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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan antara 
dukungan teman sebaya dengan motivasi belajar pada underachiever. Hipotesis 
yang diajukan adalah ada hubungan positif antara dukungan teman sebaya dengan 
motivasi belajar pada underachiever. Semakin besar dukungan teman sebaya 
maka semakin tinggi motivasi belajar pada underachiever. Metode penelitian 
yang digunakan adalah dengan cara kuantitatif non-parametrik. Populasi dalam 
penelitian ini yaitu kelas XI di Theresiana 01 Semarang tahun ajaran 2010/2011. 
Subyek penelitian ini yaitu subyek yang tergolong underachiever yang berjumlah 
11 orang. Skala yang digunakan adalah skala motivasi belajar dan skala dukungan 
teman sebaya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis koefisien korelasi 
jenjang spearman ρ (rho). Hasil analisis hipotesis ini yaitu r = 0,078 dengan 
(p>0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat 
hubungan antara dukungan teman sebaya dengan motivasi belajar pada 
underachiever. 
 
Kata kunci : Dukungan teman sebaya, motivasi belajar, underachiever 



Latar Belakang Masalah 

 

Sebagian besar cadangan sumber daya manusia yang dimiliki bangsa 

Indonesia berasal dari kalangan anak dan remaja. Generasi muda yang 

memiliki potensi dan sebagai aset penting bagi negara perlu dipersiapkan 

sejak awal sehingga mereka menjadi manusia yang unggul, mampu 

mengantisipasi dan menghadapi perubahan dalam berbagai dimensi 

kehidupan.   

Terkadang ada siswa yang memiliki kecerdasan yang memadai 

namun kenyataannya prestasi belajar yang dihasilkannya tidak bagus, tidak 

sesuai dengan yang seharusnya dapat diraihnya.  Prestasi yang diraih anak 

di sekolah, biasanya menjadi ukuran bagi orang tua bahwa anaknya sebagai 

anak yang cerdas. Prestasi di sekolah pula yang menentukan langkah anak 

selanjutnya dalam mendapatkan sekolah lanjutan yang dinginkan (favorit) 

(Gustian, 2002, h.29). 

Kunci keberhasilan dalam berprestasi yang sangat penting menurut 

Pomerantz (2002, h.106) yaitu adanya motivasi belajar dalam diri individu 

itu sendiri. Kebutuhan belajar merupakan emosi dan pengalaman-

pengalaman interaksi apabila adanya penghargaan untuk siswa-siswa, hal 

tersebut berguna untuk memberikan semangat dalam diri siswa untuk 

belajar. Selain itu motivasi merupakan pengarah untuk perbuatan belajar 

kepada tujuan yang jelas yang diharapkan dapat dicapai.  

Kenyataannya, masih ada siswa yang menunjukkan tidak dapat 

mencapai hasil belajar sebagaimana yang diharapkan. Beberapa hal 

diantaranya adalah berkenaan dengan motivasi belajar rendah. Padahal, 

motivasi merupakan jantungnya proses belajar yang pada akhirnya akan 

berpengaruh pada prestasi belajar siswa. Ciri-ciri siswa yang memiliki 



motivasi belajar rendah adalah memiliki waktu belajar yang sedikit, tidak 

memiliki tujuan belajar, tidak memiliki cita-cita yang jelas sehingga hasil 

belajar tidak memuaskan, dan tidak menyukai kegiatan belajar. Disisi lain, 

siswa yang termotivasi dalam belajar menunjukkan minat, kegairahan dan 

ketekunan yang tinggi dalam belajar (Slameto, 2003, h.176). 

