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TINJAUAN PUSTAKA

A. MOTIVASI BELAJAR

1. Pengertian Motivasi Belajar

Motivasi berawal dari kata “ motif” yang diartikan sebagai daya

upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. motif dapat

dikatakan sebagai suatu penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk

melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Bahkan

motif dapat diartikan sebagai kondisi intern (kesiapsiagaan). Berawal dari

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

yang telah menjadi aktif.

Mc Donald (dalam Djamarah, 2008: 150) mengatakan bahwa

motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang

ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi untuk mencapai

tujuan. James O whittaker ( dalam Soemanto, 1998:205)  motivasi adalah

kondisi-kondisi atau keadaan yang mengaktifkan atau memberi dorongan

kepada makhuk untuk bertingkah laku mencapai tujuan yang ditimbulkan

oleh motivasi tersebut.

Menurut Guthrie (dalam Soemanto, 1998: 206) motivasi akan

variasi respons pada individu, dan bila dihubungkan dengan hasil belajar

motivasi tersebut bukan instrumental dalam belajar. Sedangkan menurut

Fredrick J, Donald (dalam Soemanto, 1998 : 206) motivasi ialah



perubahan tenaga di dalam diri seseorang yang ditandai oleh dorongan

afektif dan reaksi-reaksi mencapai tujuan.

Gates (dalam Djaali, 2009: 101) mengatakan motivasi adalah suatu

keadaan fisiologi atau psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang

mengatur tindakannya dengan cara tertentu. Adapun Greenberg (dalam

Djaali, 2009: 101) menyebutkan bahwa motivasi adalah proses

membangkitkan, mengarahkan dan memantapkan perilaku ke arah suatu

tujuan.

Menurut Mc.Donald (dalam Djamarah, 2008: 148) motivasi belajar

adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai

dengan timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan.

Perubahan energi dalam diri seseorang itu berbentuk suatu aktivitas nyata

berupa kegiatan fisik.

Winkel (2004:169) berpendapat bahwa motivasi belajar adalah

sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri seseorang yang

menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan dari kegiatan

belajar dan memberikan arah kepada kegiatan belajar sehingga tujuan yang

dikehendaki tercapai. Whittaker (dalam Soemanto, 1998:205)menyatakan

bahwa motivasi belajar adalah kondisi-kondisi atau keadaan yang

mengaktifkan atau memberi dorongan kepada makhluk untuk bertingkah

laku mencapai tujuan.

Menurut Sardiman (2011:75) motivasi juga dikatakan sebagai

usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang



mau dan ingin melaksanakan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan

berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu.

Jadi motivasi dapat dirangsang oleh faktor dari luar tetapi motivasi itu

tumbuh di dalam  diri seseorang. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat

dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri seseorang

yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari

kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar,

sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai. “dikatakan keseluruhan”,

karena pada umumnya ada beberapa motif yang bersama-sama

menggerakkan siswa untuk belajar. Sardiman (2011:75) Motivasi belajar

merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual. Peranannya yang

khas dalam hal penumbuhan gairah, merasa senang dan semangat untuk

belajar

Jadi kesimpulannya, motivasi belajar adalah suatu keadaan atau

kondisi dan dorongan dalam hal penumbuhan gairah, perasaan senang, dan

semangat untuk melakukan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan dari

kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki seseorang tercapai.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar

Djamarah (2008:149) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi motivasi belajar:



a. Faktor intrinsik

Pendekatan kognitif menekankan pentingnya motivasi intrinsik

dalam prestasi, jadi motivasi intrinsik merupakan motivasi internal

untuk melakukan sesuatu demi hal itu sendiri (sebuah tujuan itu

sendiri). Motivasi itu intrinsik bila tujuannya sejalan dengan situasi

belajar dan bertemu dengan kebutuhan dan tujuan siswa untuk

menguasai nilai-nilai yang terkandung dalam pelajaran bukan karena

keinginan lain, seperti ingin mendapat pujian, nilai yang tinggi atau

hadiah dan sebagainya. Bila siswa telah memiliki motivasi intrinsik

dalam dirinya, maka siswa secara sadar akan melakukan kegiatan yang

tidak memerlukan motivasi dari luar dirinya.

b. Faktor ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik adalah kebalikan motivasi intrinsik. Motivasi

ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya

perangsang dari luar. Motivasi belajar dikatakan ekstrinsik bila siswa

menempatkan tujuan belajarnya di luar faktor-faktor situasi belajar.

