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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat strategis di 

dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia, yaitu manusia yang 

mampu menghadapi perubahan dan kemajuan zaman yang selalu diikuti 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya 

manusia yang berkualitas akan mampu mengembangkan potensi diri yang 

dimiliki untuk kemajuan bangsa dan negara. Dengan potensi maka manusia 

akan mampu mempertahankan hidup. 

Kemampuan atau potensi yang dimiliki manusia harus senantiasa 

dikembangkan yaitu salah satnya melalui pendidikan baik jalur pendidikan 

formal (sekolah), pendidikan in formal (keluarga), maupun pendidikan non 

formal (masyarakat). Pembangunan dalam bidang pendidikan adalah upaya 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia. 

Fungsi dan tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 menyatakan bahwa : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk 
berkembangnya potensi untuk peserta didik agar menjadi manusia 
yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggungjawab. 
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Salah satu faktor yang menentukan kualitas pendidikan adalah proses 

belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar tersebut terjadi hubungan 

timbal balik antara guru dan murid. Menurut Usman (2006:04), “Proses 

belajar mengajar merupakan suatu proses yang terdiri dari serangkaian 

perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung 

dalam situasi edukatif untk mencapai tujuan tertentu”. 

Siswa akan berhasil dalam belajar apabila dalam dirinya ada 

keinginan atau dorongan untuk belajar. Keinginan atau dorongan inilah yang 

sering disebut dengan motivasi. Menurut  Mc. Donald yang dikutip oleh 

Sardirman (2012:73) menyatakan bahwa, “ Motivasi adalah perubahan energi 

dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan 

didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan”. Sedangkan menurut 

Sardiman, (2012:73), “Motivasi dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam 

dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi 

mencapai suatu tujuan”. 

Dalam proses belajar mengajar motivasi belajar siswa dapat dilihat 

dari sikap yang ditampakkan oleh siswa. Siswa yang memiliki motivasi 

belajar yang tinggi terlihat dari sikap siswa yang selalu datang ke sekolah 

tepat waktu, tekun dalam mengerjakani tugas, jarang absen, senang mencari 

dan memecahkan masalah soal-soal, dan selalu mengulang pelajaran yang 

telah didapat. Namun sebaliknya, jika siswa yang memiliki motivasi yang 

rendah maka sikap yang ditunjukkan oleh siswa yaitu terlambat datang ke 
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sekolah, malas mengerjakan tugas, malas mencari dan memecahkan masalah 

soal-soal serta malas untuk mengulangi pelajaran yang telah didapat. 

Penelitian ini akan menyoroti permasalahan motivasi belajar yang 

siswa kelas X Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Sragen. Pada 

kenyataannya, motivasi belajar siswa dapat dilihat dari sikap yang 

ditunjukkan oleh siswa yang masih rendah. Hal itu terbukti masih ada siswa 

yang datang ke sekolah tidak tepat waktu, malas mengerjakan tugas secara 

individu, malas mencari dan memecahkan masalah soal-soal, serta malas 

untuk mengulangi pelajaran yang telah didapat. Motivasi belajar siswa yang 

rendah akan memberikan dampak pencapaian hasil belajar tidak tercapai 

dengan baik. Motivasi belajar siswa yang rendah dipengaruhi dari beberapa 

faktor salah satunya yaitu teman sebaya. 

Teman sebaya berpengaruh pada motivasi belajar siswa. Menurut 

Hetherington & Parker dalam Desmita (2012:145), “Teman sebaya (peer) 

adalah sebuah kelompok social yang memiliki kesamaan ciri-ciri, seperti 

kesamaan tingkat usia. Sedangkan menurut Santrock (2007:55), “Teman 

sebaya ialah anak-anak atau remaja yang memiliki usia atau tingkat 

kematangan yang kurang lebih sama yang saling berinteraksi dengan kawan-

kawan sebaya yang beusia sama dan memiliki peran yang unik dalam 

kebudayaan atau kebiasaannya”. 

