
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan  tidak  dapat  dilepaskan  dari  proses  kehidupan  manusia,

karena pada hakikatnya pendidikan adalah upaya sadar yang dirancang untuk

mencapai suatu  tujuan.  Tanpa  pendidikan  sama  sekali  mustahil  suatu

kelompok manusia dapat  hidup berkembang sejalan  dengan cita-cita  untuk

maju, sejahtera, dan bahagia. Hal ini sebagaimana yang dijabarkan dalam UU

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan

bahwa: 

“Pendidikan nasional  bertujuan untuk mengembangkan kemampuan
dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat
dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk
berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang
beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak
mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Dalam  dunia  pendidikan  terutama  dalam  kegiatan  belajar,

kelangsungan  dan  keberhasilan  peserta  didik  dalam  belajar,  bukan  hanya

dipengaruhi oleh faktor intelektual saja, melainkan juga oleh faktor-faktor n

on  intelektual  yang  tidak  kalah  penting  dalam  menentukan  hasil

belajar  seseorang maupun peserta  didik,  salah  satunya adalah  kemampuan

peserta didik untuk memotivasi dirinya dalam belajar, yang disebut motivasi

belajar.  Dalam  hal  belajar,  motivasi  diartikan  sebagai  keseluruhan  daya

penggerak dalam diri  siswa untuk melakukan serangkaian kegiatan belajar

guna  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Winkel  (dalam  Susanto,

2018:43) menyatakan  bahwa motivasi belajar merupakan keseluruhan daya
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penggerak  psikis  dalam  diri  siswa  yang  menimbulkan  kegiatan  belajar,

menjamin  kelangsungan  kegiatan  belajar,  dan  memberikan  arahan  pada

kegiatan  belajar  itu  demi  mencapai  tujuan.  Motivasi  tidak  hanya  penting

untuk  membuat  siswa  melakukan  aktivitas  belajar,  melainkan  juga

menentukan seberapa banyak siswa dapat belajar dari aktifitas yang mereka

lakukan atau informasi yang mereka hadapi. 

Lebih lanjut Sardiman (2011: 83) menyatakan bahwa ciri siswa yang

memiliki  motivasi  belajar  adalah  “(1)  tekun  menghadapi  tugas,  (2)  ulet

menghadapi  kesulitan,  (3)  menunjukan  minat  terhadap  bermacam-macam

masalah, (4) lebih senang bekerja mandiri, cepat bosan pada tugas tugas rutin,

(5) dapat mempertahankan pendapatnya, tidak mudah melepaskan hal yang

diyakini  itu,  senang memecahkan masalah soal-soal”.  Berdasarkan ciri-ciri

motivasi  yang  ada,  maka motivasi  belajar  tersebut  juga  merupakan syarat

wajib yang hendaknya dimiliki oleh siswa di tiap jenjang pendidikan dalam

rangka menjalani  proses pendidikan yang ada.  Semua jenis pendidikan,  di

dalamnya  memerlukan  adanya  motivasi  belajar  yang  wajib  dimiliki  oleh

setiap siswanya.

Berdasarkan fenomena yang peneliti lihat pada saat PL-KPS Di SMP

Negeri  19  Kota  jambi,  menunjukkan  bahwa  siswa  di  kelas  VIII

mencerminkan tingkat motivasi belajar yang cenderung rendah. Berdasarkan

hasil  wawancara  dengan  wali  kelas  VIII,  adanya  beberapa  siswa  yang

mengatakan bingung untuk menentukan kegiatan yang akan diikuti, ada yang

mengatakan banyaknya kegiatan yang diikuti namun tidak ada yang disukai
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sehingga  tidak  termotivasi  untuk  mengikuti  kegiatan  karena  merasa  tidak

memiliki  tujuan,  adanya  siswa  yang  malas  di  dalam  mengikuti  kegiatan

belajar karena kondisi kelas tidak sesuai dengan keadaan siswa, ada beberapa

siswa yang semangat ketika proses belajar mengajar, tetapi ada pula siswa

yang terlihat malas saat proses belajar mengajar berlangsung terutama saat

mata pelajaran tertentu, terkadang ada guru mata pelajaran yang melaporkan

siswa pada wali kelas atau konselor karena membuat masalah saat pelajaran

atau tidak mengerjakan tugas berlarut-larut. 

