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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah sesuatu yang harus diterima seseorang dalam hidup. 

Namun lebih dari itu, pendidikan memegang peranan penting dalam penyiapan 

sumber daya manusia individu serta kapasitas dan tanggung jawabnya sebagai 

masyarakat dan menjadi warga negara. Piaget Sagala (2010:10) berpendapat 

bahwa pendidikan adalah hubungan normatif dan pribadi antara nilai-nilai sosial, 

intelektual, dan moral, yang merupakan tugas guru kepada setiap individu untuk 

mendukungnya. 

 Pendidikan secara langsung mempengaruhi aspek kepribadian seseorang. 

Sudah menjadi fakta bahwa pendidikan mengarah pada potensi manusia  dalam 

upaya mengembangkan sumber daya manusia secara optimal. Peran pendidikan 

memegang peranan yang sangat penting dalam proses kehidupan manusia. Dan 

dapat kita simpulkan bahwa pendidikan adalah kebutuhan manusia untuk berpikir, 

bersikap, bertindak dan berperilaku. Dalam proses pendidikan menunjukkan 

pengembangan potensi yang dimiliki masyarakat secara holistik dan 

komprehensif. Di dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 3 berbunyi “Pemerintah 

mengusahakan dan menyelanggarakan satu system pendidikan nasional, yang 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak yang mulia dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan UndangUndang”. 

Tujuan pendidikan adalah proses pendidikan, yang merupakan tujuan utama 

dan mengarah pada tindakan pendidikan. Dalam prosesnya, humanisasi seseorang 

bertujuan untuk mengembangkan kreativitas, keterampilan berpikir dan 

optimalisasi potensi  manusia. Hal ini didasarkan pada tujuan pendidikan nasional 

yang tertuang dalam PP No. 2005 No. 19 Standar Nasional Pendidikan Dasar. 

Peraturan pemerintah ini bertujuan untuk mempersiapkan landasan intelektualitas, 

pengetahuan, akhlak, dan akhlak mulia untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

Dengan adanya undang-undang tersebut, seiring berjalannya waktu, industri 

pendidikan harus tetap menjadi prioritas atau menjadi arah, kemudian fokus pada 

penataan dan infrastruktur untuk sekolah.  
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Upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga hal ini 

dilakukan untuk meningkatkan  motivasi belajar. Siswa akan berhasil jika 

memiliki keinginan untuk belajar, karena dengan meningkatnya motivasi belajar 

maka siswa akan tergerak dan termotivasi untuk belajar sikap. 

Motivasi belajar  siswa akan berkurang, motivasi belajar  siswa akan lemah, 

serta kualitas aktivitas dan  hasil belajar akan  rendah. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan penguatan motivasi belajar siswa secara terus menerus. Hal ini 

bertujuan untuk memberikan motivasi yang kuat kepada siswa untuk belajar guna 

mencapai hasil belajar yang  optimal. 

Siswa yang mempunyai motivasi untuk sukses akan berkerja dengan giat 

dibanding dengan orng yang memiliki motivasi untuk tidak gagal. Dengan kata 

lain siswa yang memiliki motivasi untuk sukses harus diberikan perkerjaan yang 

menantang berdangding terbalik dengan siswa yang memiliki motivasi untuk 

tidak gagal akan diberikan perkerjaan yang kira-kira dapat dikerjakan dengan 

hasil yang baik. Dan jika motivasi belajar muncul setiap kali belajar kemungkinan 

hasil belajarnya meningkat. Banyak dari siswa yang bakatnya tidak berkembang 

karena tidak memiliki motif sesuai dengan bakatnya. Jika siswa itu dapat 

memperoleh motivasi sesuai dengan bakatnya, maka lepaslah tenaga yang 

dimilikinya sehingga tercapai hasil belajar yang tidak terduga. 

Sebagian pendidikan yang wajib didapatkan siswa sebagai warga negara 

dari bangsa ialah Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). “Misi dari PKN ialah 

mengenbangkan pendidikan demokrasi yang secara psiko-pedagogis dan sio-

andragogis berfungsi untuk mengembangkan tiga karakteristik pokok masyarakat  

yakni civic intelligence atau kecerdasan warga negara  ” (Winataputra, 2014:1.2). 

Pembelajaran PKN penting untuk dicapai di sekolah karena dengan 

pelajaran PKN siswa dapat mengembangkan karakternya di lingkungan. Oleh 

karena itu, mata pelajaran PKN adalah pendidikan nilai dan moral. Pembelajaran 

PKN  juga bertujuan untuk membekali kepribadian siswa. 

Dari hasil wawancara  tidak terstruktur  dengan guru di SDN Segugus X 

Kota Palopo ini didapatkan bahwa prestasi akademik siswa masih kurang 

memuaskan, transkrip tahun ajaran 2021/2022 pelajaran PKN hanya mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) .  
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 Peneliti juga menemukan bahwa penyebab rendahnya prestasi siswa adalah 

rendahnya motivasi belajar siswa karena berada di masa pandemi covid-19 

memaksa siswa untuk belajar online dari rumah (BDR). membuat motivasi belajar 

siswa juga menurun. Melalui observasi peneliti  lapangan dan informasi dari guru, 

masih banyak siswa yang masih mengalami kesulitan dalam belajar, hal ini 

terlihat dari keadaan siswa enggan belajar, tidak antusias berpendapat, menerima 

postingan. Di kelas bahkan siswa yang belum secara aktif memecahkan masalah 

yang sebenarnya diangkat menyebabkan hasil akademik yang kurang memuaskan, 

meskipun sampai saat ini fasilitas sekolah telah disediakan untuk mendukung 

fasilitas yang diperlukan untuk proses pembelajaran yang sesuai. Hal inilah yang 

menjadi permasalahan peneliti, sehingga peneliti yang ingin  lebih memahami 

pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi akademik siswa sebaiknya memberi 

judul  penelitian ini sebagai “Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar 

PKN Siswa Kelas 4 di SD Negeri Segugus X Kota Palopo”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini apakah terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap hasil 

belajar PKN siswa kelas 4 di SD Negeri segugus X Kota Palopo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar PKN 

siswa kelas 4 di SD Negeri segugus X Kota Palopo. 

1.4 Maanfat Penelitian 

Kontribusi dalam penelitian ini diharapakan dapat memberikan dalam upaya 

peningkatan pembelajaran PKN, khususnya pada kegiatan belajar mengajar di 

kelas 4 SD Negeri Se-Gugus X Kota Palopo. Adapun secara detail manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini yaitu : 

a. Manfaat Teoritis 

1. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman dan pengetahuan tentang motivasi belajar, kesiapan belajar, dan 

hasil belajar.  

 2. Panduan untuk penelitian sejenis berdasarkan hasil penelitian ini. 
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b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kesempatan bagi peneliti 

untuk mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

mahasiswa dengan menerapkan apa yang telah mereka pelajari di perguruan 

tinggi ketika menjadi guru. 

