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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Suatu bangsa dan negara akan mencapai suatu kemajuan apabila 

seluruh masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Maka dari itu 

pendidikan merupakan suatu unsur yang sangat penting bagi kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

Pasal 1 ayat 1: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan,  pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.” 

Pendidikan juga merupakan salah satu aspek kehidupan yang tidak 

dapat dipisahkan dari proses tumbuh kembang seorang manusia. Dunia 

pendidikan yang bermula dari lingkungan keluarga, kemudian berlanjut di 

lingkungan sekolah sebagai salah satu lembaga pemerintah yang menjadi 

tempat bagi peserta didik mendapatkan pendidikan. Fungsi pendidikan di 

Indonesia sendiri menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya  potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.” 

Jadi, tujuan pendidikan adalah berkembangnya  potensi peserta didik. 

Perkembangan peserta didik tidak lepas dari peran motivasi siswa untuk 

belajar, motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. 

Belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan secara 

potensial terjadi sebagai hasil dari praktik atau penguatan (reinforced practice) 
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yang dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan motivasi 

berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat 

dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau 

berbuat. Menurut Hamzah B. Uno (2010, hlm. 23) motivasi merupakan 

dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan 

perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya. 

Sedangkan Motivasi Belajar Adalah dorongan internal dan eksternal pada 

siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada 

umumnya dengan beberapa indikator yang mendukung (Uno, 2010, hlm. 23).  

Sumber daya yang mendukung dan menunjang pelaksanaan 

pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai dan motivasi belajar siswa 

tinggi. Guru adalah sosok yang menempati posisi dan memegang peran penting 

untuk hal ini. Guru merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya mutu 

hasil  pendidikan dan mempengaruhi tinggi rendahnya motivasi peserta didik 

dalam belajar. Sehingga, guru dituntut untuk meningkatkan kualitas dan 

kreativitas dalam melaksanakan tugasnya agar memiliki kinerja yang tinggi. 

Sehubungan dengan peran guru untuk bisa meningkatkan kualitas dan 

kreativitas dalam mengajar maka guru juga di tuntut untuk bisa memberikan 

motivasi kepada siswa sehingga mencapai prestasi belajar. Menurut Atkinson 

dalam Uno (2010, hlm. 8) bahwa kecenderungan sukses ditentukan oleh 

motivasi, peluang, serta intensif, begitu pula sebaliknya dengan kecenderungan 

untuk gagal. Motivasi dipengaruhi oleh keadaan emosi seseorang. Guru dapat 

memberikan siswa motivasi dengan melihat suasana emosional siswa tersebut.  

 Menurut Sardiman (2010, hlm. 145) peran guru sebagai motivator ini 

penting artinya dalam rangka meningkatkan kegairahan dan pengembangan 

kegiatan belajar siswa. Guru harus bisa merangsang dan memberikan dorongan 

serta reinforcement untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan 

swadaya (aktivitas) dan daya cipta (kreativitas), sehingga terjadi dinamika di 

dalam proses belajar-mengajar. 
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Guru juga harus bisa lebih kreatif dalam membawakan materi 

pembelajaran sehingga siswa lebih mudah menerima materi dan lebih 

bersemangat dan tertarik terhadap pembelajaran di kelas. Menurut Munandar 

(1985, hlm. 12) Kreativitas mengajar guru adalah kemampuan untuk 

melahirkan strategi mengajar yang baru maupun mengembangkan hal-hal yang 

sudah ada untuk memberikan pengetahuan kepada anak didik dengan lebih 

menarik dan bermakna. 

Dari beberapa urgensi di atas dapat kita simpulkan bahwa guru 

memegang peran penting dalam memberikan dan mendorong motivasi belajar 

bagi peserta didik. Penelitian ini dilakukan di SMK Bina Wisata Lembang 

dengan melihat beberapa data yang mengarah pada urgensi bahwa motivasi 

belajar siswa masih rendah terlihat dari beberapa data, di bawah ini merupakan 

data hasil wawancara dengan wali kelas XI AP 1 Ibu Eva Surtikanti 

Wulandari, S.Pd dan wali kelas XI AP 2 ibu Sindi Ervina Andini, S.Pd terkait 

partisipasi dan keaktifan siswa Administrasi Perkantoran dalam mengikuti 

pembelajaran di kelas XI di SMK Bina Wisata Lembang. Data ini di ambil 

pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017. Dari data yang di dapat saat 

wawancara dengan kedua wali kelas XI Administrasi Perkantoran bahwa 

keaktifan siswa dalam belajar di kelas masih kurang maksimal, seperti masih 

banyak siswa yang kurang memperhatikan pelajaran, siswa kurang tertarik 

terhadap materi pembelajaran, masih rendahnya partisipasi siswa dalam 

mengerjakan tugas belajar, siswa kurang serius dalam mengerjakan tugas 

belajarnya dengan masih banyak nya tugas yang di kerjakan asal-asalan, tugas belajar 

tidak dikerjakan secara tuntas, masih menunda-nunda pengerjaan tugas, siswa juga 

terlihat kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran, seperti respon siswa dalam 

menanggapi pertanyaan dari guru masih rendah siswa terlihat pasif, kurangnya 

partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran seperti bertanya dan menjawab 

pertanyaan, respon siswa ketika diberikan tugas juga masih menunjukkan siswa 

kurang antusias.  
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Berdasarkan hasil wawancara di atas masih banyak siswa yang pasif 

dalam kegiatan pembelajaran di kelas, siswa dapat dikatakan aktif apabila 

persentase aktivitasnya mencapai 60% atau lebih. Sedangkan pembelajaran di 

katakan efektif jika 80% siswa aktif dalam pembelajaran (Sudjana, 2009, hlm. 

