
13 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoritis  

1. Lingkungan Sekolah 

a. Pengertian Lingkungan Sekolah 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara 

sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran dan latihan 

dalam rangka membantu siswa agar mampu menembangkan 

potensinya.
16

 Dalam mengembangkan potensi siswa tersebut guru 

dituntut untuk meningkatkan peran dan kompetensinya. 

Lingkungan sekolah merupakan tempat seorang siswa dalam 

mejalankan kegiatan pendidikan untuk memperoleh ilmu 

pengetahuan, perubahan sikap dan keterampilan baik di dalam kelas 

maupun di luar kelas dengan mengikuti dan menaati peraturan dalam 

sistematika pendidikan  yang telah ditetapkan. Lingkungan ini 

meliputi dua faktor yaitu situasi yang ada di dalam kelas maupun 

situasi fisik di luar tempat berlangsungnya proses belajar mengajar.
17

  

b. Faktor-Faktor Lingkungan Sekolah 

Lingkungan sekolah memegang peranan penting bagi 

keberhasilah belajar para siswa. Lingkungan ini meliputi lingkungan 

fisik sekolah seperti lingkungan kelas, sarana dan prasarana belajar 

                                                           
16 Syamsu Yusuf, 2011. Psikologi Perkembangan Anak & Remaja. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. h. 54 
17 Mudasir, 2010, Manajemen Kelas, Pekanbaru. h. 8 
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yang ada, sumber-sumber belajar dan media belajar.
18

 Juga meliputi 

lingkungan sosial yang menyangkit hubungan siswa dengan teman-

temannya, guru-gurunya, serta staf sekolah yang lain. Kondisi 

lingkungan sekolah yang memadai dan menyenangkan akan 

menimbulkan minat belajar siswa sehingga siswa akan termotivasi 

untuk belajar. 

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. 

3) Lingkungan akademis yaitu suasana sekolah dan pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar.
19

 

 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah sarana dan fasilitas 

lingkungan sekolah yang mempengaruhi proses dan hasil belajar 

siswa: 

1) Gedung sekolah sebagai tempat yang strategis bagi 

berlangsungnya  kegiatan belajar mengajar di sekolah. Gedung 

sekolah yang berada di dua tempat yang berjauhan cenderung 

sukar dikelola. 

2) Buku-buku di perpustakaan ikut menentukan  kualitas suatu 

sekolah. Karena buku pegangan anak didik harus lengkap sebagai 

penunjang kegiatan belajar. 

3) Fasilitas belajar guru merupakan kelengkapan mengajar guru 

yang harus dimiliki sekolah. Guru harus memiliki buku pegangan 

dan buku penunjang agar wawasan guru tidak sempit.
20

 

Lingkungan sekolah turut mempengaruhi tingkat keberhasilan 

belajar siswa. Slameto menerangkan bahwa faktor sekolah yang 

mempengaruhi belajar mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi 

                                                           
18 Djaali, 2012, Psikologi Pendidikan, Jakarta: PT Bumi Aksara. h. 99 
19 Nana Syaodih  Sukmadinata, 2009. Landasan Psikologis Proses Pendidikan. Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya. h. 164 
20 Syaiful Bahri Djamarah, 2011. Psikologi Belajar. Jakarta: PT Rineka Cipta. h. 183 
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guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat 

pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran diatas ukuran, keadaan 

gedung, metode belajar, dan tugas rumah.
21

 

c. Fungsi Lingkungan Sekolah 

Menurut Musaheri fungsi lingkungan sekolah antara lain: 

1) Meneruskan, mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan 

suatu masyarakat melalui kegiatan pembelajaran untuk 

membentuk kepribadian peserta didik agar menjadi manusia 

dewasa dan mandiri sesuai dengan kebudayaan dan masyarakat 

sekitarnya. 