2. Bagi peneliti yang lain 

Bagi peneliti yang selanjutnya akan melakukan penelitian dengan 

tema hasil belajar PKN siswa sebaiknya mencari variabel selain motivasi 

belajar seperti variabel minat belajar. 

3. Bagi siswa  

Berfungsi sebagai acuan pengetahuan siswa, memotivasi dan 

memotivasi siswa untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. 

4. Bagi Sekolah  

Hasil dari penelitian ini adalah pendalaman materi pada 

pembelajaran PKN agar dapat mencapai hasil yang maksimal. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Kajian Teori 

1.  Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Sardiman (2014:73) Suatu daya penggerak yang disebut motivasi, muncul 

dalam diri manusia untuk memenuhi kebutuhan mencapai tujuannya. Berdasarkan 

kata “motivasi”, motivasi  diartikan sebagai dorongan yang  aktif.  Donald (2015: 

2016) dari mc Hamalik menjelaskan bahwa motivasi belajar adalah perpindahan 

energi seseorang yang  ditandai dengan munculnya emosi untuk mencapai tujuan. 

Uno (2016:3) menyatakan bahwa motivasi adalah suatu motivasi yang ada 

dalam dirinya agar perubahan tingkah laku yang baik terjadi sebagai tanggapan 

terhadap kebutuhan seperti keinginan untuk berprestasi, tingkah laku, dan 

tanggapan. Motivasi memiliki tiga fungsi, yaitu memotivasi seseorang untuk 

melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan, menentukan tindakan menuju 

tujuan yang ingin dicapai, dan memilih tindakan dengan memilih tindakan yang 

perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. (Sadirman, 2014:85). 

Menurut Iskandar (Trinora, 2015:7) Motivasi merupakan daya dorong bagi 

mereka yang melakukan sesuatu untuk belajar kegiatan yang menambah 

keterampilan dan pengetahuan dengan pengalaman.  

 Motivasi belajar adalah faktor psikologis yang secara inheren tidak cerdas. 

Motivasi belajar itu sendiri merupakan kekuatan pendorong untuk mencapai suatu 

tujuan dan melakukannya. Oleh karena itu, motivasi memegang peranan yang 

strategis dalam pembelajaran, pada saat pembelajaran dimulai, pada saat 

pembelajaran,  dan pada akhir pembelajaran. Khodijah (2016:157) 

 Mc. donald (sadirman, 2015) Motivasi belajar adalah perubahan energi  diri 

sendiri yang ditandai dengan munculnya emosi dan reaksi untuk mencapai tujuan.  

Menurut Winkwles (Hamalik, 2015:158), motivasi belajar berlaku untuk kegiatan 

belajar mengajar dengan dorongan psikologis umum siswa untuk memprovokasi 

kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan belajar untuk mencapai  tujuan. 

Winkel (2015: 160) konsisten dengan temuan ini bahwa motivasi belajar 
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merupakan pendorong psikologis yang menyeluruh bagi siswa untuk membantu 

kegiatan belajar  mencapai tujuannya. 

Menurut Suprijono (Wibowo, 2015:3) Ia menyatakan bahwa motivasi 

belajar adalah dorongan internal dan eksternal  siswa untuk belajar melakukan 

perubahan perilaku. Motivasi adalah proses yang mempromosikan pembelajaran 

yang dapat ditafsirkan, keinginan perilaku, dan arah, dan perilaku yang 

termotivasi adalah energik dan langgeng.  

 Dari beberapa teori di atas, motivasi belajar adalah suatu keadaan yang ada 

dalam diri seseorang yang mendorong penambahan berbagai pengetahuan, 

keterampilan dan pengalaman, dan belajar itu berasal dari diri sendiri, seperti 

kemauan untuk belajar. luar, karena mempunyai tujuan hasil belajar yang 

memuaskan, sehingga dari lingkungan, keluarga, masyarakat, siswa menyukai 

sekolah. 

b. Peran dan Fungsi Motivasi Belajar 

Menurut Uno (2016: 27-29), peran penting motivasi belajar dan 

pembelajaran, antara lain: 

1. Peran motivasi belajar dalam menentukan penguatan belajar 

Motivasi dapat berperan dalam memfasilitasi belajar ketika seorang anak  

belajar menghadapi masalah yang menentukan solusi dan hanya dapat 

diselesaikan dengan bantuan apa yang telah dipelajarinya. 

2. Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar 

Peran motivasi dalam memperjelas tujuan pembelajaran sangat erat kaitannya 

dengan makna belajar. Anak akan tertarik untuk mempelajari sesuatu, 

setidaknya jika apa yang dipelajarinya dapat diketahui atau dihibur oleh anak. 

3. Motivasi menentukan ketekunan belajar 

Anak yang  termotivasi untuk mempelajari sesuatu berusaha belajar dengan 

giat untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Hamalik (2015:108) menyatakan 

bahwa ciri-ciri motivasi juga meliputi: 

a) Mendorong terjadinya suatu tingkah laku atau suatu tingkah laku.  

b) Motivasi bertindak sebagai pengarah, artinya mengarahkan pada tindakan 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan.  



7 

 

 
 

c) Motivasi  sebagai motivasi, secara kasar, adalah kekuatan pendorong yang 

mendorong kegiatan belajar. 

Peran motivasi dalam belajar mendorong siswa yang termotivasi untuk 

belajar agar berhasil dalam studinya, motivasi  akan selalu menentukan jati diri 

siswa melalui usaha akademiknya. Menurut Sadirman (2014:85), ada 3 fungsi 

motivasi belajar, yaitu sebagai berikut: 

1) Mendorong orang untuk melakukan sesuatu, maka motif atau motif 

melepaskan energi, motivasi  menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan.  

2) Determining the course of action, yaitu menentukan tindakan yang perlu 

dilakukan, sehingga motif memberikan arah dan tindakan yang akan dilakukan.  

3) Mendefinisikan tindakan, yaitu memilih tindakan yang akan dilakukan secara 

selaras untuk mencapai tujuan dengan menyisipkan tindakan yang tidak 

memberikan manfaat dari tujuan tersebut. Para siswa akan menghadapi ujian 

dengan harapan  lulus, tentu saja mereka akan melakukan kegiatan akademik 

dan tidak  menghabiskan waktu untuk bersenang-senang, karena tidak sesuai 

dengan tujuan. 

Menurut Hamalik (2015:161) sehubungan dengan hal tersebut, terdapat tiga 

fungsi motivasi belajar yaitu: 

1. Mempromosikan terjadinya suatu tindakan. Tanpa motivasi, tidak akan ada 

tindakan seperti belajar. 