Siswa belajar karena ingin mencapai tujuan yang terletak di luar hal

yang dipelajarinya. Misalnya, untuk mencapai angka tinggi, gelar,

kehormatan, dan sebagainya.

Motivasi ekstrinsik bukan berarti motivasi yang tidak diperlukan

dan tidak baik dalam pendidikan. Motivasi ekstrinsik diperlukan agar

siswa mau belajar. Berbagai macam cara bisa dilakukan agar siswa

termotivasi untuk belajar, dengan berbagi bentuknya. Kesalahan



penggunaan bentuk-bentuk motivasi ekstrinsik akan meugikan siswa.

Akibatnya, motivasi ekstrinsik bukan berfungsi sebagai pendorong

tetap menjadikan siswa malas belajar. Karena itu, guru harus pandai

mempergunakan motivasi ekstrinsik ini dengan benar dalam rangka

menunjang proses interaksi edukatif di kelas.

3. Bentuk – Bentuk Motivasi Belajar

Menurut Djamarah (2008:158) bentuk-bentuk motivasi yang dapat

dimanfaatkan dalam rangka mengarahkan anak dalam belajar antara lain:

1. Memberi angka

Angka yang dimaksud adalah sebagai simbol atau nilai dari hasil

aktivitas belajar anak didik

2. Hadiah

Hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai

penghargaan atau kenang-kenangan

3. Kompetisi

Kompetisi adalah persaingan yang dapat digunakan sebagai alat

komunikasi untuk mendorong anak didik mereka bergairah belajar.

4. Ego-Involvement

Menumbuhkan kesadaran kepada anak didik agar merasakan

pentingnya tugas dan menerimanya sebagai suatu tantangan sehingga

bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri sebagai salah satu

bentuk yang cukup penting



5. Memberi ulangan

Ulangan bisa dijadikan sebagai alat motivasi. Anak didik biasanya

mempersiapkan diri dengan belajar jauh-jauh hari untuk menghadapi

ulangan.

6. Mengetahui hasil

Dengan mengetahui hasil, anak didik terdorong untuk belajar lebih

giat

7. Pujian

Pujian yang diucapkan pada waktu yang tepat dapat dijadikan

sebagai alat motivasi. Pujian yang diberikan oleh guru sesuai dengan

hasil belajar siswa.

8. Hukuman

Meskipun hukuman sebagai reinforcement yang negatif, tetapi bila

dilakukan denga tepat dan bijak akan menjadi alat motivasi yang baik

dan efektif

9. Hasrat untuk belajar

Hasrat untuk belajar ada unsur kesengajaan dan ada maksud untu

belajar.

10. Minat

Minat adalah kecondongan yang menetap untuk memperhatikan

mengenang beberapa aktivitas.



11. Tujuan yang diakui

Tujuan yang diakui dan diterima baik oleh anak merupakan alat

motivasi sangat penting, sebab dengan memahami tujuan yang harus

dicapai,  seseorang melakukan sesuatu yang sangat berguna, sehingga

menimbulkan gairah untuk terus belajar

4. Ciri-ciri Motivasi Belajar

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

memiliki motivasi dalam belajar yang tinggi akan tampak seperti:

a. Memiliki pemikiran positif terhadap sesuatu yang dijalaninya

Siswa yang memiliki pemikiran yang positif terhadap sesuatu yang

dijalaninya menganggap bahwa semua mata pelajaran yang dipelajari

sekarang akan dibutuhkan dan sangat berguna untuk sekarang dan

masa yang akan datang.

