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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas dalam belajar dan keberhasilan dalam belajar bukan hanya

ditentukan oleh faktor intelektual saja, tetapi juga dibentuk oleh faktor non

intelektual. Faktor non intelektual yang mempengaruhi aktivitas belajar

seseorang itu salah satunya adalah motivasi ( Sardiman, 2011:75).

Motivasi dalam belajar adalah salah satu faktor internal belajar yang

merupakan kunci keberhasilan belajar. Motivasi belajar merupakan kekuatan

mental yang mendorong terjadinya proses belajar. Motivasi yang lemah akan

melemahkan kegiatan belajar dan hasil belajar akan rendah (Dimyati dan

Mudjiono, 2002:239). Jika motivasinya tinggi maka keaktifannya dalam belajar

akan lebih meningkat dan hasilnya pun akan lebih baik.

Motivasi belajar penting dalam melakukan kegiatan belajar. Menurut

Mc.Donald (dalam Djamarah, 2008: 148) motivasi adalah suatu perubahan energi

didalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) dan

reaksi untuk mencapai tujuan. Perubahan energi didalam diri seseorang itu

berbentuk aktivitas nyata yaitu berupa kegiatan fisik.

Menurut Mc.Donald (dalam Djamarah, 2008: 150) orang yang memiliki

motivasi dalam belajar ciri-cirinya adalah memiliki pemikiran positif terhadap

sesuatu yang dijalaninya, memiliki minat yang tinggi untuk mempelajari suatu

pelajaran, adanya kebutuhan dari diri individu, gemar belajar dan adanya
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kesadaran dalam diri individu. Apabila seseorang memiliki ciri diatas, berarti

orang itu selalu memiliki motivasi yang kuat.

Selain dari faktor siswa sendiri, belajar juga dipengaruhi oleh faktor

eksternal, seperti  bantuan yang diberikan oleh guru. Bantuan yang diberikan

oleh guru memberikan pengaruh langsung terhadap kebiasaan belajar siswa

(Hamalik, 2010:34) misalnya dalam mencatat hal yang dianggap penting, guru

memberikan pengarahan terhadap siswanya agar menggunakan kalimat yang

mudah dipahami oleh siswa itu sendiri. Sebagai pendidik, guru harus

membimbing, dalam arti menuntun sesuai dengan kaidah yang baik dan

mengarahkan perkembangan siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan

(Sardiman, 2009:140).

Motivasi belajar merupakan faktor psikologis yang bersumber dari faktor

internal siswa, yang berfungsi sebagai pendorong tingkah laku belajar yang

sangat efektif. Motivasi tidak selalu dapat terpelihara tanpa pengukuhan dari

faktor luar karena masa remaja adalah masa labil yang masih mudah terpengaruh

dengan lingkungan. Dalam kondisi ini peran guru yang dapat memotivasi siswa

menjadi penting.

Guru merupakan petugas utama dalam kegiatan bimbingan yang sebenarnya

di dalam kelas (termasuk wali kelas) dan orang yang mempunyai hubungan yang

erat dengan siswa, ia mempunyai banyak kesempatan untuk mempelajari

siswanya, dan mengawasi tingkah lakunya.Fenomena yang didapat melalui

wawancara singkat mengenai persepsi siswa terhadap bimbingan guru dan
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motivasi belajar di SMKN 1 Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir (12 Maret

2015) terhadap 12 orang siswa di SMKN 1 Kecamatan Simpang Kanan

Kabupaten Rokan Hilir  terdapat 33% siswa yang memiliki minat untuk

mempelajari pelajaran, tidak memiliki pemikiran positif terhadap sesuatu yang

dijalaninya, siswa tidak merasa butuh untuk belajar sehingga siswa memiliki

pandangan yang negatif terhadap informasi yang diberikan oleh guru.  25% siswa

memiliki kesadaran yang rendah untuk belajar, kurang suka untuk membaca

buku di perpustakaan sekolah, memiiki pandangan yang negatif terhadap

pelajaran yang disampaikan oleh guru, menghabiskan waktu belajar dengan

bermain di kelas dan selalu menyontek teman ketika guru memberikan latihan di

kelas. 33% siswa memiliki kesadaran yang rendah untuk mengikuti pelajaran

ketika guru sedang menyampaikan pelajaran, kurang berminat karena tidak

menguasai pelajaran, tidak geman untuk mengerjakan latihan dan ketika di tegur

guru baru akan mengerjakan tugas yang diberikan dan 9% siswa tidak merasa

butuh untuk mempelajari pelajaran karena siswa memiliki pandangan bahwa

pelajaran tersebut tidak memberikan arti yang penting untuk jurusan yang

diambilnya.

