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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada masa kini pendidikan merupakan hal utama dalam kebutuhan 

manusia. Dunia pendidikan masa kini semakin dituntut agar mampu 

memberikan kontribusi yang lebih nyata dalam upaya untuk meningkatkan 

kemajuan bangsa. Pendidikan sangatlah penting guna untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan untuk meningkatkan kualitas manusia agar cita-cita 

bangsa pun terpenuhi. Dunia pendidikan selalu menjadi sorotan utama dan 

memiliki peranan yang sangat penting guna untuk mengembangkan 

kualitas sumber daya manusia. Semakin baik kualitas pendidikannya maka 

semakin erat juga dengan kualitas siswa yang baik. Berbicara tentang 

belajar maka hal ini tidak dapat terlepas dari semua upaya untuk 

mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Fungsi utama dari sebuah pendidikan adalah untuk mempersiapkan 

para siswa yang nantinya sebagai generasi penerus dalam kemampuana dan 

skill mereka agar nantinya mereka siap untuk terjun di lingkungannya 

(Efendi, 2016, h. 46). Menurut Adelin (dalam brilio.net news) kurikulum 

tahun 2013 fungsi pendidikan dibagi menjadi tiga aspek penilaian, yaitu: 

aspek keterampilan, aspek pengetahuan, dan aspek sikap dan perilaku. 

Demi tercapainya aspek yang terkandung dalam kurikulum tersebut dan 
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juga tercapainya pendidikan yang baik untuk setiap siswa maka diperlukan 

sebuah motivasi dalam belajar. Motivasi belajar juga sangat diperlukan 

untuk mencapai tujuan dari pembelajaran, dikarenakan motivasi belajar 

merupakan faktor yang paling memberikan pengaruh terhadap keberhasilan 

dari pembelajaran (Santosa & Us, 2016, h.15) 

Motivasi sangat penting untuk tiap individu dimana motivasi 

merupakan menjadi penggerak atau pendorong agar individu bergerak maju 

kearah yang positif. Motivasi bisa dikatakan sebagai salah satu yang 

mempengaruhi kebutuhan dan keinginan pada intensitas dan mengarahkan 

seseorang untuk mencapai suatu tujuan ke tingkat tertentu (Darmadi, 2017, 

h.267). McDonald (Soemanto, 2012, h. 203) memberikan definisi dari 

motivasi sebagai suatu perubahan tenaga yang berasal dari dalam diri 

individu dengan ditandai oleh dorongan efektif dan juga reaksi dalam usaha 

guna mencapai tujuan. Dari definisi ini berisi 2 hal, yaitu : sebuah motivasi 

dimulai dengan suatu perubahan tenaga dalam diri seseorang, Motivasi 

ditandai dengan adanya dorongan afektifa, dan yang ketiga motivasi 

ditandai dengan adanya reaksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Uno 

(Nursalam & Efendi, 2008, 27) menjelaskan ada peranan yang penting dari 

motivasi dalam belajar, yaitu : 

1. Memberikan penguatan dalam belajar. Motivasi akan memperkuat 

seseorang dalam pembelajaran dalam menghadapi masalah yang harus 

dipecahkan. 
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2. Memperjelas tujuan dari belajar. Motivasi belajar akan bertambah 

apabila sesuatu yang telah dipelajari oleh seseorang tersebut sudah 

diketahui dan dirasa memberikan manfaat. 

3. Menentukan keajegan dan ketekukan dalam belajar. Seseorang yang 

memiliki motivasi untuk belajar akan berusaha sebaik mungkin untuk 

mempelajarinya dan mempelajarinya dengan giat dengan harapan akan 

memperoleh hasil yang baik. 

Ada 5 bahan kunci utama yang berdampak pada motivasi siswa 

(Williams & Williams, h. 2), adalah siswa, guru, konten (isi), metode atau 

proses, dan lingkungan sekitar. Motivasi siswa adalah sebuah elemen yang 

utama yang dibutuhkan untuk edukasi yang berkualitas. Siswa yang 

termotivasi dapat diketahui dengan ditunjukkan dengan siswa yang 

memperhatikan, siswa yang segera mengerjakan tugasnya, siswa berani 

bertanya dan bersedia untuk menjawab pertanyaan, dan siswa terlihat 

senang dan bersemangat. Dengan 5 kunci utama yang dituliskan sebelumya 

hal itu tentu berkaitan dengan motivasi belajar. 