b. Memiliki minat yang tinggi untuk mempelajari suatu pelajaran

Siswa yang memiliki minat yang tinggi untuk mempelajari suatu

pelajaran akan belajar dalam jangka waktu tertentu.

c. Adanya kebutuhan dari diri individu

siswa dapat dikatakan mempunyai motivasi untuk belajar karena

siswa membutuhkan sesuatu dari yang dipelajarinya. Motivasi

memang berhubungan dengan kebutuhan seseorang yang

memunculkan kesadaran untuk melakukan aktivitas belajar.



d. Gemar belajar

Aktivitas yang tidak pernah sepi dari kegiatan siswa yang memiliki

motivasi untuk belajar, dan memang di akui bahwa belajar adalah cara

untuk mendapatkan sejmlah ilmu pengetahuan.

e. Adanya kesadaran dalam diri individu

Dorongan untuk belajar bersumber pada kebutuhan, yag berisikan

keharusan unuk menjadi orang yang terdidik dan berpengetahuan.

5. Fungsi Motivasi Belajar

Menurut Djamarah (2008:156-158) baik motivasi intrinsik maupun

ekstrinsik sama-sama berfungsi sebagai pendorong, penggerak dan pengarah

perbuatan. Adapun fungsi motivasi dalam belajar antara lain:

a. Motivasi sebagai pendorong

Anak yang awalnya tidak ada hasrat untuk belajar tetapi karena ada

sesuatu yang dicari memunculkan motivasi untuk belajar. Sesuatu yang

akan dicari itu adalah memuaskan rasa ingin tahunya dari sesuatu yang

akan dipelajarinya. Sesuatu yang belum diketahui, itu akhirnya mendorong

anak untuk belajar. Sikap itulah yang mendasari dan mendorong ke arah

perbuatan dalam belajar. Jadi motivasi berfungsi sebagai pendorong akan

mempengaruhi sikap  yang  diambil oleh anak dalam belajar.



b. Motivasi sebagai penggerak perbuatan

Dalam hal ini anak sudah melakukan aktivitas belajar dengan sungguh-

sungguh, oleh karena itu anak tahu apa yang akan diperbuatnya pada saat

dalam belajar.

c. Motivasi sebagai pengarah perbuatan.

Anak yang mempunyai motivasi dapat menyeleksi  perbuatan yang

harus dilakukan dan mana perbuatan yang harus diabaikan. Anak yang

ingin mendapatkan  dari hasil belajarnya itu merupakan tujuan dari belajar

yang akan dicapai oleh anak

B. PERSEPSI SISWA TERHADAP BIMBINGAN GURU

1. Persepsi

1.1. Defenisi Persepsi

Pareek (dalam Sobur, 2011: 446) mengemukakan persepsi adalah

menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan

memberikan reaksi kepada rangsangan panca indra atau data. Walgito

(2010:99) mendefinisikan persepsi sebagai proses yang didahului oleh

individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris, namun

proses itu tidak berhenti begitu saja melainkan stimulus tersebut

diteruskan dalam proses selanjutnya merupakan proses persepsi.

Menurut DeVito (dalam Sobur, 2011: 445) persepsi adalah proses

ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi

indera kita.



Menurut Suharnan (2005:23) persepsi merupakan dua proses yang

berlangsung secara serempak antara keterlibatan aspek-aspek dunia luar

(stimulus informasi) dengan dunia di dalam diri seseorang (pengetahuan

yang relevan dan telah disimpan didalam ingatan), dua proses dalam

persepsi itu disebut bottom-up (aspek stimulus) dan top down

(pengetahuan seseorang).

Menurut Matlin, 1989 (dalam Suharnan, 2005 : 23) persepsi adalah

suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki ( yang

disimpan di dalam ingatan) yang diterima oleh alat indera seperti mata,

telinga dan hidung.

