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BAB II 

KOMPETENSI SOSIAL GURU  

DAN MOTIVASI EKSTRINSIK SISWA 

 

A. Pengertian Kompetensi Sosial Guru 

Kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan, sedangkan kompetensi guru 

merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban 

serta bertanggung jawab dan layak mengajar. Maka kompetensi akademik guru dapat 

diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi 

keguruannya berdasarkan potensi akademik keilmuan yang dimilikinya.1 

Sementara itu kompetensi sosial seorang guru adalah kemampuan yang 

menunjang pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Hal ini karena secara fungsional tugas 

keguruan adalah tugas yang berhubungan dengan manusia bukan barang atau material 

yang bersifat statis.2 

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 

Tahun 2005 pasal 10 ayat 1 kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar.3 

                                                           
1 Herman Zaini dan Muhtarom, Kompetensi Guru PAI Berdasarkan Kurikulum Pembelajar 

Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, (Palembang: Rafah Press, 2014)., hlm. 1-2  
2 Ibid., hlm. 34 
3 Ibid., hlm. 2 
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Kompetensi sosial ialah kemampuan yang diperlukan agar seseorang berhasil 

dalam berhubungan dengan orang lain. Dalam kompetensi sosial ini termasuk 

keterampilan dalam interaksi sosial dan melaksanakan tanggung jawab sosial.4 

Kompetensi sosial juga merupakan kemampuan guru melakukan interaksi 

sosial melalui komunikasi. Guru dituntut berkomunikasi dengan sesama guru, siswa, 

orang tua siswa, dan masyarakat sekitar.5 

Hujair A. Sanaky menyatakan bahwa kompetensi sosial adalah perangkat 

perilaku tertentu yang merupakan dasar dari pemahaman diri sebagai bagian yang tak 

terpisahkan dari lingkungan sosial serta tercapainya interaksi sosial secara efektif. 

Kompetensi sosial mencakup kemampuan interaktif dan pemecahan masalah 

kehidupan sosial.6 Maka kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.7 

Mulyasa mengatakan kompetensi sosial guru adalah kemampuan guru sebagai 

bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan pesrta 

didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan 

masyarakat sekitar.8 

                                                           
4 Mohamad Surya, Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran, (Bandung: Pustaka Bani 

Quraisy, 2004)., hlm. 93 
5 Fachruddin Saudagar dan Ali Idrus, Pengembangan Profesionalitas Guru, (Jakarta: Gaung 

Persada Press, 2009)., hlm. 65 
6 Hujai r Sanaky, Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (www Sanaky.com diakses Sabtu 31 

Januari 2015) 
7 Kumandar, Guru Profesional, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)., hlm. 77 
8 Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)., 

hlm. 173 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi sosial guru adalah 

kemampuan seorang guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi ketika 

menyampaikan materi pelajaran kepada siswa, selain peserta didik guru juga mampu 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua/wali peserta didik, serta masyarakat sekitar.  

 
B. Urgensi Kompetensi Sosial Guru 

Guru dalam menjalani kehidupannya seringkali menjadi tokoh, panutan, dan 
indemifikasi bagi para peserta didik, dan lingkungannya. Abduhzen yang dikutip oleh 
Mulyasa mengungkapkan bahwa : Imam Ghazali menempatkan profesi guru pada 
posisi tertinggi dan termulia dalam berbagai tingkat pekerjaan masyarakat. Guru 
dalam pandangan Al-Ghazali mengemban dua misi sekaligus, yaitu tugas keamanan, 
ketika guru melakukan kebaikan dengan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada 
manusia sebagai makhluk termulia di muka bumi ini. Sedangkan yang termulia dari 
tubuh manusia adalah hatinya. Guru bekerja menyempurnakan, membersihkan, 
menyucikan, dan membawakan hati itu mendekati Allah Azza wa Jalla. Kedua tugas 
sosiopolitik (kekhalifaan), dimana guru membangun, memimpin, dan menjadi teladan 
yang menegakkan keteraturan, kerukunan dan menjamin keberlangsungan 
masyarakat, yang keduanya berujung pada pencapaian kebahagiaan di akhirat. Oleh 
karena itu guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup 
tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin.9 

 
Berkaitan dengan tanggung jawab, guru harus mengetahui serta memahami 

nilai, norma moral, dan sosial, serta berusaha berperilaku dan berbuat sesuai dengan 

nilai dan norma tersebut. Guru juga harus bertanggung jawab terhadap segala 

tindakannya dalam proses pembelajaran di sekolah dan dalam kehidupan 

bermasyarakat.  

