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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Perkembangan  

1. Pengertian Perkembangan 

 Pengertian dari perkembangan adalah perubahan-perubahan 

psikofisis sebagai hasil dari sebuah proses pematangan dari fungsi-

fungsi psikis dan fisis pada diri anak yang ditunjang oleh suatu faktor 

lingkungan dan proses belajar dalam pada waktu tertentu, untuk menuju 

kedewasaan pada diri seseorang. (Kartono,2013:128) 

 Pengertian perkembangan juga menunjuk pada suatu proses ke 

arah yang lebih sempurna dan tidak dapat diulang kembali. 

Perkembangan juga menunjuk pada perubahan yang bersifat tetap dan 

tidak dapat diputar kembali. Serta sebagai proses yang kekal dan tetap 

yang menujuke arah suatu organisasi pada tingkat integritas yang lebih 

tinggi berdasarkan pertumbuhan, pematangan dan belajar, 

(Monks,dkk.2011:1) 

 Perkembangan seorang anak juga di dukung dengan tiga aspek 

yaitu pertumbuhan, pematangan, dan belajar. Tanpa adanya tiga aspek 

tersebut perkembangan anak tidak akan tumbuh dengan sempurna pada 

proses pematangan belajarnya yang kurang sempurna bisa 

menyebabkan kekecewaan tersendiri dari pihak si anak serta orang tua. 



10 
 

 
 

 Dari beberapa pengertian perkembangan di atas dapat ditarik 

sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perkembangan 

adalah perkembangan itu tidak terbatas pada pertumbuhan yang 

semakin membesar, dan di dalamnya juga terkandung serangkai 

perubahan psikis yang berlangsung terus-menerus serta bersifat tetap 

dari fungsi-fungsi jasmaniah dan rohaniyah yang dimiliki individu 

masing-masing dari anak. 

2. Faktor Yang Memperngaruhi Perkembangan Anak Usia SD 

 Dalam suatu perkembangan anak pada usia sekolah dasar ada 

banyak faktor yang mempengaruhi yaitu antara lain : 

a. Faktor keluarga: faktor keturunan membuat anak menjadi gemuk 

dari pada anak lainnya. Perbedaan ras,suku bangsa (orang 

Amerika,Eropa,dan Australia cenderung lebih tinggi dari pada 

orang Asia). 

b. Faktor lingkungan: membantu menentukan tercapai tidaknya 

perwujudan potensi keturunan anak tersebut. Lingkungan lebih 

banyak pengaruhnya terhadap berat tubuh dari pada tinggi tubuh. 

c. Faktor jenis kelamin: anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan 

lebih berat dibandingkan dengan anak perempuan, kecuali pada 

usia 12-15 tahun.  

d. Faktor gizi dan kesehatan anak: yang memperoleh gizi cukup 

biasanya lebih tinggi tubuhnya dan relatif lebih cepat mencapai 

masa puber dibandingkan dengan anak bergizi kurang. Anak yang 
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sehat dan jarang sakit biasanya mempunyai tubuh sehat dan lebih 

berat dibanding dengan anak yang sering sakit. 

e. Faktor gangguan emosional anak yang sering mengalami gangguan 

emosinal akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenalin yang 

berlebihan. Hal ini menyebabkan berkurangnya hormon 

pertumbuhan, akibatnya anak mengalami keterlambatan 

perkembangan memasuki masa puber. Bagi anak usia SD , reaksi 

yang diperlihatkan orang lain terutama oleh teman-teman 

sabayanya terhadap ukuran dan proporsi tubuhnya mempunyai 

makna penting. Apabila ukuran-ukuran dan proporsi tubuh anak 

berbada jauh dengan teman sebayanya anak akan merasa 

kelainan,tidak mampu dan rendah diri.  

 Selain faktor perkembangan pada anak usia dini, anak Sd juga 

mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan 

intelektual atau kecerdasan antara lain: 

1) Kondisi organ penginderaan sebagai saluran yang dilalui pesan 

indera dalm perjalanannya ke otak (kesadaran)  

2) Intelegensi mempengaruhi kemampuan anak untuk mengerti dan 

memahami sesuatu 

3) Kesempatan belajar yang diperoleh anak 

4) Tipe pengalaman yang didapat anak secara langsung akan 

berbeda jika anak mendapat pengalaman secara tidak langsung 

dari orang lain atau informasi dari buku. 
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5) Jenis kelamin karena pembentukan konsep anak laki-laki atau 

perempuan telah dilatih sejak kecil dengan cara yang sesuai 

dengan jenis kelamin. 

