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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar dan sangat esensial dalam 

mencapai tujuan dan cita-cita individu, pendidikan juga merupakan salah satu pondasi 

kemajuan bangsa. Semakin baik kualitas pendidikan suatu bangsa maka akan 

membantu mengembangkan dan membangun sumber daya manusia yang semakin 

berkualitas, sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu indikator 

tercapainya tujuan pendidikan.  

Tujuan pendidikan telah tertera dalam Undang-Undang no. 20 tahun 2003 yaitu 

“mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

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

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 

Keberhasilan tujuan pendidikan tergantung pada proses yang telah dilalui peserta didik 

sebagai salah satu unsur dalam proses belajar. Pentingnya pendidikan sebagai upaya 

membentuk manusia berkarakter dan beradab merupakan salah satu peluang bagi guru 

BK atau Konselor untuk berperan dalam keseluruhan sistem pendidikan nasional 

(Suherman, 2015, hlm. 3). Pencapaian tujuan pendidikan terfasilitasi dengan sekolah 

sebagai lembaga pendidikan yang memfasilitasi peserta didik untuk mendapatkan 

pendidikan yang optimal. Salah satu unsur penting dalam tercapai pendidikan yang 

optimal adalah dengan tercipta motivasipbelajar yang tinggi pada peserta didik dalam 

proses pembelajaran. Peserta didik yang tidak memiliki motivasi belajar maka hasil 

belajar yang diperoleh peserta didik tidak akan optimal. 

Schunk, Pintrich & Meece (2010, hlm. 4) mendefinisikan motivasi adalah proses 

yang mengarahkan pada suatu tujuan, serta melibatkan adanya aktivitas dan secara 

berkelanjutan. Motivasi melibatkan tujuan yang memberikan dorongan dan arahan 

dalam bertindak serta sadar akan sesuatu yang akan dicapai. Motivasi dapat 

memengaruhi apa, kapan, dan bagaimana peserta didik belajar. Dengan kata lain 

motivasi yang mendorong individu dalam berperilaku. Istilah motivasi berasal dari 
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bahasa latin verba yaitu movere yang artinya bergerak. Teori motivasi berupaya 

menjelaskan tentang apa yang membuat seseorang bergerak dan menuju pada aktivitas 

yang hendak dilakukan. Disimpulkan motivasi dapat memberikan dorongan yang 

membuat individu melakukan berbagai aktivitas tertentu. Pada proses belajar, motivasi 

berperan sebagai penumbuh gairah dan semangat untuk belajar.  

Motivasi belajar terjadi karena adanya kemauan, kebutuhan, hasrat dan dorongan 

peserta didik untuk berpartisipasi, dan sukses dalam proses belajar (Adiputra,& 

Mujiyati, 2017, hlm.150). Peserta didik dapat terlibat sepenuhnya dalam kegiatan 

belajar, membuat peserta didik tidak mudah menyerah dan selalu berusaha bahkan 

dalam keadaan sulit. Peserta didik yang memiliki motivasi belajar akan berusaha lebih 

keras dibandingkan peserta didik yang kurang memiliki motivasi belajar. Brophy 

(1983, hlm. 200) menyatakan peserta didik yang memiliki motivasi belajar di sekolah 

akan berusaha memperoleh pengetahuan atau keterampilan untuk dikembangkan, tidak 

hanya menyelesaikan kegiatan atau melakukan persyaratan minimum yang diperlukan 

untuk memenuhi persyaratan tertentu. Peserta didik melaksanakan kegiatan belajar 

disekolah tidak hanya ingin mencapai standar keberhasilan. Motivasi belajar sangat 

perlu dimiliki oleh setiap peserta didik. 

Pembelajaran akan berlangsung efektif apabila peserta didik memiliki motivasi 

belajar (emda, 2017, hlm. 173). Menurut Feng, Fan, & Yang (2013) peserta didik yang 

memiliki motivasi belajar yang tinggi memiliki kepercayaan diri akan mendapatkan 

prestasi belajar. Motivasi sangat berpengaruh terhadap hasil belajar, guru memiliki 

peran sangat penting dalam mengembangkan motivasi belajar peserta didik, yaitu 

dengan melakukan usaha-usaha untuk membantu menumbuhkan dan mengembangkan 

motivasi belajar agar peserta didik mengikuti kegiatan belajar dengan baik, serta 

terhindar dari kesulitan belajar (Sardiman, 2001, hlm. 7).  

Menurut Sanjaya (2010, hlm. 249) Peserta didik yang kurang berprestasi bukan 

disebabkan oleh kemampuannya yang kurang, akan tetapi dikarenakan tidak adanya 

motivasi belajar sehingga peserta didik tidak berusaha untuk mengerahkan segala 

kemampuannya. Apabila motivasi belajar peserta didik kuat maka kegiatan belajarnya 

akan kuat, begitupun sebaliknya apabila motivasi belajarnya lemah maka kegiatan 
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belajarnya pun akan lemah dan berakibat pada mutu hasil belajar akan rendah. 