Berkenaan dengan wibawa, guru harus memiliki kelebihan dalam 

merealisasikan nilai spiritual, emosional, moral, sosial, dan intelektual pribadinya, 
                                                           

9 Ibid., hlm. 174 
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serta memiliki kelebihan dalam pemahaman ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

sesuai dengan mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.10 

Guru juga harus mampu mengambil keputusan secara mandiri (independent), 

terutama dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pembelajaran dan pembentukan 

kompetensi, serta bertindak sesuai dengan kondisi peserta didik dan lingkungan. Guru 

harus mampu bertindak dan mengambil keputusan secara cepat, tepat waktu, dan 

tepat sasaran, terutama berkaitan dengan masalah pembelajaran dan peserta didik, 

tidak menunggu perintah atasan atau kepala sekolah.11 

Guru merupakan kunci keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Guru adalah 

sales agen dari sebuah lembaga pendidikan yaitu sekolah. Baik atau buruknya 

perilaku (cara mengajar) guru akan sangat mempengaruhi citra lembaga pendidikan 

tersebut. 12 

Sebagai individu yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, guru harus 

memiliki kepribadian yang mencerminkan seorang pendidik. Tuntutan akan 

kepribadian sebagai pendidik kadang dirasakan lebih berat dibanding profesi lainnya. 

Ungkapan yang sering dikemukakan bahwa, guru bisa digugu dan ditiru. Digugu 

maksudnya bahwa pesan-pesan yang disampaikan guru bisa dipercaya untuk 

dilaksanakan dan pola hidupnya bisa ditiru atau diteladani. 

Guru sering dijadikan panutan oleh masyarakat, untuk itu guru harus 

mengenal nilai-nilai yang dianut dan berkembang di masyarakat tempat 

                                                           
10 Ibid.,  
11 Ibid., hlm. 175 
12 Herman Zaini dan Muhtarom, Op. Cit., hlm. 38 
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melaksanakan tugas dan bertempat tinggal. Secara nasional, nilai-nilai tersebut sudah 

dirumuskan, tetapi barangkali masih ada nilai tertentu yang belum terwadahi dan 

harus dikenal guru, agar dapat melestarikannya, dan berniat untuk tidak berperilaku 

yang bertentangan dengan nilai tersebut. Jika ada nilai yang bertentangan dengan 

nilai yang dianutnya, maka dengan cara yang tepat dia menyikapi hal tersebut 

sehingga tidak terjadi benturan nilai antara guru dan masyarakat yang berakibat 

terganggunya proses pendidikan bagi peserta didik. Untuk kepentingan tersebut 

wawasan nasional mutlak diperlukan dalam pendidikan dan pembelajaran.13  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi sosial guru 

memegang peranan penting, karena sebagai pribadi yang hidup di tengah-tengah 

masyarakat, guru dituntut memiliki kemampuan untuk berbaur dengan masyarakat 

melalui kompetensi sosial yang dimilikinya.  

 
C. Ruang Lingkup Kompetensi Sosial Guru 

Kompetensi sosial dalam kegiatan belajar ini berkaitan erat dengan 

kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar sekolah dan 

masyarakat tempat guru tinggal sehingga peranan dan cara guru berkomunikasi 

dengan masyarakat diharapkan memiliki karakteristik sendiri yang sedikit banyak 

berbeda dengan orang lain yang bukan guru. Misi yang diemban guru adalah misi 

kemanusiaan. Mengajar dan mendidik adalah tugas memanusiakan manusia. 

                                                           
13 Mulyasa, Op. Cit., hlm. 176 
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Menurut Kunandar ciri-ciri/karakteristik kompetensi sosial guru yaitu sebagai 

berikut : 

1. Berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik 

2. Berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan 

tenaga kependidikan 

3. Berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta 

didik dan masyarakat sekitar.14  

Cece Wijaya dalam Djana’an Satori mengemukakan kompetensi sosial adalah 
kemampuan yang harus dimiliki oleh guru untuk : 

1. Terampil berkomunikasi dengan peserta didik dan orang tua peserta didik 
2. Bersikap simpatik 
3. Dapat bekerja sama dengan dewan pendidikan/komite sekolah 
4. Pandai bergaul dengan kawan sekerja dan mitra pendidikan 
5. Memahami dunia sekitarnya (lingkungan)15 

 
Sedangkan menurut Mukhlas Samani yang dikutip oleh Fachrudi Saudagar 

dan Ali Idrus yang dimaksud dengan kompetensi sosial ialah kemampuan individu 
sebagai bagian dari masyarakat yang mencakup kemampuan untuk : 