 Kesimpulan dari faktor-faktor yang mempengaruhi 

perkembangan anak usia SD di atas adalah faktor yang mempengaruhi 

perkembangan anak banyak macamnya bukan hanya dari luar tapi bisa 

juga dari dalam serta faktor kelahiran. Apabila faktor perkembangan 

anak mulai dari kecil sudah bermasalah maka pada usia selanjutnya 

juga mengalami masalah misalnya pada proses belajarnyadi lingkungan 

sekolah SD, dan lain-lain 

3. Pengertian Sekolah Dasar (SD) 

 Sekolah Dasar merupakan pendidikan anak yang berusia antara 7-

13 tahun sebagai pendidikan di tingkat dasar yang dikembangkan sesuai 

dengan satuan pendidikan, potensi daerah / karakteristik daerah, sosial 

budaya masyarakat setempat bagi siswa. Maka dari itu untuk 

melancarkan sebuah pembelajaran dalam kelas seorang guru harus 

mengetahui motivasi belajar siswa serta meningkatkan motivasi belajar 

pada siswa yang motivasi belajarnya rendah dan mengembangkan 

motivasi belajar siswa yang sudah tinggi. Sehingga siswa mendapatkan 

tkaran yang sesuai untuk motivasi belajar pada masing-masing siswa. 
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4. Motivasi  

a. Pengertian motivasi belajar 

 Kata motivasi berasal dari bahasa latin yaitu movere, yang berarti 

bergerak (move). Motivasi menjelaskan apa yang membuat orang 

melakukan sesuatu,membuat orang melakukan sesuatu membuatmerka 

tetap melakukannya dan membantu mereka dalam melakukannya dan 

membantu mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas. Hal ini berati 

bahwa konsep motivasi digukan untuk menjelaskan keinginan 

berperilaku, arah perilaku (pilihan), intensitas perilaku (usaha 

berkelanjutan) dan penyelesaian atau presentasi yang sesungguhnya 

(Pintrich,2013). 

  Menurut Santrock, motivasi adalah proses yang memberi 

semangat,arah dan kegigihan perilaku. Artinya,perilaku yang memiliki 

motivasi adalah perilaku yang penuh energi terarah dan bertahan lama 

(Santrock,2014). Dalam kegiatan belajar,maka  motivasi dapat 

dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari 

kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga 

tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai 

(Sadiman,2011). 

 Sejalan dengan pernyataan Santrock di atas, Brophy (2014) 

menyatakan bahwa motivasi belajar lebih mengutamakan respon 

kognitif, yaitu kecenderungan siswa untuk mencapai aktivitas akademis 
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yang bermakna dan bermanfaat serta mencoba untuk mendapatkan 

keuntungan dari aktivitas tersebut. Siswa yang memiliki motivasi 

belajar akan memperlihatkan pelajaran yang disampaikan,membaca 

materi sehingga bisa memahaminya dan menggunakan setrategi-

setrategi belajar tertentu yang mendukung. Selain itu, siswa juga 

memiliki keterlibatan yang intens dalam aktivitas belajar tersebut, rasa 

ingin tahu yang tinggi. Mencari bahan-bahan yang berkaitan untuk 

memahami suatu topik dan menyelesaikan tugas yang diberikan. 

  Siswa yang memiliki motivasi belajar akan bergantung pada 

apakah aktifitas tersebut memiliki isi yang menarikatau proses yang 

menyenangkan. Intinya, motivasi belajar melibatkan tujuan-tujuan belajar 

dan strategi yang berkaitan dalam menyapai tujuan belajar tersebur(brophy 

2014).  

 b. Tujuan Motivasi belajar  

 Tujuan motivasi belajar adalah sarana untuk tujuan tertentu. Bagi 

seorang guru, tujuan dari motivasi adalah dapat menggerakkan atau 

memacu para siswa agar dapat timbul keinginan dan kemauan untuk 

meningkatkan prestasi belajar sehingga tercapai tujuan pendidikan 

sesuai dengan yang diharapkan dan ditetapkan di dalam kurikulum 

sekolah. Suatu tindakan memotivasi atau memberikan motivasi dan 

lebih dapat berhasil jika tujuannya jelas dan disadari oleh pihak yang 

diberi motivasi serta sesuai dengan kebutuhan orang yang dimotivasi.  
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 Setiap orang yang diberikan motivasi harus mengenal dan 

memahami bnar-benar latar belakang kehidupan dan kepribadian yang 

akan dimotivasi, termasuk didalamnya antara seorang guru dan 

siswanya yang maju kedepan kelas dan dapat mengerjakan soal di 

papan tulis, dengan pujian itu, dalam diri anak tersebut timbul rasa 

percaya diri, disamping itu timbul keberaniannya sehingga tidak takut 

dan malu jika disuruh maju ke depan kelas (Purwanto,2017).  

