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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan jaman yang semakin maju menyebabkan pendidikan 

menjadi hal yang sangat penting bagi kehiduan manusia, sehingga dituntut  

adanya pendidikan yang terselenggara dengan baik, lebih teratur dan 

didasarkan atas dasar pemikiran yang matang. Pendidikan adalah segala 

situasi hidup yang yang mempengaruhi pertumbuhan individu sebagai 

pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang 

hidup.
1
 

Pendidikan pada umumnya selalu berisikan bimbingan dan 

pembelajaran., sebab pendidikan bertujuan agar anak didik mejadi kreatif, 

produktif dan mandiri.
2
 Oleh karena itu bimbingan dan konseling merupakan  

upaya proaktif dan sistematik dalam memfasilitasi individu mencapai tingkat 

perkembangan yang optimal yakni melalui layanan dan kegiatan 

pendukungnya. 

Dengan adanya pelayanan bimbingan dan konseling berarti guru 

bimbingan dan konseling telah mebantu siswa untuk mengembangkan 

potensinya secara optimal. Secara khusus bimbingan dan konseling bertujuan 

untuk membantu siswa agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya 

yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar dan karir. Melalui pelayanan 

                                                           
1 Anas Salahudin dan Irwanto Alkrienciehie, 2013.Pendidikan Karakter (Pendidikan 

Berbasis Agama dan Budaya Bangsa). Bandung: Pustaka Setia. h. 79  
2 Sofyan Willis, 2005. Konseling Individual. Bandung: Alfabeta. h. 5 
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bimbingan dan konseling diharapkan siswa mampu mengatasi permasalahan 

yang dialaminya, seperti yang diungkapkan oleh BNSP sebagai berikut: 

Pelayanan bimbingan dan konseling memfasilitasi pengembangan 

peserta didik secara individual, kelompok, dan atau klasikal, sesuai 

dengan kebutuhan, potensial, bakat, minat, perkembangan, kondisi 

serta peluang-peluang yang dimiliki serta membantu peserta didik 

mengatasi kelemahan dan hambatan maupun masalah.
3
 

 

Berdasarkan hal di atas tampaklah bahwa tugas utama guru bimbingan 

dan konseling adalah memberikan bantuan pelayanan melalui bimbingan 

kearah kemandirian siswa, baik bimbingan yang menyangkut keadaan pribadi 

sampai kepada bimbingan yang menyangkut lingkungan sosial dan belajar 

yang berada di sekitar siswa. 

Salah satu bimbingan yang dapat diberikan ialah bimbingan belajar. 

Bimbingan belajar merupakan salah satu bentuk layanan bimbingan yang 

penting diselenggarakan di sekolah. Pengalaman menunjukkan bahwa 

kegagalan-kegagalan yang dialami siswa dalam belajar tidak selalu 

disebabkan oleh kebodohan atau rendahnya intelegensi. Sering kegagalan itu 

terjadi disebabkan mereka tidak mendapat layanan bimbingan yang memadai. 

Masalah belajar siswa secara umum dapat digolongkan atas: 

1. Keterlambatan akademik. 

2. Ketercepatan dalam belajar. 

3. Sangat lambat dalam belajar. 

4. Kurang motivasi dalam belajar. 

                                                           
3 BNSP. 2006. Panduan Pengembangan Diri. Jakarta: Pusat Kurikulum. h. 4 



 

 

3 

5. Bersikap dan berkebiasaan buruk dalam belajar.
4
 

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, tidak semua siswa 

mampu mengikuti pembelajaran dengan baik atau telah mengikuti 

pembelajaran namun mendapatkan hasil belajar yang kurang memuaskan. 

Pihak sekolah  harus segera mencari penyebab dari masalah siswa tersebut. 

