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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang dilakukan 

secara sadar yang berorientasi pada hal positif. Untuk menghasilkan suatu 

perubahan yang baik atau hasil dari belajar yang positif, ada beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhinya, salah satunya adalah motivasi yang tinggi. 

Pada aktivitas belajar mengajar, setiap siswa membutuhkan motivasi atau 

dorongan agar keinginannya dapat terpenuhi. Motivasi tersebut bisa didapatkan 

dari dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan belajar mengajar, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. 

Motivasi belajar yang tinggi dapat membuat siswa berusaha dengan giat 

dalam melaksanakan semua tugas-tugasnya. Sebaliknya dengan motivasi belajar 

yang rendah akan membuat siswa kehilangan semangat belajar, malas, mudah 

menyerah, dan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, 

motivasi belajar yang baik dapat meningkatkan hasil atau prestasi siswa, dan 

dapat meningkatkan hubungan yang baik dengan sesama maupun dengan guru. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Tati Mulyati 

selaku Kepala Sekolah di SMK Kiansantang Bandung, terdapat fenomena yang 

menunjukkan rendahnya motivasi belajar siswa yang ditandai dengan tingkat 

kehadiran yang rendah, sehingga banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah 

KKM. Maka dari itu, motivasi belajar siswa dapat dilihat dari berbagai aspek, 

seperti dilihat dari ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas dan semangat 

belajar. 

Selain wawancara yang penulis lakukan dengan kepala sekolah, penulis 

pun melakukan wawancara dengan beberapa ketua kelas, diantaranya kelas XI 

Administrasi Perkantoran  (AP), XI Akuntansi (AK), XI Pemasaran (PM), dan XI 

Rekayasa Perangkat Lunak (RPL). 

Dari keempat ketua kelas yang penulis wawancarai menyebutkan  

sebagian besar siswa mengalami masalah selama pembelajaran, antara lain: 
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a) Siswa sering terlambat masuk ke kelas. 

b) Siswa sering terlambat mengumpulkan tugas-tugas yang guru berikan. 

c) Siswa cenderung tidak memperhatikan ketika guru menjelaskan. 

d) Siswa kurang aktif dalam pembelajaran. 

Dibawah ini merupakan persentase keterlambatan siswa masuk ke kelas di 

SMK Kiansantang Bandung pada semester genap tahun ajaran 2016/2017. 

Tabel 1. 1 

Persentase Jumlah Keterlambatan Siswa Masuk Kelas  

di SMK Kiansantang Bandung Tahun Ajaran 2016/2017 

Kelas 
Januari 

(%) 

Februari 

(%) 

Maret  

(%) 

April 

(%) 

Mei 

(%) 

Rata-

Rata 

XI AP 13 10 10 9 10 10,4 

XI AK 17 13 14 13 13 14 

XI PM 25 23 25 23 23 23,8 

XI RPL 17 15 16 17 19 16,8 

Rata-rata 18 15,3 16,3 15,5 16,3  

Sumber: Piket SMK Kiansantang Bandung 

 

Dari data persentase keterlambatan masuk ke kelas, terlihat bahwa kelas 

XI PM mendapatkan persentase tertinggi dari tingkat keterlambatan siswa masuk 

ke kelas yaitu sebesar 25% pada bulan Januari dan Maret.  

Jam masuk sekolah yang diterapkan di SMK Kiansantang Bandung adalah 

pukul 07.00 WIB. Siswa yang telat masuk ke kelas hadir lebih dari 07.15 WIB, 

sedangkan tidak ada alasan yang kuat atas keterlambatannya tersebut.  

Di bawah ini merupakan persentase jumlah rata-rata keterlambatan siswa 

masuk sekolah. Rata-rata tertinggi keterlambatan siswa masuk kelas dialami pada 

kelas XI PM sebesar 23,8%.   
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Gambar 1. 1 

Rata-rata Keterlambatan Siswa Masuk Kelas  

di SMK Kiansantang Bandung Tahun Ajaran 2016/2017 

 

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata keterlambatan 

siswa masuk kelas masih cukup tinggi. Ketepatan waktu untuk datang ke sekolah 

merupakan salah satu faktor yang menunjukkan keantusiasan siswa untuk belajar. 