 Selain dapat menimbulkan percaya diri pada tujuan suatu 

motivasi juga dapat dikatakan sebagai pengerak seseorang agar timbul 

keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat 

memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Maka bagi guru, 

tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau memacu pada 

siswanya agar timbul keinginan dan kemauannya untuk meningkatkan 

prestasi belajarnya sehingga tercapai tujuan pendidikan 

(Purwanto,2015).   

 c. Aspek-Aspek Motivasi Belajar 

 Terdapat dua aspek dalam teori motivasi belajar yang 

dikemukakan oleh Sumad Suryabrata (2011:72-73), yaitu : 

1. Motivasi ekstrinsik,  

Yaitu melakukan suatu yaitu melakukan sesuatu untuk 

mendapatkan sesuatu yang lain (cara untuk mencapai tujuan). 

Moyivasi ekkstrinsik sering dipengaruhi oleh insentif eksternal 

seperti imbalan dan hukuman. Misalnya murid belajar keras 
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dalam mengahadapi ujian untuk mendapatkan nilai yang baik. 

Terdapat dua kegunaan dari hadiah, yaitu sebagai insentif agar 

mau mengerjakan tugas, dimana tujuannya adalah mengontrol 

perilaku siswa, dan mengandung informasi tentang penguasaan 

keahlian. 

2. Motivasi intrinsik,  

Yaitu motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi sesuatu itu 

sendiri (tujuan itu sendiri) misalnya, murid belajar menghadapi 

ujian karena dia senang pada mata pelajaran yang di ujikan itu, 

murid termotivasi untuk belajar saat mereka diberi pilihan, senang 

menghadapi tantangan yang sesuai dengan kemampuan mereka, 

dan mendapat imbalan yang mengandung  informasi tetapi bukan 

dipakai untuk kontrol, misalnya guru memberikan pujian kepada 

siswa. Terdapat dua jenis motivasi intrinsik.  

 d. Jenis-Jenis Motivasi Belajar 

 Motivasi dapat dibedakan berdasarkan jenis-jenisnya. Ada jenis 

motivasi yang terjadi karena keinginan seseorang yang ingin mendapat 

sesuatu, atau bisa juga disebut sebagai jenis motivasi lain yaitu motivasi 

yang terjadi karena seseorang tersebut mengejar target yang telah 

ditentukan agar berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan.  

 Selain berusaha untuk mencapai sebuah tujuan, suatu jenis 

motivasi belajar siswa juga memiliki dua motif lainnya yang bisa 
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disebut dengan motif intrinsik dan motif ekstrinsik, pengertian dari 

motif intrinsik dan ekstrinsik antara lain sebagai berikut : 

1. Motif intrinsik, yaitu motif-motif yang berfungsinya tidak perlu 

dirangsang dari luar. Memang dalam diri individu sendiri telah 

ada dorongan itu, misalnya orang yang gemar membaca tidak 

perlu dorongan dari orang lain orang tersebut telah mencari buku-

bukunya sendiri untuk dibacanya, orang yang rajin belajar dan 

bertanggung jawab tidak perlu menunggu perintah sudah belajar 

dengan sebaik-baiknya. 

2. Motif ekstrinsik, yaitu motif-motif yang berfungsinya karena 

adanya perangsang atau pengaruh dari luar, misalnya orang 

belajar dengan giat karena diberi tahu bahwa sebentar lagi akan 

ada ujian, jadi orang tersebut mau membaca sesuatu karena diberi 

tahu akan ada ujian bukan karena kemauannya sendiri. 

