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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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 

non 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 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 (2014: 83) menyatakan bahwa ciri siswa yang 

memiliki motivasi belajar adalah “tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi 

kesulitan, menunjukan minat terhadap bermacam-macam masalah, lebih 

senang bekerja mandiri, cepat bosan pada tugas tugas rutin, dapat 

mempertahankan pendapatnya, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu, 
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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 hasil wawancara dengan guru pembimbing di kelas VII, 

menyatakan bahwa 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. 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.  

Menurut Uno (2014: 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 

bantuan dari pihak-pihak terkait seperti guru. Namun masih banyak guru di 
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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 BK 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 motivasi belajar siswa serta dapat diberikan kepada 

seluruh siswa baik secara kelompok maupun individu. Salah satu layanan 

dalam bimbingan dan konseling adalah layanan penempatan dan penyaluran. 

Menurut Prayitno (2001:84), layanan penempatan dan penyaluran 

merupakan layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta 

didik memperoleh penempatan/penyaluran yang tepat (misalnya 

penempatan/penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan/program 

studi, program latihan, magang, kegiatan ko/ekstrakurikuler sesuai dengan 

potensi, bakat, dan minat serta kondisi pribadinya. 

Berdasarkan fenomena yang ditemukan, menandakan siswa memiliki 

motivasi belajar yang tergolong rendah. Apabila keadaan demikian tidak 

mendapatkan penanganan segera dari pihak pendidik terutama guru BK, maka 

siswa tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan keberhasilan belajar 

tidak tercapai. Dari uraian di atas, serta berdasarkan fenomena yang ada, 
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peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik  “Pengaruh 

Layanan Penempatan dan Penyaluran terhadap Motivasi Belajar Siswa 

di SMP Negeri 19 Kota Jambi”. 

B. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian ini membatasi kepada layanan penempatan dan penyaluran. 

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

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

berprestasi dengan kemampuan sendiri, (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 VII B 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 sebelum diberikan layanan penempatan 

dan penyaluran di kelas VII B SMP Negeri 19 Kota Jambi? 

2. Bagaimana motivasi belajar siswa setelah diberikan layanan penempatan 

dan penyaluran di kelas VII B SMP Negeri 19 Kota Jambi? 

3. Seberapa besar pengaruh layanan penempatan dan penyaluran terhadap 

motivasi belajar siswa di kelas VII B SMP Negeri 19 Kota Jambi? 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini antara lain: 

1. Mengungkapkan motivasi belajar siswa sebelum diberikan layanan 

penempatan penyaluran di kelas VII B SMP Negeri 19 Kota Jambi? 

2. Mengungkapkan motivasi belajar siswa setelah diberikan layanan 

penempatan penyaluran di kelas VII B SMP Negeri 19 Kota Jambi? 

3. Mengungkapkan seberapa besar pengaruh layanan penempatan dan 

penyaluran terhadap motivasi belajar siswa di kelas VII B SMP Negeri 19 

Kota Jambi? 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:  

1. Manfaat Teoritis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk mengungkap jawaban 

mengenai pengaruh layanan penempatan dan penyaluran terhadap 

motivasi belajar siswa di kelas VII B SMP Negeri 19 Kota Jambi. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi konselor di SMP Negeri 19 Kota Jambi, penelitian ini dapat 

menambah wawasan dan pemahaman baru, serta sebagai acuan bagi 

konselor dalam melaksanakan layanan penempatan dan penyaluran 

terhadap motivasi belajar siswa di SMP Negeri 19 Kota Jambi. 

b. Bagi kepala sekolah SMP Negeri 9 Kota Jambi, penelitian ini 

memiliki manfaat sebagai kajian dan evaluasi terkait pemberian 

layanan bimbingan konseling, dan strategi layanan penempatan dan 
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penyaluran terhadap motivasi belajar siswa di SMP Negeri 19 Kota 

Jambi. 

c. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan gambaran 

sesungguhnya mengenai penerapan layanan penempatan dan 

penyaluran terhadap motivasi belajar siswa di kelas VII B SMP 

Negeri 19 Kota Jambi. 

F. Anggapan Dasar 

1. Setiap siswa memiliki motivasi belajar yang berbeda-beda. 

2. Motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor dari 

dalam diri siswa dan faktor dari luar diri siswa. 

3. Layanan penempatan penyaluran membantu siswa untuk mencari tempat 

yang sesuai dengan keinginannya, minatnya, serta bakat yang dia miliki 

agar siswa merasa nyaman bila sedang belajar dan tidak merasa terpaksa 

menempati situasi belajarnya. 

G. Hipotesis 

Hipotesis penelitian antara lain:  

Ho :Tidak terdapat pengaruh secara signifikan penerapan layanan 

penempatan dan penyaluran terhadap motivasi belajar siswa di 

kelas VII B SMP Negeri 19 Kota Jambi. 

Ha :Terdapat pengaruh secara signifikan penerapan layanan 

penempatan dan penyaluran terhadap motivasi belajar siswa di 

kelas VII B SMP Negeri 19 Kota Jambi. 
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H. Definisi Operasional 

1. Motivasi Belajar  

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. Seorang siswa 

yang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan menampilkan ciri-ciri 

menurut Sardiman (2014:83) yaitunya (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.  

2. Layanan Penempatan dan Penyaluran 

Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan BK yang 

membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang 

tepat di dalam kelas. Menurut Prayitno (1997:63), bahwa materi layanan 

penempatan dalam bidang bimbingan antara lain: (1) Layanan 

penempatan dan penyaluran dalam bidang pribadi, (2) Layanan 

penempatan dan penyaluran dalam bidang sosial, (3) Layanan 
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penempatan dan penyaluran dalam bidang belajar, dan (4) Layanan 

penempatan dan penyaluran dalam bidang karir. Namun dalam penelitian 

ini yang menjadi indikator dalam pengukuran penyelenggaraan layanan 

penempatan dan penyaluran dalam penelitian ini antara lain (1) 

Penempatan dalam kelas, (2) Penempatan dan penyaluran kedalam 

kelompok belajar, (3) Penempatan dan penyaluran kedalam kegiatan 

kurikuler/ekstrakurikuler.  

I. Kerangka Konseptual 

 

 

  

 

 

 

 

LAYANAN 

PENEMPATAN & 

PENYALURAN 

1. Penempatan dalam kelas, 

2. Penempatan dan penyaluran 

kedalam kelompok belajar,  

3. Penempatan dan penyaluran 

kedalam kegiatan 

kurikuler/ekstrakurikuler. 

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) 


