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ABSTRAK 

 

Penelitiana kuantitatif dengan rumusan masalah adalah “Apakah 

karakteristik guru berpengaruh positif terhadap motivasi belajar siswa di SD 

Negeri 6 Bulungkulon Jekulo-Kudus tahun ajaran 2012/2013?”. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh positif karakteristik guru 

terhadap motivasi belajar siswa di SD Negeri 6 Bulungkulon Jekulo-Kudus tahun 

ajaran 2012/2013.  

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV, V dan VI SD 

Negeri 6 Bulungkulon yang berjumlah 114 siswa. Sampel dalam penelitian 

sebanyak 89 siswa yang diambil dengan teknik proposional  random sampling. 

Metode pengumpulan data dengan metode wawancara/ interviu, angket/ 

kuesioner, observasi dan dokumentasi. Angket atau kuesioner sebelumnya telah 

diuji cobakan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Sebelum dilakukan analisis 

data dengan regresi linier sederhana, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat 

analisis data dengan uji normalitas dan uji linieritas. Kemudian dilakukan 

pengujian hipotesis dengan uji t.   

Berdasarkan analisis data diperoleh persamaan regresi linier 

sederhana sebagai berikut Y = 26,250+ 0,508 X, artinya motivasi belajar 

dipengaruhi oleh karakteristik guru. Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa: (1) Karakteristik guru berpengaruh positif terhadap motivasi 

belajar. Hal ini terbukti berdasarkan hasil perhitungan uji t, dengan  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  

sebesar 5,506 sehingga 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  atau 5,506 > 1,645 (α =  0,05)  (2) hasil 

perhitungan untuk nilai 𝑅2 sebesar 0,258, berarti 25,8% motivasi belajar siswa 

dipengaruhi oleh karakteristik guru , sisanya 74,2% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak ikut dalam penelitian ini. 

 

Kata kunci:karakteristik guru dan motivasi belajar. 

 

 

 



A. PENDAHULUAN 

Bersamaan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, 

sumber daya manusia lebih dituntut untuk berperan dalam menunjang jalannya 

pembangunan. Untuk membentuk suatu generasi yang berkualitas tentu saja 

dibutuhkan proses pembelajaran yang berkualitas. Pembelajaran yang 

berkualitas akan tercapai apabila tercipta suatu kondisi yang nyaman dalam 

pembelajaran. Kondisi nyaman tersebut akan terjadi apabila ada suatu interaksi 

positif antara guru dan peserta didik yang menimbulkan rasa nyaman antara 

keduanya. 

Menurut Djaali (2008:107) motivasi bukan sekedar dorongan untuk 

berbuat, tetapi mengacu kepada suatu ukuran keberhasilan berdasarkan 

penilaian terhadap tugas yang dikerjakan seseorang. Pendidik merupakan 

komponen yang menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, 

yang harus mendapat perhatian utama. Figur yang senantiasa mendapatkan 

sorotan strategis ketika berbicara masalah pendidikan, karena pendidik selalu 

terkait dengan komponen manapun dalam pendidikan. 

Asmani (2012:17) menyatakan bahwa, guru adalah figur inspirator 

dan motivator dalam mengukir masa depannya. Dalam hal ini dapat 

disimpulkan bahwa guru atau pendidik mempunyai kekuatan sebagai motivator 

terbesar dalam keberhasilan suatu pembelajaran. Peran guru sangat vital dalam 

pembentukan suatu kepribadian, cita-cita, dan visi misi para peserta didiknya 

Untuk mencetak peserta didik yang berkualitas tentunya dibutuhkan pendidik 

yang berkualitas pula. 

Hal-hal diatas merupakan sikap yang harus dihilangkan pada diri 

pendidik. Pendidik harus menpunyai karakter yang baik, yang membuat para 

peserta didiknya nyaman. Pendidik yang mempunyai karakter yang negatif 

dapat membuat para peserta didiknya menjadi takut, sehingga membuat peserta 

didik enggan untuk mengikuti pembelajaran karena merasa tertekan. Kata-kata 

lembut dan perhatian dapat memotivasi peserta didik mengikuti pembelajaran, 

bahkan menanti-nanti pembelajaran yang diampu oleh pendidik tersebut.  