1. Berkomikasi lisan, tulisan dan isyarat 
2. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional 
3. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua/wali peserta didik 
4. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan 

norma serta sistem nilai yang berlaku 
5. Menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan sejati dan semangat 

kebersamaan16 
 

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 

Ruang Lingkup kompetensi sosial guru adalah kemampuan guru melakukan interaksi 

dan komunikasi kepada semua lapisan masyarakat. Guru dituntut dapat 

                                                           
14 Kunandar, Op. Cit., hlm 77 
15 Fachrudin Saudagar dan Ali Idrus, Op. Cit., hlm. 64 
16 Ibid., hlm. 65 
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berkomunikasi secara efektif dengan siswa, sesama guru, orang tua siswa dan 

masyarakat sekitar.   

 
D. Pengertian Motivasi 

Motivasi merupakan sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan 

sesuatu. Untuk melaksanakan sesuatu hendaklah ada dorongan, baik dorongan itu 

datang dari dalam diri manusia maupun datang dari lingkungannya. Dengan kata lain, 

untuk melaksanakan sesuatu harus ada motivasinya, sama juga halnya pada saat 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Siswa hendaklah memiliki motivasi untuk 

mengikuti kegiatan belajar yang sedang berlangsung, apabila siswa memiliki motivasi 

yang kuat terhadap materi pelajaran yang diterangkan oleh guru, maka ia akan 

memperlihatkan partisipasinya dan aktivitasnya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan  

di dalam pembelajaran yang sedang berlangsung.  

McDonald dalam buku Sardiman AM menjelaskan bahwa “motivasi adalah 
perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” 
dan didahului dengan tanggapan adanya tujuan”. Dalam hal ini motivasi merupakan 
respon dari suatu aksi yaitu tujuan. Dalam definisi ini terdapat tiga unsur yang saling 
terkait, yaitu : 

1. Motivasi dimulai dari adanya perubahan energi dalam pribadi. Perubahan-
perubahan dalam motivasi timbul dari perubahan-perubahan tertentu di dalam 
sistem dalam organisme manusia. Misalnya karena perubahan dalam sistem 
pencernaan maka timbul motif lapar. Tapi ada juga perubahan energi yang 
tidak diketahui.  

2. Motivasi ditandai timbulnya perasaan. Seseorang merasa hasil belajarnya 
rendah, padahal ia memiliki buku pelajaran yang lengkap, ia merasa memiliki 
cukup waktu, tetapi ia kurang baik dalam mengatur waktu belajar. Waktu 
belajar yang digunakan tidak memadai untuk memperoleh hasil belajar yang 
baik. Oleh karena itu ia mengubah cara-cara belajarnya. Dorongan ini 
ditimbulkan oleh perasaan.  

3. Motivasi ditandai dengan reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan. Contoh, 
seorang siswa kelas III SMA memiliki harapan untuk dapat diterima di 
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fakultas tekhnik. Siswa tersebut memperoleh hasil belajar yang rendah pada 
mata pelajaran matematika, fisika dan kimia dalam ulangan harian. Menyadari 
hal ini, maka siswa tersebut mengambil kursus tambahan dan belajar lebih 
giat. Menyadari hasil itu maka semangat belajar siswa semakin tinggi. 17  
 
Dengan demikian motivasi mempunyai hubungan yang erat dengan kebutuhan 

dan keinginan untuk melakukan perubahan. Kebutuhan tersebut mendorong untuk 

melakukan perubahan dan mencapai apa yang diinginkannya. Jadi tujuan dari 

motivasi itu sendiri adalah untuk mengarahkan atau menggugah seseorang agar 

timbul keinginan dan kemauan untuk memperoleh hasil.  

James O. Whittaker berpendapat dalam Wasty Soemanto bahwa motivasi 

adalah kondisi-kondisi atau keadaan yang mengaktifkan atau memberi dorongan 

kepada makhluk untuk bertingkah laku mencapai tujuan yang ditimbulkan oleh 

motivasi tersebut. 18  

Seiring dengan pendapat di atas, Maslow seperti yang dikutip oleh Siagan 

berpendapat bahwa kebutuhan manusia sebagai pendorong (motivator) membentuk 

suatu hirarki atau jenjang peringkat kebutuhan manusia itu dapat diklasifikasikan 

pada lima hirarki kebutuhan, yaitu19  

1. Kebutuhan fisiologis 

2. Kebutuhan akan keamanan 

3. Kebutuhan sosial 

                                                           
17 Sardiman AM, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

2007)., hlm. 73 
18 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan, (Jakarta : 

Rineka Cipta, 2006)., hlm 205 
19 Sondang P. Siagan, Teori Motivasi dan Aplikasinya, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995)., hlm. 

