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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mensukseskan pembangunan pendidikan nasional,

pendidikan dimasa sekarang ini sangat penting untuk menciptakan sumber

daya manusia yang berkualitas untuk memanfaatkan sumber daya alam agar

tercapai kesejahteraan dan kemakmuran di kehidupan masyarakat.

Keunggulan suatu bangsa tidak hanya dilihat dari kekayaan alamnya saja,

tetapi dilihat pada keunggulan sumber daya manusia dalam mengelola

sumber daya alam yang ada.

Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan

kemampuan peserta didik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa

dengan cara mengembangkan potensi dengan iman dan taqwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa:

“Pendidikan nasional menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha
dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.1

Menurut Abdul Kadir dalam bukunya menyatakan bahwa lingkungan

pendidikan memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap peserta didik,

perbedaan pengaruh tersebut tergantung jenis lingkungan pendidikan tempat

peserta didik terlibat didalamnya. Intensitas pengaruh lingkungan terhadap

1 Abdul Kadir dkk. Dasar-Dasar Pendidikan, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 62
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peserta didik tergantung sejauh mana anak dapat menyerap rangsangan yang

diberikan lingkungannya dan sejauh mana lingkungan mampu memahami dan

memberikan fasilitas terhadap kebutuhan pendidikan peserta didik.2

Siswa sebagai individu memiliki ciri khasnya, karena itu tidak ada dua

individu yang sama. Perbedaan itu disebabkan oleh faktor internal dan

eksternal. Faktor internal merupakan motivasi belajar siswa, sedangkan faktor

ekternal ialah lingkungan belajar siswa. Artinya, motivasi belajar dan

lingkungan belajar merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan bagi

siswa dalam proses pembelajaran.

Lingkungan belajar merupakan salah satu tempat atau wahana yang

paling umum digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar

mengajar di Indonesia khususnya di lingkungan belajar SMAN 2 Tebing-

Tinggi yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Suasana lingkungan

belajar yang paling dianggap dapat menumbuhkan motivasi dan mendorong

siswa untuk berbuat dan membuktikan hasil pembelajaran yang diterima.

Dalam setiap aspek dan perilaku peserta didik tentunya tampak dari

kebiasaannya setiap hari. Bila lingkungannya ditata sebaik-baiknya, maka

motivasi belajar siswa yang timbul pun akan mengajak teman-temannya

untuk semangat dalam mengikuti pembelajaran.

Untuk mencapai keberhasilan belajar atau efektifitas pembelajaran

dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya adalah suasana lingkungan

belajar. Suasana merupakan penilaian keadaan lingkungan belajar yang bagus

2 Ibid, h. 158



3

atau tidaknya suatu tempat dari yang melihat ataupun yang merasakannya.

Seperti yang dikemukakan oleh Slameto, “tempat belajar hendaknya tenang,

jangan diganggu oleh perangsang-perangsang dari sekitar”.3 Artinya, suasana

yang dimaksud adalah suasana pembelajaran yang kondusif.

Kondusif berarti benar-benar mendukung keberlangsungan proses

pembelajaran. Suasana saat proses belajar dapat mempengaruhi efisiensi

waktu belajar. Dengan suasana yang kurang kondusif akan membuat siswa

tidak fokus terhadap proses pembelajaran sehingga waktu belajar pun tidak

efektif. Menurut Mulyasa mengatakan bahwa, “lingkungan yang kondusif

merupakan faktor pendorong yang memberikan daya tarik bagi proses

pembelajaran, sebaliknya lingkungan yang kurang menyenangkan akan

menimbulkan kejenuhan dan rasa bosan”.4 Artinya, lingkungan belajar yang

kondusif sangat diperlukan agar tercipta proses pembelajaran yang bermakna.

Suasana lingkungan belajar merupakan perangsang bagi siswa untuk

termotivasi dalam belajar. Siswa sebagai makhluk individu ini memiliki

motivasi bawaan terhadap belajar. Apabila suasana lingkungan belajar

kondusif maka motivasi itu akan meningkat dan dapat mendorong motivasi

belajar siswa.

Menurut Darsono dalam jurnal Novi Nitya Santi mengatakan bahwa,

salah satu fakor yang mempengaruhi motivasi belajar adalah kondisi

3 Slameto, Belajar d an Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. (Jakarta : Rineka Cipta,
2013), h. 77.

4 Mulyasa, Implementasi KTSP Kemandirian Guru Dan Kepala Sekolah, (Jakarta : Bumi
Aksara, 2009), h. 76.
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(keadaan/suasana) lingkungan. Kondisi lingkungan merupakan unsur-unsur

yang datang dari luar diri siswa.5

Motivasi belajar pada diri siswa dapat timbul dari dirinya sendiri,

lingkungan sekolah, maupun dari lingkungan keluarga. Dari lingkungan

sekolah misalnya guru disamping mengajar juga hendaknya menanamkan

motivasi belajar kepada siswa yang diajarnya. Banyak siswa yang tidak

termotivasi belajar mengakibatkan hasil belajarnya menurun. Oleh karena

itulah sekolah hendaknya mengkondisikan lingkungannya sedemikian rupa

dengan demikian siswa akan termotivasi untuk belajar.

