
 

 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
 

1. 1. Latar Belakang Masalah 
 

Belajar merupakan suatu hal yang penting, terlebih bagi anak-anak yang 

memasuki usia remaja. Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan 

anak usia remaja awal. Remaja awal pada umumnya memang suka mengeluh 

dengan hal-hal yang berkaitan tentang pendidikan di sekolah. Terdapat beberapa 

hal yang memengaruhi motivasi remaja terhadap proses belajar di sekolah. 

Pertama adalah ekpektasi orang tua yang terlalu tinggi dan memaksa si anak 

untuk mencapai keinginan orang tua. Kedua, remaja tersebut tidak diterima di 

lingkungan teman-temannya sehingga membuat remaja tersebut malas ke 

sekolah. Ketiga, penilaian negatif dari teman-teman sebaya (Hurlock, 2004). 

Menurut Sarifan (dikutip dari Makkulau & Aflif, 2016) salah satu unsur 

terpenting dalam pendidikan adalah adanya motivasi siswa dalam proses 

pembelajaran di sekolah. Motivasi merupakan suatu dorongan yang dapat 

menggerakkan individu untuk melakukan sesuatu, sehingga dengan demikian 

motivasi siswa memiliki pengaruh terhadap keberhasilan dalam belajar. Motivasi 

belajar menjadikan siswa lebih senang, bergairah dan bersemangat dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga siswa lebih mudah untuk menerima 

materi dalam pelajaran. Individu yang mempunyai motivasi biasanya cenderung 

lebih tepat dan lebih baik dalam melakukan suatu pekerjaan. 

Menurut (Bakar, 2014) motivasi belajar dirasa penting karena peran 

motivasi belajar lebih efektif dalam pembelajaran. Motivasi belajar dapat 
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meningkatkan kecepatan kerja dan meningkatkan seseorang dalam melakukan 

tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Kinerja pembelajaran menjadi lebih 

meningkat karena lebih memiliki arah dan tujuan. Menurut Pujadi (dalam Hartati 

& Anugrahwati, 2017) motivasi belajar dapat dipandang sebagai suatu rantai 

reaksi yang dimulai dari adanya kebutuhan, kemudian timbul keinginan untuk 

mencapai tujuan, sehingga menimbulkan suatu energi secara psikologis yang 

akan mengarahkan perilaku mencapai tujuan. 

Menurut Nashar (dalam Agustina & Hamdu, 2011) motivasi belajar siswa 

dalam setiap kegiatan pembelajaran sangat berperan dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran tertentu. Siswa yang bermotivasi 

tinggi dalam belajar memungkinkan akan memperoleh hasil belajar yang tinggi, 

artinya semakin tinggi motivasinya, maka semakin tinggi prestasi belajar yang 

diperolehnya. Motivasi belajar yang tinggi membuat siswa mau belajar, berpikir 

dan bekerja keras. Menurut Slavin (dalam Rahayu, 2011) menyatakan bahwa 

motivasi yang kuat membuat siswa tidak lekas untuk putus asa, pantang mundur, 

pantang berhenti di tengah jalan, mau belajar, menyebabkan siswa mau berpikir 

dan bekerja keras, mempunyai tujuan yang jelas seperti cita-citanya atau 

kebutuhannya. Sedangkan siswa yang mempunyai motivasi yang rendah akan 

cepat melepaskan tujuan kehidupannya. Menurut Kharfid dan Suroso (2007) 

faktor-faktor seperti perhatian orang tua yang cukup, kondisi ekonomi keluarga 

yang memadai, tingkat pendidikan orang tua yang tinggi, lingkungan keluarga 

yang harmonis akan membentuk dan mendidik anak berdisiplin dalam belajar 

yang pada akhirnya anak akan memiliki motivasi belajar. 
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Motivasi merupakan serangkaian usaha tertentu sehingga seseorang 

mau dan ingin melakukan sesuatu, apabila ia tidak suka maka akan berusaha 

untuk meniadakan perasaan tersebut. Kegiatan belajar memerlukan sebuah 

motivasi sebagai keseluruhan daya penggerak didalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar, menjamin adanya kelangsungan dari kegiatan 

belajar dan memberikan arah sehingga tujuan yang diinginkan oleh siswa dapat 

tercapai. Syah (2005) menyatakan bahwa terdapat dua faktor motivasi belajar, 

pertama motivasi intrinsik dan kedua motivasi ekstrinsik. Motivasi instrinsik 

merupakan suatu keadaan yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri yang 

mendorong untuk melakukan suatu tindakan dalam belajar. Motivasi instrinsik 

siswa juga termasuk perasaan menyenangi materi dan kebutuhannya pada suatu 

materi. Seperti halnya untuk memenuhi kebutuhannya di masa depan. 