2. Motivasi untuk bertindak sebagai direktur. Artinya mengarahkan tindakan 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

3. Motivasi memiliki pengaruh motivasi. Ia bekerja seperti mesin untuk mobil. 

Ukuran mesin akan menentukan tindakan cepat atau lambat 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi motivasi 

belajar merupakan motor penggerak usaha dan prestasi, untuk mencapai prestasi 

tersebut siswa harus menentukan sendiri  apa yang ingin dicapainya. tujuan 

pembelajaran. 

c. Ciri-ciri Siswa yang Memiliki Motivasi dalam Belajar  

Ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi dalam belajar menurut Sardiman 

(2014: 83) yaitu: 
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a. Tekun menghadapi tugastugas dan dapat bekerja terusmenerus 

sampai pekerjaannya selesai. 

b. Ulet dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan. 

c. dapat tertarik pada berbagai masalah. 

d. Bekerja secara mandiri lebih sering. 

e. Mudah bosan dengan pekerjaan sehari-hari. 

f. Jika sudah yakin dapat mempertahankan pendapatnya.  

g. Tidak akan melepaskan sesuatu yang telah diyakini. 

h. Sering mencari dan memecahkan masalah soalsoal. 

Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Uno (2016: 23) bahwa ciri-ciri 

orang yang memiliki motivasi dalam belajar dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

a. Adanya keinginan dan keinginan untuk berhasil.  

b. Perlu adanya motivasi dan pembelajaran. 

c. Saya memiliki harapan dan impian untuk masa depan. 

d. Terima kasih telah belajar.   

e. Ada kegiatan pembelajaran yang menarik. 

f. Adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan 

seorang siswa dapat belajar dengan baik. 

Jika seseorang memiliki ciri-ciri di atas, berarti mereka memiliki motivasi 

yang cukup kuat. Orang yang bermotivasi tinggi  memiliki beberapa karakteristik 

yang membuat mereka berbeda dari orang yang kurang termotivasi. 

d. Jenis Motivasi Belajar 

Menurut Sardiman (2014) terdapat dua macam motivasi belajar, yaitu: 

a. Motivasi intrinsik adalah motivasi untuk menjadi aktif dan berfungsi tanpa 

memerlukan rangsangan dari luar karena dorongan untuk melakukan sesuatu 

sudah ada dalam diri orang tersebut. Mereka tidak membutuhkan motivasi 

eksternal karena ketika seseorang sudah memiliki motivasi intrinsik, mereka 

secara sadar terlibat dalam kegiatan  belajar dan selalu ingin maju. Hal ini 

dilatarbelakangi oleh keinginan positif bahwa apa yang kita pelajari akan 

berguna di masa depan. 
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b. Motivasi eksternal merupakan motivasi positif dan fungsional karena adanya 

rangsangan dari luar. Beberapa orang berbicara tentang motivasi eksternal 

ketika siswa menetapkan tujuan belajar di luar faktor situasi belajar. Ada 

beberapa cara untuk memotivasi siswa  untuk belajar. 

Menurut Hamlik (2014:164) terdapat dua jenis motivasi belajar yaitu 

motivasi belajar interistik dan ekstrinsik. 

1) Motivasi Intristik  

Motivasi Intristik yaitu motivasi yang tercakup dalam situassi belajar dalam 

keadaan belajar memenuhi kebutuhan dan tujuan pelajar. Motivasi ini juga 

merupakan motivasi murni. Motivasi ini sebenarnya timbul dari dalam diri 

siswa, misalnya keinginan untuk mendapatkan keterampilan tertentu dan 

memperoleh kehidupan yakni menyadari sumbangannya terhadap kelompok, 

keinginannya diterima untuk kelompok orang lain. Maka dapat disimpulakan 

motivasi ini muncul tanpa pengaruh dari luar. 

2) Motivasi Esktristik 

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang disebabkan oleh  beberapa faktor 

di luar konteks pembelajaran. Oleh karena itu, motivasi belajar harus ditingkatkan 

oleh  guru agar siswa mau belajar. 

 Berdasarkan pendapat di atas,  dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar 

yang ada pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu motivasi internal (individu) dan 

motivasi ekstrinsik (eksternal). 

e. Prinsip-prinsip Motivasi Belajar 

Mulyasa (2015) menyebutkan bahwa prinsip yang dapat diterapkan untuk 

meningkatkan motivasi belajar adalah sebagai berikut: 

a. Siswa akan lebih aktif jika topik yang  dipelajari menarik dan bermanfaat bagi 

mereka. 

b. Tujuan pembelajaran didefinisikan dengan jelas dan dikomunikasikan kepada 

siswa sehingga mereka sadar akan tujuan pembelajaran. 

c. dibandingkan dengan Siswa selalu diberitahu tentang hasil akademik mereka. 

d. Lebih baik memuji dan memberi penghargaan daripada menghukum, tetapi 

terkadang hukuman  diperlukan. 

e. Memanfaatkan sikap, aspirasi, dan rasa ingin tahu siswa. 
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f. Usahakan untuk memperhatikan perbedaan setiap peserta didik, misalnya 

perbedaan kemauan, latarbelakang dan sikap terhadap sekolah atau subjek 

tertentu.  

g. Usahakan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dengan selalu 

memperhatikan mereka dan mengatur pengalaman belajar yang baik agar siswa 

memiliki kepuasan dan penghargaan serta mengarahkan pengalaman 

belajarnya ke arah keberasilan, sehingga memiliki kepercayaan diri dan 

tercapainya prestasi belajar. 

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa prinsip 

untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Siswa yang mahir berusaha 

memenuhi kebutuhan siswanya dengan memanfaatkan perspektif, cita-cita, dan 

aspirasi mereka serta rasa ingin tahu mereka, dan memperhatikan dan 

memperhatikan perbedaan mereka. 

f. Faktor-faktor yang Memengaruhi Motivasi Belajar 

Menurut Slameto (2010: 26), motivasi belajar dipengaruhi oleh tiga 

komponen, yaitu: 

a. Dorongan kognitif, yaitu kebutuhan untuk mengetahui, memahami, dan 

memecahkan masalah. Dorongan ini muncul selama interaksi  siswa dengan 

tugas atau masalah. 

b. Ada siswa  yang  belajar keras dan menyelesaikan tugas untuk mendapatkan 

status dan kebanggaan, bukan terutama untuk harga diri, yaitu perolehan 

pengetahuan atau keterampilan. 

c. Kebutuhan akan rasa memiliki, yaitu kebutuhan untuk menguasai suatu mata 

pelajaran atau studi dengan maksud untuk mendapatkan legitimasi dari orang 

lain atau teman. Kebutuhan ini sulit dipisahkan dari harga diri. 

Selain itu, Arden N. Frandsen yang dikutip oleh Sardiman (2014), 

menyebutkan ada beberapa hal yang mendorong motivasi belajar, yaitu: 

1) Rasa ingin tahu untuk mengetahui dan menjelajahi dunia yang lebih luas. 

2) Seseorang dengan sifat  kreatif  dan kemauan untuk  maju. 

3) Adanya keinginan untuk menerima simpati  orang tua, guru, dan teman. 

4) Adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan masa lalu dengan upaya yang 

baik melalui kerjasama dan kompetisi. 
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5) Adanya keinginan untuk membiasakan diri dengan kelas. 

6) Dorongan atau hukuman di akhir suatu kegiatan pembelajaran. 