Dalam penelitian ini suasana lingkungan belajar di dalam kelas

menjadi perhatian karena faktor ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-

hari siswa yang sangat berpengaruh terhadap motivasi untuk belajar. Suasana

lingkungan belajar di kelas termasuk ke dalam keterampilan guru untuk

menciptakan suasana belajar didalam kelas yang kondusif dalam menunjang

pembelajaran yang optimal.

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tebing-Tinggi yang terdapat di

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu sekolah yang memiliki

suasana lingkungan belajar baik, dapat di lihat dari adanya penampilan dan

sikap guru yang cukup baik, hubungan yang harmonis antara peserta didik

dengan guru, penataan organisasi dan bahan pembelajaran peserta didik,

ruang kelas yang beraturan, penataan ruangan kelas yang cukup efisien,

terdapat ruangan kelas yang luas dan tidak pengap, pencahayaan dan suhu

5 Novi Nitya Santi, Hubungan antara Persepsi Terhadap Pola Asuh Orang Tua aan
Persepsi Terhadap Kondisi Lingkungan Sekolah Terhadap Motivasi Belajar. (Jurnal Dimensi
Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 3 No. 1 2015), h. 51
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dalam kelas mendukung, serta  kursi dan meja yang masih layak digunakan.

Kondisi ini tentunya sangat mendukung aktivitas belajar siswa.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan terhadap siswa di

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tebing-Tinggi Kabupaten Kepulauan

Meranti, maka penulis dapat memaparkan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Masih ada sebagian siswa yang kurang semangat dalam mengikuti proses

pembelajaran.

2. Masih ada sebagian siswa yang keluar masuk kelas pada saat proses

pembelajaran berlangsung.

3. Masih ada sebagian siswa yang tidak memperhatikan guru menjelaskan

materi pembelajaran.

4. Masih ada sebagian siswa yang tidak termotivasi untuk menjawab

pertanyaan yang diberikan oleh guru.

Berdasarkan gejala-gejala diatas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Suasana Lingkungan

Belajar Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi

Di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tebing-Tinggi Kabupaten

Kepulauan Meranti”.

B. Penegasan Istilah

Beberapa istilah yang terkait dengan judul penelitian ini adalah

suasana lingkungan belajar terhadap motivasi belajar siswa.

1. Suasana merupakan keadaan dalam suatu lingkungan yang bernila bagus

atau tidaknya dari yang melihat atau yang merasakannya. Artinya, suasana
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lingkungan belajar merupakan salah satu penilaian baik atau tidaknya dari

seorang individu yang melihat lingkungan belajar yang ia rasakan.

2. Lingkungan belajar merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan

tempat proses pembelajaran dilaksanakan. Lingkungan belajar yang

penulis maksud disini adalah lingkungan kelas. Lingkungan yang

menciptakan suasana nyaman untuk mendorong siswa dalam belajar di

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tebing-Tinggi Kabupaten Kepulauan

Meranti.

3. Motivasi merupakan kekuatan penggerak yang membangkitkan aktivitas

pada makhluk hidup, dan menimbulkan tingkah laku serta

mengarahkannya menuju tujuan tertentu. Motivasi belajar merupakan

alasan yang mendorong seseorang yang akan melakukan proses

pembelajaran.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang telah

dikemukakan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa

permasalahan, diantaranya sebagai berikut:

1. Suasana lingkungan belajar yang baik belum mampu memotivasi siswa

untuk belajar maksimal.

2. Motivasi belajar ekonomi siswa masih relatif rendah.

3. Motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi di Sekolah

Menengah Atas Negeri 2 Tebing-Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

masih belum maksimal.
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2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang perlu diteliti, sementara

waktu dan dana yang tersedia terbatas untuk meneliti seluruhnya, maka

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini hanya pada masalah

pengaruh suasana lingkungan belajar terhadap motivasi belajar siswa pada

mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tebing-

Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. Rumusan masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat diajukan rumusan

masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana suasana lingkungan belajar di Sekolah Menengah Atas

Negeri 2 Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti ?

2. Bagaimana motivasi belajar siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 2

Tebing-Tinggi Kabupaten Kepualauan Meranti ?

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara suasana lingkungan

belajar terhadap motivasi belajar siswa di Sekolah Menengah Atas

Negeri 2 Tebing-Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara

suasana lingkungan belajar terhadap motivasi belajar siswa pada mata

pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tebing-Tinggi

Kabupaten Kepulauan Meranti.
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2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai

berikut diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana pendidikan

di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini

sebagai wujud pengembangan dan pengaplikasian ilmu yang sudah

didapatkan selama belajar di perguruan tinggi.

2. Bagi Sekolah

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan dan

mempertahankan motivasi belajar siswa yang pada akhirnya juga akan

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan bagi mahasiswa

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya

mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi dan hasil dari

penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan ancuan penelitian

selanjutnya.