Selanjutnya, motivasi ekstrinsik adalah keadaan dari luar individu siswa yang 

dapat mendorong untuk melakukan kegiatan belajar. Contoh-contoh konkret 

dalam motivasi ekstrinsik adalah berupa pujian, hadiah, peraturan atau tata tertib 

sekolah, dan seterusnya. Tidak adanya motivasi, baik internal atau eksternal 

dapat mengakibatkan siswa menjadi kurang bersemangat dalam melakukan 

proses pembelajaran materi di sekolah ataupun di rumah. 

Menurut Wahyuni (2017) selaku kepala sekolah SMP Kanisius 

Temanggung berdasarkan data administrasi sekolah yang diambil dari buku 

standar pengelolaan pendidikan, visi sekolah yaitu menjadi pendidik anak 

Indonesia agar cerdas, berkarakter, peduli terhadap sesama dan lingkungan. 

Berdasarkan visi tersebut, SMP Kanisius Temanggung berkomitmen untuk 

merangkul seluruh siswa yang membutuhkan pendidikan tanpa memandang latar 
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belakang keluarga siswa tersebut, misalnya siswa dari keluarga yang mampu 

maupun tidak mampu, siswa yang secara intelektualnya baik hingga yang tidak 

baik, dan adapula siswa yang tidak diasuh orang tua, siswa dari keluarga broken 

home, hingga siswa yang memiliki keluarga yang masih utuh. 

Masing-masing siswa memiliki motivasi belajar yang berbeda satu  

dengan yang lain. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan kebutuhan 

masing-masing siswa dalam proses pembelajaran (Karimah & Rohman, 2018). 

Wawancara yang dilakukan dengan dua guru, yaitu guru mata pelajaran agama 

dan wali kelas delapan SMP Kanisius di Kabupaten Temanggung pada tanggal 

14 September 2018 menunjukkan bahwa remaja di sekolah, khususnya kelas 

delapan memiliki dorongan belajar yang berbeda antara satu dengan yang 

lainnya. Lingkungan sekolah yang nyaman, fasilitas yang memadai, latar 

belakang keluarga siswa, penerimaan diri siswa di kalangan teman sebayanya di 

sekolah, faktor ekonomi, adanya kurikulum yang berubah-ubah, keterlibatan 

siswa dalam kegiatan di sekolah dan kepercayaan diri dapat memengaruhi 

motivasi belajar siswa di sekolah. 

Kecenderungan siswa kelas delapan ialah kurangnya antusias siswa 

dalam belajar di sekolah, mereka lebih memilih untuk mengobrol dengan teman- 

teman mereka saat guru menerangkan, banyak siswa yang tidak mengerjakan 

PR. Siswa juga banyak yang kurang semangat dalam proses pembelajaran, 

ditunjukkan melalui perilaku siswa yang sulit untuk berkonsentrasi di kelas, 

seperti mengantuk, tidak memperhatikan guru saat menjelaskan materi. Adapula 

siswa yang tidak optimis dengan cita-citanya karena alasan ketidakmampuan 

dari segi akademis atau ekonomi untuk melanjutkan pendidikan kejenjang lebih 
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tinggi, ada pula siswa yang sering membolos di sekolah dan menyontek tugas 

temannya karena malas untuk sekolah. Hal tersebut yang menunjukkan terdapat 

suatu permasalahan motivasi belajar. 