Uno menjelaskan (2008, h.27) bahwa motivasi dapat berperan dalam 

penguatan belajar apabila seorang anak yang belajar dihadapkan pada suatu 

masalah yang memerlukan pemecahan, dan hanya dapat dipecahkan berkat 

bantuan hal-hal yang pernah dilaluinya. Sebagai contoh, seorang anak akan 

memecahkan materi matematika dengan bantuan tabel logaritma. Tanpa 

bantuan tabel tersebut, anak itu tidak dapat menyelesaikan tugas 

matematika. Dalam kaitan itu, anak berusaha mencari buku tabel 

matematika. Upaya untuk mencari tabel matematika merupakan peran 

motivasi yang dapat menimbulkan penguatan belajar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Herpratiwi pada tahun 2004 (dalam 

Sunartombs, 2008), bahwa siswa yang memiliki motivasi belajar yang 

rendah sebesar 24,45 % dan kemauan siswa dalam bertanya tentang materi 

yang belum dipahami sebesar 28,63%. Ini dapat dilihat dari hasil 

wawancara di Theresiana 01 ini dengan guru Bimbingan Konseling (BK) 

bahwa saat jam pelajaran berlangsung tidak seluruh siswa dalam satu kelas 

yang memperhatikan pelajaran, mereka ada yang mengobrol dengan 

temannya, ada juga yang tidur di dalam kelas, dan ada yang memang 

sengaja untuk tidak mengikuti pelajaran. Ini mungkin dikarenakan mereka 

tidak menyukai pelajaran tersebut ataupun tidak menyukai guru yang 

mengampu mata pelajaran tersebut. Tetapi tidak semua siswa yang tidak 

memperhatikan pelajaran, mereka ada juga yang memperhatikan pelajaran, 

terkadang mereka kritis dalam pelajaran tersebut dan tidak sungkan mereka 

bertanya kepada guru ataupun temannya jika mereka dalam kesulitan. 



Apabila dalam belajar siswa memiliki motivasi yang rendah bisa 

menjadi penghambat dalam prestasi belajarnya. Artinya,  jika di dalam diri 

siswa kurang memiliki motivasi belajar bisa jadi ia akan menjadi anak 

underachievement. Padahal seharusnya mereka mampu untuk mencapai 

hasil yang lebih baik. Underachiever menurut Senjayani (2009, h.7) adalah 

kondisi pencapaian prestasi di bawah potensinya, sehingga perlu adanya 

pemahaman yang benar agar bisa ditangani secara baik.  

Menurut guru BK di Theresiana 01 Semarang bahwa subyek 

underachiever pada penelitian ini rata-rata memiliki kemampuan yang 

cukup memadai. Banyak faktor yang menyebabkan mereka kurang 

maksimal dalam prestasi di sekolahnya. Terkadang saat berada di kelas 

mereka kurang memperhatikan pelajaran karena mereka kurang menyukai 

dengan beberapa materi pelajaran sehingga itu membuat anak kurang 

termotivasi dalam belajarnya dan mengakibatkan prestasi belajar mereka 

menurun. Sebagian siswa lainnya menganggap bahwa sekolah hal yang 

dianggapnya kurang penting sehingga mereka tidak peduli dengan hasil 

belajarnya di sekolah dan mereka cenderung lebih bersenang-senang 

dengan teman-temannya. 

Upaya untuk membantu anak dalam meningkatkan motivasi belajar 

adalah dengan memberikan motivasi eksternal. Gibson (dalam 

Pujianingrum, 2003, h.4) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi motivasi belajar eksternal adalah dukungan dari teman 

sebaya. Apalagi siswa SMA adalah usia di mana mereka sangat mudah 

terpengaruh sehingga performansi akademiknya bisa jadi mudah 

dipengaruhi oleh lingkungan  sekitar. Dukungan atau dorongan dari orang 

lain merupakan hal yang penting, misalnya orang tua, teman sebaya, atau 

guru merupakan hal yang sangat penting sebagai salah satu faktor untuk 



membantu mereka untuk meningkatkan performansi akademik (dalam 

Setiawati, 2008).  