Motivasi belajar  menurut  Winkel (Darmadi, 2017, h. 272) adalah 

suatu faktor psikis yang bersifat non intelektual, dan  peranan yang kuat 

adalah keinginan atau semangat belajar, sehingga para siswa yang memiliki 

motivasi yang tinggi, akan mempunyai lebih banyak energy untuk 

melakukan kegiatan belajar. Pada akhirnya, siswa dengan motivasi yang 

tinggi, akan mempunyai semangat dan keinginan belajar lebih tinggi dan 

pada akhirnya mampu mencapai tingkat prestasi yang lebih tinggi. Motivasi 
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belajar yang rendah membuat siswa menjadi malas untuk belajar, dan pada 

akhirnya hal ini akan berpengaruh pada prestasi mereka. Motivasi belajar 

dibutuhkan siswa untuk menjadi penggerak dan pendorong dari dalam diri 

maupun luar diri untuk melakukan segala aktivitas belajar agar dapat 

tercapai prestasi yang lebih baik (Widodo Dkk, 2016, h.7).  

Ciri- ciri siswa yang memiliki motivasi rendah ditunjukkan dengan 

sikap malas untuk belajar, enggan mengerjakan tugas, tidak ada keinginan 

untuk mengetahui pelajaran, tidak perduli terhadap nilai, dan tidak ada rasa 

semangat saat di dalam kelas (Loysiana, 2016, h.2). siswa yang memiliki 

motivasi yang rendah adalah memberikan penilaian yang rendah pada hasil 

kreasinya sendiri, apatis, tindakan yang kurang terarah pada tujuannya, dan 

cenderung mengucilkan diri atau menghindar (Susanto A, 2018, h. 45). 

Dalam konteks belajar, tingkat ketekunan para siswa sangat 

dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya motivasi belajar yang ditimbulkan 

oleh motif tersebut, namun pada faktanya motif pada tiap siswa dalam 

belajar berbeda. Ada siswa yang memiliki motif untuk menuntut ilmu 

dengan baik namun ada pula siswa yang belajar hanya karena motif untuk 

mendapatkan nilai yang baik atau lulus ujian (Hakim, 2005, h.26-27). 

Berkaitan dengan hal itu motivasi belajar yang tinggi sangat penting untuk 

para siswa, khususnya untuk siswa SMA. Siswa SMA merupakan masa 

yang menentukan karena berkaitan dengan jenjang pendidikan selanjutnya 

yaitu universitas atau siswa memutuskan untuk langsung bekerja nantinya. 

Dengan motivasi belajar yang tingggi maka akan mempengaruhi nilai siswa 
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dengan mendapatkan nilai yang baik maka akan membantu siswa untuk 

mengambil jalur PTN dan sejenisnya atau membantunya untuk 

mendapatkan lapangan pekerjaan. 

Masa-masa SMA merupakan masa yang paling menentukan dalam 

suatu perkembangan manusia. Menurut Hall (Kompasiana, Fahrizal, 2016), 

masa SMA merupakan dimana masa Storm and Stress. Di masa SMA 

banyak perubahan signifikan yang terjadi dari fisik, intelektual, hingga 

emosional, dan ketiga hal ini harus dikontrol dengan baik. Perubahan fisik 

berkaitan dengan mulai berkembangnya alat reproduksi, bentuk fisik yang 

mulai berubah, dan lainnya. Lalu Intelektualitas, hal ini berkaitan dengan 

intelektualitas yang juga meliputi aktivitas otak. Lalu yang ketiga adalah, 

Emosional. Emosional disini berkaitan sejauh mana para siswa mampu 

berinteraksi dengan baik dengan lingkungan sekitarnya, dan sejauh mana 

individu mampu mengendalikan emosinya. Hal ini juga berkaitan dengan 

pembetukan karakter seseorang (Kompasiana, Fahrizal, 2016). 