Keadaan yang berbeda-beda dalam kehidupan siswa, juga menimbulkan 

dampak yang berbeda-beda mengenai motivasi belajar di sekolah. Berdasarkan 

wawancara dengan guru agama, siswa yang merasa nyaman dengan hidupnya 

dan dengan keadaan keluarga, lingkungan sosialnya serta ekonomi yang baik 

kebanyakan lebih percaya diri dan bersemangat dalam mengerjakan tugas guru. 

Mereka cenderung percaya diri, antusias saat diterangkan, dan memiliki 

kemauan untuk belajar di sekolah, tetapi ada juga yang tidak menunjukkan sikap 

demikian. Kebanyakan siswa yang memiliki latar belakang masalah keluarga, 

masalah sosial dengan temannya atau tidak nyaman dilingkungan tempat tinggal 

karena lingkunganya yang bising, kotor dan adanya permasalah ekonomi yang 

justru menjadikan siswa saat di sekolah cenderung malas, acuh terhadap guru, 

suka bergurau dengan teman-temannya di kelas pada saat pelajaran dan jarang 

mengerjakan tugas dengan alasan lupa dan semaunya sendiri saat di sekolah. 

Namun, adapula siswa-siswi yang mempunyai permasalahan dalam hidupnya 

seperti masalah dengan teman, lingkungan tempat tinggal yang tidak nyaman 

atau masalah keluarga ataupun faktor ekonomi, justru juga dapat menunjukkan 

sikap antusias dalam belajar dikelas. Mereka juga dapat menghargai guru saat 

menerangkan, rajin mengerjakan tugas dan mempunyai motivasi belajar yang 

tinggi dibanding teman-temannya. 

Selain itu, peneliti juga membagikan angket kepada lima siswa kelas 

delapan dengan tujuan untuk melihat hal-hal yang memengaruhi motivasi belajar 
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dan mempertajam permasalahan motivasi belajar di SMP Kanisius Temanggung. 

Berdasarkan jawaban terhadap angket pada lima siswa kelas delapan pada 

tanggal 27 Oktober 2018. Menunjukkan bahwa, semua sudah mau untuk 

meluangkan waktu minimal setengah jam sampai satu jam perhari untuk belajar 

dirumah. Mereka menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu hal yang penting 

karena menyangkut dengan masa depan mereka. Keinginan mereka menjadi 

orang yang sukses dan keinginan untuk membahagiakan orang-orang yang 

sudah berjuang untuk dirinya, menjadi salah satu motivasi mereka dalam belajar. 

Namun, pada kenyataanya dari kelima siswa yang ada, beberapa siswa juga 

menjawab sering sekali tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Alasan mereka 

adalah karena tidak suka dengan guru yang bersangkutan, malas belajar, lupa 

mengerjakan dan tidak bisa mengerjakan tugas karena tidak paham saat 

diterangkan di kelas. Mereka cenderung akan malas dan hanya mengerjakan 

soal yang bisa saja saat diberikan tugas yang banyak dari guru. Saat 

mengerjakan tugaspun mereka tidak pernah mengoreksi hasil jawaban yang 

mereka buat. Motivasi dari diri sendiri, orang tua atau teman juga menjadi salah 

satu faktor penyemangat mereka dalam belajar. 

Berdasarkan hasil angket dari kelima siswa kelas delapan dalam 

meningkatkan motivasi belajar, dapat dilakukan dengan cara yang 

menyenangkan seperti bekerja dengan kelompok, dapat sambil mendengarkan 

musik, makan atau minum dan menggunakan metode tebakan-tebakan dengan 

teman untuk menghafalkan materi. Selama proses belajar, mereka mengaku 

masih dipaksa oleh orang tua atau orang-orang disekitar mereka untuk belajar. 

Alasan mereka belajar adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan ingin 
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mendapatkan pujian jika berhasil dalam belajar. Pada umumnya mereka berani 

untuk menolak ajakan teman untuk bermain, pada saat mereka sedang belajar 

dan berani bertanya kepada guru atau teman jika kesulitan dalam belajar di 

kelas. 

Permasalahan motivasi belajar siswa terlebih yang memasuki dunia 

remaja dipengaruhi oleh adanya permasalahan yang terjadi didalam kehidupan 

remaja. Menurut Bakri (dalam Widianto, 2018), salah satu tantangan besar yang 

dihadapi pada taraf SMP terletak pada sejumlah permasalahan keluarga yang 

dihadapi para siswa sehingga berdampak pada motivasi belajar siswa. Beberapa 

tahun belakangan ini, angka permasalahan tersebut mencapai 15% sampai 17%. 