Selain  itu  ketekunan  siswa  dalam mengerjakan  tugas  masih  dirasa

kurang, karena beberapa siswa sering asal-asalan ketika mengerjakan tugas,

terkadang  ada  beberapa  siswa  yang  tidak  mengerjakan  dan  belum

mengumpulkan  tugas  setelah  batas  waktu  pengumpulan  tugas.  Serta  tak

jarang pula para siswa mengobrol dengan teman sebangku ketika pelajaran

berlangsung.  Hal  ini  menandakan  siswa  kurang  memiliki  motivasi  belajar

yang tinggi. Apabila keadaan demikian tidak mendapatkan penanganan segera

dari pihak pendidik, maka siswa tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan

dan keberhasilan belajar tidak tercapai.

Menurut Uno (2007: 28) apabila seseorang kurang atau tidak memiliki

motivasi untuk belajar, maka dia tidak tahan lama dalam belajar, dan mudah

tergoda  untuk  mengerjakan  hal  yang  lain  dan  bukan  belajar.  Siswa  yang

memiliki  motivasi  belajar  yang  rendah,  tentunya  akan  berpengaruh  pada

belajarnya, dan tidak jarang pula siswa tersebut memilki prestasi yang kurang

memuaskan. Untuk membentuk motivasi belajar siswa yang tinggi diperlukan
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bantuan  dari  pihak-pihak  terkait  seperti  guru  ataupun  konselor  sekolah.

Namun masih banyak guru di sekolah yang lebih suka memberikan materi

pelajaran  yang  banyak  dan  sulit  kepada  siswa  daripada  menumbuhkan

motivasi  belajar  siswa.  Motivasi  belajar  siswa sulit  muncul  dalam dirinya

apabila tidak disertai dengan bantuan pihak lain untuk meningkatkan motivasi

belajarnya. Untuk itu peran serta konselor atau guru bimbingan dan konseling

di sekolah juga sangatlah penting.

Bimbingan  dan  konseling  merupakan  salah  satu  usaha  pendidikan

yang harus ada di sekolah dan diberikan oleh tenaga professional (konselor

sekolah).  Sebagai  konselor  yang  professional  maka  perlu  adanya  tuntutan

bagi konselor untuk melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling yang

tepat  dan  mengarah  pada  kemandirian  siswa  serta  dapat  diberikan kepada

seluruh siswa baik  secara  kelompok maupun individu.  Salah  satu  layanan

dalam bimbingan dan konseling adalah layanan informasi. Menurut Prayitno

(2017:66),  tujuan  umum  layanan  informasi  adalah  dikuasainya  informasi

tertentu  oleh  peserta  layanan,  sedangkan  tujuan  khusus  penyelenggaraan

layanan  informasi  antara  lain  untuk  memahami  berbagai  informasi  terkait

dengan  pemecahan  masalah,  untuk  mencegah  timbulnya  masalah,  untuk

mengembangkan  dan  memelihara  potensi  yang  ada,  dan  untuk

memungkinkan  peserta  yang  bersangkutan  membuka  diri  dalam

mengaktualisasikan hak-haknya.

Berdasarkan  fenomena  yang  penulis  temukan  di  SMP N  19  Kota

Jambi terutama siswa kelas VIII mengalami permasalahan dengan motivasi
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belajar. Oleh sebab itu,  penulis  tertarik  untuk melakukan penelitia  dengan

judul “ Pengaruh Layanan Informasi terhadap Motovasi Siswa kelas VIII di

SMP Negeri 19 Kota Jambi”. 

B. Batasan Masalah
Adapun batasan masalah dalam penelitian ini antara lain:
1. Mengingat  bahwa  layanan  bimbingan  dan  konseling  ada  10  layanan,

maka dalam penelitian ini dibatasi kepada jenis layanan informasi bidang

belajar.
2. Dalam penelitian ini,  motivasi belajar dibatasi dengan 8 indikator yaitu

(1)  tekun  menghadapi  tugas,  (2)  ulet  menghadapi  kesulitan,  (3)  tidak

memerlukan dorongan dari  luar untuk berprestasi,  (4) Ingin mendalami

bahan  atau  bidang  pengetahuan  yang  diberikan,  (5)  Semangat  belajar

tinggi  (rajin  belajar  dan  penuh  semangat),  (6)  berpendirian  kuat  dan

mengejar  tujuan-tujuan  jangka  panjang,  (7)  senang  mencari  dan

memecahkan  soal-soal,  dan  (8)  kemauan  untuk  bergabung  dalam

kelompok kelas. 
3. Penelitian dilakukan pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 19 Kota Jambi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  dan  batasan  masalah  di  atas,