Perbedaan motivasi belajar siswa akan menjadi permasalahan untuk 

mencapai tujuan dari pembelajaran di sekolah. Tanpa adanya motivasi 

untuk belajar maka pembelajaran tidak akan belajar secara efektif, sehingga 

motivasi belajar para siswa harus diperhatikan demi tercapainya 

pembelajaran yang maksimal (Santosa & Us, 2016, h. 15). Tanpa adanya 

motivasi para siswa akan sulit melangkah maju dan tidak mampu 

menciptakan dorongan untuk menghadapi tantangan nantinya, apabila 

siswa terus di dorong oleh motivasi, maka siswa akan mampu untuk terus 
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berusaha maju mencapai tujuan tanpa lelah (Gaspersz, 2007, h.113).  Masa 

SMA juga masa yang penting dimana masa ini merupakan masa terakhir 

para siswa menjadi siswa atau siswi dan setelah tamat dari pendidikan 

SMA maka mereka harus menentukan ke jenjang selanjutnya apakah 

mereka akan melanjutkan ke universitas atau memilih untuk langsung 

bekerja. Maka dari itu tahun terakhir di masa SMA sangatlah penting 

dimana para siswa akan menghadapi Ujian Nasional dan Ujian Sekolah 

yang mana nilai keduanya mempengaruhi kelulusan siswa untuk 

melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Penyebab dari rendahnya motivasi 

belajar dipengaruhi oleh cita-cita siswa, kemampuan siswa, kondisi siswa, 

unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran dan upaya guru dalam 

memberikan pelajaran kepada siswa. Presentase terbesar terdapat pada 

unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran, dengan 

ditunjukkannnya beberapa hal seperti rasa malas untuk belajar dikarenakan 

tidak memiiki materi, lingkungan pertemanan yang kurang mendukung 

untuk kegiatan belajar, rasa malas untuk belajar dikarenakan kurangnya 

sarana dan prasarana yang kurang memadai (Santosa & Us, 2016, h.18). 

Peneliti menemukan fakta yang ada di masyarakat dengan melakukan 

wawancara  dengan beberapa orang tua bahwa para orang tua memasukkan 

anak mereka dalam bimbingan belajar dikarenakan keterbatasan waktu para 

orang tua untuk memperhatikan anaknya belajar tiap harinya. orang tua 

mungkin dapat membantu menjawab namun perlu diingat pelajaran di 

sekolah saat ini sudah sangat berbeda dengan pelajaran sekolah pada zaman 
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para orang tua tersebut dan hal ini tentu membuat para orang tua kesulitan 

untuk menjawab pertanyaan anak. Para pembimbing dalam bimbingan 

belajar tentu sudah mengikuti perkembangan berbagai pelajaran yang ada 

di sekolah dan program belajar dari tempat bimbingan belajar tersebut 

(Educamp Ganesha, 2015).  Para siswa yang terbiasa dibantu menjadi salah 

satu penyebab menurunnya motivasi belajar mereka. Hal ini akan membuat 

para siswa akan memiliki rasa harga diri yang rendah, dimana hal ini 

merupakan salah satu karakteristik dari timbulnya masalah 

underachievement (Hawadi, 2004, h.69). Siswa yang memiliki inteligensi 

tinggi (dibuktikan dengan IQ yang tinggi), namun  prestasi mereka tidak 

sesuai dengan kapasitas yang diharapkan maka mereka disebut sebagai 

underachiever (Herawati, 2016, h.66). 

Pola belajar mengajar dalam dunia pendidikan khususnya di 

Indonesia terus mengalami perkembangan untuk menciptakan generasi-

generasi yang berkualitas. Mulai dari kurikulum sekolah yang mengalami 

beberapa perubahan, sampai dengan muncul beberapa lembaga-lembaga 

berbasis pendidikan yang menawarkan bimbingan tambahan diluar jam 

sekolah para siswa guna untuk membantu para siswa. Ada beberapa 

lembaga bimbingan belajar yang menawarkan bimbingan diluar jam 

sekolah secara klasikal dan juga secara privat yang mana sang guru datang 

kerumah siswa. 

Dalam belajar para siswa juga membutuhkan bimbingan. bimbingan 

ini diberikan ditujukan untuk mencegah usaha yang tidak terarah, sehigga 
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anak tidak mengalami kegagalan, melainkan keberhasilan. Suatu bimbingan 

dapat meluputkan dari berbagai kesalahan dan memperbaikinya. 