2) Pada dasarnya juga memberi layanan kepada peserta didik agar 

mampu memperoleh pengetahuan atau kemampuan-kemampuan 

akademik yang dibutuhkan dalam kehidupan; dapat 

mengembangkan keterampilan  peserta didik; yang dibutuhkan 

dalam kehidupannya;dan hidup bersama maupun bekerjasama 

dengan orang lain dan dapat mewujudkan cita-cita atau 

mengaktualisasikan dirinya sendiri secara bermartabat dan 

memberi makna bagi kehidupan dan penghidupan serta dapat 

membanngun peradaban sesuai dengan tantangan dan tuntutan 

kehidupan.
22

 

 

Menurut Hasbullah fungsi lingkungan sekolah anta lain: 

1) Mengembangkan kecerdasan pikiran  dan memberikan 

pengetahuan. Mengembangkan pribadi siswa secara menyeluruh, 

menyampaikan pengetahuan dan melaksanakan pendidikan 

keceerdasan. 

2) Spesialisasi. Semakin meningkatnya diferensiasi dalam tugas 

kemasyarakatan dan lembaga sosial. Sekolah juga lembaga sosial 

yang spesialisasinya dalam bidang pendidikan dan pengajaran.  

3) Efisiensi. Terdapatnya sekolah sebagai lembaga sosial yang 

berspesialisai di bidang pendidikan dan pengajaran maka 

pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam masyarakat 

menjadi lebih efesien. 

4) Sosialisasi. Sekolah membantu perkembangan individu menjadi 

makhluk sosial, makhluk yang beradaptasi dengan baik di 

masyarakat. 

5) Konservasi dan transmisi kultural. Memelihara warisan budaya 

hidup dalam masyarakat dengan jalan menyampaikan warisan 

                                                           
21 Slameto. 2013. Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi. Jakarta: Rineka Cipta. 

h. 64 
22 Musaheri, 2007. Pengantar Pendidikan. Yogyakarta: IRCiSoD. h. 138-139 
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kebudayaan (tranmisi kultural) kepada generasi muda, dalam hai 

ini tentunya adalah anak didik.
23

 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi 

lingkungan sekolah adalah membantu adalah membantu mengerjakan 

serta menanamkan budi pekerti yang baik bagi siswa. Selain itu juga 

memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang 

sukar atau tidak dapat diberikan rumah. 

2. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi 

Kata “motif” diartikan sebagai daya upaya yang mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai 

daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Berawal dari 

kata “motif” itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya 

penggerak yang telah menjadi aktif. 

Menurut Mc. Donald, motivasi adalah perubahan energi 

dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya  feeling dan 

didahului dengan tanggapan terhadap tujuan.
24

 Hasan Langgulung 

menyatakan, motivasi adalah keadaan psikologis yang merangsang 

dan memberi arah aktivitas manusia. Motivasi itulah yang 

menggerakkannya (membimbingnya) ke arah tujuan dan aktivitas-

aktivitas seseorang. M. Ustman Najati menyatakan bahwa motivasi 

                                                           
23 Hasbullah. 2006. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada. h. 

34-35 
24 Sardiman A. M.  Op. Cit . h. 73 
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adalah kekuatan penggerak yang membangkitkan kegiatan dalam diri 

makhluk hidup dan memotori tingkah laku serta mengarahkannya 

pada suatu tujuan atau berbagai tujuan. Motivasi menurut Sumadi 

Suryabrata adalah keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang 

mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna pencapaian  

suatu tujuan. 

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

adalah kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri 

seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tetentu 

guna mencapai suatu tujuan (kebutuhan).
25

 

b. Pengertian Belajar  

Menurut Slameto belajar merupakan suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamanya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkunganya.
26

 

M. Ngalim mengemukakan bahwa belajar adalah tingkah 

laku yang mengalami perubahan yang menetap melalui pengalaman 

atau latihan. Karena belajar menyangkut berbagai aspek kepribadian, 

baik fisik maupun psikis, seperti perubahan dalam pengertian, 

pemecahan sesuatu masalah atau berfikir, keterampilan, kecakapan 

dan kebiasaan.
27

 

                                                           
25 Djaali. Op. Cit. h. 101 
26 Syaiful Bahri Djamarah. Op. Cit. h. 13 
27 M. Ngalim Purwanto, 2006. Psikologi Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 

h. 231 
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Dari paparan di atas dapat disimpulakan bahwa belajar 

adalah suatu perubahan dalam tingkah laku yang terjadi melalui 

latihan dan pengalaman. 