146 
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4. Kebutuhan akan penghargaan 

5. Kebutuhan aktualisasi diri 

Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling dasar , paling kuat yaitu 

kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidup secara fisik, yaitu kebutuhan 

makanan, minuman, tempat tinggal, tidur, oksigen. Kebutuhan akan keamanan harus 

dilihat dalam arti luas tidak hanya dalam arti keamanan fisik meskipun ini aspek yang 

sangat penting akan tetapi juga keamanan yang bersifat psikologis seperti perlakuan 

adil dalam pekerjaan seseorang. 

Kebutuhan sosial telah umum diterima sebagai kebenaran universal bahwa 

manusia adalah makhluk sosial. Biasanya kebutuhan sosial ini tercermin dalam 

bentuk perasaan seperti perasaan ingin diterima oleh orang lain tidak diasingkan, 

perasaan merasa dirinya penting dan lain-lain.20  

Kebutuhan akan penghargaan, pemenuhan kebutuhan menjurus pada 

kepercayaan terhadap diri sendiri dan perasaan berharga. Penghargaan diri yaitu 

kemampuan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan kita, dan menyenangi diri 

sendiri meskipun kita memiliki kelemahan.  

Kebutuhan aktualisasi diri timbul pada seseorang jika kebutuhan-kebutuhan 

lain terpenuhi. Maslow melukiskan kebutuhan ini sebagai hasrat untuk menjadi diri 

sepenuh kemampuannya sendiri, menjadi apa saja menurut kemampuannya.21 

                                                           
20 Ibid., hlm. 152 
21 Alex Sobur, Psikologi Umum, (Bandung : Pusaka Setia, 2003)., hlm. 278 
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Aktualisasi diri yaitu kemampuan mewujudkan potensi yang kita miliki dan 

merasa senang (puas) prestasi yang kita raih di tempat kerja maupun dalam 

kehidupan pribadi.22 

Walker dalam bukunya Conditioning dan Instrumental Learning mengatakan: 

“perubahan-perubahan yang dipelajari biasanya memberi hasil yang baik bilamana 

orang/individu mempunyai motivasi untuk melakukannya dan latihan kadang-kadang 

menghasilkan perubahan-perubahan dalam motivasi yang mengakibatkan perubahan-

perubahan dalam prestasi”. Akan tetapi perubahan-perubahan demikian menurut 

Walker bukan hasil belajar, perubahan itu adalah akibat pengalaman, yang 

disebabkan motivasi.23  

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia motivasi adalah dorongan 

yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu 

tindakan dengan tujuan tertentu, usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang 

atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai 

tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatan.24 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu tenaga 

atau kekuatan pada diri seseorang yang mendorong seseorang untuk melakukan 

tindakan agar tujuannya dapat tercapai.  

 
 

                                                           
22 Hamzah B. Uno, Orientasi Dalam Psikologi Pembelajaran, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006)., 

hlm. 78 
23 Ahmad Rohani,  Pengelolaan Pengajaran, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010)., hlm. 12 
24 DEPDIKBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1997)., hlm. 666 
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E. Macam-Macam Motivasi 

Motivasi dapat dibagi menjadi dua macam jika dilihat dari dua sudut pandang, 

yaitu:  

1. Motivasi ekstrinsik 

2. Motivasi intrinsik 

Motivasi ekstrinsik merupakan dorongan yang timbul karena ada perangsang 

dari luar, misalnya seseorang melakukan sesuatu karena untuk memenangkan hadiah 

yang khusus ditawarkan untuk perilaku tersebut.  

Motivasi ekstrinsik adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu 

yang lain (sebuah cara untuk mencapai suatu tujuan). Motivasi ekstrinsik sering kali 

dipengaruhi oleh insentif eksternal seperti penghargaan dan hukuman. Sebagai 

contoh, seorang siswa dapat belajar dengan keras untuk sebuah ujian dengan tujuan 

untuk mendapatkan nilai bagus di mata pelajaran tersebut.25 

Motivasi ekstrinsik bukan berarti motivasi yang tidak diperlukan dan tidak 

baik dalam pendidikan. Motivasi ekstrinsik diperlukan agar anak didik mau belajar. 

Oleh karena itu motivasi ekstrinsik sangat diperlukan bila motivasi intrinsik tida ada 

dalam diri peserta didik. 