Sedangkan Menurut King (2010: 225) persepsi adalah pross

mengatur dan mengartikan informasi sensoris untuk memberikan

makna. Sedangkan Stenberg (2008: 75) mengatakan bahwa persepsi

melibatkan kognisi tingkat tinggi dalam penginterpretasian terhadap

informasi sensorik,  artinya persepsi mengacu pada hal-hal yang kita

indera. Sedangkan menurut Jonathan Ling dan Jonathan Cathling

(2012: 6) persepsi merupakan serangkaian proses yang diperoleh

melalui penginterpretasian informasi melalui inderawi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi itu adalah

proses menerima, menyaring dan memberikan penilaian terhadap

stimulus yang diterima oleh individu, baik yang diterima oleh luar diri



individu maupun dalam diri individu sehingga stimulus tersebut

menjadi sesuatu yang berarti.

1.2. Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi

Menurut Walgito (2010:101) berkaitan dengan faktor-faktor yang

berperan dalam persepsi dapat dikemukakan adanya faktor yaitu:

a. Objek yang dipersepsikan.

Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi

dan juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan.

b. Alat indera

Alat indera atau reseptor merupakan reseptor untuk menerima

stimulus

c. Perhatian

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan

adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu

persiapan dalam rangka mengadakan persepsi.

1.3. Komponen-komponen Persepsi

Menurut Sobur (2011:447) dalam proses persepsi terdapat tiga

komponen utama, yaitu:



a. Seleksi, adalah proses penyaringan oleh alat indera terhadap

rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau

sedikit.

b. Interpretasi, adalah proses mengorganisasikan informasi sehingga

mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi berbagai

faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut,

motivasi, kepribadian dan kecerdasan. Interpretasi juga bergantung

pada kemampuan seseorang untuk melakukan pengkategorian

informasi yang diterimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang

kompleks menjadi sederhana.

c. Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk

tingkah laku sebagai reaksi

2. Bimbingan Guru

a. Peranan Guru Sebagai Pembimbing

Sutirna (2013:77) mengatakan bahwa peranan (role) guru artinya

keseluruhan perilaku yang harus dilakukan guru dalam melaksanakan

tugasnya sebagai guru. Guru mempunyai peranan yang luas baik di

sekolah, di keluarga, maupun di masyarakat. Guru merupakan faktor

utama dalam keseluruhan proses pendidkan. Dalam tugasnya sebagai

pendidik, guru memegang jenis peranan yang mau tidak mau harus

dilakukan oleh seorang guru.



Saud(2013: 33) mengatakan bahwa guru sebagai pembimbing

memberikan bantuan kepada siswa dalam memecahkan masalah yang

dihadapinya, guru tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan

melainkan juga membina kepribadian dan pembentukan nilai-nilai para

siswa. Kamus Besar Bahasa Indonesia “pembimbing” diartikan sebagai:

(1) orang yang memimpin, pemimpin, menuntun, (2) yang dipakai untuk

membimbing seperti pengantar ilmu pengetahuan.

Berdasarkan uraian di atas, sebagai pembimbing guru melaksanakan

tugas di sekolah sebagai pendidik, pengajar, dan sekaligus sebagai

pembimbing.. Artinya, dalam hal ini guru tidak semata-mata hanya

memberikan materi pelajaran saja.

b. Tugas Guru

Tugas guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik, membimbing,

membina dan memimpin kelas. Sejalan dengan amanat dalam UU RI

No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1, yang mana seorang

guru adalah pandidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi siswa.

Selain itu, guru harus melaksanakan beban kerja utama yang tercantum

dalam pasal 35 ayat 1 UU RI No 14 Tahun 2005, yaitu merencanakan dan

melaksanakan tugas tambahan.

Menurut Bernawi dan Muhammad Arifin (2012: 45) berikut ini uraian

tugas guru :



1. Merencakan pembelajaran

Tugas guru yang pertama ialah merencanakan pembelajaran. Guru

wajib membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) pada awal

tahun atau awal semseter, sesuai dengan rencana kerja sekolah.

