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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah Dasar Negri impres 2 Sie merupakan salah satu Sekolah 

Dasar Negri yang letaknya di sebuah desa pedalaman di jln lintas parado 

kabupaten bima. Seperti pada umumnya sekolah ini menjadi lembaga 

pendidikan yang memiliki fungsi sangat fundamental dalam menyiapkan 

SDM yang berkualitas. Sekolah dasar menjadi salah satu titik awal 

dibentuk karakter siswa yaitu dimana menjadi dasar pendidikan pada 

jenjang betikutnya (Jaziatur Rohma, 2018) . 

 Dipilihnya sekolah ini sebagai tempat melakukan penelitian yaitu 

karena pengalaman pengamatan yang dilakukan peneliti yaitu dimana 

siswa SDN impres 2 Sie kurang memiliki semangat belajar hal tersebut 

terlihat dari jam masuk sekolah yang hampir setiap hari lewat dari jam 7 

pagi dan tidak jarang siswa yang menunggu guru, kemudian bebas nya 

siswa dalam interaksi keluar masuk kelas bahkan saat mata pelajaran 

berlangsung, adanya kegiatan lain selain belajar yang dilakukan siswa saat 

proses KBM berlangsung serta tidak adanya reaksi rasa ingin tahu dari 

siswa pada setiap materi pelajaran yang di berikan, dari reasksi tersebutlah 

mengapa perlu diberikan motivasi belajar untuk siswa. 

  Rendahnya tingkat kemampuan belajar siswa terkait beberapahal  

tersebut disebabkan antara lain proses pembelajaran yang dilakukan 

kurang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa dan penerapan 
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kurikulum yang belum maksimal. Kurikulim yang digunakan oleh guru 

kelas 1 SDN Impres 2 Sie yaitu K13, untuk K13 sendiri hanya diterapakan 

pada kelas 1 dan 2. Peneliti menganggap K13 merupakan kurikulum yang 

sangat efisien diterapkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Melihat dari kondisi dan keadaan sekolah yang berada didesa yang 

masih sangat minim untuk pengetahuan pendidikan terlebih dimana pola 

pikir masyarakat yang masih menyampingkan pendidikan. Yang menjadi 

salah satu faktor terbesar adalah dimana guru kelas menjadikan point 

utama yang dicapain di kelas 1 hanya agar siswa mampu 

membaca,menulis dan menghitung tampa memikirkan cara mengajar yang 

baik dan benar dan pemberian motivasi belajar bagi siswa. Ketika 

kurikulum yang diterapkan masih sangat jauh dari yang di harapkan dan 

tidak adanya motivasi belajar bagi siswa. Pujian dapat memacu siswa 

dalam ikatan emosional anatara pendidik dengan guru, Pujian adalah 

pernyataan lisan yang menghasilkan kepuasan atau menambah 

kemungkinan terjadinya suatu perbuatan yang telah dipelajari (Chaplin, 

1999) .  

Pujian dipilih oleh peneliti karna dianggap paling mudah dan 

efisien untu diterapkan di SDN Impres 2 sie, mengingat kurangnya 

dukungan belajar yang diberikan oleh sekolah baik itu berupa media 

belajar maupun seminar untuk guru kelas sehingga mampu meningkatkan 

motivasi belajar siswa dan memfariasikan gaya belajar, Pujian merupakan 

suatu hal yang menyenangkan sehingga pujian dapat digunakan untuk 

membentuk hubungan-hubungan atau asosiasi antara tingkah laku atau 
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reaksi yang dapat mendatangkan sesuatu sebagai hasilnya 

(Purwanto,1990) bukan dari hal tersebut melihat cara atau metode 

mengajar yang masih meonoton seperti metode ceramah yang cenderung 

menyebabkan siswa mudah bosan , maka pujian lah hal yang setidaknya 

mampu memotivasi belajar siswa. Motivasi belajar akan tumbuh ketika 

seseorang merasa mampu atau berhasil dengan apa yang sudah dia 

lakukan. motivasi merupakan dorongan dan kekuatan dalam diri seseorang 

untuk melakukan tujuan tertentu yang ingin dicapainya (Sudirman,2007).  

Pujian diterapkan  didalam  metode  pembelajaran  yang  sudah 

dilaksanakan  oleh  guru.  Peneliti  bekerjasama  dengan  guru  kelas  

dalam  hal melihat motivasi belajar siswa, sehingga dengan adanya  

pemberian pujian diharapkan siswa termotivasi, aktif dan terampil dalam 

pembelajaran dikelas. 

Setelah dilakukan kegiatan pra-survei serta wawancara dengan 

guru kelas 1 SDN Impres 2 sie. semangat belajar yang dimiliki siswa kelas 

1 masih sangat kurang. Untuk penerapan pemberian pujian pun sangat 

jarang diterapkan.  

 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah  yang dikemukakan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana proses dan bentuk pemberian pujian terhadap siswa SD untuk 

meningkatkan motivasi belajar? 

2. Bagaimana pengaruh pujian terhadap motivasi belajar siswa sekolah 

dasar? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di tentukan, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:  

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pemberian pujian yang digunakan 

selama proses kegiatan belajar mengajar dan cara menyampaikan 

sehingga mampu memberikan motivasi belajar untuk siswa. Serta 

frekuensi pujian atau banyaknya pujian yang diberikan oleh guru. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pemberian pujian terhadap motivasi belajar 

siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Harapan penulis terhadap hasil penulisan ini adalah agar dapat 

memberikan manfaat bagi pembaca dalam dunia pendidikan atupun yang 

terkait perlunya pemberian pujian ataupun reward dalam peningkatan 

motivasi siswa dalam belajar,meningkatkan kreaktifan siswa dan 

meningkatkan semangat belajar, dari penelitian ini pembaca akan menyadari 

bahwa pemberian reward sederhana seperti pemberian pujian akan mampu 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

 

E. Batasan Masalah 

Penelitian ini menjurus tentang pujian , terkait batasan masalah maka 

yang akan di amati peneliti iyalah proses pemberian pujian seperti cara 

penyampaian ,bentuk pujian yang diberikan dan frekuensi pujian yang 

diberika serta pengaruh dari pemberian pujian bagi siswa tersebut 
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