Sejalan dengan pendapat di atas, Yusuf (2019) menyebutkan faktor-faktor 

yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu: 

a. Faktor Internal meliputi: 

1. Faktor Fisik 

Faktor fisik meliputi gizi (nutrisi), kesehatan, dan fungsi tubuh (terutama 

panca indera). 

2. Faktor Psikologis 

Faktor psikologis merupakan aspek yang mendorong atau menghambat 

kegiatan belajar  siswa. 

b. Faktor Eksternal (yang berasal dari lingkungan) 

1. Faktor Non-Sosial 

Faktor nonsosial meliputi kondisi atmosfer (suhu panas atau dingin), waktu 

(pagi, siang, malam), lokasi (tenang, bising, atau kualitas sekolah tempat 

belajar), sarana dan prasarana atau sarana belajar. 

2. Faktor Sosial 

Faktor sosial adalah faktor manusia (guru, konselor, dan orang tua) yang ada 

baik  secara langsung maupun tidak langsung (gambar atau suara). Proses 

pembelajaran akan berjalan dengan baik jika guru mengajar dengan cara 

yang menyenangkan, seperti bersikap ramah, memperhatikan semua siswa, 

dan selalu membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Di rumah, 

siswa terus menarik perhatian orang tua baik secara finansial maupun 

dengan menyediakan ruang belajar dan infrastruktur untuk membantu dan 

mempromosikan homeschooling bagi siswa. 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar 

mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap hasil usaha seseorang. Bila 

usaha yang dilakukan peserta didik itu adalah hal-hal yang positif dan menunjang 

serta berorientasi pada kegiatan belajar PKN, maka motivasi belajar akan 

mempengaruhi hasil belajar PKN siswa kelas 4 di SD Negeri Segugus X Kota 

Palopo. 
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g. Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar 

      Menurut Ellior (Khodijah, 2016:158) Dimana ada tiga waktu dimana guru 

dapat menciptakan motivasi belajar siswa, yaitu pada awal pembelajaran dalam 

proses pembelajaran berkelanjutan dan pada akhir pembelajaran. 

a) Pada saat mengawali pembelajaran 

Ada dua faktor pendorong utama dalam hal ini, kebutuhan dan sikap. Dimana 

guru harus membentuk sikap positif pada siswanya dan menumbuhkan 

kebutuhan akan keberhasilan akademik. Pada awal pembelajaran, guru harus 

dapat memulai dengan pertanyaan-pertanyaan untuk mendorong siswa 

mengungkapkan sikap dan kebutuhannya mengenai pelajaran. Kemudian, 

secara perlahan, siswa diarahkan pada sikap positif. 

b) Pada saat belajar 

Dalam hal ini, ada dua kunci penting: stimulasi dan dampak. Hal ini dapat 

dilakukan dengan mengadakan permainan untuk menginspirasi siswa dalam 

menciptakan daya tarik pelajaran. Oleh karena itu, guru perlu mengubah 

atribusi konsekuensi dari tindakannya. Jika dia berhasil, kesuksesan adalah 

urusannya. 

c) Pada saat mengakhiri pelajaran 

Pada proses ini kuncinya merupakan kompetensi dan reinforcement. Dimana 

guru harus membimbing siswa agar mencapai kompetensi dengan meyakinkan 

bahwa mereka mempunyai kemampuan yang dibutukan untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan sedangkan reinforcment harus diberikan sesuai dengan 

kadarnya 

Menurut Sadirman (2015) ada beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi 

belajar siswa, antara lain: 

a. Memberi angka 

Pada umumnya setiap siswa ingin mengetahui hasil pekerjaannya terutama 

berupa angka-angka yang diberikan oleh guru. Siswa yang berprestasi baik 

akan mendorong motivasi belajarnya semakin besar, sebaliknya siswa yang 

berprestasi buruk dapat menimbulkan frustasi atau dapat juga menjadi motivasi 

belajar yang lebih baik. Dengan memberikan angka yang baik kepada siswa 

dapat memotivasi siswa yang terlibat. 
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b. Hadiah 

Metode ini dapat dilaksanakan oleh guru dalam batas-batas tertentu, misalnya 

dengan memberikan hadiah kepada siswa yang berprestasi atau memiliki hasil 

akademik yang baik. Anda dapat mengatakan bahwa penghargaan memotivasi, 

tetapi tidak selalu demikian, karena penghargaan untuk suatu pekerjaan 

mungkin tidak menggairahkan orang-orang yang tidak bahagia atau berbakat 

dalam pekerjaan tersebut, sehingga penghargaan tidak selalu dapat memotivasi. 

c. Saingan atau kompetisi 

Rivalitas atau kompetisi dapat dijadikan sebagai alat motivasi untuk 

mendorong belajar siswa. Persaingan individu saja  akan menimbulkan dampak 

buruk, seperti merusak hubungan pertemanan, pertengkaran, konflik, 

persaingan antar kelompok belajar. 

d. Ego-involvement 

Bentuk motivasi seperti itu cukup penting karena membuat siswa sadar akan 

pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga mereka bekerja 

keras dengan  harga diri. Mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk 

mencapai hasil yang baik dengan menumbuhkan harga diri mereka, karena 

melakukan pekerjaan dengan baik adalah simbol kebanggaan dan harga diri. 

e. Memberi ulangan 

Siswa akan aktif terlibat dalam pembelajaran mereka setelah mereka tahu ada 

ujian. Oleh karena itu, ujian merupakan salah satu  sarana untuk memotivasi 

siswa untuk belajar. Namun, guru harus ingat bahwa mereka tidak boleh terlalu 

sering mengikuti tes. Karena ujian begitu sering dan rutin, siswa bisa bosan. 

Guru juga harus terbuka. Dengan kata lain, siswa harus diberitahu ketika 

mereka diberikan ujian. 

f. Mengetahui hasil 

Mengetahui hasil pekerjaan, terutama jika ada kemajuan/perbaikan, 

memungkinkan siswa untuk terus belajar dan menjadi lebih aktif. 

g. Pujian 

Memuji siswa untuk pekerjaan yang  berhasil adalah motivator yang hebat 

untuk belajar. Pujian menimbulkan kegembiraan dan kepuasan. 
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h. Hukuman 

Salah satu cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa adalah dengan 

menghukum. Hukuman sebagai penguatan negatif, jika dilakukan dengan tepat 

dan bijaksana, dapat menjadi alat motivasi. Oleh karena itu, guru harus 

memahami prinsip-prinsip hukuman. 

i. Hasrat untuk belajar 

Adanya keinginan untuk belajar berarti ada unsur niat, niat untuk belajar. 