 Motivasi intrinsik merupakan dorongan yang timbul tanpa harus dirangsang 

dari luar. Dalam diri individu sendiri memang telah ada dorongan itu, seseorang 

melakukan sesuatu karena ia ingin melakukannya. Misalnya orang gemar membaca 

tanpa ada yang mendorongnya ia akan mencari sendiri buku-buku untuk dibaca.  
                                                           

25 Jhon W. Santrock, Psikologi Pendidikan, (Jakarta : Salemba Humanika, 2009)., hlm. 204 
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Tingkah laku yang dihasilkan oleh motivasi intrinsik menurut Deci dalam 

buku Koeswara terdiri dari dua bentuk tingkah laku yakni tingkah laku yang 

ditunjukkan pada upaya peningkatan stimulasi, dan tingkah laku yang ditunjukkan 

pada upaya mengatasi situasi atau tantangan. Tingkah laku yang kedua inilah yang 

akan menghasilkan rasa kompeten pada diri individu.26 Jadi motivasi intrinsik sangat 

diperlukan dalam belajar agar prestasi yang baik dapat tercapai.  

 
F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

Secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat kita 

bedakan menjadi 3 macam, yakni : 

1. Faktor Internal 

2. Faktor Eksternal 

3. Faktor Pendekatan Belajar27 

Faktor-faktor di atas dalam banyak hal sering saling berkaitan dan 

mempengaruhi satu sama lain. Seorang siswa yang bersikap conserving terhadap ilmu 

pengetahuan atau bermotif ekstrinsik (faktor eksternal) umpamanya, biasanya 

cenderung mengambil pendekatan belajar yang sederhana dan tidak mendalam. 

Sebaliknya, seorang siswa berintelejensi tinggi (faktor internal), mungkin akan 

memilih pendekatan belajar yang lebih mementingkan kualitas hasil pembelajaran. 

 
 
 

                                                           
26 Koeswara, Motivasi (Teori Dan Penelitian), (Bandung : Angkasa, 1990)., hlm. 240 
27 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004)., hlm. 144 



36 

 

1. Faktor Internal Siswa 

Faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri meliputi 2 aspek, yaitu : 

aspek fisiologis (jasmani), psikologis (rohaniah).28 

a. Aspek Fisiologis 

Kondisi jasmani dan tonus (tegangan otot) yang menandai tingkat 

kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, dapat mempengaruhi 

semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. Kondisi organ 

tubuh yang lemah, apalagi jika disertai pusing kepala berat misalnya, dapat 

menurunkan kualitas ranah cipta (kognitif) sehingga materi yang diajarkan 

pun kurang atau tidak berbekas.  

b. Aspek Psikologis 

Adapun yang dimaksud dengan faktor psikologis yaitu : bakat, minat, 

intelegensi dan kemampuan dasar. 

1) Bakat 

Bakat adalah kemampuan bawaan seseorang sebagai potensi yang 

masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Bakat akan dapat 

menentukan proses belajar seseorang. Siswa yang berbakat di suatu bidang 

sudah tentu mencapai prestasi yang tinggi dalam bidang tersebut. Jadi prestasi 

belajar perwujudan dari bakat dan kemampuan yang dimiliki seseorang.29 

Ketidakmampuan seorang anak berbakat untuk berprestasi sesuai dengan 

                                                           
28 Ibid., hlm. 145 
29 Munandar, Mengembangkan Bakat Dan Kreatifitas Anak Sekolah, (Jakarta : Gramedia, 

1985)., hlm. 18 
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potensinya disebabkan oleh potensi lingkungannya yang kurang sesuai untuk 

mengembankan bakat yang dimilikinya. Kondisi lingkungan tersebut antara 

lain taraf sosial ekonomi yang rendah, tempat tinggal terpencil yang tidak 

dapat menyediakan fasilitas pendidikan dan kebudayaan.  

2) Minat 

Faktor minat juga sangat mempengaruhi keberhasilan siswa dalam 

mengikuti ppembelajaran. Minat merupakan bagian yang tidak dapat 

terpisahkan dengan prestasi belajar siswa. Hal ini dikemukan Hudodyo bahwa 

“minat adalah suatu gejala tingkah laku, ingin sesuatu yang lebih banyak dan 

selanjutnya akan mencerminkan suatu tujuan”.30 Untuk mencapai prestasi 

belajar yang baik dengan gemilang terhadap pelajaran tertentu, maka siswa 

siswa harus benar-benar berminat tinggi pada pelajaran tersebut. Siswa yang 

mempunyai minat yang tinggi terhadap pelajaran agama dan merasa senang 

juga berhasrat dan giat dalam belajar agama sehingga siswa tersebut akan 

mencapai prestasi atau hasil belajar yang tinggi dalam bidang pendidikan 

agama.  