c. Pengertian Motivasi Belajar  

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
28

. Uno 

menjelaskan “Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan 

eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan 

perubahan tingkah laku, pada umumnya dan beberapa indikator atau 

unsur yang mendukung.” Indikator motivasi belajar menurut Uno 

yaitu: adanya hasrat dan keinginan berhasil, adanya dorongan dan 

kebutuhan dalam belajar, adanya harapan dan cita-cita masa depan, 

adanya penghargaan dalam belajar, adanya kegiatan yang menarik 

dalam belajar, adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga 

kemungkinan seorang siswa dapat belajar dengan baik.
29

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

belajar merupakan keseluruhan daya penggerak dari dalam maupun 

luar diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar. Kuat lemahnya 

 

                                                           
28 Dimyati & Mujiono, 2009. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta. h. 239   
29 Hamzah B. Uno. Loc. Cit.  
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 motivasi belajar seseorang dapat mempengaruhi keberhasilannya 

dalam belajar. 

d. Fungsi Motivasi dalam Belajar 

Ada tiga fungsi motivasi belajar menurut Sardiman A. M, yaitu:  

1) Mendorong manusia untuk berbuat, yaitu sebagai pergerakan 

untuk melepas energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor 

penggerak setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. 

2) Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang 

dikehendaki atau dicapai. Dengan demikian motivasi ini dapat 

memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai 

dengan rumusan tujuannya. 

3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan 

apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, 

dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat 

bagi tujuan tersebut. Seperti halnya seorang santri yang akan 

menghadapi ujian dengan harapan dapat lulus, tentu akan 

melakukan kegiatan belajar dan tidak akan mengahabiskan 

waktu untuk berbuat sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
30

 

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

Dalam proses belajar, motivasi dapat tumbuh, hilang dan 

berubah dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

                                                           
30 Sardiman A. M. Op. Cit.  h. 84-85 



 20 

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Cita-cita atau aspirasi 

Cita-cita disebut juga dengan aspirasi, adalah target yang 

ingin dicapai. Pengertian target ini tidak sama bagi siswa. Cita-

cita atau aspirasi adalah tujuan yang ditetapkan dalam suatu 

kegiatan yang mengandung makna bagi seseorang. 

2. Kemampuan belajar 

Dalam kemampuan belajar, taraf perkembangan berfikir 

siswa menjadi ukuran. Jadi, siswa yang mempunyai kemampuan 

belajar tinggi biasanya lebih termotivasi dalam belajar. 

3. Kondisi siswa. 

Kondisi siswa yang mempengaruhi motivasi belajar 

berhubungan dengan kondisi fisik dan kondisi psikologis. 

Biasanya kondisi fisik yang lebih cepat terlihat karena lebih 

jelas menunjukkan gejalanya daripada psikologis. Kondisi-

kondisi tersebut dapat mengurangi, bahkan menghilangkan 

motivasi belajar siswa. 

4. Kondisi lingkungan. 

Kondisi lingkungan adalah lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ketiga 

lingkungan tersebut sangat berpengaruh terhadap motivasi 

belajar siswa. 
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5. Unsur-unsur dinamis dalam belajar. 

Unsusr-unsur dinamis dalam belajar adalah unsur-unsur 

yang keberadaannya dalam proses belajar tidak stabil, kadang-

kadang kuat, kadang-kadang lemah, dan bahkan hilang sama 

sekali, khususnya kondisi yang sifatnya kondisional. 

6. Upaya guru memperjelaskan siswa. 

Guru mempersiapkan diri dalam membelajarkan siswa 

mulai dari penguasaan materi sampai dengan mengevaluasi 

hasil belajar siswa. Upaya tersebut berorientasi pada 

kepentinngan siswa yang diharapkan dapat meningkatkan 

motivasi belajar.
31

 

Yudrik Jahja juga menyatakan bahwa ada beberapa faktor 

yang menyebabkan naik turunnya semangat belajar serta 

motivasi anak dalam belajar yaitu: 

1) Lingkungan rumah 

2) Lingkungan sekolah 

3) Lingkungan masyarakat 

4) Teman sebayanya
32

 