Peran teman sebaya dalam penyesuaian sosial salah satunya dapat 

berupa pemberian dukungan sosial. Menurut Tarakanita (dalam Ristianti, 

2008, h.3), dukungan sosial yang bersumber dari teman sebaya dapat 

membuat remaja memiliki kesempatan untuk melakukan berbagai hal yang 

belum pernah mereka lakukan serta belajar mengambil peran yang baru 

dalam kehidupannya. Hurlock (2001, h.213) menambahkan bahwa biasanya 

remaja lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman 

sebaya sebagai kelompok untuk melakukan suatu kegiatan dengan tujuan 

yang sama, maka dapatlah dimengerti bahwa pengaruh teman-teman sebaya 

pada sikap, pembicaraan, minat, penampilan, dan perilaku lebih besar 

daripada pengaruh keluarga. 

Hasil wawancara pada siswa SMA Theresiana 01 mereka cenderung 

membentuk kelompok-kelompok sesuai dengan minat mereka masing-

masing. Misalnya; siswa yang memiliki tingkat akademik yang tinggi maka 

mereka akan berkumpul dengan teman-teman yang juga memiliki tingkat 

akademik yang tinggi. Disisi lain, siswa yang memiliki minat pada suatu 

hobi atau suatu kebiasaan tertentu maka mereka juga akan mencari teman 

yang memiliki minat atau hobi yang sama. Oleh sebab itu dukungan dari 

teman sebaya dari siswa-siswa SMA Theresiana 01 bisa dikatakan sangat 

kuat dalam hal performa mereka di sekolah.  

Motivasi merupakan hal yang terpenting dalam belajar yang pada 

akhirnya akan berpengaruh pada prestasi belajar siswa. Motivasi bukan saja 

menggerakkan perilaku, tetapi juga sebagai suatu yang menggerakkan 

aktivitas siswa pada tujuan belajar. Dalam proses belajar, motivasi sangat 

diperlukan, sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, 

tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Siswa yang termotivasi 



dalam belajar menunjukkan minat, kegairahan dan ketekunan yang tinggi 

dalam belajar. Jika hal ini terus dibiarkan kondisi siswa tidak akan 

teroptimalkan kemampuan belajarnya maka akan terjadi sebuah stagnasi 

belajar yang berujung pada kejenuhan, tidak kreatif, bahkan penurunan 

terhadap prestasi siswa. Seperti halnya dengan underachiever, mereka 

seharusnya mampu untuk mencapai hasil yang lebih optimal daripada yang 

dicapainya sekarang ini. 

Siswa underachiever membutuhkan bantuan orang lain untuk 

meningkatkan motivasinya untuk belajar. Dukungan itu tersebut salah 

satunya diperoleh dari teman sebaya. Tanpa adanya dukungan dari teman 

sebaya, motivasi belajar seorang siswa underachiever tersebut menjadi 

malas atau enggan untuk belajar. Untuk itu perasaan aman merupakan salah 

satu bentuk kasih sayang mengarah pada kedekatan dengan teman di 

sekolah. Hal itu dapat mempengaruhi orientasi siswa dalam bergaul dengan 

teman sebayanya. Mereka juga akan mempunyai prasangka baik dan tidak 

ada dugaan-dugaan yang jahat dalam hubungan interpersonal akan 

menimbulkan motivasi tersendiri bagi seseorang siswa underachiever untuk 

melakukan sesuatu hal, termasuk belajar.   

 

Tinjauan Pustaka 

A. Motivasi Belajar 

Motivasi belajar adalah daya penggerak terhadap perilaku 

seseorang untuk melakukan kegiatan belajar dalam usaha mencapai 

tujuan yang diinginkan.  

 Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu faktor 

intrinsik yaitu diri sendiri yang meliputi; cita-cita atau aspirasi siswa, 



kemampuan siswa dan kondisi siswa, sedangkan faktor ektrinsik 

meliputi; kultur, dukungan sosial dari keluarga, teman sebaya, keadaan 

lingkungan sekitar siswa, dan sekolah. 