Dengan datang tepat pada waktunya ke sekolah akan membuat siswa tidak 

ketinggalan dalam salah satu mata pelajaran.  

Di bawah ini merupakan persentase keterlambatan siswa dalam 

mengumpulkan tugas pada salah satu mata pelajaran sesuai program keahlian, 

yaitu mata pelajaran Humas dan Keprotokolan pada kelas XI Administrasi 

Perkantoran, mata pelajaran Akuntansi Perusahaan Dagang pada kelas XI 

Akuntansi, mata pelajaran Penataan Barang Dagangan pada kelas XI Pemasaran, 

dan mata pelajaran Pemograman Berbasis Objek pada kelas XI Rekayasa 

Perangkat Lunak.  
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Tabel 1. 2 

Presentase Jumlah Keterlambatan Siswa Mengumpulkan Tugas  

di SMK Kiansantang Bandung Tahun Ajaran 2016/2017 

Kelas 
Mata 

Pelajaran 

Januari 

(%) 

Februari 

(%) 

Maret  

(%) 

April 

(%) 

Mei 

(%) 

Rata-

Rata 

XI AP` Humas dan 

Keprotolan 

42 35 38 38 31 36,8 

XI AK Akuntansi 

Perusahaan 

Dagang 

25 17 22 19 17 20 

XI PM Penataan 

Barang Dagang 

20 23 40 25 10 23,6 

XI RPL Pemograman 

Berbasis Objek 

30 18 27 23 20 23,6 

Rata-rata 29,3 23,3 31,8 26,3 19,5  

Sumber: Arsip Guru Mata Pelajaran SMK Kiansatang Bandung 

  

Dari data persentase jumlah keterlambatan siswa mengumpulkan tugas, 

terlihat bahwa terdapat rata-rata yang fluktuatif selama satu semester terakhir. 

Peningkatan tersebut terlihat mulai dari rata-rata sebesar 29,3% siswa terlambat 

mengumpulkan tugas di bulan pertama masuk sekolah pada Semester Genap di 

bulan Januari tahun ajaran 2016/2017, dan mengalami peningkatan sebesar 8,5% 

dari bulan Februari ke bulan Maret. 

Tingkat rata-rata keterlambatan siswa mengumpulkan tugas dapat dilihat 

pada gambar bawah ini. 
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Gambar 1. 2 

Rata-rata Keterlambatan Siswa Mengumpulkan Tugas  

di SMK Kiansantang Bandung Tahun Ajaran 2016/2017 

 

 Dari gambar di atas menunjukkan bahwa tingkat keterlambatan siswa 

mengumpulkan tugas merupakan salah satu faktor rendahnya minat dalam 

pembelajaran dan ketekunan dalam belajar.  

 Salah satu masalah lain yang dihadapi siswa yaitu siswa yang cenderung 

tidak memperhatikan ketika guru menjelaskan pembelajaran. Hal ini terlihat dari 

banyaknya siswa yang mengobrol dengan temannya, baik ketika proses belajar 

mengajar, maupun ketika mengerjakan tugas individu atau tugas kelompok. 

Kurangnya minat belajarpun telihat dari siswa yang tidak mematikan telepon 

genggamnya, dan cenderung sering memainkan telepon genggam ketika kegiatan 

belajar mengajar berlangsung.  

 Kurang minatnya siswa dalam pembelajaran menjadi salah satu faktor 

rendahnya tingkat rasa ingin tahu siswa pada isi pembelajaran. Dengan kurangnya 

minat tersebut akan membuat siswa sedikit terlibat dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelas, sehingga terlihat bahwa siswa tersebut menjadi kurang aktif di 

kelas.  
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Kurang aktifnya siswa menjadi masalah yang dihadapi dalam proses 

pembelajaran. Seperti yang terlihat di bawah ini merupakan persentase keaktifan 

siswa pada salah satu mata pelajaran sesuai program keahlian, yaitu mata 

pelajaran Humas dan Keprotokolan pada kelas XI Administrasi Perkantoran, mata 

pelajaran Akuntansi Perusahaan Dagang pada kelas XI Akuntansi, mata pelajaran 

Penataan Barang Dagangan pada kelas XI Pemasaran, dan mata pelajaran 

Pemograman Berbasis Objek pada kelas XI Rekayasa Perangkat Lunak.  

