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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memotivasi pemeluknya untuk selalu meningkatkan kualitas

keilmuan dan pengetahuan. Dalam ajaran Islam pendidikan tidak hanya

dilaksanakan dalam batasan waktu tertentu saja, melainkan dilakukan

sepanjang hayat (long life education). Islam menekankan akan pentingnya

membaca, menelaah, meneliti segala seuatu yang terjadi di alam raya ini.

Membaca, menelaah, dan meneliti hanya bisa dilakukan oleh manusia karena

hanya manusia makhluk yang dikarunia akal dan hati oleh Allah SWT.

Selanjutnya dengan kelebihan akal dan hati, manusia mampu memahami

fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya termasuk pengetahuan. Melalui

firman-Nya Allah SWT memperingatkan manusia agar mencari ilmu

pengetahuan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur’an surat Al-Alaq ayat 1-5

yaitu:










Yang artinya:

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan (1),
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (2), Bacalah, dan
Tuhanmulah yang maha pemurah (3), yang mengajar (manusia) dengan
perantara kalam (4), Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak
diketahuinya (5)”. (QS. Al-Alaq: 1-5).1

1Al-Qur’anul Karim
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Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha sadar untuk menumbuh

kembangkan potensi sumber daya manusia peserta didik dengan cara

mendorong dan memfasilitasi kegiatan belajar mereka.2 Tantangan besar bagi

dunia pendidikan pada era globalisasi sekarang ini adalah adanya tuntutan

untuk membentuk sumber daya manusia berkualitas tinggi yang menguasai

berbagai informasi secara universal. Oleh karena itu pelayanan bimbingan

dan konseling yang juga merupakan salah satu komponen dalam pendidikan,

diharapkan dapat turut berkontribusi untuk menjawab tantangan tersebut.

Menurut Anas Salahudin bimbingan dan konseling adalah suatu
proses pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan
sistematis, yang dilakukan oleh seorang ahli yang telah mendapat
latihan khusus untuk itu dengan tujuan agar individu dapat memahami
dirinya, lingkunganya, serta dapat mengarahkan diri dan
menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk mengembangkan
potensi dirinya secara optimal untuk kesejahteraan dirinya dan
kesejahteraan masyarakat.3

Melalui pemberian berbagai layanan bimbingan dan konseling di

sekolah berupaya untuk membentuk pribadi peserta didik yang berkualitas.

Layanan informasi adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling

yang dapat membantu siswa dalam mendapatkan berbagai informasi yang

dibutuhkannya untuk membentuk pribadi yang berkualitas tinggi.

Menurut Hallen, layanan informasi yaitu layanan bimbingan dan
konseling yang memungkinkan peserta didik (klien) menerima dan
memahami berbagai informasi (seperti informasi pendidikan,
informasi jabatan) yang  dapat dipergunakan sebagai bahan
pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta
didik (klien).4

2Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2003), h. 1.
3Anas Salahudin, Bimbingan dan Konseling, Bandung: Pustaka Setia, (2010), h. 16.
4Hallen, A, Bimbingan dan Konseling, Jakarta: Ciputat Pers, ( 2002), h. 82.
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Dengan kata lain layanan informasi merupakan layanan yang

berupaya memenuhi kekurangan siswa akan informasi yang mereka perlukan.

Dalam menjalani kehidupan dan dan perkembangan dirinya, siswa

memerlukan berbagai informasi baik untuk keperluan kehidupannya sehari-

hari, sekarang maupun untuk perencanaan kehidupannya kedepan.

Menurut Prayitno ada tiga alasan utama mengapa pemberian informasi
perlu diselenggarakan. Pertama, membekali individu dengan berbagai
pengetahuan tentang lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan
masalah yang dihadapi berkenaan dengan lingkungan sekitar,
pendidikan, jabatan, maupun sosial budaya. Kedua, memungkinkan
individu dapat menentukan arah hidupnya “kemana dia ingin pergi”.
Ketiga, setiap individu adalah unik dan keunikan itu akan membawa
pola-pola pengambilan keputusan dan bertindak yang berbeda-beda
disesuaikan dengan aspek-aspek kepribadian masing-masing individu.
Dengan ketiga alasan itu, layanan informasi merupakan kebutuhan
yang amat tinggi tingkatannya. Lebih-lebih apabila diingat bahwa
“masa depan adalah abad informasi”, maka barang siapa tidak
memperoleh informasi ia akan tertinggal dan akan kehilangan masa
depan.5

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan layanan informasi akan

disampaikan berbagai informasi, informasi kemudian diolah dan digunakan

oleh siswa untuk kepentingan hidup dan perkembangannya. Keberhasilan

pelaksanaan layanan informasi sangat ditentukan oleh motivasi siswa dalam

mengikuti layanan tersebut. Adanya motivasi dari siswa sangatlah penting

karena motivasi adalah pendorong dan penggerak siswa untuk aktif dalam

mengikuti layanan informasi tersebut. Sehingga informasi-informasi yang

telah diberikan dapat diterima dengan baik oleh siswa.