Sekolah dasar (SD) merupakan suatu bagian atau tingkatan paling 

dasar dalam lembaga formal (sekolah). Keadaan di atas perlu mendapatkan 

perhatian dari pihak sekolah maupun orang tua murid, jika hal itu tidak segera 

diatasi akan mempengaruhi pencapaian tujuan belajar mengajar secara 

menyeluruh. Permasalahan tersebut yang melatarbelakangi peneliti untuk 

melakukan penelitian kuantitatif dan  memilih judul, “Pengaruh Karakteristik 

Guru Terhadap Motivasi Belajar Siswa Di Sd Negeri 6 Bulungkulon Jekulo-

Kudus Tahun Ajaran 2012/2013”. 

Setiap kegiatan mempunyai tujuan yang ingin dicapai, karena tujuan 

merupakan sasaran yang ingin dicapai sekaligus sebagai pengarah aktivitas dan 

usaha yang dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui 

pengaruh positif karakteristik guru terhadap motivasi belajar siswa di SD 

Negeri 6 Bulungkulon Jekulo-Kudus tahun ajaran 2012/2013”. 

 

B. Kajian Pustaka 

Motivasi sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Dengan 

adanya motivasi, siswa menjadi lebih antusias atau bergairah dalam mengikuti 

proses pembelajaran di dalam kelas. Motivasi yang ada dalam diri siswa 

merupakan motivasi yang bertahan lebih lama dibandingkan motivasi dari luar 

diri siswa. Biasanya motivasi yang berasal dari dalam diri siswa didasari dari 

tujuan yang hendak dicapai yang diwujudkan dalam implikasi perilakunya 

dalam hal ini adalah ketekunan dalam proses pembelajran di sekolah. Namun, 

perlu juga diketahui bahwa motivasi yang dimiliki antara siswa satu dengan 

yang lainnya berbeda, karena motivasi bersifat individual. 

Istilah motivasi berasal dari bahasa latin yakni “movere” yang berarti 

menggerakkan (to move)” . Menurut Purwanto (2002:71) “Motivasi adalah 

pendorongan suatu usaha yang didasari untuk mempengaruhi tingkah laku 

seseorang agar ia tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga 

mencapai hasil atau tujuan tetentu”. Sedangkan menurut Handoko (dalam 

skripsi Miftah, 2007: 17), motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang 



yangmendorong kegiatan individu untuk melakukan kegiatan guna mencapai 

suatu tujuan.  

Dalam kegiatan belajar mengajar peranan motivasi sangat 

diperlukan. Motivasi bagi siswa dapat mengembangkan aktifitas dan inisiatif, 

dapat mengarahkan akan memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan 

belajar. Menurut Sardiman (2001: 89) faktor-faktor yang mempengaruhi 

motivasi belajar adalah “Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik”. 

Motivasi berfungsi sebagai pendorong usaha dalam mencapai 

prestasi. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi berfungsi 

sebagai pemberi semangat dan nantinya dapat menentukan tingkat keberhasilan 

seseorang dalam mencapai suatu tujuan tertentu termasuk dalam kegiatan 

belajar yaitu pencapaian prestasi yang maksimal. 

Guru merupakan pelita dalam kegelapan. Kegelapan ilmu dan 

pengetahuan, serta kelemahanhati dan kejumudan pikiran peserta didik menjadi 

terang berkat jasa seorang guru. Guru mempunyai peran kombinasi sebagai 

orang tua yaitu, mendidik, mengajar, membina, penilai dan memelihara anak 

(peserta didik). Perbedaanya guru hanya mendidik di lingkungan sekolah dan 

orang tua di lingkungan keluarga. 

Karakteristik guru terdiri dari kompensi dan karakter yang harus 

dimiliki oleh guru. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 ayat 3, menyatakan bahwa 

ada empat kompetensi yang harus diliki guru sebagi figur sentaral proses 

pendidikan dandimilki guru sebagai figur sentral proses pendidikan dan 

peningkatan kecerdasan sebuah bangsa. Empat kompetensi yang harus dimiliki 

oleh guru yaitu, kompetensi padagogik, kompetensi profesional (akademik), 

kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.Kusumah (Dalam Asmani, 

2012: 21) guru ideal adalah sosok guru yang mampu menjadi panutan dan 

selalu memberikan keteladanan. Ilmu yang dimiliki oleh guru bagaikan mata 

air yang tak pernah habis. Semakin diambil semakin jernih airnya.  