Penyebabnya bisa bermacam-macam diantaranya, siswa tersebut sedang sakit, 

siswa tersebut tidak tertarik dengan pembelajaran karena kurangnya variasi 

yang dilakukan oleh guru atau kurangnya media pembelajaran, terdapat 

masalah pribadi dan sebagainya. Berarti di dalam diri siswa tersebut tidak 

terdapat dorongan untuk belajar. Keadaan seperti ini perlu adanya upaya 

untuk mendorong siswa untuk belajar. Salah satu upaya untuk mendorong 

siswa belajar yaitu dengan memberikan motivasi kepada siswa 

Menurut Mc. Donald dalam Sardiman motivasi adalah perubahan 

tenaga dalam diri individu yang ditandai dengan munculnya perasaan dalam 

usaha mencapai tujuan.
5
 Menurut Hamzah B. Uno  motivasi belajar adalah 

dorongan internal dan Eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk 

mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa 

indikator atau unsur yang mendukung.
6
 Ada beberapa hal yang dapat 

dilakukan oleh guru untuk dapat memotivasi peserta didik dalam 

                                                           
4 Prayitno dan Erman Amti, 2004. Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling. Jakarta: PT 

Rineka Cipta. h. 279-280 
5 Sardiman. A. M, 2012. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Rajawali 

Pers. h. 73 
6 Hamzah B. Uno, 2011. Teori Motivasi dan pengukurannya (Analisis di Bidang 

Pendidikan). Jakarta: PT. Bumi Aksara. h. 23 
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pembelajaran dikelas. Diantaranya yaitu dengan memberikan Penghargaan, 

pujian, ataupun dengan memberikan penguatan kepada siswa. 

Motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang mendorong 

terjadinya proses belajar. Motivasi belajar pada diri siswa dapat menjadi 

lemah. Lemahnya motivasi, atau tiadanya motivasi belajar akan melemahkan 

prestasi pada siswa
7
. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin baik motivasi 

siswa maka prestasi yang diperoleh siswa akan lebih baik. 

Ada banyak faktor yang menyebabkan naik turunnya  motivasi siswa 

dalam belajar salah satunya adalah kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan 

mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan 

masyarakat. Lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi motivasi belajar peserta didik.
8
 Lingkungan sekolah ini 

meliputi para guru, para staf administrasi dan teman-teman sekelas. Para guru 

yang menunjukkan sikap simpati, teladan yang baik akan menjadi pendorong 

bagi siswa untuk belajar. Layanan tenaga admistrasi yang bersahabat dan 

lancar akan mempermudah proses belajar siswa. Begitu juga teman-teman 

sebaya yang saling memotivasi sesamanya untuk belajar akan mempengaruhi 

siswa lainnya untuk belajar.
9
  

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, lingkungan sekolah meliputi: 

1. Lingkungan fisik sekolah seperti lingkungan kampus/kelas, sarana dan 

prasarana belajar, sumber-sumber belajar, dan media belajar. 

2. Lingkungan sosial menyangkut hubungan siswa dengan teman-temannya, 

guru-gurunya dan staf sekolah lainnya. 

                                                           
7 Dimyati & Mujiono, 2009 Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta. h. 239   
8 Ibid. h. 80 
9 Zalyana, 2014. Psikologi Pembelajaran. Pekanbaru:CV Mutiara Pesisir Sumatera 
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3. Lingkungan akademis yaitu suasana sekolah dan pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar.
10

 

 

Di dalam lingkungan sekolah para siswa belajar berinteraksi dengan 

lingkungan baru diluar lingkungan keluarga. Didalam lingkungan sekolah ini 

siswa akan berinteraksi dengan sesama siswa, guru dan warga sekolah yang 

lainya. Namun terkadang ada beberapa siswa yang kurang mampu 

berinteraksi dengan teman sebayanya ataupun gurunya dikarenakan ia merasa 

malu ataupun minder. Hal ini tentunya mampu mempengaruhi motivasi 

belajar siswa. Apabila hal ini tidak segera ditangani, maka siswa akan 

mendapatkan hasil belajar yang kurang memuaskan. Selain adanya interaksi 

antara siswa dengan siswa lain, guru dan warga sekolah lainnya. Sarana dan 

prasarana yang kurang memadai akan mempengaruhi motivasi belajar 

disekolah. Salah satu sarana yang berkaitan dengan motivasi belajar siswa 

adalah gedung sekolah. Gedung sekolah yang kurang memadai, terutama 

pada ruang kelas atau ruangan tempat belajar dapat mempengaruhi motivasi 

belajar siswa. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa semakin baik 

lingkungan sekolah maka semakin memotivasi siswa untuk belajar lebih giat 

dalam meraih prestasi. 