Kegiatan penyusunan RPP ini berlangsung selama dua minggu atau dua

belas hari kerja. Kegiatan ini dapat diperhitungkan sebagai kegiatan

tatap muka.

2. Melaksanakan pembelajaran

Tugas guru yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran.

Kegiatan pembelajaran adalah terjadinya  interaksi edukatif antara

peserta didik dengan guru..

3. Menilai hasil pembelajaran

Tugas guru yang ketiga adalah menilai hasil pembelajaran. Menilai

hasil pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh,

menganalisis, dan menfsirkan data tentang proses dan hasil belajar

peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan

sehingga menjadi informasi yang bermakna untuk menilai peserta didik

maupun dalam pengambilan keputusan lainnya.

4. Membimbing dan melatih peserta didik

Tugas guru yang keempat adalah membimbing dan melatih peserta

didik, dibedakan menjadi tiga, yaitu:



1. Bimbingan dan latihan pada kegiatan pembelajaran  kegiatan

bimbingan dan latiihan ini dilakukan secara menyatu dengan

proses pembelajaran.

2. Bimbingan dan latihan pada kegiatan intrakurkuler, terdiri dari

remidial dan pengayaan sesuai dengan mata pelajaran yang

diampu guru. Remidial merupakan kegiatan bimbingan dan

latihan yang diajukan kepada siswa yang belum menguasai

kompetensi yang harus dicapai. Sementara pengayaan adalah

kegiatan bimbingan dan latihan yang diajukan kepada siswa yang

telah mencapai kompetensi. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di

dalam kelas dngan jadwal khusus, disesuaikan dengan kebutuhan

dan tidak harus dengan jadwal tetap.

3. Bimbingan dan latihan pada kegiatan ekstrakurikuler yaitu

kegiatan pilihan dan bersifat wajib bagi siswa.

5. Melaksanakan tugas tambahan. Tugas tambahan guru dapat

dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu tugas struktural dan tugas

khusus. Tugas struktural adalah tugas tambahan berdasarkan jabatan

dalam struktur organisasi sekolah. Sementara tugas khusus adalah

tugas tambahan yang yang dilakukan untuk menangani masalah

khusus yang belum diatur dalam peraturan yang mengatur organisasi

sekolah.



C. Kerangka Berfikir

Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan sebab siswa yang \

memiliki motivasi dalam belajar rendah, maka aktivitas belajarnya juga

akan rendah. Menurut Tyson dan Carroll (dalam Djamarah, 2008: 168)

siswa yang motivasi dalam belajar rendah untuk belajar atau tidak terlibat

secara aktif dalam kegiatan belajar dipengaruhi oleh suasana kelas yang

kurang kondusif. Guru tidak harus tinggal diam bila ada siswa yang tidak

terlibat langsung dalam belajar bersama. Perhatian harus lebih diarahkan

kepada mereka, bantuan juga harus diberikan agar siswa lebih bergairah

untuk belajar.

Santrock (2009: 211) mengatakan bahwa guru harus mendorong siswa

untuk menjadi termotivasi secara intrinsik. Secara serupa, guru harus

menciptakan lingkungan pembelajaran yang meningkatkan keterlibatan

kognitif dan tanggung jawab terhadap diri siswa dalam proses belajar.

Motivasi intrinsik berasal dari dalam siswa sendiri yang dapat

mendorongnya melakukan tindakan belajar. Mengingat motivasi merupakan

penggerak dalam perbuatan, maka jika ada siswa yang kurang memiliki

motivasi intrinsik, diperlukan dorongan dari luar yaitu bantuan yang

diberikan oleh guru.Bantuan yang diberikan oleh guru dapat berupa

menjelaskan tujuan belajar pada saat permulan belajar mengajar,

membangkitkan dorongan kepada siswa untuk belajar dengan memberikan

perhatian maksimal kepada siswa, membantu kesulitan belajar siswa secara

individu maupun kelompok, menggunakan metode yang bervariasi seperti



ceramah, diskusi maupun praktek serta menggunakan media pembelajaran

yang baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk membangkitkan

motivasi belajar siswa.