 

f. Bentuk-Bentuk Motivasi di Sekolah 

Ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi 

dalam kegiatan belajar di sekolah, yaitu: 

1. Memberi angka  

Angka dimaksud adalah sebagai simbol atau nilai dari 

hasil aktivitas belajar anak didik. Angka merupakan alat 

motivasi yang cukup memberikan rangsangan kepada anak didik 

                                                           
31 Dimyati dan Mudjiono, 2009. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta. h. 80 
32 Yudrik Jahja, 2011. Psikologi Perkembangan. Jakarta: Prenada Media Group. h. 358-

359  
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untuk mempertahankan atau bahkan lebih meningkatkan prestasi 

mereka. Angka atau nilai yang baik memberikan motivasi 

kepada anak didik untuk belajar.  

2. Hadiah. 

Hadiah dapat dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidaklah 

selalu demikian. Hadiah untuk suatu pekerjaan mungkin tidak 

menarik bagi seseorang karena tidak berbakat atau tidak senang 

terhadap pekerjaan tersebut. 

3. Kompetisi  

Kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk 

mendorong belajar siswa. Persaingan, baik individu ataupun 

kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

4. Ego- Involvement  

Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan 

pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga 

bekerja keras dengan harga diri, adalah salah satu bentuk 

motivasi yang cukup penting.   

5. Memberi ulangan  

Para siswa akan giat belajar kalau mengetahui akan ada 

ulangan. Memberikan ulangan dapat digunakan sebagai salah 

satu sarana motivasi, tetapi jangan terlalu sering karena akan 

membosankan siswa.   
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6. Mengetahui hasil  

Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau terjadi 

kemajuan, akan mendorong siswa untuk lebih giat belajar. 

Apalagi jika terjadi peningkatan grafik, maka siswa akan 

semakin giat dalam belajar, dengan harapan hasilnya akan terus 

meningkat. 

7. Pujian  

Pujian merupakan bentuk reinforcement yang positif dan 

sekaligus merupakan motivasi yang baik. Oleh karena itu supaya 

pujian ini merupakan bentuk motivasi, pemberiannya harus 

tepat.  

8. Hukuman  

Hukuman merupakan bentuk reinforcement yang negatif 

tetapi kalau diberikan dengan bijak dan tepat bias menjadi alat 

motivasi.  

9. Hasrat untuk belajar  

Hasrat untuk belajar berarti pada diri anak didik itu 

memang ada motivasi untuk belajar, sehingga sudah barang 

tentu hasilnya lebih baik.  

10. Minat  

Motivasi dan minat sama-sama muncul karena ada 

kebutuhan, proses belajar akan berjalan lancar kalau disertai 

dengan minat  
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11. Tujuan yang diakui  

Rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik oleh 

siswa, akan merupakan alat komunikasi yang sangat penting. 

Sebab dengan memahami tujuan yang harus dicapai, karena 

dirasa sangat berguna dan menguntungkan, maka akan timbul 

gairah untuk belajar.
33

 

3. Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Motivasi Belajar  

Lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi motivasi belajar peserta didik.  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. Semakin baik 

lingkungan sekolah maka semakin memotivasi siswa untuk belajar lebih 

giat dalam meraih prestasi. 

Menurut Slameto dalam proses belajar haruslah memperhatikan 

apa yang dapat mendorong siswa agar dapat belajar dengan baik atau 

padanya mempunyai motif untuk berpikir dan memusatkan perhatian, 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan/menunjang 

                                                           
33 Sardiman A.M. Op. Cit. h. 91-95 
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belajar
34

. Motivasi belajar dapat ditanamkan kepada diri siswa dengan 

cara memberikan latihan-latihan atau kebiasaan-kebiasaan yang kadang-

kadang juga dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Seorang guru harus 

mampu membangkitkan motivasi belajar siswa agar tujuan dari 

pebelajaran dapat tercapai. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk 

siswa belajar merupakan salah satu upaya yang dilakukan guru dalam 

memunculkan motivasi belajar siswa. Memberikan latihan-latihan secara 

berkala kepada siswa dapat meningkatkan kesiapan siswa dalam belajar. 