Guru yang profesional selalu berupaya mengikuti perubahan untuk 

mncapai kualitas diri yang maksimal. Seorang guru tidak akan merasa puas 



dengan satu usaha yang telah dilakukannya. Guru harus selalu melakukan 

mobilisasi pengembangan diri, memperbaiki diri guna menjadi pendidik yang 

berkualitas. Guru selalu berupaya untuk menghasilkan karya-karya yang 

inovatif dan kreatif bagi dunia pendidikan. Hal tersebut dilakukan agar guru 

dapat mencetak murid-murid yang berkualitas.  

Adapun karakter guru profesional antara lain: redah hati, pandai 

mengelola waktu, menghargai proses, berpikiran terbuka, dan percaya diri 

(Syahdan Gafur, http://karakter-guru-yang-profesional.com). Hal yang 

terpenting yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah keimanan. Keimanan 

adalah hal yang paling mutlak dan teratas yang dimilki oleh semua insan 

ciptaan Allah. Apabila seorang guru telah dikatakan memiliki keimanan yang 

baik maka sudah dapat disimpulkan perilakunya dalam mendidik akan baik 

pula. 

Karakteristik guru yang positif yaitu apabila dalam diri guru tersebut 

menguasai kompetensi dasar pendidik dan memiliki karater positif sebagai 

seorang guru. Pendidik atau guru yang mempunyai kompetensi dan karakter 

yang telah disebutkan seperti diatas, maka guru tersebut dikatakan mempunyai 

karakteristik yang positif.  

 

C. Metode Penelitian 

Menurut Nawawi (2005: 4), “Metode adalah cara utama yang 

digunakan untuk mencapai tujuan. Dalam penelitian ini, dilihat dari pendekatan 

analisisnya penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif sedangkan dilihat 

dari karakteristiknya, penulis menggunakan jenis penelitian eksperimental 

murni. Penelitian eksperimental murni dilakukan untuk meneliti kemungkinan 

adanya hubungan sebab akibat diantara variabel-variabel dengan cara 

menghadapkan kelompok eksperimental pada beberapa macam kondisi 

perlakuan dan membandingkan akibat (hasilnya dengan satu atau lebih 

kelompok kontrol yang tidak dikenai perlakuan).  

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 6 Bulungkulon, Kecamatan 

Jekulo, Kabupaten Kudus.Penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 

http://karakter-guru-yang-profesional.com/


2012/2013 selama 4 bulan, mulai bulan November 2012 - Februari 

2013.Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas V, V, dan VI SD Negeri 6 Bulungkulon, Kecamatan Jekulo, Kabupaten 

Kudus tahun ajaran 2012/2013. 

Dalam penelitian inialat pengumpulan data yang digunakan berupa 

lembar wawancara yang diberikan kepada guru dan siswa serta angket yang 

diberikan kepada siswa. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah wawancara atau interviu, kuesioner atau angket, metode observasi 

dan metode dokumentasi. 

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Uji Instrumen 

a. Uji Validitas 

Arikunto,(2002: 65).Validitas berkenaan dengan ketetapan alat 

penilaian terhadap aspek yang dinilai, sehingga betul- betul dapat 

menilai apa yang seharusnya dinilai.Pengukuran validitas soal ini 

digunakan rumus Korelasi Product Moment dengan angka kasar yaitu: 
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(Arikunto, 2002: 72) 

b. Uji Reliabilitas 

Budiyono (2003: 65), suatu instrumen disebut realiabel apabila 

hasil pengukuran dengan instrumen tersebut dilakukan pada orang yang 

sama pada waktu yang berlainan atau pada orang yang berlainan (tetapi 

mempunyai kondisi yang sama) pada waktu yang berlainan.  Untuk 

mengetahui indeks reliabilitas butir soal angket, digunakan rumus 

sebagai berikut: 

r11  =  
𝑛

𝑛−1
  1

𝛴𝛼𝑏
2

𝛼𝑖
2   

(Budiyono, 2003: 70). 



2. Teknik Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah yang 

akan dianalisisl berbentuk sebaran normal atau tidak, dengan kata lain 

sampel dari populasi berbentuk data distribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas yang digunakan penulis adalah uji Liliefors.  

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah antara 

variabel bebas dan variabel terilkat bersifat linier atau tidak.  