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana  motivasi  belajar  siswa  kelas  VIII  di  SMP Negeri  19  Kota

Jambi sebelum diberikan layanan informasi?
2. Bagaimana  motivasi  belajar  siswa  kelas  VIII  di  SMP Negeri  19  Kota

Jambi setelah diberikan layanan informasi?
3. Bagaimana pengaruh layanan informasi  terhadap motivasi belajar siswa

kelas VIII di SMP Negeri 19 Kota Jambi?
D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:
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1. Mengungkapkan motivasi belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri 19 Kota

Jambi sebelum diberikan layanan informasi.
2. Mengungkapkan motivasi belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri 19 Kota

Jambi setelah diberikan layanan informasi.
3. Mengungkapkan  pengaruh layanan informasi  terhadap motivasi  belajar

siswa kelas VIII di SMP Negeri 19 Kota Jambi 
E. Manfaat Penelitian

Adapun  manfaat  yang  akan  didapat  melalui  penelitian  ini,  yaitu  sebagai

berikut.
1. Bagi siswa

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  pemahaman  dan

wawasan mengenai pengaruh layanan informasi dan motivasi belajar pada

siswa, sehingga siswa dapat mengembangkan motivasi belajarnya demi

tercapainya hasil belajar yang baik.
2. Bagi guru bimbingan dan konseling

Hasil  penelitian  ini  bisa  digunakan  oleh  pihak  sekolah,  guru-guru

khususnya guru bimbingan dan konseling sebagai bahan masukan dalam

mempertimbangkan  mtivasi  belajar  siswa  di  sekolah  mengenai

pencapaian hasil belajar yang optimal siswa, khususnya siswa kelas VIII

dengan kondisi lingkungan sekolah
3. Bagi orang tua

Penelitian ini diharapkan orang tua dapat membantu dalam menumbuhkan

motivasi belajar siswa
F. Anggapan Dasar

Adapun anggapan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Setiap individu memiliki motivasi belajar yang berbeda-beda
2. Motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh faktor dalam diri siswa dan faktor

luar diri siswa.
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3. Layanan  informasi  merupakan  salah  satu  layanan  BK  yang

memungkinkan siswa memperoleh informasi-informasi yang diperlukan

sesuai dengan perkembangannya.
G. Hipotesis

Hipotesis penelitian antara lain: 
Ho : Tidak terdapat pengaruh secara signifikan penerapan layanan

informasi terhadap motivasi belajar siswa kelas VIII di SMP
Negeri 19 Kota Jambi.

Ha : Terdapat pengaruh secara signifikan penerapan layanan
  informasi terhadap motivasi belajar siswa VIII di SMP Negeri 19
  Kota Jambi.

H. Defenisi Operasional
1. Motivasi belajar merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong

merangsang  atau  menggerakan  seseorang  untuk  belajar  sesuatu  atau

melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan belajar. Dengan adanya

motivasi  belajar  yang  tinggi  membuat  siswa  dapat  berkembang  secara

optimal  dalam hal  belajarnya  sehingga  memperoleh  hasil  belajar  yang

maksimal yang merupakan tujuan dari belajar itu sendiri. 
2. Layanan  Informasi  Bidang  Bimbingan  Belajar  merupakan  suatu

bimbingan yang bertujuan membantu siswa mengenal, menumbuhkan dan

mengembangkan diri,  sikap dan kebiasaan yang baik  untuk menguasai

pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan program belajar di sekolah

dalam  rangka  menyiapkannya  melanjutkan  pendidikan  ketingkat  yang

lebih tinggi dan/atau berperan serta dalam kehidupan masyarakat.
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I. Kerangka Konseptual

LAYANAN

INFORMASI

MOTIVASI

BELAJAR

a. Tekun menghadapi tugas 
b. Ulet dalam menghadapi kesulitan 
c. Tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi.
d. Ingin mendalami bahan atau bidang pengetahuan yang diberikan.
e. Semangat belajar tinggi.
f. Berpendirian kuat dan mengejar tujuan-tujuan jangka panjang. 
g. Senang mencari dan memecahkan masalah-masalah soal-soal.
h. Kemauan untuk bergabung dalam kelompok kelas.

(Sadirman, 2012:83)
i.

1. Pembukaan
2. Kegiatan
3. Penutup
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