Kebiasaan-kebiasaan yang ditanamkan oleh guru dapat menciptakan 

kondisi lingkungan belajar yang baik bagi siswa. 

4. Kajian  dalam Program Pelayanan Bimbingan Konseling 

Bimbingan dan konseling merupakan upaya pemberian bantuan 

untuk mewujudkan perkembangan manusia secara optimal pada setiap 

tahap perkembangannya, membantu siswa menemukan pibadinya dan 

menerima dirinya secara positif dan dinamis. Oleh sebab itu, hubungan 

yang baik antara guru dan siswa sangat menunjang dalam peningkatan 

motivasi belajar siswa, dengan adanya perhatian berupa pujian yang di 

berikan guru terhadap siswa yang mendatangkan kesenangan tersendiri 

bagi siswa. 

Adapun yang dimaksud dengan program bimbingan dan 

konseling adalah satuan besar atau kecil rencana kegiatan layanan dan 

kegiatan pendukung bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan 

                                                           
34 Slameto. 2013. Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi. Jakarta: Rineka Cipta. 

h. 58 
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pada periode tertentu dan terdiri atas program tahunan, semesteran, 

bulanan, mingguan dan harian.
35

 

Kajian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tentang 

pelaksanaan atau kegiatan pelayanan yang dilakukan di sekolah terkait 

dengan pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah baik klasikal 

maupun non klasikal. 

Berdasarkan program yang disusun oleh guru BK di SMPN 14 

Pekabaru ada beberapa kajian yang berkaitan dengan lingkungan sekolah 

dan motivasi belajar siswa.  Materi yang berkaitan dengan lingkungan 

sekolah adalah layanan orienetasi mengenai sarana dan prasarana 

disekolah, orientasi dengan teman satu kelas, fasilitas yang bisa 

digunakan pada waktu senggang, layanan informasi mengenai cara 

membina hubungan baiklayanan penempatan dan penyaluran mengenai 

dengan kondisi kelas, layanan penguasaan konten mengenai tata tertib 

sekolah, layanan bimbingan kelompok mengenai membuat suasan kelas 

menjadi nyaman, cara memanfaatkan secara maksimal buku-buku yang 

ada diperpustakaan. Materi yang berkaitan dengan motivasi belajar siswa 

adalah layanan orientasi mengenai syarat memasuki pada studi lanjut, 

layanan informasi mengenai menumbuhkan semangat belajar yang 

menurun, cara belajar yang efektif dan efesien, layanan penempatan dan 

penyaluran mengenai teknik belajar yang sesuai, rencana pemilihan 

pendidikan lanjutan, layanan penguasaan konten mengenai cara 

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

Alfabeta. h. 5 
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menghilangkan rasa takut saat mengikuti pelajaran, berlatih memiliki 

kemampuan untuk bertanya dan menjawab di dalam kelas, layanan 

konseling perorangan mengenai bingung belum memiliki cita-cita, setiap 

belajar sulit masuk/memahami. (program terlampir) 

Bimbingan dan konseling merupakan upaya pemberian bantuan 

untuk mewujudkan perkembangan manusia secara optimal pada setiap 

tahap perkembangannya, membantu siswa menwmukan pibadunya dan 

menerima dirinya secara positif dan dinamis. Oleh sebab itu, hubungan 

yang baik antara guru dan siswa sangat menunjang dalam peningkatan 

motivasi belajar siswa, dengan adanya perhatian berupa pujian yang di 

berikan guru terhadap siswa yang mendatankan kesenangan tersendiri 

bagi siswa. 

Hasil penelitian ini terhadap bimbingan dan konseling adalah 

sebagai dasar pembuatan program layanan bimbingan konseling 

khususnya bidang bimbingan belajar. Adapun program BK tidak 

mungkin akan tercipta, terselenggara dan tercapai bila tidak memiliki 

suatu sistem pengelolaan yang bermutu, artinya dilakukan secara jelas, 

sistematis dan terarah. Stoner mengemukakan pendapatnya mengenai 

pengertian manajemen sebagai berikut: “Management is the process of 

planning, organizing, leading and controlling the efforts of organizing 



 28 

members and using all over organization resorces to achiave state 

organizational goals”.
36

 

Sejalan dengan pengertian manajemen, sekolah menengah 

pertama sebagai sebuah organisasi yang memiliki sub organisasi 

bimbingan dan konseling harus dapat menerapkan fungsi-fungsi 

manajemen ke dalam program layanan bimbingan dan konseling agar 

tujuan dari layanan bimbingan dan konseling di sekolah dapat tercapai. 