 e. Strategi dan teknik-teknik memotivasi siswa dalam belajar  

 Selain ada jenis-jenis dalam sebuah motivasi belajar, didalam 

dunia pendidikan juga perlu adanya sebuah teknik yang dilakukan guru 

untuk memotivasi siswa dalam belajar. Maka dari itu dalam kegiatan 

belajar mengajar, peran guru sangatlah penting dalam mendorong 

pembelajaran siswa yaitu dengan cara meningkatkan keinginan siswa 

atau motivasi siswa untuk belajar. (Sumarno, 2011) 
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 Dalam tugas tersebut maka seorang guru perlu memahami siswa 

dengan baik agar nantinya guru dapat memberikan pengalaman atau 

motivasi siswa untuk belajar. (Sumarno,2011)  

 Dalam tugas tersebut maka seorang guru perlu memahami siswa 

dengan baik agar nantinya guru dapat memberikan pengalaman-

pengalaman serta pembelajaran yang menarik bagi siswa, sehingga 

seorang siswa dapat termotivasi secara intrinsik dalam belajarnya, baik 

dilingkungan sekolah maupun rumah serta siswa dapat menemukan ide-

ide dan sesuatu yang menarik  serta berguna bagi mereka dalam 

pembelajaran.  

 Tugas guru dapat memberikan teknik memotivasi siswa dalam 

pembelajaran juga harus menjelaskan agar siswa termotivasi dlam 

belajarnya, serta guru juga harus meyakinkan kepada siswa bahwa kita 

terlibat bersama didalam proses pembelajaran di kelas dan bersama 

dengan mereka setiap saat. Dan hal ini tentunya membutuhkan 

organisasi dan personal yang fokus pada nilai kekuatan motivasi 

intrinsik dan dampaknya akan tampak baik pada prestasi akademik 

siswa.  Menurut (Dejarmarah,2012), ada empat fungsi guru sebagai 

pengajar yang berhubungan dengan cara pemeliharaan dan peningkatan 

motivasi belajar siswa, yaitu : 

a. Guru harus mengarahkan peserta didik, artinya guru harus 

menghindari hal-hal yang menonton dan membosankan dalam 

pembelajaran. 



19 
 

 
 

b. Memberikan harapan realistis, artinya guru harus memelihara 

harapan-harapan siswa yang realistis dan memodifikasi harapan-

harapan yang kurang atau tidak realistis. 

c. Memberikan insentif, artinya guru diharapkan memberikan 

hadiah kepada siswa (dapat berupa pujian,angka yang baik,dan 

lain-lain) atas keberhasilannya sehingga siswa terdorong untuk 

melakukan usaha lebih lanjut guna mencapai tujuan 

pembelajaran.  

d. Mengarahkan perilaku siswa, artinya guru harus memberikan 

respon terhadap siswa yang tidak terlibat secara langsung dalam 

pembelajaran agar berpartisipasi aktif.  

 Strategi menumbuhkan motivasi belajar serta mendidik sangat 

ditentukan oleh perencanaan yang dibuat guru dalam pembelajaran. 

Dengan strategi motivasi yang tepat akan mampu memberikan 

kesuksesan dalampembelajarannya. Segaimana yang dikemukakan 

(Sanjaya:2016), bahwa strategi digunakan untuk memperoleh 

kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Faturohman dan 

Suatikno (2011) menyatakan ada beberapa strategi untuk menumbukan 

motivasi belajar peserta didik, yaitu : 

1. Menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik  

 Pada permulaan belajar mengajar, terlibih dahulu seorang guru 

menjelaskan tentang tujuan yang akan dicapai dalam 

pembelajaran kepada siswa. Makin jelas tujuan yang akan dicapai 
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peserta didik maka makin besar juga motivasi dlam melaksanakn 

kegiatan belajar. 

2. Memberikan hadiah (reward)  

 Memberikan hadiah kepada peserta didik yang berprestasi. Hal ini 

akan memacu semangat peserta didik bisa belajar lebih giat lagi. 

Disamping itu, peserta didik yang belum berprestasi akan 

termotivasi untuk bisa mengejar peserta didik yang berprestasi. 

3.  Memunculkan saingan atau kompetensi  

 Guru berusaha mengadakan persaingan diantara peserta didik 

untuk meningkatkan prestasi belajarnya, dan berusaha 

memperbaiki hasil prestasi yang telah dicapai sebelumnya. 

4. Memberikan pujian 

 Memberikan pujian atau penghargaan kepada peserta didik yang 

berprestasi sudah sepantasnya dilakukan oleh guru yang bersifat 

membangun.  