B. Dukungan Teman Sebaya 

Dukungan teman sebaya adalah suatu bentuk informasi, 

kesenangan atau bantuan, penghargaan, bantuan nyata yang diperoleh 

seorang individu dari teman-teman sebayanya dalam proses 

pembelajaran bagi remaja dalam berkemampuan sosial melalui 

hubungan dan penyesuaian diri yang bersifat timbal balik yang memiliki 

ciri, norma, dan kebiasaan serupa sehingga seorang individu tersebut 

merasa diperhatikan, dicintai, dihargai serta dihormati. 

Jenis-jenis dukungan sosial adalah dukungan emosional, 

dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dan dukungan 

informatif yang kemudian dukungan sosial dikaitkan dengan teman 

sebaya. 

C. Underachiever 

Underachiever adalah seseorang yang menunjukkan 

ketidaksesuian antara hasil belajar dengan potensi yang dimilikinya 

yang dapat dilihat dari perolehan prestasi yang lebih rendah 

dibandingkan potensi yang dimilikinya. 

Ciri-ciri underachiever yaitu kegiatannya kurang  berorientasi 

pada hal-hal akademis dan sosial, kurang rasa percaya diri, nilai rendah 

pada tes prestasi, sikap negatif di sekolah dan rendahnya motivasi 

akademik. 

 



Hubungan antara Dukungan Teman Sebaya dengan Motivasi Belajar 

Pada Underachiever 

Kelompok teman sebaya merupakan lingkungan sosial pertama 

dimana remaja belajar untuk hidup bersama dengan orang lain yang bukan 

anggota keluarganya. Keberadaan teman sebaya dalam kehidupan remaja 

saat duduk di bangku SMA merupakan keharusan, oleh karena itu, remaja 

berusaha menggabungkan diri dengan teman-teman sebayanya. Hal ini 

dilakukan siswa SMA dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan dari 

kelompok teman sebayanya sehingga akan tercipta rasa aman, ketika remaja 

dihadapkan pada suatu masalah. Beberapa studi telah memperlihatkan 

bahwa dukungan dari teman sebaya memiliki pengaruh penting terhadap 

motivasi dalam belajar (dalam Ristianti, 2008, h.17).   

Menurut Santrock (1995, h.44) menyatakan bahwa hubungan dengan 

teman sebaya sebagai bentuk untuk memperoleh dukungan, memiliki arti 

penting bagi terciptanya dukungan dari teman sebaya, diantaranya 

dimilikinya perhatian atau minat yang bervariasi dan tetap, pencarian status 

dalam pergaulan dengan teman sebayanya, adanya suatu keinginan untuk 

mengidentifikasikan diri dengan kelompoknya, kemauanya menerima 

berbagai macam kegiatan dalam berbagai kesempatan untuk hubungan 

sosial. Untuk itu hal tersebut dapat meningkatkan motivasi belajar pada 

siswa underachiever. 

Kualitas motivasi, yakni seberapa motivasi yang dibutuhkan oleh 

individu untuk belajar dengan efisien. Dengan motivasi sedikit, maka 

semangat belajar juga sedikit. Dengan motivasi yang baik, maka individu 

belajar dengan lebih baik (Waruwu, 2006, h.21). Paimin (1998, h.36) 

menambahkan bahwa motivasi belajar timbul karena ada sesuatu hal yang 

membuat siswa tertarik pada perhatiannya. Kadang kala perhatian ini 

timbul dari dalam diri siswa namun kadangkala dapat pula timbul karena 



pengaruh dari luar, yang tampaknya dapat timbul karena adanya dukungan 

sosial dari teman sebaya.  