Penelitian tentang motivasi belajar telah banyak dilakukan orang. 

Rahmi Azhari (2016) meneliti upaya guru bimbingan konseling dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa slow learner di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 20 Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya 

                                                           
10

 Nana Syaodih  Sukmadinata, 2009. Landasan Psikologis Proses Pendidikan. Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya. h. 164 
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guru bimbingan konseling dalam meningkatkan motivasi belajar siswa slow 

learner adalah (1) Melaksanakan bimbingan layanan konseling untuk 

meningkatkan motivasi belajar, khususnya siswa slow learner, (2) 

Melaksanakan teknik-yeknik yang relevan terhadap ermasalahn yang dialami 

siswa, (3) Serta memberikan semangat, motivasi kepada siswa. Elizabeth 

Sinaga (2014)  meneliti tentang pendapatan ekonomi kelurga dan dukungan 

sosial keluarga dengan motivasi belajar siswa. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pendapatan ekonomi dan dukungan sosial keluarga secara bersama-

sama berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. 

Dari paparan di atas menunjukkan bahwa secara khusus penelitian 

terhadap pengaruh lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri (SMPN) 14 (kajian dalam program pelayanan 

bimbingan konseling) belum pernah diteliti atau dilakukan orang. Atas alasan 

itulah peneliti tertarik untuk melakukan kajian dengan memfokuskan pada 

topik seperti tersebut di atas.  

Studi ini penting dilakukan mengingat motivasi belajar merupakan 

salah satu usaha untuk mendapatkan prestasi yang sesuai atau menggapai cita-

cita di masa mendatang. Selain itu, banyaknya persoalan mengenai motivasi 

belajar di SMPN 14 Pekanbaru juga mendorong dilakukan kajian ini. 

Berdasarkan pengamatan awal (studi pendahuluan) penulis 

menemukan gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Masih banyak siswa yang kurang semangat dalam belajar 

2. Masih banyak siswa yang keluar masuk ketika jam pelajaran 
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3. Masih ada siswa yang tidak memperhatikan guru karena ada teman yang 

mengganggu pada saat kegiatan belajar mengajar 

4. Terkadang dalam proses pembelajaran guru tidak menggunakan media 

yang menarik. 

5. Masih ada siswa yang kurang termotivasi sedangkan lingkungan sekolah 

sudah medukung 

6. Masih ada siswa kurang mampu berinteraksi dengan siswa lain ataupun 

dengan guru sehingga motivasi belajar menjadi berkurang. 

7. Masih ada siswa yang kurang memiliki motivasi dalam mengikuti 

pembelajaran sehingga mendapatkan hasil belajar kurang optimal. 

8. Masih ada siswa yang kurang mampu berinteraksi dengan siswa lain 

ataupun dengan guru sehingga motivasi belajar menjadi berkurang. 

Berdasarkan gejala-gejala di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Pengaruh Lingkungan Sekolah terhadap Motivasi 

Belajar Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Pekanbaru (Kajian 

dalam Program Pelayanan Bimbingan Konseling)”. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan peneliti memilih SMPN 14 Pekanbaru sebagai lokasi 

penelitian adalah: 

1. Persoalan-persoalan yang dikaji dalam judul di atas sesuai dengan bidang 

ilmu yang penulis pelajari, yaitu bimbingan dan konseling. 
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2. Masalah-masalah yang diteliti sesuai dengan judul di atas sepengetahuan 

penulis seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang belum pernah 

diteliti. 

3. Lokasi penelitian ini ditinjau dari segi waktu, kemampuan dan 

pembiayaan dapat dijangkau oleh penulis. 

 

C. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, 

maka perlu adanya penegasan istilah. Beberapa istilah yang terkait dengan 

judul penelitian ini adalah status lingkungan sekolah dan motivasi belajar. 