Tabel 1. 3 

Persentase Jumlah Keaktifan Siswa di SMK Kiansantang Bandung  

Tahun Ajaran 2016/2017 

Kelas 
Mata 

Pelajaran 

Januari 

(%) 

Februari 

(%) 

Maret  

(%) 

April 

(%) 

Mei 

(%) 

Rata-

rata 

XI AP` Humas dan 

Keprotolan 

50 50 40 40 40 44 

XI AK Akuntansi 

Perusahaan 

Dagang 

70 50 65 50 50 57 

XI PM Penataan 

Barang Dagang 

60 60 30 30 20 40 

XI RPL Pemograman 

Berbasis Objek 

50 50 50 40 30 44 

Rata-rata 57,5 52,5 46,3 40 35  

Sumber: Arsip Guru Mata Pelajaran SMK Kiansatang Bandung 

 

Tabel di atas merupakan persentase keaktifan siswa di SMK Kiansantang 

Bandung pada semester Genap tahun ajaran 2016/2017. Rata-rata keaktifan siswa 

di kelas selama satu semester mengalami penurunan. Tingkat penurunan terbesar 

di alami pada bulan Maret ke bulan April sebesar 6,3%. Tingkat penurunan rata-

rata keaktifan siswa dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 1. 3 

Rata-rata Keaktifan Siswa di SMK Kiansantang Bandung 

Tahun Ajaran 2016/2017 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa rata-rata keaktifan siswa di kelas 

selama satu semester mengalami penurunan terus menerus. Hal tersebut 

merupakan salah satu faktor yang menunjukkan rendahnya tingkat motivasi siswa 

dalam pembelajaran. 

Penelitian ini merupakan salah satu lanjutan dari peneliti sebelumnya yaitu 

Novi Eka Trisnowati (2012) dengan judul penelitian “Pengaruh Komunikasi 

Internal terhadap Semangat Kerja”. 

Rendahnya motivasi belajar pada siswa yang terjadi di SMK Kiansantang 

Bandung tidak dapat dibiarkan terus menerus, hal tersebut dapat mengakibatkan 

prestasi belajar siswa yang menurun. Motivasi belajar yang rendah harus segera 

mendapatkan solusi yang tepat. Salah satu pendekatan yang dapat meningkatkan 

motivasi belajar yaitu dengan Teori Konstruktivisme Sosial.  
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1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, fokus permasalahan pada 

penelitian ini yaitu belum optimalnya motivasi belajar siswa di SMK Kiansantang 

Bandung. Penulis pun menelusuri beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya 

motivasi belajar siswa. Faktor tersebut terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal.  

Faktor internal dari rendahnya motivasi belajar siswa yaitu faktor dari 

dalam diri siswa tersebut, seperti faktor fisiologis meliputi keadaan jasmani, dan 

keadaan fungsi-fungsi fisiologis dan faktor psikologis meliputi minat, kecerdasan, 

dan persepsi. 

Sedangkan, faktor eksternal rendahnya motivasi belajar siswa yaitu faktor 

yang berasal dari luar diri siswa, seperti metode mengajar, kurikulum, hubungan 

guru dengan siswa, disiplin sekolah, dan alat pelajaran. 

Kedua faktor tersebut sesuai dengan prinsip dari teori konstruktivisme 

sosial yaitu komunikasi dan pendidik.   

Komunikasi merupakan sebuah hal yang tidak akan pernah terlepas dari 

kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Karena dengan adanya komunikasi 

dalam pembelajaran akan tercapainya tujuan belajar. Permasalahan yang muncul 

di SMK Kiansantang Bandung adalah kurang efektifnya komunikasi yang terjalin 

antara guru dengan siswa, maupun siswa dengan siswa. Hal tersebut sesuai 

dengan wawancara yang telah penulis lakukan dengan ibu Tati Mulyati selaku 

Kepala Sekolah SMK Kiansantang Bandung yang menyebutkan bahwa siswa 

cenderung kurang adanya dukungan dan juga keterbukaan satu sama lain.  

Selain dari itu, menurut pengamatan yang penulis lakukan selama Program 

Pengalaman Lapangan (PPL) di SMK Kiansantang Bandung terdapat beberapa 

permasalahan dalam faktor komunikasi, seperti kurangnya rasa saling hormat 

menghormati baik dengan sesama teman maupun kakak atau adik kelas, masih 

kurangnya rasa saling menghargai dalam penyampaian pendapat atau diskusi, dan 

kurangnya tingkat tolong menolong. 