69). Maka dari hasil analisis di atas siswa masih terlihat belum aktif dalam 

beberapa aktivitas belajar dengan persentase rendah dan masih belum 

maksimal beberapa siswa juga di katakan aktif dalam beberapa aktivitas belajar 

dengan persentase lebih 60% akan tetapi masih belum bisa dikatakan 

pembelajaran yang efektif. Jadi kesimpulannya masih banyaknya siswa yang 

terlihat pasif dan kurang tertarik dalam belajar dan hanya beberapa siswa saja 

yang terlihat aktif dalam aktivitas belajar di kelas dari jumlah seluruh siswa 

kelas. Tingkat keaktifan siswa di kelas dalam bertanya dan mengerjakan tugas 

juga masih kurang terlihat.  

Dan apabila dilihat dari hasil Rekapitulasi Nilai Ujian Akhir Semester 

(UAS) Kelas XI  Mata Pelajaran Produktif AP SMK Bina Wisata Lembang. 

Tabel 1. 1 

Rekap Nilai Akhir Kelas IX Mata Pelajaran Produktif 

Tahun Ajaran Kelas KKM 
Jumlah 

Siswa 

Jumlah Siswa yang 

Mendapat Nilai 

<KKM Persentase 

2015-2016 
XI AP 1 

78 

38 24 63% 

XI AP 2 40 31 78% 

2016-2017 
XI AP 1 41 30 73% 

XI AP 2 38 33 87% 

 

 Kondisi yang terjadi di SMK Bina Wisata Lembang seperti paparan di atas 

menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa masih cukup rendah. Menurut 

Sudjana (2009, hlm. 61) berpendapat motivasi siswa dapat dilihat dari beberapa 
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indikator, antara lain (1) Minat dan perhatian siswa terhadap pelajaran, (2) 

Semangat siswa untuk melakukan tugas-tugas belajarnya, (3) Tanggung jawab 

siswa dalam mengerjakan tugas-tugas belajarnya, (4) Reaksi yang ditunjukkan 

siswa terhadap stimulus yang diberikan guru, (5) Rasa senang dan puas dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan. Upaya untuk meningkatkan motivasi belajar 

siswa dan membuat siswa menjadi lebih aktif dalam belajar menjadi suatu 

keharusan. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan motivasi belajar. Salah 

satunya adalah dengan adanya pemberian penguatan (Reinforcement) kepada 

peserta didiknya agar siswa kembali termotivasi dalam belajar. Memberikan 

penguatan dalam proses belajar mungkin terlihat seperti hal yang sederhana saja, 

tetapi hal ini sulit dilakukan jika guru yang bersangkutan tidak memahami dengan 

baik makna dari pemberian penguatan ini karena pemberian penguatan yang tepat 

dapat mendorong motivasi belajar siswa terhadap suatu mata pelajaran. Skinner 

(dalam Gredler, 2011, hlm. 140-141) mengemukakan bahwa “Ketika seorang guru 

bertanggung jawab menangani 20-30 orang dalam suatu waktu, muncul beberapa 

masalah pembelajaran. Di antaranya adalah: (a) penguatan positif yang kurang 

sering; (b) tertundanya waktu lama antara perilaku dan penguatan; dan (c) 

kurangnya program yang mengarahkan anak ke serangkaian perilaku yang 

mendekati perilaku final.” Hal ini menunjukkan bahwa pemberian penguatan 

masih kurang sering diberikan guru kepada siswanya terutama pemberian 

penguatan positif dan sering kali penguatan tersebut tidak diberikan dengan segera 

serta kegiatan belajar kurang mengarah pada tingkah laku yang diharapkan dari 

tujuan belajar itu sendiri. Faktor selanjutnya adalah guru juga harus lebih kreatif, 

Menurut Sri Narwati (2009, hlm. 10) 

Kreativitas sangat diperlukan bagi guru dalam memecahkan permasalahan-

permasalahan dalam pembelajaran yang bisa menghambat keberhasilan 

proses pembelajaran. Kreativitas juga sangat diperlukan bagi guru agar 

mampu menyajikan pembelajaran yang menyenangkan, mampu membuat 

siswa termotivasi untuk belajar. 

Adanya guru yang kreatif dapat menumbuhkan rasa ketertarikan siswa dalam 

belajar. Dengan munculnya ketertarikan dalam belajar siswa akan terus mengikuti 
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setiap pembelajaran dan merasa tertarik untuk ikut terlibat dalam kegiatan belajar 

mengajar. Seorang guru harus memiliki bakat kreatif entah itu bawaan atau 

dilatih.  