Seorang underachiever yang duduk di sekolah tingkat atas lebih 

termotivasi dalam belajar kalau ada penguatan dari teman sebaya daripada 

guru sendiri. Dengan adanya motivasi (Prayitno,1998, h.54), akan memberi 

arah pada tingkah laku remaja. Siswa mampu menyalurkan energinya untuk 

menyelesaikan tugas-tugas akademis, mengembangkan hubungan sosialnya 

dan meningkatkan rasa mampu dari lingkungan sosialnya sehingga mereka 

merasa ada pengakuan dari teman sebayanya dan adanya penghargaan 

(penerimaan) dalam dirinya. 

Perasaan aman, saling memiliki dan dicintai yang diberikan oleh 

teman sebaya sangat berpengaruh pada motivasi dalam belajar pada 

underachiever. Dengan adanya perasaan aman, rasa saling memiliki dan 

dicintai tersebut maka akan mempermudah mereka untuk bertukar 

pengalaman dan memberikan kasih sayang sesama teman, untuk itu mereka 

akan merasa aman dan nyaman dengan teman sebayanya sendiri. Tidak 

terpenuhinya kebutuhan tersebut akan menyebabkan underachiever 

mengalami hambatan motivasi dalam belajarnya, sebaliknya terpenuhinya 

kebutuhan psikis akan meningkatkan motivasi belajarnya dan akan 

membawa keberhasilan pada prestasi di sekolah .  

Bantuan secara materiil ataupun moril dan informasi-informasi yang 

diberikan oleh teman sebayanya yang berhubungan dengan prestasi di 

sekolah akan membantu siswa dalam meningkatkan motivasinya. Saat 

mereka ada kesulitan dalam pelajaran maka temannya dapat membantu 

kesulitan-kesulitan yang dihadapinnya. Misalnya; saat mereka mendapat 

nilai buruk dalam suatu materi pelajaran maka teman memberikan semangat 

untuk tetap berusaha agar pada underachiever dapat meningkatkan hasil 

prestasi akademiknya dan saat mereka tidak masuk sekolah, teman 



memberikan informasi apakah ada tugas atau ulangan yang tidak mereka 

ketahui sehingga mereka tidak akan tertinggal materi pelajaran  di sekolah 

(Handayani, 2003).  

Dalam kelompok teman sebaya, teman adalah tempat berkaca, 

sebagai orang yang paling dekat, dan menyalurkan minat dan hobi masing-

masing dalam kelompok teman sebaya. Dengan demikian, respon anak 

terhadap kesulitan atau hambatan, banyak tergantung juga pada keadaan 

dan sikap lingkungan. Peranan motivasi sangat penting di dalam upaya 

menciptakan kondisi-kondisi tertentu yang lebih kondusif untuk 

memperoleh keunggulan dalam prestasi belajar di sekolah. Dalam hal ini 

siswa underachiever butuh pengakuan dari teman-teman sebayanya sebagai 

sumber motivasi dalam belajar. Untuk itu adanya dukungan dari teman 

sebaya berupa dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan 

informatif dan dukungan instrumen dapat meningkatkan motivasi belajar 

pada underachiever.   

Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian teoritik diatas, maka hipotesis penelitian ini 

adalah ada hubungan positif antara dukungan teman sebaya dengan 

motivasi belajar pada underachiever, artinya semakin tinggi dukungan 

teman sebaya yang diterima pada underachiever maka semakin tinggi 

motivasi belajarnya, begitu pula sebaliknya. 

 

METODE PENELITIAN 

Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas XI SMA Theresiana 

01 Semarang tahun ajaran 2010/2011 yang tergolong underachiever inilah 



yang dijadikan subyek penelitian, dengan demikian peneliti menggunakan 

penelitian terhadap populasi. 

Untuk menentukan penggolongan underachiever digunakan nilai tes 

SPM dan nilai rapor dimana masing-masing nilai diskala (stanel). Pada nilai 

rapor siswa diambil dan dirata-rata nilai prestasi akademik siswa selama 

semester pertama dan semester kedua pada saat kelas X untuk mata 

pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kimia, Biologi, 

Fisika, Sosiologi, Geografi, Sejarah dan Ekonomi. 