Pendidik merupakan mediator yang memiliki peran mendorong dan 

menjembatani siswa dalam upayanya membangun pengetahuan, pengertian dan 



9 
 

Retno Puji Pratiwi, 2017 
PENGARUH KOMUNIKASI INTERNAL TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA DI SMK 
KIANSANTANG BANDUNG  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

kompetensi. Vygotsky mengemukakan tiga kategori pencapaian siswa dalam 

upayanya memecahkan permasalahan, yaitu (1) Siswa mencapai keberhasilan 

dengan baik, (2) Siswa mencapai keberhasilan dengan bantuan, (3) Siswa gagal 

meraih keberhasilan.  

Jika siswa tidak mampu memecahkan masalahnya, maka guru/pendidik 

harus menggunakan Scaffolding. Scaffolding, berarti memberikan kepada seorang 

individu sejumlah besar bantuan selama tahap-tahap awal pembelajaran dan 

kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak 

tersebut mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah 

mampu mengerjakan sendiri. Bantuan yang diberikan pembelajar dapat berupa 

petunjuk, peringatan, dorongan, menguraikan masalah ke dalam bentuk lain yang 

memungkinkan siswa dapat mandiri. 

Permasalahan yang terjadi di SMK Kiansantang Bandung pada faktor 

pendidik yaitu pendidik kurang menggunakan Scaffolding sehingga siswa 

terkadang mengalami kesulitan ketika belajar tanpa adanya bantuan dari guru atau 

pendidik. 

Berdasarkan dengan apa yang penulis lihat di lapangan, terdapat faktor 

yang penulis simpulkan dapat mempengaruhi tingkat motivasi belajar siswa. 

Faktor tersebut yaitu komunikasi.  

Dengan adanya komunikasi antara guru dengan siswa yang terjalin dengan 

baik dapat meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Keterampilan 

berkomunikasi terdiri dari dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi 

eksternal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi di dalam lingkup 

organisasi atau kelompok, sedangkan komunikasi eksternal adalah komunikasi 

yang terjadi di luar organisasi atau kelompok. 

Dari kedua keterampilan berkomunikasi di atas, penulis menyimpulkan 

bahwa komunikasi internal lebih menggambarkan situasi yang terjadi di lapangan, 

karena lebih menekankan pada hubungan guru dengan siswa.  

Berdasarkan penjelasan di atas, faktor komunikasi internal diduga paling 

berpengaruh terhadap rendahnya motivasi belajar siswa di SMK Kiansantang 

Bandung, sehingga untuk mengetahui pemecahan masalah mengenai komunikasi 
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internal dan pengaruhnya terhadap motivasi belajar siswa, maka penulis 

mengambil  judul: “Pengaruh Komunikasi Internal terhadap Motivasi Belajar 

Siswa di SMK Kiansantang Bandung.”  

Berdasarkan uraian di atas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran komunikasi internal di SMK Kiansantang Bandung? 

2. Bagaimana gambaran tingkat motivasi belajar siswa di SMK Kiansantang 

Bandung? 

3. Adakah pengaruh komunikasi internal terhadap motivasi belajar siswa di 

SMK Kiansantang Bandung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dengan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan: 

1. Tingkat komunikasi internal di SMK Kiansantang Bandung. 

2. Tingkat motivasi belajar siswa di SMK Kiansantang Bandung. 

3. Pengaruh komunikasi internal terhadap motivasi belajar siswa di SMK 

Kiansantang Bandung. 

1.4 Kegunaan penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Secara Teoritis 

a. Diharapkan dapat menjadi masukan dalam memperkaya ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam bidang komunikasi internal dan motivasi. 

b. Diharapkan menjadi bahan kajian bagi para peneliti selanjutnya untuk 

melanjutkan penelitian mengenai komunikasi internal dan motivasi 

belajar siswa. 

2. Secara Praktis 

a. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada pihak sekolah dan guru 

untuk menjadikan sekolahnya menciptakan siswa yang lebih unggul 

dengan meningkatkan tingkat motivasi belajar pada siswa. 

 