3) Intelegensi 

Intelegensi adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir, yang 

memungkinkan seseorang melakukan sesuatu dengan cara tertentu. 

Intelegensi juga sering dapat didefinisikan sebagai kemampuan dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungan atau belajar dari pengalaman. 
                                                           

30 Ibid., hlm. 19 
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Sehubungan dengan itu, Agus Sujanto menjelaskan bahwa intelegensi 

merupakan kesanggupan jiwa untuk dapat menyesuaikan dirinya dengan cepat 

dan tepat dalam suatu situasi dan kondisi yang baru.31    

4) Kemampuan dasar 

Pengetahuan dasar merupakan pengetahuan yang telah diperoleh anak 

pada sekolah sebelumnya. Seorang anak yang telah melanjutkan studinya ke 

sekolah lanjutan, akan menentukan keberhasilan di sekolah selanjutnya dalam 

proses belajar. Hal ini tentu membawa pengaruh bagi anak dalam menerima 

pelajaran selanjutnya, karena anak yang sudah mempunyai kemampuan dasar 

dengan mudah memahami pelajaran lanjutan.  

 
2. Faktor Eksternal Siswa 

Seperti faktor internal siswa, faktor eksternal siswa juga terdiri atas dua 

macam yaitu : faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan nonsosial. 

a. Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial sekolah seperti para guru, para staf administrasi, 

dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar seorang 

siswa. Para guru yang selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang simpatik 

dan memperlihatkan suri tauladan yang baik dan rajin khusunya dalam hal 

belajar, misalnya rajin membaca dan berdiskusi, dapat menjadi daya dorong 

yang positif bagi kegiatan belajar siswa.  

                                                           
31 Agus Sujanto, Psikologi Umum, (Jakarta : Bina Aksara Baru, 1996)., hlm. 73 
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b. Lingkungan Nonsosial 

Faktor-faktor yang termasuk lingkungan nonsosial adalah gedung 

sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga siswa dan letaknya, alat-

alat belajar, keadaan cuaca, dan waktu belajar yang digunakan siswa. Faktor-

faktor ini dipandang turut menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa. 

 
3. Faktor Pendekatan Belajar 

Pendekatan belajar, seperti faktor materi pelajaran yang diajarkan kepada 

siswa, hendaknya disesuaikan dengan usia perkembangan siswa, begitu juga 

dengan metode mengajar guru disesuaikan dengan kondisi perkembangan siswa. 

Faktor materi yang diajarkan kepada siswa hendaknya disesuaikan dengan usia 

perkembangan siswa.32  

Disamping faktor-faktor internal dan eksternal siswa sebagaimana yang telah 

dipaparkan dimuka, faktor pendekatan belajar juga berpengaruh terhadap taraf 

keberhasilan proses pembelajaran siswa tersebut. 

 
G. Bentuk-Bentuk Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik sangat berkaitan erat dengan konsep reinforcement atau 

penguatan. Ada dua macam reinforcement. 

1. Reinforcement positif, sesuatu yang memperkuat hubungan stimulus respons atau 

sesuatu yang dapat memperbesar kemungkinan timbulnya sesuatu respons. 

                                                           
32 Muhibbin Syah, Op. Cit., hlm. 155 



40 

 

2. Reinforcement negatif, sesuatu yang dapat memperlemah timbulnya respons atau 

memperkecil kemungkinan hubungan stimulus respons.33 

Reinforcement (penguatan) yang diberikan seorang guru kepada peserta didik 

sangat diperlukan. Dan, peserta didik akan terus berupaya meningkatkan prestasinya, 

jika ia memperoleh motivasi dari luar yang berupa reinforcement positif.  

Kesalahan dalam memberikan motivasi ekstrinsik akan berakibat merugikan 

prestasi belajar anak didik dalam kondisi tertentu. Interaksi belajar mengajar menjadi 

kurang harmonis. Tujuan pendidikan pun tidak akan tercapai dalam waktu yang 

relatif singkat, sesuai dengan target yang dirumuskan. Oleh karena itu guru hendaklah 

memahami kondisi psikologis anak didik untuk mengetahui gejala apa yang sedang 

dihadapi anak didik sehingga gairah belajarnya menurun.  

Ada beberapa bentuk motivasi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka 
mengarahkan belajar anak didik di kelas, sebagai berikut : 

1. Memberi angka 
Angka yang dimaksud adalah sebagai simbol atau nilai dari hasil belajar anak 
didik. Angka yang diberikan kepada setiap anak didik biasnya bervariasi, sesuai 
hasil ulangan yang telah mereka peroleh. Angka merupakan alat motivasi yang 
cukup memberikan rangsangan kepada anak didik untuk mempertahankan atau 
bahkan lebih meningkatkan prestasi belajar mereka di masa mendatang. 