Bersemangat untuk belajar berarti anak termotivasi untuk belajar, sehingga 

tentunya hasilnya akan lebih baik. 

j. Minat 

Motivasi erat kaitannya dengan minat. Motivasi muncul karena bukan hanya 

minat tetapi juga kebutuhan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya minat 

menjadi alat motivasi yang utama. 

k. Tujuan yang diakui 

Mengembangkan tujuan yang diakui dan diterima  oleh siswa merupakan alat 

motivasi yang sangat penting. Memahami tujuan yang ingin dicapai terbukti 

sangat bermanfaat dan bermanfaat bagi siswa, sehingga timbul semangat 

untuk terus belajar. 

h. Cara Pengukuran Kekuatan Motivasi Belajar 

Menurut Makmun (2017:40) Motivasi adalah kekuatan, bukan entitas, tetapi 

beberapa indikator dapat didefinisikan dalam istilah tertentu: 

a) Lama kegiatan (berapa durasi kemampuan penggunaan waktunya untuk 

melaksanakan suatu kegiatan) 

b) Frekuensi kegiatan (seberapa sering kegiatan dilaksanakan dalam jangka 

tertentu) 

c) Persistensinya (kepastian dan kelekatannya) dari tujuan kegiatan 

d) Kesabaran, keuletan dan kemampuannya dalam menghadapi ringtangan 

dan kesusahan dalam mencapai tujuan Devosi pengapdian dan 

pengorbanan (uang, pikiran, tenaga dan jiwa atau nyawanya) untuk 

mencapai tujuannya. 

e) Tingkatan apresiasinya (rencana, maksud, cita-cita, target atau sasaran, 

dan idolahnya) yang dilakukan untuk mencapai dengan kegiatannya 
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f) Tingkatan kualifikasi produk atau prestasi dan output yang dicapai dari 

kegiatannya (seberapa banyak atau tidak memuaskan) 

g) Tujuan sikapnya terhadap sasaran kegiatan ( suka dan tidak suka, positif 

atau negatif ) 

 

i. Pentingnya Motivasi Belajar 

Motivasi sangat penting untuk belajar. Menurut Sukmadimata (2014: 62), 

“Motivasi memiliki dua fungsi: pengarahan (direction function)  dan pengaktifan 

dan penguatan aktivitas (activation and activation function).” Menurut Mugiono 

(2012:85), motivasi belajar penting bagi siswa dan guru. Pentingnya motivasi 

belajar bagi siswa adalah: 

1) Membiasakan siswa dengan proses dan hasil akhir di awal pelatihan.  

2) Menginformasikan siswa tentang kekuatan mereka dalam upaya belajar mereka 

dibandingkan dengan rekan-rekan mereka.  

3) Pengelolaan kegiatan pendidikan siswa.  

4) Mendorong semangat belajar siswa.  

5) Jalur belajar dan bekerja, dan pengakuan bahwa ada istirahat dan bermain terus 

menerus di antaranya. 

Beberapa hal di atas menunjukkan betapa pentingnya motivasi belajar bagi 

siswa. Ketika siswa termotivasi untuk belajar, mereka belajar lebih baik dan 

meningkatkan hasil belajar mereka. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, 

guru memegang peranan penting dalam memotivasi pembelajaran. Guru dapat 

termotivasi untuk belajar, seperti yang diungkapkan dalam studi teoritis. Yaitu, 

poin, penghargaan, kontes, keterlibatan ego, lulus tes, pengetahuan tentang hasil 

tes, hukuman, kemauan untuk belajar, minat,  tujuan yang diakui, dll. 

2. Hasil Belajar PKN 

a. Pengertian Hasil Belajar Pkn 

1. Hasil belajar 

Menurut Suprijono (Widodo, 2013:34) Hasil belajar adalah pola perilaku, nilai 

sikap, keterampilan memahami atau bersyukur dan bersyukur. Selanjutnya 

Supratinya (Widodo, 2013: 34) menyatakan bahwa hasil belajar berupa objek 

evaluasi kelas seperti: B. Keterampilan baru yang diperoleh siswa setelah  
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mengikuti kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada topik tertentu. Oleh karena 

itu, untuk pengembangan tujuan pendidikan, sistem pendidikan nasional  mengacu 

pada klasifikasi hasil belajar oleh Bloom. Ini umumnya aspek kognitif, emosional, 

dan psikomotorik. 

Menurut susanto (2013:227) Hasil Belajar menyatakan bahwa itu adalah 

keterampilan yang diperoleh anak-anak setelah mereka mulai belajar. Karena 

belajar itu sendiri adalah  proses yang dibayar oleh seseorang yang berusaha 

mencapai bentuk perubahan perilaku yang relatif bertahan lama. Dalam kegiatan 

pembelajaran dan kelas, biasanya guru menetapkan tujuan pembelajaran. Anak 

yang sukses adalah anak yang berhasil mencapai tujuan belajar atau 

pendidikannya. 

Menurut Nawawi (Susanto, 2013:227) Hasil belajar tersebut dapat 

digambarkan sebagai prestasi siswa dalam mempelajari suatu mata pelajaran di 

sekolah, yang dinyatakan sebagai skor yang dihitung dari sejumlah hasil tes 

pengetahuan mata pelajaran tertentu. Hasil belajar merupakan  bukti dari apa yang 

telah dipelajari, dibuktikan dengan perubahan perilaku seseorang dari yang  tidak 

diketahui menjadi  tidak dipahami menjadi dipahami (Hamalik 2015:30). Hasil 

belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi pada mereka yang  tidak 

mengetahui atau memahami sesuatu karena mereka belajar untuk menghasilkan 

pengetahuan dan memahami apa yang mereka pelajari. 

2. Pembelajaran PKN 

Menurut Susanto (2013:5) pelajaran PKN di sekolah dasar Merupakan 

proses belajar-mengajar bagi siswa untuk belajar dengan baik dan membantu 

masyarakat Indonesia seutuhnya untuk membentuk karakter negara, yang 

diharapkan dapat mengarah pada terciptanya masyarakat yang menjunjung tinggi 

demokrasi dalam negara dan kehidupannya. Itu dipertahankan selama 6 tahun 

berdasarkan Pancasila, Konstitusi dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. 

Menurut Azyumardi Azra (Susanto, 2013:226) pendidikan 

kewarganegaraan merupakan  pendidikan yang mengkaji dan membahas tentang 

pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, rule of law, HAM, hak 

dan kewajiban warga negara serta proses demokrasi. 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar PKn merupakan tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari nilai-nilai 

kebangsaan dan rasa cinta tanah air, sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 Bhineka Tungkal Ika, dan sangat komitmen 

dengan Negara Kesatuan Indonesia.   

 

b. Faktor Pendorong dan Penghambat Hasil Belajar 

     Disampaikan oleh Walisman ( Susanto, 2003:12 ) menyatakan bahwa hasil 

belajar yang dicapai para siswa adalah hasil interaksi dari berbagai faktor yang 

mempengaruhi dalam faktor internal dan eksternal yaitu sebagai berikut: 

a) Faktor internal 

Faktor intrinsik adalah faktor di mana peserta didik itu sendiri  mempengaruhi 

kemampuannya untuk belajar. Faktor intrinsik tersebut terdiri dari kecerdasan 

atensi dan perhatian, motivasi belajar, koherensi sikap, kebiasaan belajar, dan 

kondisi fisik. 

b) Faktor eksternal 

Faktor eksternal tersebut berasal dari luar peserta didik yang mempengaruhi 

hasil belajar: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan keluarga 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Keadaan keluarga dan ekonomi yang 

kurang baik, kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya, dan kebiasaan 

buruk orang tua dalam kehidupan sehari-hari mempengaruhi hasil belajar 

siswa. 