Sekolah dapat menjadi partner keluarga dalam menangani permasalahan anak, 

terlebih masalah yang diakibatkan karena adanya permasalahan di dalam 

keluarga. Pasalnya, apa yang dirasakan oleh anak berdampak pada semangat 

belajarnya. Dengan demikian, permasalahan keluarga dapat berpengaruh 

terhadap dorongan untuk belajar di sekolah. 

Syah (2005) mengungkapkan bahwa lingkungan sosial sekolah seperti 

para guru, para tenaga kependidikan dan teman-teman sekelas, bahkan  

keluarga dapat mempengaruhi semangat belajar seorang siswa. Pengembangan 

hubungan sosial terutama di dalam kelas baik antara siswa dengan guru maupun 

antar sesama siswa sangatlah penting untuk meningkatkan motivasi belajar. 

Siswa butuh lingkungan yang baik dan sosial yang baik dari guru dan teman- 

temannya sebagai sumber motivasi dalam belajar. Banyak siswa yang bergairah 

dan menampakkan aktifitas yang tinggi karena adanya lingkungan sosial yang 
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baik. Hal tersebut membuat siswa nyaman dan merasa senang dengan keadaan 

lingkungan sosial sehingga memberikan dampak dalam motivasi belajar. 

 
 

Di Indonesia sendiri lembaga pemerintahan juga ikut ambil bagian dalam 

meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Adanya upaya-upaya pembangunan 

infrastruktur yang nyaman, bersih, sehingga siswa merasa bahagia dengan 

situasi belajar dan adanya penetapan undang-undang untuk memajukan 

penyelenggaraan proses belajar siswa. Irianto (2017) menyatakan bahwa 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan baru yang 

mengatur tentang peran keterlibatkan keluarga pada penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2017 merupakan salah 

satu kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan guna meningkatkan kepedulian 

serta tanggung jawab keluarga dan masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah. Upaya yang harus dilakukan untuk mempercepat proses 

keberhasilan dalam pendidikan adalah dengan cara membuat  suasana  yang 

ada di lingkungan keluarga, lingkungan rumah dan sekolah harus aman,  

nyaman, dan menyenangkan. Adanya pernyataan tersebut, dapat dijelaskan 

bahwa situasi yang membuat timbulnya rasa bahagia siswa salah satunya adalah 

adanya peran keluarga, lingkungan dan sekolah. Hal tersebut yang dapat 

memengaruhi kemauan belajar sehingga anak lebih termotivasi untuk belajar. 

oleh sebab itu adanya peran keluarga, lingkungan dan peran sekolah yang baik 

menjadikan proses belajar anak menjadi lebih baik dan optimal. 

Remaja yang termotivasi untuk belajar biasanya tampak pada hidupnya 

yang penuh syukur dan secara aktif melibatkan diri dalam proses belajar. Selain 



9 
 

 

itu, ia juga memiliki keinginan untuk mempelajari hal-hal baru serta menciptakan 

interaksi yang membuat mereka bahagia (Noordin, Jain, & Omar, 2013). 

Kebahagiaan pada dasarnya layak dimiliki dan dicapai setiap manusia. Semua 

orang berhak untuk merasakan atau mendapatkan sesuatu yang ingin dicapai 

sehingga menimbulkan rasa kebahagiaan untuk dirinya (Mulyono & Diponego, 

2015). 

Kebahagiaan atau sering disebut dengan happiness adalah sesuatu yang 

saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain, yang menimbulkan 

perasaan positif ketika seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam 

kehidupannya, yang memberi dampak positif dalam kehidupan (Tamir, Schwartz, 

Oishi, & Kim dalam Haryanto, Nirbayaningtyas, & Grimaldy, 2017). Makna lain 

kebahagian merupakan suatu perasaan senang, gembira atau puas, sehingga 

tidak heran setiap manusia ingin memiliki merasa bahagia. Makna yang lain 

adalah hidup yang kaya, bermakna dan memuaskan. Ketika seseorang 

melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh serta dianggap bernilai dapat 

menimbulkan rasa bahagia (Harris, 2011). Adanya suatu kondisi dimana adanya 

cinta, kepuasan atau sukacita yang dirasakan atau dipikirkan dapat pula 

menimbulkan kebahagiaan diri (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary dalam 

Aziz, 2011). Kebahagiaan dapat dikatakan suatu kepuasan dengan 

kehidupannya yang menimbulkan suatu emosi positif (Argyle, 2001). 

