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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

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. 

Rasa semangat dalam mengikuti pembelajaran, tentunya  harus 

dimiliki oleh setiap pelajar. Pelajar harus memiliki rasa semangat yang tinggi  

dalam mengikuti proses pembelajaran. Semangat sangat dibutuhkan dalam 

mencapai suatu tujuan pembelajaran.  Rasa semangat itu dapat diperoleh dari 

berbagai hal. Semangat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran dapat 

diperoleh dari unsur karakter atau kasih sayang sesorang. Rasa nyaman 

terhadap hal yang ditemui dalam proses pembelajaran dapat menjadikan 

peserta didik mempunyai rasa semangat dalam mengikuti pembelajaran. 

Apabila rasa semangat tersebut sudah tertanam di dalam  diri peserta didik 

maka tujuan pembelajaran akan mudah tercapai. Rasa semangat tersebut akan 

memacu motivasi belajarpeserta didik dalam mengikuti pembelajaran.  
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Motivasi merupakan suatu sikap semangat yang timbul dalam diri 

sesorang untuk melakukan suatu hal. Motivasi akan timbul apabila seseorang 

merasa nyaman dengan lingkungannya. Lingkungan dan komponen-

komponen yang ada pada sekitarnya sangat berpengaruh terhadap sikap atau 

respon yang timbul pada diri sesorang. Sama halnya yang terjadi pada peserta 

didik. Peserta didik merupakan komponen halus yang masih lembut. Peserta 

didik memerlukan sikap yang nyaman dari pandidik. Sikap nyaman tersebut 

akan timbul apabila peserta didik mendapatkan perlakuan yang lembut dari 

pendidik.  

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. 
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 Dalam istilah jawa “ guru digugu lan ditiru”, digugu artinya 

diindahkan atau dipercanyai. Sedangkan ditiru artinya dicontoh atau diikuti. 

Ditilik dan ditelusurii dari bahasa aslinya, sansekerta, kata “guru” adalah 

gabungan dari kata  gu dan ru. Gu artinya kegelapan, kemujudan dan 

kelemahan. Sedangkan ru artinya melepaskan, menyingkirkan atau 

membebaskan. Jadi guru adalah sosok yang manusia yang berjuang terus 

menerus dan secara gradual, untuk melepaskan manusia dari kegelapan. Guru 

menyingkirkan manusia dari kemujudan (kebekuan, kemandekan) pikiran. 

 Untuk melakukan hal tersebut guru harus dapat memberikan 

contoh dan bisa dijadikan panutan yang baik bagi peserta didiknya, karena 

guru merupakan suritauladan bagi peserta didiknya. Apa yang dilakukan oleh 

guru pendidik maka itu yang akan ditiru oleh peserta didiknya. Pendidik 

harus melakukan hal-hal yang positif yang membuat peserta didiknya nyaman 

sehingga antusias dalam mengikuti pembelajaran. Pendidik tidak boleh 

melakukan hal-hal yang di benci oleh peserta didiknya sehingga membuat 

pembelajaran terasa tidak nyaman.   

Menurut Asmani (2012: 103) hal- hal yang dibenci murid yang 

tidak seharusnya dilakukan oleh pendidik adalah berpakaian kurang rapi, 

jarang masuk, pilih kasih (tidak adil), suka memberi PR tanpa mengoreksi, 

berkata kasar, suka menyuruh, menghukum semena-mena, cuek di dalam dan 

di luar kelas, susah dimintai tolong. Hal-hal tersebut merupakan cerminan 

sikap guru yang kurang memberi kasih sayang kepada siswanya.  Kurangnya 
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kasih sayang yang diberikan guru kepada siswa akan berdampak negatif 

kepada proses pembelajaran. 

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.  

Pada keadaan riil di sekolah-sekolah khususnya sekolah dasar 

terdapat berbagai kondisi proses belajar mengajar yang berbeda-beda. 

Terdapat kondisi dimana siswa secara aktif menangkap sinyal-sinyal positif 

dan terdapat kondisi dimana siswa secara pasif menangkap sinyal-sinyal 

positif  yang berupa materi yang diberikan oleh guru dalam proses 

pembelajaran. Hal ini tentunya menimbulkan ketidaksetaraan hasil proses 

pembelajaran antara sekolah yang satu dengan yang lainnya, bahkan antara 

kelas yang satu dengan kelas lainnya yang masih dalam satu lingkup sekolah. 