Proses memberikan penilaian dan merasakan apa yang terjadi pada diri siswa

dapat dikatakan sebagai proses persepsi. Menurut Atkinson (dalam

Sobur,2003:446) persepsi adalah proses saat kita mengorganisasikan dan

menafsirkan pola stimulus dalam lingkungan. Proses persepsi tedapat tiga



4

komponen utama yaitu: seleksi, interpretasi dan interpretasi dan persepsi

kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi.

Tugas guru tidak hanya mengajar, tetapi juga harus dapat mendidik,

membimbing, membina, dan memimpin kelas. Sementara peranan guru juga

sangat banyak , diantaranya yaitu sebagai perancang pembelajaran, sebagai

pengelola pembelajaran, sebagai evaluator, sebagai konselor dan sebagai

pelaksana kurikulum.

Standar beban kerja guru mengacu pada Undang-Undang No 14 Tahun 2005

tentang guru dan dosen. Dalam pasal 35 disebutkan bahwa beban kerja guru

mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta

didik serta melaksanakan tugas tambahan.

Bimbingan yang diberikan oleh guru merupakan dorongan bagi siswa untuk

melakukan aktivitas belajar dengan baik. Melalui bimbingan yang diberikan oleh

guru, diharapkan siswa dapat termotivasi dalam belajar. Berangkat dari masalah

yang dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

tentang persepsi siswa terhadap bimbingan guru dan motivasi belajar siswa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, rumusan masalah yang akan

diteliti adalah “ Apakah ada hubungan antara persepsi siswa terhadap bimbingan
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guru dan motivasi belajar pada siswa SMKN 1 Simpang Kanan, Kabupaten

Rokan Hilir”

C. Tujuan

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji dan mempelajari secara ilmiah

hubungan antara bimbingan guru dengan motivasi belajar siswa , untuk

menjalankan maksud tersebut, maka peneliti memiliki tujuan yaitu untuk

mengetahui hubungan antara persepsi siswa terhadap bimbingan guru dengan

motivasi belajar siswa kelas X dan XI SMKN 1 Simpang Kanan Kabupaten

Rokan Hilir.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini pernah dilakukan oleh Irma Dita (2011) di SMPN 30 Siak yang

berjudul Hubungan Antara Persepsi Siswa Terhadap Kompetensi Profesional

Guru dengan Motivasi Belajar Siswa di SMPN 30 Siak, hasil penelitiannya

adalah : ada hubungan yang signifikan antara persepsi siswa terhadap kompetensi

profesional guru dengan motivasi belajar siswa SMP 30 SIAK. Persamaan

penelitian ini adalah menggunakan kuantitatif dan salah satu variabel  penelitian

yaitu motivasi belajar.

Selain itu, ada juga penelitian yang dilakukan oleh Susi Sulastri (2012) yang

dilaksanakan di Desa Teluk Latak Kabupaten Bengkalis dengan judul Motivasi

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas II SMP VII Bengkalis,
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dengan hasil motivasi belajar  yang sangat baik dengan hasil pengolahan data

sebanyak 83,21%. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan

penelitian kuantitaif dan menggunakan variabel motivasi belajar.

Meskipun kedua penelitian ini membicarakan motivasi belajar, tetapi belum

ada yang membahas tentang persepsi siswa terhadap bimbingan guru,sehingga

kedua penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan memberikan peluang untuk

meneliti tema yang sama dengan mengambil motivasi belajar siswa.

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilaksanakannya penelitian ini dapat memberi masukan,

tambahan, pengetahuan dan sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu

psikologi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru

Memberikan informasi yang menjadi sumber motivasi belajar dan

kondisi yang mempengaruhinya, dengan mengatahui hal ini guru dapat

menciptakan kondisi-kondisi tertentu agar siswa lebih termotivasi dalam

belajarnya.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya
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Memberikan informasi sebagai referensi khususnya penelitian yang

berhubungan dengan persepsi siswa terhadap bimbingan guru dan

motivasi belajar yang dilakukan dengan memberikan data ilmiah.