Menurut Mustofa (dalam Herbyanti, 2009) ada empat sumber 

kebahagiaan. Pertama adalah kekayaan yang merupakan harta materi untuk 

memenuhi kebutuhan kehidupannya. Kedua jabatan dan posisi yang merupakan 

potensi strata sosial yang dapat meningkatkan kewibawaan dan dipandang lebih 
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oleh orang lain. Ketiga merupakan prestasi dalam bidang tertentu. Adanya 

prestasi dalam bidang tertentu dapat menumbuhkan suatu dorongan semangat 

atau motivasi baru dan dapat meningkatkan kepercayaan diri, hal tersebut 

memberikan semangat tersediri dalam belajar. Keempat adanya penerimaan 

yang positif oleh lingkungan, dimana penerimaan terhadap lingkungan seperti 

tempat tinggal dapat memberi dampak posisi yang baik. 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa komponen kebahagiaan 

dapat diidentifikasikan secara objektif ke dalam beberapa hal. Pertama, 

terpenuhinya kebutuhan fisiologis (material), seperti sandang, pangan, dan 

papan, kehidupan seksual, kesehatan fisik, dan sebagainya. Kedua terpenuhinya 

kebutuhan secara psikologis (emosional), misalnya, adanya perasaan tenteram, 

damai, nyaman, dan aman, serta tidak menderita konflik batin, depresi, 

kecemasan, dan sebagainya. Ketiga, terpenuhinya kebutuhan sosial, misalnya 

memiliki hubungan yang harmonis dengan orang-orang di sekelilingnya, terutama 

keluarga, saling sopan, hormat-menghormati, mencintai, dan menghargai antar 

sesama. Keempat, terpenuhinya kebutuhan spiritual, misalnya beribadah, dan 

memiliki keimanan kepada Tuhan. Apabila keempat kebutuhan dapat dipenuhi 

secara seimbang, dapat dipastikan bahwa seseorang akan menemukan dan 

merasakan kebahagiaan hidup (Fuad, 2015). 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, 

permasalahan motivasi belajar siswa di SMP Kanisius Temanggung salah 

satunya dipengaruhi oleh kebahagiaan diri seperti kondisi dimana adanya 

kepuasan dalam kehidupannya. Fenomena yang terjadi mengenai latar belakang 

permasalahan yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa siswa yang bahagia 
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dengan hidupnya lebih termotivasi dalam belajar, namun adapula siswa yang 

bahagia dengan hidupnya memiliki motivasi belajar yang rendah. Berdasarkan 

latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, muncul suatu 

pertanyaan dari peneliti, apakah ada hubungan antara kebahagiaan dengan 

motivasi belajar siswa SMP Kanisius Temanggung?. Oleh karena itu peneliti 

mengambil judul “hubungan antara kebahagiaan dengan motivasi belajar siswa 

SMP Kanisius Temanggung”. 

1.2. Tujuan Penelitian 
 

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk mengetahui 

hubungan antara kebahagiaan dengan motivasi belajar siswa SMP Kanisius 

Temanggung. 

 
1.3. Manfaat Penelitian 

 
1.3.1. Manfaat Teoritis 

 
Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat dan dapat memberikan 

sumbangan pada pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu psikologi khususnya 

psikologi pendidikan tentang hubungan antara kebahagiaan dengan motivasi 

belajar siswa dan untuk pengembangan dalam bidang ilmu psikologi pendidikan. 

1.3.2. Manfaat Praktis 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

keterkaitan antara kebahagiaan dengan motivasi belajar siswa, sehingga menjadi 

salah satu bahan referensi untuk meningkatkan motivasi belajar. 