Metode Analisis Data 

Metode analisis koefisien korelasi jenjang spearman ρ (rho) 

digunakan untuk menguji hipotesis yaitu hubungan positif antara dukungan 

teman sebaya dengan motivasi belajar pada underachiever. Dengan 

menggunakan perangkat program Statistical Packages for Social Sciences 

for Windows Release 13.0. 

 

 

Hasil Penelitian 

Hasil perhitungan analisis r = 0,078 (p>0,05). Hal ini menunjukkan 

bahwa tidak ada hubungan antara dukungan teman sebaya dengan motivasi 

belajar pada underachiever. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat hubungan antara dukungan teman sebaya dengan motivasi belajar 

pada underachiever. 

Pembahasan 

Berdasarkan dari hasil analisis data yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan adalah ditolak yang artinya 

yaitu tidak ada hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dengan 



motivasi belajar pada underachiever. Berbagai faktor dapat mempengaruhi 

pada hasil penelitian ini. Kemungkinan pada masa SMA mereka 

mempunyai motivasi intrinsik yang lebih matang daripada pengaruh dari 

luar atau ekstrinsik sehingga motivasi belajarnya lebih dipengaruhi faktor 

dalam diri remaja itu sendiri sehingga dukungan dari teman sebayanya 

kurang mempengaruhi motivasi belajar. Hamalik (2000, h.181) mengatakan 

bahwa motivasi belajar yang berasal dalam diri remaja lebih efektif 

daripada motivasi belajar yang dipaksakan, karena kepuasan yang didapat 

olehnya sesuai dengan ukuran yang ada dalam dirinya sendiri. 

Hurlock (2001, h.206) berpendapat bahwa usia antara 16-18 tahun 

adalah merupakan tahap perkembangan akhir masa remaja. Dengan 

demikian akhir masa remaja merupakan periode yang sangat singkat. Pada 

anak sekolah menengah atas (SMA) mulai memikirkan masa depan mereka 

secara bersungguh-sungguh. Siswa yang memiliki motivasi belajar intrinsik 

biasanya memiliki kesadaran sendiri memperhatikan guru dengan baik, rasa 

ingin tahunya lebih banyak terhadap materi yang diberikan, berbagai 

gangguan yang ada disekitarnya tidak dapat mempengaruhi perhatiannya. 

Untuk itu siswa SMA yang tergolong underachiever kemungkinan mereka 

dapat meningkatkan motivasi dalam belajarnya karena underachiever telah 

menyadari adanya kebutuhan dalam dirinya sendiri, adanya pengetahuan 

tentang kemajuan dirinya sendiri, dan adanya cita-cita atau aspirasi 

(Sunartombs, 2008).    

Motivasi intrinsik tergantung dari aktivitas penemuan siswa-siswa 

yang menantang, yang tujuannya adalah untuk menghadapi kesulitan-

kesulitan sehingga mereka tidak lekas putus asa dalam menyelesaikan 

tugas. Motivasi intrinsik tergantung pada keingintahuan seseorang dalam 

belajar dan siswa ingin mendalami bahan atau bidang pengetahuan yang 

mereka ingin kuasai (Schunk, 2002,h. 238). Munandar (dalam Puspitariana, 



2008) menambahkan bahwa strategi untuk meningkatkan motivasi belajar 

yaitu selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin (tidak cepat puas dengan 

prestasinya), senang memecahkan soal-soal, tekun menghadapi tugas (dapat 

bekerja terus menerus dalam waktu lama, tidak berhenti sebelum selesai, 

dan mengejar tujuan-tujuan jangka panjang. 

Hasil wawancara dengan guru BK bahwa subyek penelitian yaitu 

underachiever ini mengalami peningkatan nilai-nilai akademik di sekolah. 