Karena faktor kesulitan belajar siswa mempengaruhi prestasi belajarnya 

maka dapat diketahui prestasi belajarnya,  dapat dibuktikan  Menurut Mulyono 

(2013), secara umum ada dua jenis faktor penyebab ketidakmampuan belajar: 

intrinsik (sisi siswa) dan ekstrinsik (sisi siswa). 

1. Faktor Intern dari peserta didik meliputi: 

a) kognitif (domain kreativitas), yaitu rendahnya kemampuan intelektual 

siswa.  

b) Emosional (ranah rasa), yaitu perasaan dan sikap siswa yang tidak stabil.  

c) psikomotor (bidang yang disengaja), yaitu pelanggaran organ visual dan 

pendengaran. 
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2. Faktor Ekstern peserta didik meliputi: 

a) Lingkungan keluarga, misalnya: ketidaksesuaian antara ayah dan ibu,  

kehidupan ekonomi keluarga yang rendah.  

b) lingkungan sosial, misalnya lingkungan kumuh dan teman bermain yang 

nakal.  

c) Lingkungan sekolah, misalnya kondisi dan letak sekolah yang dekat 

dengan pasar, kondisi guru dan fasilitas pendidikan yang buruk. 

 

c. Penilain Hasil Belajar  

Hasil belajar  erat kaitannya dengan penilaian. Penilaian dilakukan oleh 

guru sesuai hasil belajar untuk mengukur  pencapaian kompetensi siswa, dan 

digunakan sebagai sumber untuk melaporkan kemajuan hasil belajar dan 

meningkatkan proses pembelajaran (Rusman, 2013:13). Menurut Benjamin dalam 

Sudjana (2016:22), penilaian hasil belajar harus komprehensif, 

mengklasifikasikan jenis hasil belajar yang mencakup tiga dimensi kognitif, 

emosional, dan psikomotorik. Berikut penjelasan rinci dari ketiga aspek tersebut. 

1. Ranah Kognitif 

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam tingkat, yakni pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, 

dan evaluasi (Sudjana, 2016:22). Dalam penelitian ini, tingkat yang diteliti 

yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, dan analisis. 

2. Ranah afektif 

Ranah emosional berkaitan dengan sikap dan nilai. Ada beberapa jenis 

kategori domain emosional sebagai hasil belajar. Menurut Sujana 

(2016:2930), kategori dimulai dari tingkat  dasar atau mudah dan naik ke 

tingkat lanjutan. tingkat: 

a. Recieving/attending, Artinya, hal itu datang kepada siswa berupa semacam 

kepekaan untuk menerima rangsangan (stimulus) dari luar, masalah, 

situasi, gejala, dsb. Pada tipe ini mencakup kesadaran, keinginan untuk 

dirangsang, dan kontrol serta pemilihan gejala. atau rangsangan dari luar. 

b. Responding atau jawaban, Dengan kata lain, itu adalah reaksi  seseorang 

terhadap stimulus eksternal. Hal tersebut meliputi ketepatan reaksi, emosi 
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dan kepuasan dalam menanggapi rangsangan eksternal yang datang 

kepadanya. 

c. Valuing (penilaian) Hal ini terkait dengan nilai dan keyakinan tentang 

gejala dan rangsangan. Penilaian ini meliputi kesediaan untuk menerima 

nilai, latar belakang atau pengalaman dalam menerima nilai, dan 

persetujuan terhadap nilai tersebut. 

d. Organisasi adalah pengembangan  nilai ke dalam  sistem organisasi, 

termasuk hubungan antara satu nilai dengan nilai lainnya, peningkatan dan 

pengutamaan nilai tersebut. Organisasi mencakup konsep  nilai, organisasi 

sistem nilai, dan sebagainya.  

e. Internalisasi sifat atau nilai  nilai, yaitu integrasi semua sistem nilai 

manusia yang mempengaruhi  kepribadian dan pola perilaku. Sagala 

(2010:158) Tujuan emosional memiliki banyak implikasi bagi minat 

emosional, nilai, sikap, dan  perilaku  siswa. 

3. Ranah Psikomotor 

Hasil belajar psikomotor diwujudkan dalam bentuk keterampilan dan 

kemampuan  individu. Menurut Sudjana (2016), ada enam tingkat kemampuan. 

Yaitu, persepsi, persiapan, gerakan imitasi/bimbingan, gerakan mekanis, gerakan 

reaksi, adaptasi pola gerakan.  

Asesmen atau penilaian dilakukan untuk mengukur kemahiran dalam belajar 

atau  perolehan hasil belajar. Ini adalah cara untuk menindaklanjuti atau 

mengukur kemampuan siswa. Kemajuan hasil belajar seorang siswa tidak hanya 

diukur dari kecakapannya dalam sains, tetapi juga dari sikap dan keterampilannya. 

Penilaian hasil belajar siswa meliputi segala sesuatu yang dipelajari di sekolah, 

baik dalam pengetahuan (kognisi), sikap (emosi), dan keterampilan (psikomotor). 

d. Indikator Hasil Belajar 

     Menurut Purwanto (2013:50-53) menyatakan bahwa hasil belajar yaitu 

perwujudan keahlian diakibatkan Perubahan perilaku melalui kegiatan 

pendidikan. Keahlian ini berkaitan dengan domain, kognitif dan psikomotorik. 

a. Hasil belajar kognitif 

 Hasil belajar kognitif, tingkat perubahan perilaku yang terjadi berdasarkan 

wawasan tentang hasil belajar kognitif, bukanlah hasil dari satu kemampuan. 
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Keterampilan yang mengarah ke tingkat modifikasi perilaku mencakup beberapa 

tingkat. Klasifikasi oleh Benjamin S. Bloom (Purwanto, 2013) membagi  tingkat 

hasil belajar kognitif dalam urutan sebagai berikut. 

1) Mengingat (C1) yaitu mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan 

2) Memhami (C2) yaitu membangun arti dari proses pembelajaran, termasuk 

komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. 

3) Menerapkan atau mengaplikasikan (C3) yaitu Melakukan atau menggunakan 

prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. 

4) Menganalisis (C4) yaitu Memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan 

menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antarbagian dan ke 

struktur atau tujuan keseluruhan.  

5) Menilai atau Mengevaluasi (C5) yaitu membuat pertimbangan berdasarkan 

kriteria atau standar. 