5Prayitno dan Erman Amti, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, Jakarta: Rineka
Cipta, (2004), h. 260.
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Permasalahan yang sering kali terjadi adalah rendahnya motivasi

siswa untuk mengikuti layanan informasi. Rendahnya motivasi siswa ini

terlihat dari aktivitasnya di dalam kelas saat mengikuti layanan, Siswa

terkesan meremehkan dan acuh tak acuh saat mengikuti layanan tersebut

padahal informasi-informasi yang disajikan oleh guru pembimbing sangat

penting dan bermanfaat bagi mereka, masih banyak dijumpai siswa yang

hanya duduk diam mendengarkan penjelasan guru pembimbing atau bahkan

keluar masuk kelas tanpa alasan yang jelas.

Mengenai permasalahan di atas, dapat diketahui bahwa motivasi siswa

selama proses pemberian layanan harus mendapatkan perhatian, karena

rendahnya motivasi siswa saat proses pemberian layanan dapat berdampak

pada kurangnya pemahaman siswa terhadap informasi-informasi yang telah

diberikan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan

motivasi siswa mengikuti layanan informasi adalah dengan melakukan

pemberian reward terhadap setiap prestasi atau hal positif yang dilakukan

siswa saat pemberian layanan berlangsung. Merujuk pada Al-qur’an surat Al-

Zalzalah ayat 7 yang berbunyi:




Yang artinya:

“ Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun,
niscaya dia pun akan melihat (balasan) Nya”. (QS. Al-Zalzalah:7)6

6Al-Qur’anul Karim
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Sesuai dengan penjelasan ayat di atas sudah semestinya guru

memberikan apresiasi dalam bentuk reward (seperti pujian, hadiah, dan

lainya) terhadap setiap prestasi ataupun hal positif yang dilakukan siswa.

Adapun manfaat pemberian reward pada siswa saat pelaksanaan layanan

informasi adalah:7

1. Meningkatkan perhatian siswa dan membantu siswa belajar bila

pemberian penguatan / reward digunakan secara selektif

2. Memberi motivasi kepada siswa

3. Dipakai untuk mengontrol atau mengubah tingkah laku siswa yang

mengganggu, dan meningkatkan cara belajar yang produktif

4. Mengembangakan kepercayaan diri siswa untuk mengatur diri sendiri

dalam pengalaman belajar

5. Mengarahkan terhadap pengembangan berpikir yang divergen (berbeda)

dan pengambilan inisiatif yang bebas

SMP Negeri 22 Pekanbaru merupakan salah satu lembaga pendidikan

yang letaknya cukup strategis karena berada di kota Pekanbaru. Pelayanan

bimbingan dan konseling dilaksanakan oleh 5 orang guru pembimbing di

sekolah ini dapat dikatakan sudah baik, namun motivasi siswa rendah untuk

mengikuti layanan informasi yang diberikan oleh guru pembimbing. Studi ini

berkaitan dengan perlunya pemberian reward dalam meningkatkan motivasi

siswa mengikuti layanan informasi.

7Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi, Jakarta: Rineka Cipta,
(2005), h. 118.
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Berdasarkan permasalahan di atas sebaiknya guru pembimbing

memberikan reward sebagai upaya dalam meningkatkan motivasi siswa

mengikuti layanan informasi. Reward yang dimaksud yaitu segala hal yang

diberikan guru pembimbing berupa sesuatu yang  menyenangkan dan

menggembirakan siswa atas dasar hasil baik yang telah dicapai dalam proses

mengikuti layanan. Tujuan penerapan reward adalah memberikan motivasi

kepada siswa agar dapat melakukan hal terpuji dan berusaha untuk

meningkatkan keaktifannya dalam mengikuti layanan informasi yang

diberikan oleh guru pembimbing.

Studi ini memfokuskan pada pengaruh pemberian reward terhadap

peningkatan motivasi siswa mengikuti layanan informasi. Asumsinya bahwa

dengan pemberian reward dapat berpengaruh pada peningkatan motivasi

siswa mengikuti layanan informasi. Berdasarkan pada pengamatan awal

penulis, ditemukan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Ada sebagian siswa yang sering terlambat masuk ke kelas saat jam

layanan informasi berlangsung.

2. Ada sebagian siswa yang sibuk bercerita dengan teman sebangkunya saat

pemberian layanan informasi.

3. Ada sebagian siswa yang asik main handphone saat pemberian layanan

informasi.

4. Ada sebagian siswa sangat pasif, hanya duduk diam saat pemberian

layanan informasi.
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5. Ada sebagian siswa enggan untuk menanyakan hal-hal yang kurang

dimengerti.