Menurut Mc.Donald (dalam Djamarah, 2008: 148) motivasi belajar

adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi siswa yang ditandai dengan

timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan. Perubahan

energi dalam diri siswa itu berbentuk suatu aktivitas nyata berupa kegiatan

fisik.

Winkel (2004:169) berpendapat bahwa motivasi belajar adalah

sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri seseorang yang

menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan dari kegiatan

belajar dan memberikan arah kepada kegiatan belajar sehingga tujuan yang

dikehendaki tercapai. Whittaker (dalam Soemanto, 1998:205) menyatakan

bahwa motivasi belajar adalah kondisi-kondisi atau keadaan yang

mengaktifkan atau memberi dorongan kepada makhluk untuk bertingkah

laku mencapai tujuan.

Ciri siswa yang termotivasi dalam belajarnya 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 kesadaran dalam diri individu. Ciri

tersebut akan tumbuh jika siswa memiliki pandangan dan perasaan yang

baik terhadap bimbingan yang diberikan oleh gurunya, pandangan dan



perasaan yang tidak baik terhadap bimbingan yang diberikan oleh guru

kepada siswa dapat menjadikan siswa tidak termotivasi untuk belajar.

Proses membayangkan dan merasakan apa yang terjadi pada diri siswa

dapat dikatakan sebagai proses persepsi.  Pareek (dalam Sobur, 2011: 446)

mengemukakan persepsi adalah menerima, menyeleksi, mengorganisasikan,

mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi kepada rangsangan

pancaindra atau data.  Walgito (2010: 99) mendefinisikan persepsi sebagai

proses yang didahului oleh individu melalui alat indera atau juga disebut

proses sensoris, namun proses itutidak berhenti begitu saja melainkan

stimulus tersebut diteruskan dalam proses selanjutnya merupakan proses

persepsi.

Apabila persepsi siswa terhadap sesuatu atau seseorang bersifat positif

maka sikap maupun perilaku yang ditampilkan juga akan positif. Siswa

yang memandang belajar di sekolah sebagai sesuatu yang bermanfaat

baginya akan memberikan penilaian positif terhadap semua aspek yang

berkaitan dengan hal tersebut. Sebaliknya, siswa yang memandang itu

semua tidak berguna akan memberikan penilaian yang negatif.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa persepsi siswa yang

positif terhadap bantuan yang diberikan oleh guru merupakan salah satu

faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Bantuan yang diberikan oleh

guru perlu untuk dilaksanakan karena berkemungkinan akan mempengaruhi

motivasi belajar siswa. Dalam kondisi ini, siswa yang memberikan persepsi

yang positif terhadap bantuan yang diberikan oleh guru. Dengan adanya



bantuan yang diberikan oleh guru tersebut setidaknya siswa merasa

diperhatikan dan didukung oleh guru untuk melakukan aktivitas belajar

sehingga siswa termotivasi untuk belajar.

Variabel yang di teliti

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka penelitian ini mengajukan

hipotesis sebagai berikut: “terdapat hubungan antara persepsi siswa terhadap

bimbingan guru dengan motivasi dalam belajar “

Persepsi Siswa terhadap
Bimbingan Guru (X):
a. Seleksi, penyaringan

informasi oleh siswa
tentang bimbingan guru

b. Interpretasi, penilaian
terhadap bimbingan
guru

c. Tingkah laku sebagai
reaksi terhadap
bimbingan guru

Motivasi Belajar (Y)
1. Memiliki pemikiran positif

terhadap sesuatu yang dijalani
2. Memiliki minat yang tinggi

untuk mempelajari suatu
pelajaran

3. Ada kebutuhan dalam diri
individu

4. Gemar belajar
5. Ada kesadaran dalam diri

individu