Pada masa remaja, anak akan berhubungan dengan teman sebayanya 

lebih dari 40% dari waktu yang dimilikinya. Banyaknya waktu yang 

dihabiskan siswa bersama teman sebayanya akan berpengaruh pada motivasi 
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belajar siswa. Lingkungan teman sebaya yang memberikan dorongan untuk 

belajar misalnya membuat kelompok belajar atau saling bertanya dengan 

teman sebayanya tentang pelajaran yang tidah dipahami akan berdampak 

positif terhadap motivasi belajar siswa. 

Pada kenyataannya rasa senang berkumpul bersama teman sebayanya 

sering kali membuat mereka lupa terhadap belajar. Misalnya pada saat jam 

pelajaran di sekolah, siswa lebih memilih duduk sebangku dengan teman 

yang akrab dengan dirinya, akibatnya pada saat guru memberikan materi 

pelajaran siswa seringkali berbicara dan bercanda bersama teman sebayanya. 

Hal tersebut akan berdampak negatif terhadap motivasi belajar siswa. Oleh 

karena itu, dengan adanya pengaruh positif dari teman sebaya diharapkan 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Faktor lain yang mempengaruhi motivasi belajar siswa yaitu persepsi 

siswa tentang variasi mengajar guru. Variasi mengajar yang dilakukan oleh 

guru merupakan suatu aspek yang dapat mempengaruhi persepsi siswa, 

karena siswalah yang merasakan bagaimana gurunya dalam mengajar. 

Menurut Slameto (2010:102), “Persepsi adalah proses yang menyangkut 

masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia”. Sedangkan menurut 

Kartono (2006:61) menyatakan bahwa, “Persepsi adalah pengamatan secara 

global, belum disertai kesadaran subyek dan obyeknya belum terbedakan satu 

dari yang lainnya ( baru ada proses “ memiliki “ anggapan)”. 
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Perilaku yang ditunjukkan oleh guru saat kegiatan belajar mengajar 

pada kesehariannya akan menjadi objek pengamatan siswa dan akan 

menimbulkan persepsi atau tanggapan siswa. Guru perlu melakukan variasi 

dalam mengajar agar siswa tidak bosan, perhatian siswa tidak berkurang, 

siswa tidak mengantuk, dan motivasi siswa dalam belajar tidak berkurang.  

Menurut Hamid Darmadi (2013:03), “Variasi mengandung makna 

perbedaan. Dalam kegiatan pembelajaran, pengertian variasi merujuk pada 

tindakan dan perbuatan guru, yang disengaja ataupun secara spontan, yang 

dimaksudkan untuk memacu dan mengikat perhatian peserta didik selama 

pelajaran berlangsung”.  

Menurut Fahri Ali (2009:http://elfachry17.blogspot.com/2009/12/ 

variasi-mengajar.html) 

Variasi mengajar adalah pengubahan tingkah laku, sikap dan 
perbuatan guru dalam kontek belajar mengajar yang bertujuan untuk 
mengatasi kebosanan siswa, sehingga siswa memiliki minat belajar 
yang tinggi terhadap pelajarannya. Dan ini bisa dibuktikan melalui 
ketekunan, antusiasme, keaktifan mereka dalam belajar dan mengikuti 
pelajarannya di kelas.  

 
Dalam proses belajar mengajar nyatanya guru kurang bervariasi dalam 

mengajar kaena guru kurang mempedulikan tentang pentingnya variasi dalam 

mengajar. Siswa seringkali bosan dengan proses pembelajaran yang 

ditampilkan oleh guru secara monoton. Hingga pada saat jam pelajaran 

berlangsung, tak jarang siswa minta izin untuk keluar ruang kelas dengan 

alasan ke kamar mandi. Oleh karena itu, proses pembelajaran guru yang 

ditampilkan dengan semenarik mungkin akan mengakibatkan siswa akan 

terfokus pada mata pelajaran yang diberikan dan motivasi belajar siswa akan 
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meningkat. Variasi mengajar guru dalam proses pembelajaran dapat 

dilakukan dengan cara  variasi dalam gaya mengajar, variasi dalam 

menggunakan media dan bahan pengajaran,serta variasi dalam interaksi 

antara guru dengan siswa.  