Rendahnya motivasi belajar merupakan suatu masalah yang harus segera ditangani 

dengan benar, karena motivasi belajar merupakan dasar dari seseorang belajar.  

Kondisi pendidikan menunjukkan semakin banyak tantangan-tantangan yang 

harus dihadapi untuk tercapainya tujuan pendidikan. Realita lapangan menunjukkan 

peserta didik tidak memiliki kemauan belajar yang tinggi, peserta didik tidak memiliki 

motivasi kuat untuk belajar (Pranoto, 2012, hlm. 43). Hasil penelitian 

Rohman&Karimah (2018) mengungkap faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya 

motivasi belajar peserta didik SMA diantaranya yaitu tempat belajar, kondisi fisik 

peserta didik, kecerdasan peserta didik, sarana prasarana, waktu pembelajaran, 

kebiasaan belajar peserta didik, gaya mengajar guru, pola asuh orangtua, kondisi 

emosional peserta didik, dan faktor kesehatan peserta didik. Temuan penelitian 

Rismawati&Khairiati (2020) mengenai analisis faktor yang mempengaruhi rendahnya 

motivasi belajar peserta didik SMA yaitu ditemukan enam faktor yang mempengaruhi 

rendahnya motivasi belajar peserta didik yaitu sarana belajar, minat, perhatian, 

kemampuan diri, teman sebaya, dan faktor kesehatan. 66,985% faktor paling dominan 

yang mempengaruhi rendahnya motivasi belajar peserta didik yaitu faktor sarana 

belajar. 

Penelitian Yuniarwati (2018) mengenai motivasi belajar menemukan secara umum 

motivasi belajar peserta didik SMK di Blora berada pada kategori rendah yaitu sebesar 

43,33%. Penelitian Sari (2018) mengenai analisis motivasi belajar peserta didik 

mengungkap terdapat 18,889% peserta didik kategori tinggi, 58,889% peserta didik 

kategori sedang, dan 22,222% peserta didik kategori rendah. Secara umum motivasi 

belajar peserta didik berada pada kategori sedang yang berarti masih perlu adanya 

usaha guru untuk membantu mengembangkan motivasi belajar peserta didik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Anna (2012) mengenai profil motivasi belajar 

siswa SMA Pasundan Bandung mengungkap pencapaian indikator paling tinggi 

dimiliki siswa adalah tingkatan aspirasi mengenai maksud, cita-cita, rencana, sasaran 

atau target yang hendak dicapai dengan kegiatan belajar yang dilakukan. Pencapaian 
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indikator paling rendah yaitu arah sikap mengenai positif atau negatif terhadap kegiatan 

belajar.  

Pada tahun 2020, dunia digemparkan dengan wabah atau virus yang disebut 

dengan Coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang berdampak pula pada pendidikan.  

Peserta didik melakukan kegiatan belajar dengan daring atau online, yang dapat 

berdampak pada motivasi belajar peserta didik. Penelitian Cahyani (2020) 

mengungkap motivasi belajar peserta didik yang mengikuti pembelajaran daring atau 

online di tengah situasi pandemi virus Covid-19 menurun, data deksriptif menunjukkan 

52,6% peserta didik mengaku semangat belajarnya menurun selama pembelajaran 

daring.  

Kajian mengenai motivasi belajar semakin berkembang. Bimbingan dan konseling 

memiliki peranan penting. Salah satu tugas konselor di sekolah adalah memajukan, 

merangsang dan membimbing proses belajar peserta didik, termasuk membantu 

mengembangkan motivasi belajar. Segala rencana harus didukung dengan perencanaan 

yang baik dan matang. Menurut Prayitno & Amti, (2004, hlm. 114) layanan bimbingan 

dan konseling secara umum bertujuan untuk membantu individu mengembangkan diri 

secara optimal sesuai dengan tahap perkembangannya, memiliki berbagai wawasan, 

penyesuaian dan keterampilan yang tepat berkenaan dengan diri sendiri dan 

lingkungan. 

Salah satu bentuk layanan yang diberikan guru BK dalam mengembangkan 

motivasi belajar adalah bimbingan belajar yang disusun menjadi sebuah program 

bimbingan belajar. Yusuf (2017, hlm. 57) menyatakan bimbingan belajar adalah proses 

bantuan dalam memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan pemahaman dan 

keterampilan dalam belajar, serta memecahkan masalah-masalah dalam belajar. 