5. Memberikan hukuman  

 Hukuman diberikan kepada siswa yang berbuat kesalahan atau 

proses belajar mengajar. Hukuman ini diberikan dengan harapan 

agar peserta didik tersebut mau mengubah diri dan berusaha 

memacu motivasi belajarnya.  
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6. Membangkitkan dorongan kepada peserta didik untuk belajar  

 Kegiatan yang dilakukan oleh guru adalah bemberikan perhatian 

maksimal kepada peserta didik selama peoses pembelajaran 

berlangsung. 

7. Membentuk kebiasaan yang baik  

 Guru menanamkan kebiasan belajar yang baik dengan disiplin 

yang terarah sehingga peserta didik dapat belajar dengan suasana 

yang kondusif. 

8. Membantu kesulitan belajar peserta didik, baik secara individual 

maupun kelompok  

9. Menggunakan metode yang berfariasi 

 Dalam pembelajaran, metode konvensional harus sudah di 

tinggalkan guru karna peserta didik memiliki dikarakteristik yang 

berbeda sehingga dibutuhkan metode yang tepat/ berfariasi dalam 

memperdayakan kompotensi peserta didik. 

10. Mengunakan media yang baik serta harus sesuai dengan tujuan 

pembelajaran  

 Pengunaan media yang tepat sangat membantu dan meMotivasi 

peserta didik dalam memaknai pembelajaran sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai. Media yang tepat akan mampu 

memediasi peserta didik yang memiliki kemampuan indera yang tidsk 

sama, baik pendengaran maupun pengliatannya, demikian juga 

kempuan berbicaranya. Variasi, kelemahan indera yang dimiliki tiap 
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peserta didik dapat dikurangi dan dapat memberikan setimulus terhadap 

indera peserta didik. 

 Adanya strategi di atas, menuntuk kesiapan guru sebagai 

perangcang pembelajaran untuk mampu mengimplementasikannya 

dalam kegiatan proses belajar mengajar. Guru harus mampu 

meninggalkan kebiasaan-kebiasaan pembelajaran yang dimonopoli oleh 

guru itu sendiri. Karena guru dalam melaksanakan perannya sebagai 

pendidik, penganjar pemimpin,harus mampu melayani peserta didik 

yang di landasi kesadaran, kenyakinan, kedisiplinan, dan tanggung 

jawab. Secara optimal sehingga memberikan pengaruh positif terhadap 

perkembangan peserta didik. Secara optimal baik fisik maupun psikis. 

 Perkembangan peserta didik secara optimal akan terlihat 

bagaimana guru mampu menumbuhkan Motivasi pada diri peserta didik 

dalam pembelajaran. Guru yang tidak mampu menumbuhkan motivasi 

peserta didik berarti guru kurang memahami strategi yang tepat dalam 

pembelajaran. Menurut keterangan diatas kesimpulannya, dalam proses 

belajar dan pembelajarannya maka di butuhkannya sebuah teknik-

teknik guru dalam memotivasi siswa untuk lebih giat belajar secara 

interinsik, atau bisa disebut dengan siswa yang mau belajar atas 

kemauannya sendiri bukan karna dorongan dari faktor lingkungan atau 

orang lain di sekitarnya.  

 Muhammad Ali dan Muhammad Asrori (2015:34-35) menyatakan 

terhadap dua faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, faktor 
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belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Faktor internal (yang berasal dari diri siswa sendiri) 

a. Faktor fisik 

 Faktor fisik yang dimaksud meliputi : nutrisi (gizi), kesehatan, 

dan fungsi-fungsi fisik (terutama pancaindra). Kekurangan gizi 

atau kadar makanan akan mengakibatkan kelesuan, cepat 

mengantuk, cepat lelah, dan sebainya. Kondisi fisik yang 

seperti itu sangat berpengaruh terhadap proses belajar siswa di 

sekolah. Dengan kekurarangan gizi, siswa akan rentang 

terhadap penyakit, yang menyebabkan menurunnya 

kemampuan belajar, berpikir atau berkonsentrasi. Keadaan 

fungsi-fungsi jasmani seperti panca indera (mata dan telinga) 

dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi proses belajar. 

Panca indera yang baik akan mempermudah siswa dalam 

mengikuti proses belajar di sekolah.  

b. Faktor Psikologis 

 Faktor Psikologis berhubungan dengan aspek-aspek yang 

mendorong atau menghambat aktivitas belajar pada siswa. 