Ini dibuktikkan dari semester pertama saat kelas X dengan semester kedua 

saat kelas X dan semester pertama saat kelas XI biasanya mengalami 

peningkatan. Adapun nilai-nilai pelajaran tertentu yang mengalami 

penurunan ini dimungkinkan bahwa mereka lemah dalam beberapa materi 

pelajaran tertentu. Peningkatan nilai akademik ini dikarenakan mereka telah 

menyadari adanya kemauan untuk belajar supaya dapat mengejar cita-cita 

mereka saat mereka lulus akan melanjutkan studi yang lebih tinggi sesuai 

dengan keinginannya. Selain itu, mereka berusaha dari sekarang supaya 

mereka dapat lulus dengan nilai yang memuaskan dan dapat mencapai 

target nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yang semakin kesini akan 

semakin tinggi untuk nilai standar kelulusannya, sehingga mereka lebih siap 

saat mereka akan naik ke kelas XII. 

Schunck (2003, h. 264) berpendapat bahwa sebuah tujuan untuk 

meningkatkan motivasi adalah salah satunya berasal dari guru. Jika rewards 

digunakan, bahwa mereka menghubungkan perkembangan dari siswa dalam 

kecakapannya pada tujuan motivasi intrinsik. Dimyati (2002, h.107) 

menambahkan pendapat dari Schunk bahwa cara mendidik guru dapat 

mempengaruhi kondisi siswa, misalnya guru menciptakan suasana belajar 

yang menggembirakan, guru mengikutsertakan siswa untuk memelihara 

fasilitas belajar. Dimyati (2002, h.109) menambahkan bahwa dari sisi guru, 

motivasi belajar pada pebelajar berada pada lingkup program dan tindak 



pembelajaran. Oleh karena itu guru berpeluang untuk meningkatkan, 

mengembangkan, dan memelihara motivasi belajar dengan optimalisasi 

terapan prinsip belajar, dinamisasi perilaku pribadi siswa seutuhnya, 

pemanfaatan pengalaman dan kemampuan siswa, aspirasi dan cita-cita 

siswa, serta tindakan pembelajaran sesuai rekayasa pedagogis. Dengan 

demikian, motivasi belajar pada siswa, yang harus diidentifikasi oleh guru, 

seyogyanya dikelola dalam acara pembelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara pada underachiever didapat bahwa saat 

mereka tidak menyukai guru suatu pelajaran tertentu atau cara 

menyampaikan guru sangat membosankan maka mereka juga malas untuk 

memperhatikan materi yang diberikan oleh guru tersebut. Mereka akan 

cenderung mengobrol dengan temannya atau mereka malah asyik dengan 

kegiatan mereka sendiri, sehingga situasi di kelas juga akan kurang 

mendukung untuk belajar di dalam kelas. Tetapi, saat guru dapat 

menyampaikan materi pelajaran secara menyenangkan dan sering 

memberikan rewards saat mereka dapat menjawab pertanyaan yang 

diberikan, misalnya berupa tambahan nilai maka hal tersebut akan 

meningkatkan motivasi mereka dalam belajar dan berusaha untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru tersebut agar 

mereka dapat meningkatkan nilai-nilai pelajaran di sekolah. Situasi di 

dalam kelas akan sangat terkondusif dan masing-masing siswa berlomba-

lomba untuk menjawab pertanyaan dari guru. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian uji hipotesis ditolak yang menunjukkan 

bahwa tidak terdapat hubungan antara dukungan teman sebaya dengan 

motivasi belajar pada underachiever.  



Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan maka 

saran bagi peneliti lain yang diajukan adalah  peneliti selanjutnya yang 

tertarik meneliti masalah tentang motivasi belajar, peneliti harus 

mengembangkan faktor-faktor lain yang memiliki pengaruh yang besar 

terhadap motivasi belajar baik secara intrinsik ataupun ektrinsik seperti cita-

cita atau aspirasi siswa, kemampuan siswa kondisi siswa, kultur, dukungan 

sosial dari keluarga, keadaan lingkungan sekitar siswa, dan sekolah. 
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