3. Metode Analisis Data Menggunakan Regresi Linier Sederhana 

Menurut Budiyono (2009: 254) dijelaskan analisis regresi linier 

sederhana menggunkan rumus sebagai berikut: 

𝑌 = a + bX 

4. Analisis Pengujian Hipotesis 

Digunakan uji t untuk mengetahui signifikansi pengaruh 

variabel independen(karakteristik guru) terhadap variabel dependen 

(motivasi belajar) sehingga bisa diketahui apakah dugaan yang sudah 

ada dapat diterima atau ditolak. Dengan rumus: 

t = 
𝑟2

𝑥𝑦  𝑛−2

 1− 𝑟2
𝑥𝑦

 

5. Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif 

a. Sumbangan relatif (SR%) 

Rumus:  

SR% X = b Σ X Y / JK Reg . 100% 

b. Sumbangan efektif (SE%) 

Rumus:  

SE% X= SR% X . 𝑅2 

 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Upaya  menciptakan proses belajar mengajar yang aktif diperlukan 

beberapa faktor pendukung, antara lain motivasi belajar dalam diri siswa dan 



peran aktif guru dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman dan 

kondusif. Motivasi belajar siswa akan timbul apabila tercipta keaadaan yang 

nyaman dalam proses pembelajaran. Nyaman atau tidaknya suatu proses 

pembelajaran tergantung pada karakteristik masing-masing guru dalam 

menciptakan proses pembelajaran. 

Motivasi belajar adalah suatu proses yang berlangsung baik secara 

fisik maupun mental dan interaksi aktif terhadap lingkungan, dengan tujuan 

memperoleh perubahan positif yang berupa pengetahuan, pemahaman, 

ketrampilan dan sikap. Motivasi belajar merupakan suatu uasaha yang disadari 

untuk menggerakkan, mengarahkan dan menjaga tingkah laku individu agar ia 

terdorong untuk belajar sehingga dapat mencapai hasil atau tujuan tertentu. 

Motivasi di bagi menjadi dua yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

Motivasi intriksik merupakan motivasi yang timbul dari dalam diri siswa. 

Sedangkan, motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang timbul dari faktor – 

faktor dari luar diri siswa.  

Karakteristik guru merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

motivasi belajar siswa. Seorang guru harus bisa mencerminkan sikap menjadi 

seorang guru, dimana guru harus bisa menjadi contoh teladan yang baik tidak 

hanya dalam lingkup sekolah tetatpi juga dalam lingkup masyarakat. Seorang 

guru harus bisa mencerminkan karakteristik guru yang baik.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik guru berpengaruh 

terhadap motivasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari persamaan hasil 

regresi sebagai berikut: Y = 26,250+ 0,508 X 

. Hasil uji hipotesis pertama yaitu ”ada pengaruh yang signifikan 

karakteristik guru terhadap motivasi belajar siswa”. Berdasarkan perhitungan 

hasil uji t regresi memperoleh thitung variabel karakteristik guru (X1) sebesar 

5,506 lebih besar dari ttabel (1,645) pada taraf signifikansi 5%. Dengan hasil 

perhitungan sumbangan efektif dan sumbangan relatif sebesar 100% dan 

sumbangan efektif sebesar 25,8%. Hal ini berarti karakteristik guru 

berpengaruh positif terhadap motivasi belajar siswa. Artinya semakin tinggi 

karakteristik guru, maka semakin tinggi motivasi belajar siswa. Sebaliknya 



semakin rendah karakteristik guru maka semakin rendah motivasi belajar 

siswa. Dengan total sumbangan efektif sebesar 25,8%, maka sisanya 74,2% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti, misalnya fasilitas sekolah, 

keadaan ekonomi orang tua, kedisiplinan belajar siswa dan lainnya. 

 

E. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Karakteristik guru di SD Negeri 6 Bulungkulon berpengaruh positif terhadap 

motivasi belajar siswa SD Negeri 6 Bulungkulontahun ajaran 2012/2013. 

Berikut perinciaannya: 

1. Terdapatpengaruhpositif karakteristik guru terhadapmotivasibelajarsiswa, 

denganpersamaanregresiY = 26,250+ 0,508 

Dimanasignifikannyapengaruhtersebutditunjukkanoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  (uji t) 

dimana 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  yaitu 5,506>1,645 dengan nilai signifikansi < 0,05 

yaitu 0,000,dengan sumbanganrelatifsebesar100% dan sumbangan efektif 

sebesar 25,8%.   

2. Hasilujikoefisiendeterminasi 𝑅2 sebesar 0,258 

menunjukkanbahwabesarnyapengaruhkarakteristik guru 

terhadapmotivasibelajarsiswaadalahsebesar 25,8% sisanya 74,5% 

dipengaruhiolehvariabel lain dengantidakditeliti. 
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