1. Lingkungan sekolah 

Lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor eksternal yang 

mempengaruhi motivasi belajar siswa. Lingkungan  sekolah yang peneliti 

maksud adalah: 

a. Lingkungan fisik sekolah seperti lingkungan kelas, sarana dan 

prasarana belajar, sumber-sumber belajar, dan media belajar. 

b. Lingkungan sosial menyangkut hubungan siswa dengan teman-

temannya, guru-gurunya dan staf sekolah lainnya.
11

 

2. Motivasi belajar 

 Menurut Mc. Donald dalam Sardiman motivasi adalah perubahan 

tenaga dalam diri individu yang ditandai dengan munculnya perasaan 

                                                           
11 Nana Syaodih  Sukmadinata, 2009. Landasan Psikologis Proses Pendidikan. Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya. h. 164 



 

 

9 

dalam usaha mencapai tujuan.
12

 Menurut Hamzah B. Uno  motivasi belajar 

adalah dorongan internal dan Eksternal pada siswa yang sedang belajar 

untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan 

beberapa indikator atau unsur yang mendukung.
13

 Dimyati dan mudjiono 

berpendapat bahwa Motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang 

mendorong terjadinya proses belajar.
14

 

 Jadi, dapat disimpulkan bahwa motivasi  belajar merupakan 

keseluruhan daya penggerak dari dalam maupun luar diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar 

3. Kajian  dalam program pelayanan bimbingan konseling  

Program bimbingan dan konseling adalah satuan besar atau kecil 

rencana kegiatan layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan 

konseling yang akan dilaksanakan pada periode tertentu dan terdiri atas 

program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan dan harian.
15

 

Kajian yang dimaksud pada penelitian ini adalah program atau 

kegiatan yang dilakukan dalam pemberian layanan bimbingan konseling di 

sekolah terkait dengan lingkungan sekolah dan motivasi belajar siswa 

dibatasi hanya terkait dengan kegiatan BK di sekolah. 

 

 

                                                           
12 Ibid. h. 73 
13 Hamzah B. Uno, 2011. Teori Motivasi dan pengukurannya (Analisis di Bidang 

Pendidikan). Jakarta: PT. Bumi Aksara. h. 23 
14 Dimyati & Mujiono, 2009 Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta. h. 239   
15

 Dewa Ketut Sukardi, 2003. Manajmen Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Bandung: 

Alfabeta. h. 5 



 

 

10 

D. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah 

bahwa persoalan pokok kajian ini adalah pengaruh lingkungan sekolah 

terhadap motivasi belajar siswa. Berdasarkan persolan pokok tersebut, 

maka persoalan-persoalan yang terkait dengan kajian ini dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

a. Motivasi belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 

Pekanbaru 

b. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 14 Pekanbaru 

c. Lingkungan sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14  

Pekanbaru 

d. Faktor yang mempengaruhi lingkungan sekolah di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 14 Pekanbaru. 

e. Pengaruh lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 14 Pekanbaru. 

f. Kajian dalam program pelayanan bimbingan konseling 

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang terkait dengan 

kajian ini. Seperti yang dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas, 

maka penulis memfokuskan pada pengaruh lingkungan sekolah terhadap 

motivasi belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri Sekolah 
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Menengah Pertama Negeri Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 

Pekanbaru (kajian dalam program pelayanan bimbingan konseling). 

3. Rumusan Masalah 

Relevan dengan batasan masalah di atas, rumusan masalah dalam 

kajian ini adalah apakah ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan 

sekolah terhadap motivasi belajar siswa di SMPN 14  Pekanbaru?  

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara 

lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar siswa di SMPN 14  

Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi penulis, sebagai bahan untuk memenuhi persyaratan kelulusan 

Strata 1 (S1) dengan gelar S. Pd. 

b. Bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Pekanbaru, sebagai 

sumbangan pemikiran dan masukan untuk memecahkan permasalahan 

yang terkait dengan judul tersebut. 

c. Bagi fakultas, sebagai literatur atau bahan referensi khususnya bagi 

mahasiswa yang membutuhkan dan semua pihak pada umumnya. 
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d. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai 

referensi jika ingin mengadakan penelitian yang berhubungan dengan 

judul di atas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