Bimbingan bisa diberikan sebelum usaha belajar dimulai. Bimbingan dapat 

mencegah kesalahan yang akan timbul dan nantinya akan menyebabkan 

adanya rasa putus asa pada siswa. Namun yang harus dipahami, bimbingan 

juga jangan diberikan secara berlebihan, dikarenakan hal ini dapat merusak 

tujuan itu sendiri. Apabila bimbingan yang diberikan terlalu banyak maka 

akan menghambat inisiatif siswa, sehingga tidak ada lagi keinginan untuk 

berusaha (Mustaqim & Wahib, 2010, h.65-66).  

Tingginya minat siswa-siswi sekolah formal mengikuti bimbingan 

belajar dikarenakan siswa dan orangtua siswa merasa tidak cukup terhadap 

proses pembelajaran di sekolah formal, maka dari itu para siswa dan orang 

tua siswa mulai mengikuti dan mendaftarkan sang anak di berbagai 

lembaga bimbingan belajar di luar sekolah. 

Bimbingan belajar adalah suatu layanan bimbingan untuk membantu 

para siswa untuk mengembangkan dirinya dengan sikap dan kebiasaan 

belajar yang baik serta memiliki kiat-kiat cara belajar yang efektif untuk 

membantu para siswa yang mengalami kesulitan belajar (Aisyah, 2015, h. 

69). Bisa dikatakan bimbingan belajar merupakan tambahan waktu belajar 

dan untuk menambah ilmu. 

Pada tanggal 2 october 2017 peneliti melakukan wawancara dengan 

Ibu Purwani selaku bagian kurikulim sekolah SMA Don Bosco Semarang, 

dari hasil wawancara yang di dapatkan motivasi siswa dalam belajar masih 
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rendah, dan dirasa semakin tahun semakin menurun. Pihak sekolah merasa 

motivasi siswa dalam belajar terus menurun diikuti dengan adanya 

perkembangan zaman. Hal ini dilihat dari minat belajar, hasil siswa, yang 

menurun, dan lainnya. Guru dan para pengajar sudah melakukan beberapa 

upaya untuk memotivasi siswa seperti terus mengingatkan mereka untuk 

belajar lebih lagi, hingga memberikan mereka pujian sebagai reward. 

Sekolah juga sudah memberikan pelajaran tambahan khususya untuk siswa 

kelas 3 yang akan menghadapi Ujian Nasional dan Ujian Sekolah. Siswa 

yang mendapatkan nilai yang tidak mencapai standar nilai yang telah 

ditentukan maka akan dilakukan  remedial teaching, hal ini dilakukan agar 

siswa diberikan pengulangan pelajaran sebelum dilakukan remedial untuk 

membantu siswa lebih memahami pelajaran sebelum melakukan remedial. 

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Purwani selaku wakil kurikulum, para guru 

juga memiliki forum dengan para orang tua agar para orang tua juga 

memperhatikan para siswa dirumah. 

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pihak dari 

bimbingan belajar di Semarang pada tanggal 17 Juni 2016 dari hasil 

wawancara yang didapat diketahui bahwa dalam sistem bimbingan belajar 

tersebut juga memiliki paket-paket tertentu dimana semakin tinggi paket 

yang diambil maka fasilitas yang didapat pun semakin banyak. Seperti 

lebih sedikitnya jumlah siswa dalam kegiatan belajar-mengajar sehingga 

para pengajar pun jauh lebih fokus pada beberapa anak begitu juga 

seblaiknya, setelah itu waktu yang lebih lama untuk kegiatan belajar-
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mengajar, dan juga fasilitas yang didapatkan pun berbeda dari setiap paket 

yang sudah disediakan. 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu orang tua 

