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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Proses belajar merupakan proses pengintegrasian pengalaman yang 

dimiliki siswa dengan apa yang diketahuinya sekarang, dilakukan secara 

sadar dan mempunyai tujuan tertentu. Banyak hal yang mempengaruhi 

proses belajar. Baik yang berasal dari dalam diri siswa maupun yang berasal 

dari luar siswa. Salah faktor yang berasal dari dalam diri siswa adalah 

motivasi belajar. Dorongan yang dimiliki oleh sesorang untuk melakukan 

sesuatu disebut dengan motivasi. Sedangkan motivasi belajar adalah 

dorongan yang dimiliki seseorang untuk belajar.  

Menurut Sardiman (2001: 71), kata motif diartikan sebagai daya 
upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. 
Bahkan motif dapat diartikan sebagai suatu kondisi intern 
(kesiapsiagaan). Berawal dari kata motif itu, maka motivasi dapat 
diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif.  
 
Menurut Mc. Donald dalam Sardiman (2001: 71), “motivasi adalah 

perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya 

feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan”. 

Sedangkan motivasi belajar menurut Sardiman (2001: 73), “adalah 

merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual. Peranannya yang 

khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, merasa senang dan semangat 

untuk belajar”. Motivasi mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan 

proses belajar siswa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sardiman (2001: 

82-83) bahwa dengan adanya motivasi belajar, kegiatan siswa akan lebih 
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terarah terhadap apa yang menjadi tujuan belajar. Selain itu dengan adanya 

motivasi ini, siswa dapat menyeleksi apa yang seharusnya dilakukakan 

maupun yang tidak. Sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara efektif 

dan bermakna bagi siswa dengan adanya motivasi belajar. Terbentuknya 

motivasi belajar tidak terlepas dari adanya peran tokoh yang ada di luar diri 

siswa, seperti dorongan atau perhatian orang tua, guru, teman sejawat dan 

lingkungan masyarakat. 

Meski demikian, masih banyak kalangan yang belum menyadari 

pentingnya pembentukan motivasi belajar. Terutama guru, masih banyak 

kita temui bahwa sosok guru  di sekolah dikenal sebagai sosok yang sangat 

kaku atau bahkan kurang bersahabat dengan siswa. Hal ini sangatlah 

disayangkan, melihat peran guru yang sangat strategis terhadap 

pembentukkan motivasi belajar siswa di sekolah. Sebagian besar perspektif 

guru hanya terpaku pada keberhasilan dalam penyampaian materi sehingga 

terwujud pemahaman terhadap materi yang disampaikan dan dapat 

mencapai nilai di atas KKM tanpa menghiraukan faktor penting yang 

menyebabkan siswa dapat belajar.   

Untuk itu, hendaknya guru sering berkomunikasi dengan siswa. 

Komunikasi tersebut dapat berupa penggunaan kata sapaan, baik sapaan 

untuk menyapa, menegur, atau menyebut nama diri, hal ini sebagai bentuk 

perhatian guru terhadap siswa. Karena pada dasarnya kata sapaan 

mempunyai fungsi untuk mempertahankan hubungan sosial antara penutur 

(yaitu guru) dan mitra bicara (yaitu siswa), sebagaimana yang diungkapkan 
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oleh Bieber et all. dalam Elia Nurpradina F. (2012: 9). Sehingga dapat 

mewujudkan hubungan yang akrab antara guru dengan siswa, yang pada 

akhirnya guru mampu mendorong motivasi siswa untuk senantiasa belajar. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan 

penelitian dengan judul” Pengaruh Tanggapan Siswa tentang Penggunaan 

Kata Sapaan Guru terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas V SD Negeri 

Ngarum 2 Kabupaten Sragen  Tahun Pelajaran 2014/2015”. 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang ingin dikemukakan 

peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Kurangnya pemahaman guru terhadap pentingnya motivasi belajar siswa 

2. Kurangnya komunikasi antara guru dengan siswa 

3. Belum terciptanya hubungan yang akrab antara guru dengan siswa 

4. Penggunaan kata sapaan sebagai bentuk komunikasi guru dengan siswa 

 

C. PEMBATASAN MASALAH 

Pembatasan masalah digunakan untuk membatasi variabel 

penelitian baik variabel upaya/ solusi maupun variabel yang akan 

dikembangkan atau variabel X dan Y, selain itu juga untuk menghindari 

kesalahpahaman (Darsinah, dkk, 2013: 35). Adapun pembatasan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Tanggapan siswa tentang penggunaan kata sapaan guru dibatasi pada 

tanggapan yang diberikan oleh siswa kelas V SD Negeri Ngarum 2 

Kabupaten Sragen  

2. Motivasi belajar siswa dibatasi pada motivasi belajar siswa kelas V SD 

Negeri Ngarum 2 Kabupaten Sragen 

 

D. PERUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah tanggapan siswa tentang penggunaan kata sapaan guru 

berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa kelas V SD Negeri Ngarum 

2 Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2014/2015? 

2. Apakah tanggapan siswa tentang penggunaan kata sapaan guru memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap motivasi belajar siswa kelas V SD 

Negeri Ngarum 2 Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2014/2015? 

 

E. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka  tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh tanggapan siswa tentang penggunaan kata 

sapaan guru terhadap motivasi belajar siswa kelas V SD Negeri Ngarum 

2 Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2014/2015 

2. Untuk mengetahui taraf signifikansi dari pengaruh tanggapan siswa 

tentang penggunaan kata sapaan guru terhadap motivasi belajar siswa 
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kelas V SD Negeri Ngarum 2 Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

 

F. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam 

bidang pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan masukan bagi guru di SD Negeri Ngarum 2 Kabupaten 

Sragen untuk senantiasa menggunakan kata sapaan baik yang 

digunakan untuk menyapa, menegur atau menyebut orang kedua 

sebagai bentuk perhatian kepada siswa karena dapat mempengaruhi 

motivasi belajar siswa.  

b. Sebagai landasan bagi penelitian lebih lanjut yang ada hubungannya 

dengan masalah kata sapaan guru dan  motivasi belajar siswa. 