6) Mengkreasi/Mencipta (C6) yaitu Menempatkan unsur-unsur secara bersama-

sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional; 

menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru 

b. Hasil Belajar Efektif 

Karthwol ( Purwanto, 2013 ) Dimana pembelajaran yang efektif dibagi 

menjadi lima tingkatan yaitu penerimaan atau perhatian, yaitu kesediaan 

menerima rangsangan dengan memperhatikan rangsangan yang datang 

kepadanya. Umpan balik, khususnya keinginan untuk merespon dengan  

berpartisipasi. Dari tingkat ini, siswa tidak hanya memperhatikan stimulus, tetapi 

juga terlibat dalam aktivitas menerima stimulus. Penilaian sikap adalah kesediaan 

untuk menentukan pilihan  nilai kata stimulus. Organisasi, khususnya, penyusunan 

nilai-nilai yang dipilih organisasi sebagai pedoman yang baik dalam perilaku 

internalisasi, khususnya untuk memastikan bahwa nilai-nilai organisasi  tidak 

hanya menjadi pedoman, yang menjadi pribadi dalam perilaku sehari-hari. 

c. Hasil Belajar Psikomotorik 

Menurut Simpson ( Purwanto, 2013 ) menyampaikan bahwa hasil belajar 

psikomotorik dibagi menjadi enam yaitu, persepsi yaitu keahlian hasil belajar 

psikomotorik yang paling renda. Kesiapan yaitu keahlian menempatkan diri untuk 

memulai suatu gerakan. Gerakan terbimbing yaitu merupakan kemampuan untuk 
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melakukan gerakan meniru model yang telah dicontohkan. Gerakan terbiasa yaitu 

kemampuan untuk melakukan beberapa gerakan dengan ramah dan tepat. 

Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan gerakan-gerakan baru yang 

sebelumnya tidak ada  dan menggabungkan gerakan-gerakan yang  ada menjadi 

gerakan-gerakan baru yang orisinal. 

e. Ciri-ciri Perubahan Sebagai Hasil Belajar 

Dari semua perubahan tersebut, tidak semua perilaku yang terjadi pada diri 

seseorang dapat dilihat sebagai hasil belajar. Menurut Ahmad dan Sapriyono 

(Khodijah, 2016:51), dalam proses perubahan, hasil belajar dikatakan memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut: 

a) Secara sadar 

Perubahan ini terjadi ketika hasil belajar direalisasikan. Artinya, mereka yang 

mengalami perubahan  sadar akan perubahan yang sedang terjadi. Oleh karena 

itu, jika seseorang secara tiba-tiba dan tanpa disadari memiliki kemampuan, itu 

bukanlah hasil belajar. 

b) Bersifat Fungsional 

Perubahan hasil belajar  juga bersifat fungsional. Ini berarti bahwa perubahan 

ini dapat menawarkan berbagai manfaat  atau bahkan membantu siswa 

beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari mereka. 

c) Bersifat Aktif dan Positif 

Perubahan datang melalui pembelajaran yang  aktif dan positif. Aktif berarti itu 

tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi Anda memerlukan aktivitas Anda sendiri 

untuk membuat perubahan ini. Kualitas positif berarti perubahan yang  baik, 

bermanfaat, dan  diharapkan. 

d) Tidak Bersifat Sementara 

Dalam perubahan ini akan ada hasil belajar yang hanya bersifat sementara, 

tetapi akan  menjadi  permanen. Jadi, jika seseorang bisa melompati  api untuk 

menyelamatkan dirinya dari api, setelah kejadian ini dia tidak akan bisa 

melakukannya. Oleh karena itu, itu bukan hasil belajar. 
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e) Bertujuan dan Terarah 

Perubahan ini terjadi melalui pembelajaran yang terarah dan terarah. Artinya, 

perubahan bukanlah bagian dari niat seseorang  untuk mengubah perilaku. 

f) Seluruh Aspek Perilaku 

Perubahan yang terjadi selama proses pembelajaran biasanya melibatkan 

semua aspek perilaku kognitif, emosional, dan psikomotorik. Dari ketiga aspek 

tersebut saling berkaitan satu sama lain. 

f. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Mappeasse ( Khodijah, 2016:60 ) menyampaikan bahwa dalam 

hasil belajar terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu 

sebegai berikut: 

a. Banyaknya usaha yang dilakukan oleh peserta didik dalam mencapai hasil 

belajar. 

b. Penguasaan awal  materi yang dipelajari siswa ketika guru perlu menetapkan 

tujuan pembelajaran berdasarkan kemampuan anak dan pencapaian tujuan 

pembelajaran.  

c. Siswa memiliki kesempatan ketika guru perlu merancang dan mengelola ruang 

kelas sehingga anak dapat belajar dari pengalaman. 

Selain itu, menurut Hamalik (2015:32), ada 10 faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar: pertama, faktor aktivitas, faktor penggunaan, dan faktor 

pengulangan. Selain itu, hasil belajar lebih baik berasimilasi ketika pembelajaran 

dilaksanakan dalam kondisi yang tepat dan diulang terus menerus. Kedua, 

dibutuhkan banyak latihan untuk membuat pembelajaran mudah dipahami. 

Ketiga, keberhasilan belajar siswa menjadi lebih  mudah  dan kepuasan 

meningkat. Keempat, siswa perlu mengetahui apakah mereka telah berhasil  

dalam studi mereka. Kelima, faktor konsional yang mempengaruhi belajar. Faktor 

ini bermanfaat bersar dalam belajar dikarenakan semua pengalaman belajar antara 

lama dan baru diasosiasikan secara berturut, maka terjadi satu kesatuan 

pengalaman. Keenam, penglaman masa lampau yang dimiliki siswa. Pengalaman 

ini menjadi dasar untuk menerima pengalaman baru dan pengertian baru. 

Berikut adalah unsur-unsur persiapan belajar: Siswa yang siap belajar dapat 

menyelesaikan kegiatan belajar dengan lebih mudah dan berhasil. Seorang siswa 
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yang tidak siap untuk belajar tidak dapat  berhasil  dengan siswa lain. Juga, sulit 

untuk berhasil dalam bisnis tanpa kemauan untuk belajar, minat dan usaha. 

Berikutnya mengikuti faktor fisiologis dan intelektual terakhir. Faktor fisiologis 

berarti siswa mempunyai pengaruh yang besar terhadap aktivitas belajarnya. 

Maksud saya faktor intelegensi  berkaitan dengan intelegensi siswa. 

3. Pembelajaran PKN di SD 

Pendidikan kewarganegaraan di antara banyak mata pelajaran yang 

diajarkan di sekolah dasar. “Pembelajaran PKN adalah kelas untuk membentuk 

masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila, peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia” (Susanto, 2016: 224). Misi PKN adalah mengembangkan 

pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mengembangkan tiga karakteristik 

demokrasi: kecerdasan sipil, tanggung jawab sipil dan keterlibatan sipil. Juga, 

mengidentifikasi kebutuhan warga negara yang demokratis adalah materiPKN.  

Susanto (2016:227) Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan 

yang menitikberatkan pada pengembangan pemikiran kritis dan tindakan 

demokratis, yang dilaporkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga 

negara yang demokratis dengan memberikan pemahaman dasar tentang 

pemerintahan, isu-isu, dan perspektif demokrasi. 