Adapun yang dimaksud dengan program bimbingan dan konseling adalah 

satuan besar atau kecil rencana kegiatan layanan dan kegiatan 

pendunkung bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan pada 

periode tertentu dan terdiri atas program tahunan, semesteran, bulanan, 

mingguan dan harian.
37

 

Telah teruraikan di atas mengenai fungsi dari penelitian ini ialah 

sebagai dasar pembuatan program atau sebagai assesmen untuk 

menganalisis atau mengidentifikasi kebutuhan terkait dengan pembuatan 

program atau kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam mengidentifikasi dan 

merumuskan kebutuhan itu, yakni: 

a. Mengkaji kebutuhan atau masalah peserta didik yang nyata di 

lapangan. 

b. Mengkaji harapan sekolah dan masyarakat terhadap peserta didik. 

                                                           
36 Achmad Juntika Nurihsan, 2004. Manajemen Biimbingan dan Konseling di SMA. 

Jakarta: Grasindo.h. 46 
37 Dewa Ketut Sukardi, 2003. Manajmen Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Bandung: 

Alfabeta. h. 5 
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c. Ketersediaan sumber daya (konselor atau guru bimbingan dan 

konseling). 

d. Ketersediaan fasilitas pendukung. 

Sedangkan untuk mengidentifikasi masalah siswa dapat 

melalui: 

a. Karakteristik siswa, seperti aspek-aspek fisik (kesehatan dan 

keberfungsiannya), kecerdasan, motif belajar, sikap dan kebiasaan 

belajar, minat-minatnya (pekerjaan, jurusan, olahraga, seni dan 

keagamaan), masalah-maslah yang dialami, dan kepribadian. 

b. Tugas-tugas perkembangannya, sebagai landasan untuk memberikan 

layanan bimbingan.
38

 

Kegiatan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan di sekolah 

tidak dipilih secara acak, namun melalui pertimbangan yang matang dan 

terpadukan dalam program pelayanan bimbingan dan konseling. Ada 

beberapa syarat dalam penyusunan program, yaitu:
39

 

a. Kebutuhan bagi pengembangan peserta didik sesuai dengan kondisi 

pribadinya, serta jenjang dan jenis pendidikannya. 

b. Lengkap dan menyeluruh, memuat segenap fungsi bimbingan, 

meliputi semua jenis layanan dan kegiatan pendukung, serta 

menjamin dipenuhinya prinsip dan asas-asas bimbingan dan 

konseling. Kelengkapan program ini disesuaikan dengan kebutuhan 

                                                           
38 Syamsu Yusuf L. N. 2009. Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Bandung: 

Rizki Press. h. 69-70 
39 Prayitno. 2012. Panduan Pengembangan Diri. Padang: FIP UNP. h. 54 
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dan karakteristik peserta didik pada satuan pendidikan yang 

bersangkutan. 

c. Sistematik, dalam arti program yang disusun menurut urutan logis, 

tersinkronisasi dengan menghidari tumpang tindih yang tidak perlu, 

serta dibagi-bagi secara logis. 

d. Terbuka dan luwes, sehingga mudah menerima masukan untuk 

pengembangan dan penyempurnaannya, tanpa harus merombak 

program itu secara menyeluruh. 

e. Memungkinkan kerja sama dengan semua pihak yang terkait dalam 

rangka memanfaatkan berbagai sumber dan kemudahan yang 

tersedia bagi kelancaran dan keberhasilan pelayanan bimbingan dan 

konseling. 

f. Memungkinkan diselenggarakannya penilaian dan tindak lanjut 

untuk penyempurnaan program pada khususnya, dan pada 

peningkatan keefektifan dan keefesienan penyelenggaraan program 

bimbingan dan konseling pada umumnya. 