Program bimbingan belajar dilakukan sebagai strategi pelaksanaan dan kegiatan yang 

mendukung dan memaksimalkan pembelajaran peserta didik yang meliputi sikap, 

pengetahuan, dan kemampuan-kemampuan yang berperan mendukung efektivitas 

pembelajaran (Suherman,2015, hlm. 49). Layanan bimbingan belajar bertujuan agar 

peserta didik memiliki sikap dan menerapkan kebiasaan belajar yang positif, memiliki 

motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat, memiliki keterampilan atau teknik 
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belajar yang efektif, memiliki keterampilan untuk menetapkan tujuan dan perencanaan 

pendidikan, serta memiliki kesiapan mental dan kemampuan untuk menghadapi ujian 

(Yusuf, 2017, hlm. 46). Penelitian bertujuan untuk merumuskan program bimbingan 

belajar yang layak berdasarkan motivasi belajar peserta didik Sekolah Menengah Atas. 

 

1.2. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

Motivasi belajar memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan. Munculnya motivasi belajar tidak semata-mata berasal dari diri 

peserta didik tetapi guru juga perlu melibatkan diri sebagai upaya membantu 

mengembangkan motivasi belajar peserta didik. Motivasi belajar akan memberikan 

semangat sehingga peserta didik mengetahui arah belajarnya. Motivasi belajar dapat 

muncul apabila peserta didik memiliki keinginan untuk belajar. Motivasi belajar baik 

intrinsik maupun ekstrinsik harus ada pada setiap peserta didik supaya tujuan 

pembelajaran yang sudah dirumuskan dapat tercapai secara optimal. 

Guru BK perlu memberikan layanan terkait dengan motivasi belajar. Diperlukan 

strategi dan perencanaan yang matang, karena untuk menggerakkan peserta didik agar 

aktif belajar dan terus mendorong untuk mempertahankan semangat belajar merupakan 

aspek yang sulit. Salah satu upaya guru BK yaitu dengan memberikan layanan 

bimbingan dan konseling untuk mengembangkan motivasi belajar yang dirancang 

menjadi sebuah program bimbingan belajar. Pada penelitian, program yang dirancang 

untuk mengembangkan motivasi belajar adalah program bimbingan belajar. Penelitian 

yang dilaksanakan, peneliti merumuskan rumusan masalah penelitian dalam bentuk 

pertanyaan penelitian sebagai berikut.   

1)  Seperti apa profil motivasi belajar peserta didik SMA?  

2) Bagaimana program bimbingan belajar berdasarkan profil motivasi belajar 

peserta didik yang layak menurut pakar ahli dan praktisi? 

 



6 
 

Desy Melvian Nurdila, 2020  
PROGRAM BIMBINGAN BELAJAR BERDASARKAN PROFIL MOTIVASI BELAJAR PESERTA DIDIK 
Universitas Pendidikan Indonesia|repository.upi.edu|perpustakaan.upi.edu 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian adalah untuk menghasilkan program bimbingan belajar 

berdasarkan profil motivasi belajar peserta didik yang layak menurut pakar dan 

praktisi. Tujuan khusus penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan: 

1) Profil motivasi belajar peserta didik SMA 

2) Program bimbingan belajar berdasarkan profil motivasi belajar peserta didik 

yang layak menurut pakar ahli dan praktisi 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun 

secara praktis dalam dunia pendidikan, khususnya pada bidang Bimbingan dan 

Konseling sebagai berikut. 

a) Secara Teoritik, hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangan keilmuan 

terkait ilmu bimbingan dan konseling dan menjadi salah satu bahan informasi 

serta kajian bagi pengembangan ilmu mengenai motivasi belajar peserta didik 

di sekolah menengah 

b) Secara Praktis, hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan oleh bimbingan 

dan konseling di sekolah serta bagi peserta didik yang menjadi subjek 

penelitian.  

1) Bagi layanan bimbingan dan konseling di sekolah, hasil penelitian dapat 

menjadi rujukan dan referensi dalam memberikan layanan bimbingan 

belajar untuk mengembangkan motivasi belajar peserta didik sebagai upaya  

untuk mencapai prestasi akademik peserta didik yang diharapkan 

2) Bagi peserta didik, hasil penelitian dapat mengembangkan motivasi belajar 

peserta didik untuk terus mengikuti kegiatan belajar baik di sekolah maupun 

di luar sekolah dengan baik. 
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1.5. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi skripsi terdiri atas lima BAB, yaitu BAB I, II, III, IV, dan V, 

yang memiliki keterkaitan satu sama lain.  

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan 

masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 

Bab II Kajian Pustaka, mendeskripsikan konsep dan teori motivasi 

belajar yang didukung dengan penelitian terdahulu mengenai 

motivasi belajar peserta didik 

Bab III Metode penelitian, terdiri dari desain penelitian, partisipan, 

populasi dan sampel, instrumen penelitian, uji kelayakan 

instrument, analisis data, dan prosedur penelitian 

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari hasil penelitian 

berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, serta 

pembahasan hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan 

penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan rekomendasi yang 

mendeskripsikan pemaknaan peneliti terhadap analisis hasil 

penelitian dan mengajukan hal-hal yang dapat dimanfaatkan 

dari hasil penelitian mengenai motivasi belajar peserta didik 

SMA. 

 