6. Ada sebagian siswa sering keluar masuk kelas tanpa alasan yang jelas.

7. Ada sebagian siswa yang duduk di kantin pada saat pemberian layanan

informasi berlangsung.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, penulis ingin melakukan penelitian

dengan judul: “Pengaruh Pemberian Reward Terhadap Peningkatan Motivasi

Siswa Mengikuti Layanan Informasi di SMP Negeri 22 Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan jelas, maka beberapa

istilah yang digunakan memerlukan penjelasan yang lebih jelas, agar tidak

terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran istilah-istilah dalam penelitian ini,

maka penulis menjelaskan arti dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Pengaruh

Pengaruh adalah kekuatan yang ada atau yang timbul dari seseorang atau

benda yang membentuk watak dan kepercayaan atau perbuatan

seseorang.8

2. Reward

Reward merupakan kata asing, dimana menurut John M. Echols

dan Hasan Shadily kata tersebut dapat diartikan sebagai hadiah, ganjaran,

penghargaan.9

8Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Bahasa Indonesia kontemporer, Jakarta: Modern
Press, (1991), h. 1126.

9John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, ( 2007), h. 485.
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3. Motivasi

Motivasi adalah suatu kondisi dalam diri individu yang

mendorong atau menggerakkan individu tersebut untuk melakukan

kegiatan mencapai tujuan. Sebagai contoh kebutuhan akan makan

mendorong seseorang bekerja keras bercocok tanam, menangkap ikan

atau melakukan pekerjaan-pekerjaan lain untuk mendapatkan makanan

atau uang pembeli makanan.10

4. Layanan Informasi

Layanan informasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang

memungkinkan konseli untuk memahami lingkungan (seperti sekolah)

yang baru dimasuki konseli, untuk mempermudah dan memperlancar

berperannya konseli di lingkungan yang baru.11

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah

bahwa persoalan yang ditemukan oleh peneliti pada kajian ini adalah:

a. Ada sebagian siswa yang sering terlambat masuk ke kelas saat jam

layanan informasi berlangsung.

b. Ada sebagian siswa yang sibuk bercerita dengan teman sebangkunya

saat pemberian layanan informasi.

10Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, Bandung: Remaja
Rosda Karya, (2005), h. 61.

11Syamsul Munir Amin, Bimbingan dan Konseling Islam, Jakarta: Amzah, ( 2010), h.
287.
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c. Ada sebagian siswa yang asik main handphone saat pemberian

layanan informasi.

d. Ada sebagian siswa sangat pasif, hanya duduk diam saat pemberian

layanan informasi.

e. Ada sebagian siswa enggan untuk menanyakan hal-hal yang kurang

dimengerti.

f. Ada sebagian siswa sering keluar masuk kelas tanpa alasan yang

jelas.

g. Ada sebagian siswa yang duduk di kantin pada saat pemberian

layanan informasi berlangsung.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan dalam

identifikasi masalah di atas, oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti

membatasi permasalahan hanya pada: Pengaruh pemberian reward

terhadap peningkatan motivasi siswa mengikuti layanan informasi di

SMP Negeri 22 Pekanbaru, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Motivasi siswa mengikuti layanan informasi sebelum diberikan

reward di kelas VIII SMP Negeri 22 Pekanbaru.

b. Motivasi siswa mengikuti layanan informasi setelah diberikan

reward di kelas VIII SMP Negeri 22 Pekanbaru.

c. Pengaruh yang signifikan dengan pemberian reward terhadap

motivasi siswa mengikuti layanan informasi di kelas VIII SMP

Negeri 22 Pekanbaru.
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3. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas dapat disusun rumusan masalah

sebagai berikut:

a. Bagaimana motivasi siswa mengikuti layanan informasi sebelum

diberikan reward di Kelas VIII SMP Negeri 22 Pekanbaru?

b. Bagaimana motivasi siswa mengikuti layanan informasi setelah

diberikan reward di kelas VIII SMP Negeri 22 Pekanbaru?

c. Apakah ada pengaruh yang signifikan dengan pemberian reward

terhadap motivasi siswa mengikuti layanan informasi di kelas VIII

SMP Negeri 22 Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui motivasi siswa mengikuti layanan informasi

sebelum diberikan reward di Kelas VIII SMP Negeri 22 Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui motivasi siswa mengikuti layanan informasi

setelah diberikan reward di kelas VIII SMP Negeri 22 Pekanbaru.

c. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dengan

diberikan dan tidak diberikan reward terhadap motivasi siswa

mengikuti layanan informasi di kelas VIII SMP Negeri 22

Pekanbaru.
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2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai

berikut:

a. Sebagai informasi bagi SMP Negeri 22 Pekanbaru mengenai

pengaruh pemberian reward terhadap peningkatan motivasi siswa

mengikuti layanan informasi.

b. Sebagai informasi bagi jurusan kependidikan islam program studi

Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN

Suska Riau mengenai pengaruh pemberian reward terhadap

peningkatan motivasi siswa mengikuti layanan informasi.

c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan study S1, dan sebagai

pengembangan wawasan keilmuan dan akademik penulis.