Faktor yang mendorong aktivitas belajar (Farozin.2011:48) 

adalah sebagai berikut  

1) Rasa ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia (lingkungan) 

yang lebih luas 
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2) Sifat kreatif dan keinginan untuk selalu maju 

3) Keinginan untuk mendapat simpati dari orang tua, guru, 

dan teman-teman 

4) Keinginan untuk memperbaiki kegagalan dengan usaha 

yang baru 

5) Keinginan untuk mendapat rasa aman apabila menguasai 

pelajaran 

6) Adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir dari proses 

belajar. 

 Sedangkan faktor psikis yang menghambat adalah sebagai 

berikut: 

1) Tingkat kecerdasan yang lemah  

2) Gangguan emosional, seperti : merasa tidak aman, 

tercekam rasa takut, cemas, dan gelisah.  

3) Sikap dan kebiasaan belajar yang buruk, seperti : tidak 

menyenangi mata pelajaran tertentu, malas belajar, tidak 

memiliki waktu belajar yang teratur, dan kurang terbiasa 

membaca buku mata pelajaran. Kedua faktor yang telah 

dipaparkan merupakan faktor dari dalam diri siswa yang 

dapat mempengaruhi motivasi belajar.  
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2. Faktor Eksternal (yang berasal dari lingkungan) 

a. Faktor non sosial 

 Faktor non social yang dimaksud, seperti : keadaan udara 

(cuaca panas atau dingin) , waktu (pagi,siang,malam), tempat 

(sepi,bising,atau kualitas sekolah tempat belajar), sarana dan 

prasarana atau fasilitas belajar. Ketika semua faktor dapat 

saling mendukung maka proses belajar akan berjalan dnegan 

baik.  

b.  Faktor sosial  

 Faktor sosial adalah faktor manusia (guru,konselor,dan orang 

tua), baik yang hadir secara langsung maupun tidak langsung 

(foto atau suara). Proses belajar akan  berlangsung dengan 

baik, apabila guru mengajar dengan cara yang 

menyenangkan, seperti bersikap ramah, memberi perhatian 

pada semua siswa, serta selalu membatu siswa yang 

mengalami kesulitan belajar pada saat dirumah siswa tetap 

mendapat perhatian dari orang tua, baik oerhatian material 

dengan menyediakan sarana dan prasarana belajar guna 

membantu dan mempermudah siswa belajar di rumah.  

f. Motivasi Belajar Anak SD  

 Motivasi anak dalam belajar berbeda-beda menurut usianya. 

Anak-anak di kelas bawah masih memasuki masa transisi dari taman 

kanak-kanak yang aktivitas belajarnya dilakukan sambil bermain ke 
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jenjang sekolah dasar yang lebih formal. Kondisi ini menuntut mereka 

untuk banyak berada dalam kelas dan duduk tenang memperhatikan 

penjelasan guru serta mengerjakan tugas-tugas. Berdasarkan dengan 

kenyataan ternyata anak kelas 1-3 belum bisa diharapkan duduk lama 

karena rentang perhatiannya maksimal sekitar 15-25 menit saja untuk 

diam kemudian beralih ke lain topik. Jadi sebelumnya bila di kelas ada 

anak yang kerjanya mengunjungi bangku temannya. Sebetulnya mereka 

bukan nakal tapi kalau tidak bisa diam di jelas itu sudah menjadi 

kecenderungan mereka. Berkaitan dengan masa transisi ini pula, 

seorang guru harus mengerti dan memahami kondisi anak, memahami 

bahwa perubahan-perubahan dari TK ke Sd sering membuat murid 

kelas rendah ketakutan agar anak dapat melalui masa transisinya 

dengan mulus seorang guru harus dapat membantu dengan memberikan 

motivasi belajar yang pas menurut ciri khas anak usia kelas 1-3 SD atau 

kurang lebih 6-8 tahun.  

Pokok – pokok motivasi siswa: 

1) Belajar sambal bermain : pada prinsipnya hampir sama dengan 

cara belajar anak TK. Namun untuk anak SD alihkan ke cara 

bermain yang lebih membangun. “Tolong ambilkan Ayah lima 

kue,dong.” Nah, ditangan adik sudah ada satu kue. Jadi, Ayah 

sekarang punya berapa kue?. Suasana belajarpun tak perlu harus 

serius, jadi tak selalu harus belajar di meja belajar, bisa juga 

sambal duduk di karpet. 
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2)  Manfaatkan PR : sampai saat ini pekerjaan rumah (PR) untuk 

murid kelas rendah masih menjadi pro kontra. Namun selama 

tidak berlebihan, sebenarnya PR sangat banyak memberi manfaat. 