Berdasarkan uraian latar permasalahan yang telah dijabarkan di atas, 

maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul 

“MOTIVASI BELAJAR SISWA DITINJAU DARI PERGAULAN TEMAN 

SEBAYA DAN PERSEPSI SISWA TENTANG VARIASI MENGAJAR 

GURU PADA SISWA KELAS X SMA NEGERI 3 SRAGEN TAHUN 

AJARAN 2013/ 2014”. 

B. Pembatasan Masalah 

Dari permasalahan yang terkait dengan judul di atas peneliti 

membatasi masalah agar permasalahan yang dianalisa dapat terarah sesuai 

dengan sasaran dan tujuan yang diharapkan. Adapun pembatasan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas X IPS SMA Negeri 3 Sragen 

tahun ajaran 2013/ 2014. 

2. Pergaulan teman sebaya dibatasi pada pergaulan teman sebaya siswa kelas 

X IPS SMA Negeri 3 Sragen tahun ajaran 2013/ 2014. 

3. Persepsi siswa tentang variasi mengajar guru dibatasi pada persepsi siswa 

tehadap variasi mengajar guru dalam proses pembelajaran. 

4. Motivasi belajar dibatasi pada motivasi yang dimiliki siswa kelas X IPS 

SMA Negeri 3 Sragen tahun ajaran 2013/ 2014. 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan judul dan pembatasan masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh pergaulan teman sebaya terhadap motivasi belajar 

siswa kelas X IPS SMA Negeri 3 Sragen tahun ajaran 2013/ 2014? 

2. Apakah ada pengaruh persepsi siswa tentang variasi mengajar guru 

terhadap motivasi belajar siswa kelas X IPS SMA Negeri 3 Sragen tahun 

ajaran 2013/ 2014? 

3. Apakah ada pengaruh pergaulan teman sebaya dan persepsi siswa tentang 

variasi mengajar guru terhadap motivasi belajar siswa kelas X IPS SMA 

Negeri 3 Sragen tahun ajaran 2013/ 2014? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pergaulan teman sebaya terhadap motivasi 

belajar pada siswa kelas X IPS SMA Negeri 3 Sragen tahun ajaran 2013/ 

2014. 

2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa tentang variasi mengajar guru 

terhadap motivasi belajar siswa kelas X IPS SMA Negeri 3 Sragen tahun 

ajaran 2013/ 2014. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pergaulan teman sebaya dan persepsi siswa 

tentang variasi mengajar guru terhadap motivasi belajar siswa kelas X IPS 

SMA Negeri 3 sragen tahun ajaran 2013/ 2014. 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas tentang pengaruh pergaulan 

teman sebaya dan persepsi siswa tentang variasi mengajar guru terhadap 

motivasi belajar siswa kelas X IPS SMA Negeri 3 Sragen tahun ajaran 

2013/ 2014. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Diharapkan dapat menumbuh kembangkan motivasi belajar siswa. 

b. Bagi Peneliti 

Dari hasil penelitian ini akan mengetahui pengaruh pergaulan teman 

sebaya dan persepsi siswa tentang variasi mengajar guru terhadap 

motivasi belajar siswa kelas X IPS SMA Negeri 3 Sragen tahun ajaran 

2013/ 2014. 

c. Bagi Guru 

Diharapkan dapat memberi masukan bagi guru tentang pentingnya 

mengembangkan variasi mengajar dalam rangka memperbaiki proses 

pembelajaran agar lebih baik dan berkualias. 

d. Bagi Pihak Lain 

Sebagai pedoman dan bahan dalam pengembangan pembelajaran dan 

dalam melaksanakan penelitian berikutnya yang sejenis. 
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F. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika laporan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab landasan teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian 

ini adalah yang berkaitan dengan definisi setiap variabel, kerangka 

berfikir, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, 

subjek dan objek penelitian, populasi, sampel dan sampling, teknik 

pengumpulan data, dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai objek penelitian, 

objek data, penyajian data, dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini beris tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

 