2. Hadiah 
Dalam dunia pendidikan, hadiah bisa dijadikan sebagai alat motivasi. Hadiah 
dapat diberikan kepada anak didik yang berprestasi tinggi, ranking satu, dua 
atau tiga dari anak didik lainnya.  

3. Kompetisi 
Kompetisi adalah persaingan, dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk 
mendorong anak didik agar mereka bergairah belajar. 

4. Ego-Involvement 
Menumbuhkan kesadaran kepada anak didik agar merasakan pentingnya tugas 
dan menerimanya sebagai suatu tantangan sehingga bekerja keras dengan 
mempertaruhkan harga diri, adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang 

                                                           
33 Ahmad Rohani, Op. Cit., hlm. 16 
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cukup penting. Seseorang akan berusaha dengan segenap tenaga untuk 
mencapai prestasi yang baik dengan menjaga harga dirinya. 

5. Memberi ulangan 
Ulangan akan menjadi alat motivasi bila dilakukan secara akurat dengan teknik 
dan strategi yang sistematis dan terencana. 

6. Pujian 
Pujian adalah bentuk renforcement yang positif dan sekaligus merupakan 
motivasi yang baik. Guru bisa memanfaatkan pujian untuk memuji keberhasilan 
anak didik dalam mengerjakan pekerjaan di sekolah. 

7. Hukuman  
Meski hukuman sebagai reinforcement yang negatif, tetapi bila dilakukan 
dengan tepat dan bijak akan merupakan alat motivasi yang baik dan efektif.34 

 
 Bentuk motivasi belajar ekstrinsik menurut Winkel yang dikutip oleh 
Martimis Yamin : 

1. Belajar demi memenuhi kewajiban 
2. Belajar demi menghindari hukuman yang diancam 
3. Belajar demi memperoleh hadiah material yang disajikan 
4. Belajar demi meningkatkan gengsi 
5. Belajar demi memperoleh pujian yang penting seperti orang tua dan guru 
6. Belajar demi tuntutan jabatan yang ingin dipegang atau demi memenuhi 

persyaratan kenaikan pangkat atau golongan administratif.35 
 

Seorang siswa mungkin tampak bekerja keras dengan tekun, karena kalau dia 

tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik maka dia akan dapat malu dari 

gurunya, atau diolok-olok oleh temannya, atau bahkan dihukum oleh orang tuanya. 

Di sini tampak, bahwa keberhasilan siswa tersebut disebabkan oleh dorongan atau 

rangsangan dari luar dirinya. 

 

                                                           
34 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011)., hlm. 159-165 
35 Martimis Yamin, Kiat Membelajarkan Siswa, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2007)., hlm. 

227 
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Motivasi dapat dilihat dari minat, kemandirian, kemauan, nilai ulangan, 

kepercayaan diri dalam belajar, orientasi pada hasil, dan pandangan terhadap masa 

depan.36 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa indikator motivasi  ekstrinsik 

yaitu :  

1. Adanya hasrat dan keinginan berhasil.  

2. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar.  

3. Adanya harapan dan cita-cita masa depan.  

4. Adanya penghargaan dalam belajar.  

5. Adanya kegiataan yang menarik dalam belajar. 

6. Adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan seorang 

siswa dapat belajar dengan baik. 

 
Beberapa orang mempunyai dorongan yang kuat sekali untuk berhasil. 

Mereka bergulat untuk berprestasi pribadi bukannya untuk ganjaran sukses semata. 

Mereka mempunyai hasrat untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik atau lebih 

efisien daripada yang telah dilakukan sebelumnya. Menurut McClelland dalam buku 

Alex Sobur kebutuhan untuk berprestasi adalah “suatu daya dalam mental manusia 

untuk melakukan suatu kegiatan lebih baik, lebih cepat, lebih efektif dan lebih efisien 

daripada kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya”.37 McClelland mendapatkan 

                                                           
36 Hamzah B. Uno, Op. Cit., hlm. 80 
37 Alex Sobur, Op. Cit., hlm. 285 
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bahwa peraih prestasi tinggi membedakan diri mereka dengan orang lain oleh 

keinginan mereka untuk menyelesaikan hal-hal dengan baik. 