Salah satunya untuk mengulang sedikit pelajaran yang sudah 

didapat anak di sekolah juga membuat ayah dan bunda tahu 

sampai dimana anak menerima pelajaran. Masalh timbul kalau 

ada sering diberi terus menerus PR. Inilah yang sering menjadi 

beban bagi anak. Kalaupun kejadiannya seperti ini, libatkan diri 

Ayah dan bunda saat anak belajar dan mengerjakan PR. Tapi 

bukan ayh dan bunda yang memberi jawaban dan lain-lain.  

g.  Strategi Guru Mengatasi Motivasi-Motivasi Belajar Siswa 

1) Guru sebagai motivator siswa  

 Motivasi dapat muncul dalam diri seseorang apabila ada 

stimulasi dari luar walaupun pada dasarnya motivasi berasal 

dalam diri, yang dapat dilihat dalam bentuk aktivitas. Didalam 

proses diri, yang dapat dilihat dalam bentuk aktivitas. Di dalam 

proses belajar, salah satu peran guru yang terpenting adalah 

melakukan usaha-usaha dan menciptakan kondisi yang 

mengarahkan anak didik melakukan kegiatan membaca dengan 

baik. Guru perlu memperlihatkan sikap yang mampu mendorong 

anak didik untuk aktif belajar secara sungguh-sungguh. Dalam 

proses belajar, motivasi sangat diperlukan belajar tanpa adanya 



28 
 

 
 

motivasi akan sangat sulit untuk berhasil. Sebab, orang yang aktif 

belajar secara sungguh – sungguh.  

 Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan belajar 

tanpa adanya motivasi akan sangat sulit untuk berhasil. Sebab, 

orang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tidak akan 

melakukan aktifitas belajar. Hal ini merupakan pertanda bahwa 

sesuatu yang akan dikerjakan itu tidak menyentuh kebutuhannya. 

Segala sesuatu yang menarik minat orang lain belum tentu 

menarik minat yang lain. selama sesuatu itu tidak bersentuhan 

dengan kebutuhannya (Dejamarah,2014:148).  

 Proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa-siswa 

mempunyai motivasi dalam belajar. Oleh sebab itu, guru perlu 

menumbuhkan motivasi belajar siswa. Untuk memperoleh belajar 

hasil yang optimal, guru dituntut kreatif membangkitkan motivasi 

belajar siswa, sehingga terbentuk prelikau belajar siswa yang 

efektif.  

2) Meningkatkan minat belajar siswa  

  Pengertian dari minat belajar pada siswa adalah suatu rasa 

lebih suka dan rasa ingin tahu pada suatu hal atau aktivitas, tanpa 

ada yang menyuruh. Minat adalah penerimaan akan suatu 

hubungan antara diri sendiri dan sesuatu yang diluar diri. Semakin 

kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. 

(Slameto,2013:160).  
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  Selain rasa suka dan ingin tahu minat belajar juga bisa 

disebut dengan aspek psikologis seseorang yang menampakkan diri 

dalam beberapa gejala, seperti : keinginan,semangat,perasaan, suka 

untuk melakukan proses perubahan tingkah laku melalui berbagai 

kegiatan yang meliputi mencari pengetahuan dan pengalaman, 

dengan kata lain minat belajar itu adalah perhatian,rasa suka 

seseorang terhadap proses belajar yang dijalaninya dan yang 

kemudian ditunjukkan melalui keantusiasan,partisipasi dan 

keaktivan dalam mengikuti proses belajar yang ada. 

 Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa minat dapat 

juga menjadi kekuatan motivasi. Prestasi seseorang selalu 

dipengaruhi intensitas minatnya. Seorang anak cenderung untuk 

mengulang-ulang tindakan-tindakan yang didasari oleh minat, dan 

minat ini dapat bertahan selama hidupnya. Maka dari itu minat 

belajar juga dapat mendukung dan mempengaruhi proses belajar 

mengajar di sekolah. Namun dalam prakteknya tidak sedikit guru 

yang menentukan kendala dalam mengajar di kelas karena 

kurangnya minat siswa terhadap materi yang disampaikan. Jika 

hal ini terjadi, maka proses belajar mengajarpun akan mengalami 

hambatan dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

 Meningkatkan minat belajar siswa di mulai dari cara 

mendidik orang tua di rumah dan kebiasaan dari siswa itu sendiri. 

