cepat (Catatan: deskripsi mengenai hal ini dapat dikaji pada bab 

III). 

 