Jika ditilik kembali berdasarkan penjelasan di atas, kesuksesan 

suatu proses pembelajaran ditentukan oleh dua unsur peran dalam 

pembelajaran, yaitu  guru sebagai fasilator dan siswa sebagai subjek dalam 

pembelajaran. Keduanya mempunyai peran yang sama penting dalam 

terciptanya kesuksesan proses belajar mengajar. Untuk mencapai kesuksesan 
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tersebut harus ada kerjasama yang baik dan seimbang antara keduanya. Oleh 

karena itu kegagalan suatu proses belajar mengajar tidak hanya disebabkan 

oleh satu faktor unsur peran saja, melainkan karena kurang seimbangnya 

hubungan antara dua unsur peran pembelajaran (guru dan siswa).  

Dalam hal ini, SD Negeri 6 Bulungkulon Jekulo-Kudus mengalami 

keadaan yang  serupa. Terdapat perbedaan penangkapan sinyal-sinyal materi 

yang diberikan guru dalam proses pembelajaran. Hal tersebut terjadi karena 

perbedaan motivasi belajar antara siswa satu dengan yang lainnya. Mekipun, 

masih dalam satu instansi (sekolah), terdapat perbedaan yang mencolok 

antara kelas yang satu dengan yang lainnya dalam proses pembelajaran. 

Dimanaterdapat perbedaan keaktifan siswa antar kelas yang menyebabkan 

perbedaan keberhasil proses pembelajaran. 

Untuk menciptakan proses belajar mengajar yang aktif diperlukan 

oleh beberapa faktor pendukung, yaitu 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.  

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 
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menyeluruh. Permasalahan tersebut yang melatarbelakangi peneliti untuk 

memilih judul, “Pengaruh Karakteristik Guru Terhadap Motivasi Belajar 

siswa Di SD Negeri 6 Bulungkulon Jekulo-Kudus Tahun Ajaran 2012/2013”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan yang dikaji dapat terarah, maka pembatasan 

masalah diperlukan supaya penelitian ini lebih efektif dan efisien. Adapun 

hal-hal yang membatasi penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya mengkaji tentang pengaruh positif karakteristik guru 

terhadap motivasi belajar siswa. 

2. Penelitian ini dilaksanakan hanya di SD Negeri 6 Bulungkulon Jekulo-

Kudus. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah “Apakah karakteristik guru berpengaruh positif terhadap 

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

ajaran 2012/2013?”. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Menurut Arikunto (2002:51) tujuan penelitian adalah suatu hal 

yang diperoleh setelah penelitian selesai. Dalam penelitian perlu adanya 

tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang diteliti, 
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sehingga peneliti akan dapat bekerja secara terarah dalam mencari data 

sampai pada langkah pemecahan masalah. 

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”. 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan kepada para pendidik agar lebih bersikap positif 

dalam proses pembelajaran. Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi pada upaya guru dalam meningkatkan motivasi 

belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

1. Bagi siswa yang merupakan subjek penelitian, diharapkan dapat 

memperoleh pengalaman secara langsung dan memberikan 

masukan kepada siswa untuk lebih termotivasi dalam belajar. 

2. Menumbuhkan semngat belajar siswa dan memperbaiki konsep 

pemahaman siswa terhadap kerakter gurunya. 
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b. Bagi guru  

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi guru sebagai informasi 

dan masukan bahwa karakteristik guru yang positif sangat penting 

dalam pembelajaran. 

2. Dapat menciptakan suasana belajar mengajar seperti yang dituntut 

dalam dunia pendidikan dewasa ini. 

c. Bagi Sekolah 

1. Sebagai acuan dalam mengembangkan pendidikan kearah masa 

depan yang lebih baik. 

2. Sebagai bahan untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan 

dalam kebijakan pendidikan. 

d. Bagi Peneliti 

1. Dapat digunakan sebagai pengalaman menulis karya ilmiah dan 

melakukan penelitian dalam pendidikan. 

2.  Menambah cakrawala pengetahuan baik dalam bidang karya ilmiah 

maupun pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 