Jika orang Tua selalu memperhatikan dan selalu menyuruh belajar 
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anak di jam yang sama setiap hari, maka akan terjadi kebiasaan 

anak tersebut. Jika mereka sudah menyukai belajar minat, belajar 

siswa akan meningkat dari dalam dirinya. Kemudian 

meningkatkan belajar siswa dengan memberi motivasi-motivasi 

bagaimana agar mereka tidak malas belajar. Meningkatkan minat 

belajar juga dipengaruhi dari cara mengajar seorang guru. Guru 

yang lucu, sabar, dan santai saat mengajar namun mudah 

dipahami lebih disukai siswa jika dibanding dengan guru yang 

jahat dan terlalu serius.  

 Dari penjelasan tentang cara meningkatkan motivasi siswa 

diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hubungannya dengan 

pemusatan perhatian, minat mempunyai peranan dalam 

munculnya perhatian yang serta merta, memudahkan terciptanya 

pemusatan perhatian, dan mencegah gangguan perhatian dari luar. 

(The Liang Gio, 2012:57) 

3) Gurumelaksanakan pembelajaran aktif 

 Pembelajaran aktif adalah kegiatan-kegiatan pembelajaran 

yang melibatkan para pelajar dalam melakukan suatu hal dan 

memikirkan apa yang sedang mereka lakukan. Pembelajaran aktif 

itu diturunkan dari dua asumsi dasar yaitu (1) bahwa belajar pada 

dasarnya adalah proses yang aktif dan (2) bahwa orang yang 

berbeda belajar dalam  cara yang berbeda pula. (Soegeng2011) 
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 Dan dapat dijelaskan pula pengertian secara umum suatu 

proses pembelajaran aktif memungkinkan diperolehnya beberapa 

hal. Pertama, interaksi yang timbul selama proses pembelajaran 

akan menimbulkan pengetahuan yang dipelajari hanya dapat 

diperoleh secara bersama-sama melalui eksplorasi aktif dalam 

belajar.  

 Untuk menunjang pembelajaran secara aktif, guru harus 

melakukan kegiatan hubungan timbal balik (interaksi) dengan 

siswa, yang dapat meningkatkan secara belajar siswa, sehingga 

dapat mencapai hasil yang di inginkan. Belajar aktif menuntun 

siswa untuk terlibat secara aktif mengikuti proses belajar di kelas. 

Proses belajar mengajar yang aktif akan tercipta jika 

menggunakan metode yang sesuai dan selaras dengan 

karakteristik siswa, materi, kondisi lingkungan serta waktu dan 

sara yang tersedia. 

B.  Kajian Penelitian Yang Relevan 

 Hasil penelitian Silvia Manuhutu (2015) dengan judul Analisis 

Motivasi Belajar Internal Siswa Program Akselerasi Kelas VIII SMP Negeri 

6 Ambon.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk  

memberikan gambaran tentang motivasi internal siswa pada program 

akselerasi di SMP Negeri 6 Ambon.. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

motivasi belajar internal siswa pada program akselerasi siswa kelas VIII SMP 

Negeri 6 Ambon termasuk dalam kategori cukup baik. Hal ini terlihat dari 
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prosentase masing-masing indicator motivas internal siswa. Indikator kuatnya 

kemauan untuk berbuat mendapat prosentase 47,62%. Indikator Jumlah 

waktu yang disediakan untuk belajar mendapat prosentase 38,09. Indikator 

kerelaan meninggalkan kewajiban atau tugas yang lain mendapat prosentase 

61,91%. Serta indicator ketekunan dalam mengerjakan tugas mendapat 

prosentase 61,91%. 

Nurmalita Sari (2018) dengan judul Analisis motivasi belajar siswa 

dalam pembelajaran Fisika Sekolah Menengah Atas. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: 1) motivasi belajar siswa untuk mata pelajaran Fisika 

dikategorikan tinggi, sedang, dan rendah; 2) persentase tiap aspek motivasi 

belajar adalah (a) aspek perhatian (Attention) sebesar 59,86%, b) aspek 

relevansi (Relevance) sebesar 57,08%, c) aspek percaya diri (Confidence) 

sebesar 55,28%, d) aspek kepuasan (Satisfaction) sebesar 60,14%. 

Kesimpulan, rata-rata tingkat motivasi belajar siswa untuk mata pelajaran 

Fisika berada dalam kategori sedang dan rendah yang disebabkan kurangnya 

ketertarikan siswa untuk belajar Fisika. 
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C. Kerangka Pikir  

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 
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