Motivasi yang terjadi pada diri seseorang menurut Atkinson dalam buku 

Djaali yang berjudul “Psikologi Pendidikan” adalah hasil dari interaksi antara 

harapan akan sukses dan rasa takut akan mengalami kegagalan.38 Seseorang yang 

mempunyai motivasi berprestasi tinggi pada umumnya harapan akan suksesnya 

mengalahkan rasa takut akan mengalami kegagalan. Ia selalu merasa optimis dalam 

mengerjakan setiap apa yang dihadapinya, sehingga setiap saat selalu termotivasi 

untuk mencapai tujuan.  

Sementara itu Heckhausen mengemukakan bahwa motivasi berprestasi adalah 

suatu dorongan yang terdapat dalam diri siswa yang selalu berusaha atau berjuang 

untuk meningkatkan atau memelihara kemampuan setinggi-tinggi mungkin dalam 

semua aktivitas dengan menggunakan standar keunggulan.39 Standar keunggulan 

terbagi menjadi tiga yaitu standar keunggulan tugas, standar keunggulan diri, dan 

standar keunggulan siswa. Standar keunggulan tugas adalah standar yang 

berhubungan dengan pencapaian tugas sebaik-baiknya. Standar keunggulan diri 

adalah standar yang berhubungan dengan pencapaian prestasi yang lebih tinggi 

dibandingkan prestasi yang pernah dicapai selama ini. Adapun standar keunggulan 

siswa lain adalah standar keunggulan yang berhubungan dengan pencapaian prestasi 

                                                           
38 Djaali, Op. Cit., hlm. 105 
39 Ibid., hlm. 103 



44 

 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan prestasi yang dicapai oleh siswa lain 

(misalnya teman sekelas). 

Prestasi berkaitan erat dengan harapan. Suatu harapan selalu mengandung 

standar keunggulan. Standar keunggulan merupakan kerangka acuan bagi seseorang 

tatkala ia belajar mengerjakan suatu tugas, memecahkan masalah dan mempelajari 

yang lainnya.  

McClelland dalam buku Djaali yang berjudul “Psikologi Pendidikan” 

kerangka acuan sangat penting tetapi bukan merupakan motivasi itu sendiri.40 Dengan 

demikian pengertian motivasi berprestasi yang dikembangkan oleh McClelland dan 

kawan-kawannya didasarkan atas afeksi dalam kaitannya dengan perbuatan yang 

dievaluasi. Oleh karena itu motivasi berprestasi dapat diartikan dorongan untuk 

mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan mengacu kepada standar 

keunggulan.  

Di dalam Al-Qur’an juga ditegaskan bahwa Allah tidak akan merubah 

keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. 

Allah mengajarkan manusia untuk selalu berusaha dalam hidupnya seperti tercantum 

dalam Al-Qura’an Surat Ar ra’d ayat 11.  

....                   

 Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (Ar ra’d : 11)41 

                                                           
40 Ibid., hlm. 109 
41 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan, (Bandung : Gema Risalah Press, 

1992)., hlm. 370 
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Dorongan untuk berprestasi tidak sekedar untuk meraih imbalan material 

besar. Orang dianggap kebutuhan prestasi tinggi mengalami kepuasan bukan karena 

mendapat imbalan dari hasil kerjanya, tetapi karena hasil kerja tersebut dianggap 

sangat baik. Ada kepuasan batin tersendiri kalau dia berhasil menyelesaikan 

pekerjaan dengan sempurna. Imbalan material menjadi faktor sekunder.  

Kemunculan kebutuhan dalam diri seseorang sangat dipengaruhi oleh situasi 
dan tidak bersamaan disebabkan oleh kebutuhan setiap orang berbeda-beda sesuai 
dengan latar belakang kemampuannya, di samping itu siswa yang motivasi 
berprestasinya tinggi mempunyai ciri-ciri : 

1. Suka mengambil resiko yang sedang, sehingga masih ada kemungkinan untuk 
berprestasi yang lebih tinggi. 

2. Keberhasilan dan keunggulan merupakan sesuatu yang memuaskan. 
3. Menyatu dengan tugas demi tercapainya tujuan. 
4. Mengambil tanggung jawab pribadi atas tingkah lakunya. 
5. Suka berkompetisi memakai standar kemampuan pribadi, selalu berusaha 

keras. 
6. Pikiran masa depan lebih mendominasi. 
7. Peka terhadap masalah dan dapat mengatasinya. 
8. Cenderung memilih rekan kerja dengan kemampuan tinggi.42 

 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi berprestasi 

adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk berbuat lebih baik dari sebelumnya 

sehingga dapat memperoleh prestasi yang lebih baik pula dari apa yang diperoleh 

sebelumnya.  

                                                           
42 Djaali, Op. Cit., hlm. 111 