Djahari ( Susanto, 2016:228 ) melaporkan tiga alasan mengajar anak-anak 

PKN. Artinya, (1) orang yang multitalenta, yaitu orang yang bersifat ketuhanan, 

sosial dan budaya, dan (2) semua  menunjukkan hubungan dengan orang lain 

untuk sesuatu. (3) Orang ini unik karena ia memiliki berbagai kemampuan 

potensial dan berbagai fungsi dan kebutuhan peran. 

 Oleh karena itu, dengan memperhatikan beberapa pendapat di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah tugas sadar dan 

terencana dalam proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik memiliki 

kecerdasan dan keterampilan serta secara aktif  mengembangkan potensinya untuk 

mengenali hak dan kewajiban kewarganegaraan. Hak, kemajuan nasional, 

perlindungan lingkungan, kesetaraan gender, demokrasi dan tanggung jawab 

sosial. 
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2.2 Hasil Penelitian Relavan 

Beberapa hasil penelitian relavan yang mendukung penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Ulfah (2016) Pernyataan bahwa motivasi belajar adalah dan merupakan 

hasil belajar IPS. Dari hasil penelitian, sebagian besar siswa menunjukkan  

motivasi dan prestasi belajar yang tinggi, dan uji korelasi Pearson memperoleh 

0,283, yang merupakan nilai signifikan 0,043. Sebuah rtabel dengan derajat 

kebebasan (df=54) untuk a = 0,05 mendapatkan nilai 0,259. Langkah selanjutnya 

adalah perbandingan dimana  rhitung lebih besar dari rtabel (0,283 > 0,259). 

Dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh melebihi = 0,05 (0,035 

> 0,05) dan berhubungan dengan hasil belajar. 

Utari (2016) Menentukan motivasi belajar  keterampilan komputer dan 

pengolahan informasi siswa. Koefisien korelasi r = 0,456 diperoleh dari hasil 

analisis data. Pada uji signifikan menggunakan uji-t, jika thitung > ttabel maka 

diperoleh nilai thitung df = n-2 pada taraf signifikansi 0,05 yang dibandingkan 

dengan  thitung 4,551 > ttabel 1,664. Artinya H0 tidak diterima dan H1 diterima. 

Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara motivasi belajar siswa Kelas X Nusatama Padang dengan hasil 

belajar CPPI. 

Rusmiasih (2017) Pengaruh Motivasi dan Disiplin Terhadap Hasil Belajar 

Ekonomi Siswa Kelas XI IPS  SMA N 10 Purworejo. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis deskriptif, motivasi belajar siswa 

tergolong tinggi (37%), disiplin akademik sedang (35,5%)32 dan hasil akademik 

ekonomi bisnis dalam tipe yang benar (93,5%). Sedangkan berdasarkan analisis 

kuantitatif menunjukkan bahwa (1) dinamika berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap hasil belajar ekonomi diperoleh dari (r) 0,267 dengan koefisien thitung 

sebesar 2,129; memberi isyarat. 0,037 (<0,05) dan memiliki potensi sebesar 

7,13%. Variabel disiplin belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil 

belajar ekonomi diperoleh (r) 0,314 dengan  thitung sebesar 2,53; memberi 

isyarat. 0,014 (<0,05) dan efisiensinya adalah 9,86%. (3) variabel motivasi dan 

disiplin belajar secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

hasil belajar ekonomi (R) 0,428, Fhitung 6,598; memberi isyarat. 0,003 (<0,05) 
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dan pengaruhnya adalah 18,3%, sisanya 81,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak diuji. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang  dilakukan oleh 

Rusmiasih adalah  variabel (Y) yaitu hasil belajar dan variabel (X), yaitu 

persamaan motivasi, dan terdapat perbedaan dalam penelitian yang  dilakukan 

oleh Rusmiasih, dan persiapan menghadapi ujian. belajar. Tidak selesai. Variabel 

yang diteliti oleh peneliti. 

Sunadi (2018)  Pengaruh motivasi belajar dan penggunaan fasilitas belajar 

terhadap prestasi belajar  mata pelajaran bisnis kelas XIPS SMA Muhammadiyah 

2 Surabaya disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial terhadap motivasi 

belajar dan prestasi belajar. Oleh karena itu, hasil analisis data  menunjukkan 

bahwa nilai  2,1030 lebih besar dari 1,992. 

 

2.3 Kerangka Pikir 

Hasil belajar merupakan  bukti keberhasilan siswa setelah melalui proses 

pembelajaran di sekolah. Motivasi belajar merupakan faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar siswa. Sadirman (2014:75) menemukan bahwa motivasi belajar  

dalam diri siswa menciptakan motivasi belajar yang  menjamin kelangsungan 

kegiatan belajar, mencapai tujuan yang diinginkan oleh siswa, dan mengarahkan 

kegiatan belajar seperti yang mereka katakan, mendorong setiap siswa untuk 

melakukan kegiatan  atau kebiasaan belajarnya. 

Siswa yang termotivasi lebih antusias terhadap kegiatan belajar daripada 

siswa yang kurang termotivasi, sehingga motivasi belajar berpengaruh signifikan 

terhadap hasil belajarnya. Beberapa prinsip untuk memotivasi siswa adalah bahwa 

pelajaran itu menarik dan bermanfaat, bahwa tujuan pembelajaran didefinisikan 

dengan jelas, bahwa hasil belajar siswa perlu dikomunikasikan, dan bahwa orang-

orang baik diberi tahu. . Dan Manfaat berusaha untuk memenuhi kebutuhan siswa 

dengan memanfaatkan  rasa ingin tahu siswa, mengenali perbedaan  dan  

memperhatikannya. 

Siswa yang bercita-cita tinggi dapat dilihat dari keinginan mereka untuk 

berhasil,  dorongan dan kebutuhan belajar mereka, harapan dan aspirasi mereka 

untuk masa depan,  penghargaan mereka untuk belajar,  kegiatan belajar mereka 

yang menarik, dan lingkungan belajar mereka yang mendukung.  
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 Berdasarkan penjelasan tersebut,  peneliti membuat diagram pemikiran 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SD NEGERI SE-GUGUS X 

KOTA PALOPO 

Motivasi Belajar (X) 

1. Adanya hasrat dan keinginan berhasil 

2. Adanya dorongan dan kebutuhan belajar 

3. Adanya harapan dan cita-cita masa depan 

4. Adanya penghargaan dalam belajar 

5. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

6. Adanya lingkungan belajar yang kondusif 

Uno (2016) 

Hasil Belajar PKN (Y) 

Pengaruh Motivasi Belajar terhadap 

Hasil Belajar PKN 

Gambar 1. Kerangka Pikir 
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2.4 Hipotesisis 

         Hipotesis juga dapat diartikan sebagai salah satu jawaban  sementara atas 

pertanyaan penelitian sampai dibuktikan dengan data yang  terkumpul (Arikunto, 

2012: 110). Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka diajukan hipotesis 

penelitian sebagai berikut. 

H0 : Tidak terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada 

pembelajarn PKN. 

H1 : Terdapat pengaruh  motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa pada 

pembelajaran PKN. 
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