Berdasarkan teori-teori yang telah disebutkan di atas, maka hasil 

penelitian ini akan dijadikan dasar penyusunan program layanan 

bimbingan dan konseling khususnya bidang bimbingan belajar. 
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B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan digunakan sebagai perbandingan untuk 

menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan 

bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti oleh 

banyak orang. Penelitian terdahulu yang relevan pernah dilakukan 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Weni Shahdana (2014), jurusan PIPS-E Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau meneliti tentang pengaruh lingkungan belajar terhadap 

hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi di sekolah menengah atas 

negeri 1 Tandun Rokan Hulu. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 

pengaruh yang signifikan antara lingkungan belajar terhadap hasil belajar 

pada mata pelajaran Ekonomi di kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 

I Tandun, dengan kontribusi lingkungan  belajar terhadap hasil belajar 

siswa adalah 0.130 X 100%  = 13% dan selebihnya dipengaruhi oleh 

variabel lain. 

2. Herlina Febrina Dwi Prasti (2005), Jurusan Bimbingan dan Konseling 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau dengan judul: 

Hubungan Antara Motivasi Belajar dengan Disiplin Belajar Siswa pada 

saat Layanan Pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan disiplin belajar. 

3. Rahmi Azhari (2016), Jurusan Kependidikan Islam Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau meneliti tentang upaya guru bimbingan 

konseling dalam meningkatkan motivasi belajar siswa slow learner di 



 32 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Pekanbaru. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa upaya guru bimbingan konseling dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa slow learner adalah (1) 

Melakasanakan 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. 

4. Elizabeth Sinaga (2014), Jurusan Psikologi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau 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 

 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan suatu konsep yang digunakan untuk 

memberikan batasan terhadap konsep teoritis. Hal ini diperlukan agar tidak 

menjadi kesalahpahaman dalam penafsiran penulis sekaligus untuk 

memudahkan penelitian. 

Adapun konsep kajian ini berkenaan dengan pengaruh lingkungan 

sekolah terhadap motivasi belajar siswa, maka indikator-indikator yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Indikator lingkungan sekolah yang kondusif 
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a. Sekolah memiliki keadaan gedung yang memadai 

b. Sekolah menyediakan sarana seperti infokus untuk pendukung poses 

pembelajaran 

c. Sekolah memiliki perpustakaan dengan sumber belajar yang 

lengkap. 

d. Guru menggunakan media yang sesuai dalam pembelajaran 

e. Siswa dengan siswa lainnya memiliki hubungan baik 

f. Siswa memiliki relasi yang baik dengan guru 

g. Siswa merasa nyaman dalam urusan administrasi dengan staf 

sekolah 

h. Siswa mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pihak sekolah 

i. Keadaan lingkungan kelas yang kondusif untuk melakukan proses 

pembelajaran 

j. Sekolah memiliki lingkungan fisik kelas yang baik  

2. Indikator motivasi belajar siswa 

Indikator motivasi belajar siswa dapat diklasifikikasikan sebagai 

berikut: 

a. Siswa memiliki keinginan untuk berhasil 

b. Siswa tekun mengerjakan tugas 

c. Siswa merasa belajar adalah suatu kebutuhan 

d. Siswa memiliki cita-cita masa depan 

e. Siswa memiliki harapan yang lebih baik untuk masa depan 

f. Siswa semangat melakukan tugas-tugasnya 
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g.  Adanya penghargaan dalam belajar 

h. Siswa merasa tertarik dengan kegiatan belajar 

i. Siswa merasa nyaman dengan lingkungan sekolah ketika belajar 

sehingga memungkinkan seorang siswa dapat belajar dengan baik. 

 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi  

Pengaruh lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar siswa di SMPN  

14 Pekanbaru berbeda-beda. 

2. Hipotesa 

Hipotesa diartikan sebgaia jawaban sementera terhadap rumusan 

penelitian.
40

 Hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan sekolah terhadap 

motivasi belajar siswa di SMPN 14 Pekanbaru. 

b. H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan sekolah 

terhadap motivasi belajar siswa di SMPN 14 Pekanbaru. 

 

                                                           
40 Sugiyono, 2009. Statistik untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. h. 84 