 Hal ini menarik untuk diteliti apakah Pemberian Penguatan 

(Reinforcement) dalam pembelajaran belum maksimal untuk mendorong motivasi 

belajar siswa dengan masih banyaknya siswa yang mendapat nilai di bawah KKM 

dan juga tingkat keaktifan siswa di kelas dalam bertanya dan mengerjakan tugas 

yang masih kurang. Apakah pemberian Penguatan (Reinforcement) masih belum 

sesuai dengan karakteristik siswa sehingga kurang memberikan semangat dan 

motivasi belajar kepada siswa. Ataukah kreativitas mengajar guru dalam 

mengelola materi pembelajaran dan mendesain suasana kelas yang aktif, kreatif, 

dan menyenangkan juga masih kurang terlihat. Berdasarkan permasalahan di atas 

penulis tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Pemberian Penguatan 

(Reinforcement)  dan Kreativitas mengajar guru terhadap Tingkat Motivasi 

Belajar Siswa kelas XI Program Keahlian Administrasi Perkantoran di SMK 

Bina Wisata Lembang” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Inti kajian dari penelitian ini adalah  Pengaruh Pemberian Penguatan 

(Reinforcement) dan Kreativitas Mengajar Guru Terhadap Motivasi Belajar Siswa 

kelas XI Administrasi Perkantoran di SMK Bina Wisata Lembang. Salah satu hal  

yang menjadi ukuran peningkatan motivasi belajar siswa ialah dengan adanya 

peran guru sebagai motivator untuk mendorong siswa aktif dalam belajar dan 

mencapai tujuan belajar.  

Masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini, dirumuskan dalam 

pernyataan masalah (problem statement) sebagai berikut: “Pemberian Penguatan 

(reinforcement) dan Kreativitas mengajar guru di SMK Bina Wisata Lembang 

masih rendah, sehingga motivasi siswa dalam belajar menjadi rendah. Hal ini 
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menyebabkan kualitas pendidikan menjadi tidak maksimal. Mengingat guru 

sebagai kunci penting keberhasilan dalam pembelajaran, sehingga apabila tidak 

ditanggulangi, maka akan berdampak kepada tingkat motivasi belajar siswa di 

SMK Bina Wisata Lembang,” 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini secara spesifik dirumuskan dalam 

pertanyaan penelitian (research question) sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran tingkat Pemberian Penguatan (reinforcement) di 

Kelas XI Administrasi Perkantoran SMK Bina Wisata Lembang? 

2. Bagaimana gambaran tingkat Kreativitas mengajar guru di Kelas XI 

Administrasi Perkantoran SMK Bina Wisata Lembang? 

3. Bagaimana gambaran tingkat Motivasi Belajar siswa di Kelas XI 

Administrasi Perkantoran SMK Bina Wisata Lembang? 

4. Adakah pengaruh pemberian penguatan (reinforcement) dan kreativitas 

mengajar guru terhadap motivasi belajar siswa di Kelas XI Administrasi 

Perkantoran SMK Bina Wisata Lembang baik secara parsial maupun 

simultan? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dan melakukan 

kajian secara ilmiah tentang Pemberian Penguatan (reinforcement) dan kreativitas 

mengajar guru di SMK Bina Wisata Lembang. Analisis dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh Pemberian Penguatan (reinforcement) dan kreativitas 

terhadap motivasi belajar siswa. Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai melalui 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Gambaran tingkat pemberian penguatan (reinforcement)  di jurusan 

Administrasi Perkantoran kelas XI di SMK Bina Wisata Lembang. 

2. Gambaran tingkat kreativitas mengajar guru di jurusan Administrasi 

Perkantoran kelas XI di SMK Bina Wisata Lembang. 
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3. Gambaran tingkat motivasi belajar siswa jurusan Administrasi Perkantoran 

kelas XI di SMK Bina Wisata Lembang. 

4. Ada tidaknya pengaruh pemberian penguatan (reinforcement) dan kreativitas 

mengajar guru terhadap motivasi belajar siswa di Kelas XI Administrasi 

Perkantoran SMK Bina Wisata Lembang baik secara parsial maupun simultan. 

4.1 Manfaat Penelitian 

 

Apabila tujuan penelitian ini tercapai dan rumusan masalah terjawab 

dengan memuaskan maka diharapkan penelitian ini dapat berguna baik secara 

teoritis maupun secara praktis. Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan 

yang berkaitan dengan teori yang ada di dalamnya yakni dalam bidang 

pendidikan juga sebagai referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang 

akan mengkaji atau mengembangkan teori tersebut lebih lanjut dan lebih luas. 

2. Kegunaan Praktis 

Diharapkan dapat memberikan rekomendasi sebagai bahan informasi dan 

kegunaan bagi guru SMK Bina Wisata Lembang untuk meningkatkan 

produktivitas dan kinerjanya dalam memberikan penguatan (reinforcement) 

dalam kegiatan belajar mengajar dan mengembangkan metode yang lebih 

kreatif dalam pembelajaran di kelas sehingga memberikan dampak motivasi 

bagi siswa untuk berprestasi. 

 