murid yang mendaftarkan anaknya di bimbingan belajar tersebut. Alasan 

orang tua mengikut sertakan anaknya dalam bimbingan belajar karena 

orang tua merasa belajar hanya disekolah tidaklah cukup dan juga orang tua 

ingin para anak mendapatkan cara-cara belajar yang lebih efektif dalam 

belajar. Alasan lain yang dikemukakan adalah dimana para orang tua 

mengikut sertakan anaknya dalam bimbingan belajar dengan harapan waktu 

belajar, dan cara belajar sang anak bisa lebih terarah dan di bimbing dengan 

yang lebih berpengalaman. Hal ini juga dikarenakan anak-anak mereka 

kurang memili motivasi untuk belajar sendiri, hal ini juga berkaitan dengan 

kurang mampunya orang tua untuk membimbing anaknya sendiri untuk 

belajar diluar jam sekolah. Di sisi lain, belajar di sekolah pada zaman 

sekarang ini menjadi lebih kompleks, baik dalam segi variasi jenis dan 

jenjang banyak nya program studi, hingga menyangkut hal banyaknya hal 

yang harus dipelajari. Prosedur belajar yang salah akan mengakibatkan 

proses penguasaan materi tidak dikuasai siswa dengan baik, dan hal ini 

tentu akan berpengaruh untuk studi lanjutan mereka nantinya (Winkel & 

Hastuti, 2004, h.116)  

Dengan latar belakang bahwa dengan adanya penetapan nilai minimal 

kelulusan untuk peserta didik yang ditentukan oleh pemerintah, dengan 

demikian para orang tua serta siswa merasa perlu menambah jam belajar di 
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luar jam belajar di sekolah formal.  Adanya ketetapan nilai Ujian 

Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (US) sebagai penentu kelulusan 

membuat beberapa lembaga Bimbingan Belajar ini laris manis. Banyak 

para siswa dan orang tua murid datang untuk mendaftarkan anaknya ke 

berbagai lembaga bimbingan belajar demi kelancaran untuk menghadapi 

ujian nanti. Banyak lembaga Bimbingan Belajar yang sampai berani 

memberikan garansi siswa mereka pasti lulus apabila tidak uang mereka 

akan dikembalikan. 

Menurut Aisyah (2015, h. 69) bahwa bimbingan belajar adalah suatu 

kegiatan dalam proses belajar yang dilakukan seseorang dimana individu 

tersebut memiliki lebih banyak kemampuan dalam berbagai hal untuk 

membantu seseorang yang mana akan memberikan orang lain suatu 

pengetahuan yang baru dan dapat diterapkan di kehidupannya.  

Bimbingan belajar mampu membantu siswa untuk bisa mengembangkan 

diri, sikap dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan 

dan keterampilan yang siswa miliki dan menyiapkannya untuk ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi..  

Menurut Hedge  (Tim pengembang Ilmu pendidikan, 2007, h.86) 

para siswa dapat merancang dan mengorganisasikan kegiatan belajarnya 

untuk mengembangkan kemandirian belajarnya. Siswa juga berperan untuk 

meneliti kebutuhan belajarnya dan siswa juga dapat memonitor kemajuan 

pembelajarannya. 
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Seorang siswa hendaknya memiliki motivasi dan mampu secara 

mandiri menentukan pilihan tanpa bergantung dengan orang-orang 

disekitarnya untuk menentukan pilihan yang akan diambilnya, termasuk 

untuk memenuhi segala kebutuhannya. Dengan segala kemampuan yang 

dimilikinya para remaja memiliki kesempatan melakukan banyak hal tanpa 

harus bergantung dengan orang-orang disekitarnya, termasuk orang tua 

maupun teman sebaya. 

Penelitian ini membahas mengenai apakah dengan keikutsertaannya dalam 

bimbingan belajar di luar sekolah membuat mereka lebih termotivasi dalam 

belajar atau malah sebaliknya. Dengan begitu bisa diketahui sejauh mana 

keikutsertaan dalam bimbingan belajar dibutuhkan. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui perbedaan motivasi belajar siswa yang mengikuti 

lembaga bimbingan belajar dengan yang tidak. 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa : 

1. Manfaat Praktis : 

   Dengan penelitian ini diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai 

bahan referensi untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. 
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2. Manfaat Teoritis : 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan 

pengetahuan untuk ilmu psikologi khususnya di bidang psikologi 

pendidikan guna mengetahui kekurangan dan kelebihan untuk siswa 

dengan keikutsertaannya dalam bimbingan belajar. 


